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I. ESTRUTURA ORGÁNICA E COMPETENCIAS

I.1. eSTRuTuRA ORGÁNICA
O Decreto 176/2016, do 15 de decembro, establece os órganos superiores e de dirección 

dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia.

No seu artigo único disponse que dependerán funcionalmente da Presidencia da Xunta de 
Galicia e organicamente da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza os 
seguintes órganos superiores:

1. Secretaría Xeral da Presidencia, da que dependerá a Dirección Xeral do Gabinete da Pre-
sidencia.

2. Secretaría Xeral de Medios, da que dependerá a Dirección Xeral de Comunicación.

3. Secretaría Xeral da Emigración.

4. Secretaría Xeral para o Deporte.
 

Quedan adscritas á Presidencia da Xunta de Galicia a Axencia para a Modernización Tecno-
lóxica de Galicia e a Axencia de Turismo de Galicia, de conformidade co disposto nos Decretos 
252/2011, do 15 de decembro, e 196/2012, do 27 de setembro.

O desenvolvemento desta estrutura orgánica lévase a cabo a través do Decreto 76/2017, 
do 28 de xullo, publicado no Diario Oficial de Galicia, núm. 152, do 10 de agosto de 2017.

Tamén están adscritas á Presidencia da Xunta de Galicia, as seguintes entidades do sector 
público: a Sociedade Anónima Redes de Telecomunicacións Galegas - Retegal, a Fundación De-
porte Galego e a S.A. de Xestión do Plan Xacobeo; e os seguintes órganos colexiados: 

1. O Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual de Galicia, adscrito á Secretaría 
Xeral de Medios.

2. O Consello de Comunidades Galegas, adscrito á Secretaría Xeral da Emigración.

3. O Comité Galego de Xustiza Deportiva, a Comisión Galega de Control da Violencia e a 
Comisión Galega de Prevención e Represión da Dopaxe, adscritos á Secretaría Xeral para 
o Deporte.

 

I.2. COMPeTeNCIAS

I.2.1. DA CONSELLERÍA
As funcións dos órganos superiores da Presidencia da Xunta de Galicia, segundo o estable-

cido no Decreto 76/2017, do 28 de xullo, son as que se indican a seguir: 
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SECRETARÍA XERAL DE PRESIDENCIA

Correspóndelle o apoio e asesoramento técnico á Presidencia da Xunta de Galicia, para o 
que, nos asuntos xerais, actuará como órgano de comunicación coas consellerías, entidades e 
organismos que teñan relación coa Presidencia.

Asume, igualmente, funcións de coordinación dos órganos adscritos á Secretaría Xeral da 
Presidencia, sinalados no artigo único, letra a), punto 1 do Decreto 176/2016, do 15 de decem-
bro, das actividades do Departamento de Protocolo e Relacións Públicas da Presidencia da Xunta 
e da Casa de Galicia en Madrid, dos asuntos administrativos xerais da Presidencia da Xunta e da 
elaboración dos seus orzamentos.

A esta secretaría xeral está adscrita a Dirección Xeral do Gabinete da Presidencia, que 
exercerá funcións de asesoramento, asistencia e apoio técnico á persoa titular da Presidencia, 
tanto de índole política, destacando a preparación das súas intervencións no Parlamento de Ga-
licia, como de índole técnica, para o que poderá solicitar e sistematizar información acerca das 
iniciativas, programas, plans e actividades das consellerías para facilitar a coordinación da acción 
do goberno. 

 

SECRETARÍA XERAL DE MEDIOS

É o órgano superior encargado de executar a política xeral da Xunta de Galicia en mate-
ria de medios de comunicación e audiovisual. No marco desa competencia xeral exercerá as 
funcións de divulgación da acción institucional da Xunta de Galicia e da Presidencia; a xestión 
das competencias da Xunta de Galicia en materia de medios de comunicación social, comunica-
ción audiovisual e as referidas á publicidade recollidas no núm. 31 do artigo 27 do Estatuto de 
Autonomía de Galicia; a coordinación da política de imaxe e publicidade institucional da Xunta 
de Galicia; a dotación de infraestruturas no ámbito da comunicación e a implantación de redes 
propias de comunicación audiovisual, radiofónica e televisiva para a prestación de servizos que 
sexan competencia da comunidade autónoma e o desenvolvemento da normativa referente á 
comunicación social e á publicidade.

A esta secretaría xeral está adscrita a Dirección Xeral de Comunicación, á que lle co-
rresponde a execución e coordinación da política informativa e de comunicación da Xunta de 
Galicia; a relación cos medios informativos en todas as materias de comunicación que afecten á 
Presidencia da Xunta de Galicia, así como a coordinación da comunicación interdepartamental 
da Xunta de Galicia. 
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SECRETARÍA XERAL DA EMIGRACIÓN

Correspóndenlle as competencias en materia de desenvolvemento da Lei 7/2013, do 13 de 
xuño, da galeguidade; as relacións coas comunidades galegas no exterior; as políticas de emigra-
ción e retorno a Galicia e a representación e participación nos órganos e foros relacionados coas 
políticas migratorias.

Igualmente, asume as competencias que atribúe ás comunidades autónomas a Lei 40/2006, 
do 14 de decembro, do Estatuto da cidadanía española no exterior.

 

SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE

Correspóndelle a elaboración, proposta e execución da política do goberno galego en ma-
teria de deportes. En particular, ten atribuída a execución da política deportiva de Galicia; a 
promoción e difusión da actividade física e do deporte; o apoio e promoción das asociacións de-
portivas; o estudo e planificación das liñas de actuación no ámbito das infraestruturas deportivas 
e a promoción e difusión do deporte galego no ámbitos supraautonómicos.

En xeral, e como órgano superior da Administración da comunidade autónoma no ámbito 
deportivo, correspóndenlle as funcións recollidas na Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de 
Galicia.

 

I.2.2. DAS AXENCIAS PÚBLICAS AUTONÓMICAS
 

AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA 

De acordo co previsto no Decreto 252/2011, do 15 de decembro, ten por obxecto a 
definición, desenvolvemento e execución dos instrumentos da política da Xunta de Galicia re-
lativa a tecnoloxías da información e comunicacións, así como innovación e desenvolvemento 
tecnolóxico.

De xeito máis concreto, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia asume a di-
rección e xestión de todas as actuacións da Xunta en materia de tecnoloxías da información e as 
comunicacións; a elaboración, desenvolvemento e execución da estratexia tecnolóxica global do 
sector público autonómico de Galicia; a promoción da inclusión e execución do despregue das 
TIC no ámbito da prestación dos servizos públicos; o impulso do desenvolvemento da sociedade 
da información en Galicia; a planificación e proposta da normativa en materia de tecnoloxías da 
información e as telecomunicacións; o impulso, xestión e coordinación da Administración elec-
trónica; a consolidación e modernización da infraestrutura TIC da Xunta de Galicia e a planifica-
ción e ordenación do mapa de infraestruturas de telecomunicacións de Galicia.
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AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

De acordo co previsto no Decreto 196/2012, do 27 de setembro, esta axencia ten como 
obxectivo impulsar, coordinar e xestionar a política autonómica en materia de turismo e, en 
especial, a promoción e a ordenación do turismo dentro da comunidade e a conservación e 
promoción dos camiños de Santiago. 

Os seus obxectivos básicos consisten no desenvolvemento do turismo na comunidade au-
tónoma baixo os principios de calidade, accesibilidade e sustentabilidade e seguindo parámetros 
de eficiencia e eficacia; na potenciación do turismo de Galicia como un factor de crecemento 
económico; no fomento do turismo como un instrumento de reequilibrio territorial; no impulso 
á innovación, investigación, formación e cualificación das empresas e profesionais do sector turís-
tico; na mellora do posicionamento do turismo galego no panorama nacional e internacional; na 
diversificación da oferta turística de Galicia coa consolidación dos produtos clave para competir 
no ámbito turístico nacional e internacional e a creación de novos produtos que permitan deses-
tacionalizar a demanda turística e na promoción da imaxe marca-país de Galicia.

 

I.2.3. DAS SOCIEDADES MERCANTÍS PÚBLICAS AUTONÓMICAS
 

CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

A Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de 
Galicia, no seu artigo 2, atribúe á Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A, (en diante Cor-
poración RTVG), a xestión do servizo público de comunicación audiovisual de competencia da 
Comunidade Autónoma de Galicia.

A Corporación RTVG é unha sociedade mercantil pública autonómica integrada no sector 
público autonómico con forma de sociedade anónima e con capital participado na súa totalidade 
pola Comunidade Autónoma de Galicia.

Como entidade prestadora da xestión do servizo público de comunicación audiovisual, a 
Corporación RTVG, no marco dos principios inspiradores previstos no artigo 4 da Lei 9/2011, 
do 9 de novembro, levará a cabo o obxecto dese servizo. 

O servizo público de comunicación audiovisual é un servizo esencial de interese económico 
xeral que ten por obxecto a produción, edición e difusión dun conxunto posible de canais de ra-
dio, de televisión e de servizos de información en liña con programacións diversas e equilibradas 
para todo tipo de público, que cubrirán os distintos xéneros, destinados a satisfacer as necesida-
des de información, cultura, educación e entretemento da sociedade, a preservar o pluralismo 
nos medios de comunicación e a promover o emprego da lingua galega.
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Esa función de servizo público comprende a produción de contidos e a edición e difusión de 
canais xeneralistas e temáticos, así como a oferta de servizos conexos e interactivos.

 

SOCIEDADE ANÓNIMA REDES DE TELECOMUNICACIÓNS GALEGAS, 
RETEGAL S.A.

Os estatutos de Retegal, S.A. foron aprobados polo Decreto 58/1997, do 20 de febreiro, 
que foron modificados polo Decreto 137/2010, do 5 de agosto. Posteriormente, no Diario Ofi-
cial de Galicia do 23 de abril de 2013 publicouse a Resolución do 9 de abril de 2013, da Secreta-
ría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda, pola que se ordenaba a publicación 
da modificación dos estatutos da sociedade Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A., 
autorizada polos acordos do Consello da Xunta de Galicia do 29 de xuño de 2012 e do 7 de 
febreiro de 2013.

Segundo eses estatutos, Retegal ten por obxecto a realización de actividades dirixidas á 
prestación de servizos en materia de telecomunicacións na Comunidade Autónoma de Galicia, 
para as que obterá os títulos habilitantes que sexan necesarios en cada caso.

Así mesmo, terá por obxecto tanto a planificación, instalación, xestión, mantemento e ex-
plotación de infraestruturas, sistemas e servizos de telecomunicacións en Galicia, como a elabora-
ción de propostas, análises e estudos relacionados coas telecomunicacións que lle correspondan 
á Comunidade Autónoma de Galicia.

En particular, constituirán parte do obxecto social as actividades de promoción, planificación, 
deseño, construción, conservación, mantemento, dotación de equipamento e explotación, por si 
mesma ou mediante terceiros, de toda clase de infraestruturas e servizos de telecomunicacións 
que sexan promovidas pola Comunidade Autónoma de Galicia ou en que esta participe, vincula-
das ao ámbito das telecomunicacións. Igualmente, forma parte dese obxecto social a prestación 
de actividades de consultaría en materia de avaliación, planificación, promoción, adquisición, orga-
nización, mantemento, formación, xestión, investigación, control de calidade e, en xeral, calquera 
materia relacionada co sector das telecomunicacións, especialmente no eido da tecnoloxía das 
telecomunicacións.

 

SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

A S.A. de Xestión do Plan Xacobeo foi creada polo Decreto 377/1991, do 19 de setembro, 
que aproba os seus estatutos, os cales foron modificados posteriormente en diversas ocasións. 
Finalmente, no Diario Oficial de Galicia do 1 de abril de 2014, publicouse a Resolución do 13 
de marzo de 2014, da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda, pola 
que se ordena a publicación da modificación dos estatutos da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo.
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Segundo eses estatutos, esta sociedade levará a cabo as actividades dirixidas á xestión da 
rede de albergues da comunidade autónoma e do resto do seu patrimonio así como a coordina-
ción de actuacións específicas relacionadas co Camiño de Santiago e a cultura xacobea.

Máis concretamente, será o encargado da coordinación das actuacións en materia de dota-
cións de albergues e en materia de conservación, sinalización e recuperación do camiño e daque-
las actuacións específicas relacionadas coa cultura xacobea, en especial as exposicións.

Así mesmo, manterá as relacións coas asociacións de amigos do Camiño de Santiago.

 

I.2.4. DAS FUNDACIÓNS DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
 

FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO

A Fundación Deporte Galego constituíuse pola Administración autonómica mediante es-
critura do 5 de maio de 2001, estando clasificada e inscrita no Rexistro Único de Fundacións de 
Interese Galego.

Pretende o impulso e fomento do deporte e a práctica deportiva e a súa difusión entre os 
cidadáns, para o que leva a cabo, xa sexa de forma independente ou en colaboración con outras 
entidades, actividades de sustento e promoción do deporte e dos deportistas da comunidade 
autónoma; a xestión de instalacións deportivas de titularidade autonómica e o fomento do em-
prego entre os profesionais do deporte.
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II. PRINCIPAIS LIÑAS DE ACCIÓN PARA O ANO 2018

II.1. DA CONSelleRÍA
As principais liñas de acción dos órganos superiores e de dirección da Presidencia da Xunta 

de Galicia son as que se indican a seguir:

 

SECRETARÍA XERAL DA PRESIDENCIA

Como órgano superior de apoio técnico á Presidencia da Xunta de Galicia, correspóndelle, 
ademais de prestar asistencia e asesoramento técnico á persoa titular da Presidencia da Xunta de 
Galicia, actuar como órgano de coordinación e comunicación cos órganos adscritos á Presidencia 
e co resto do sector público autonómico nas materias e asuntos relacionados coa Presidencia, co 
fin de reforzar a acción coordinada do goberno galego.

 

SECRETARÍA XERAL DE MEDIOS

A Secretaría Xeral de Medios, durante o ano 2018, en materia de cobertura informativa 
e apoio á comunicación social (programa de gasto 461A) levará a cabo actuacións e propostas 
normativas referidas aos medios de comunicación social, comunicación audiovisual e publicidade, 
así como de divulgación da acción institucional da Xunta de Galicia e seguimento da identificación 
corporativa e de coordinación operativa da comunicación interdepartamental.

En materia de radiodifusión (programa 461B), levará a cabo actuacións de xestión, planifi-
cación, coordinación e asesoramento técnico dos servizos e infraestruturas de telecomunicación 
da Xunta de Galicia, ampliará e mellorará a infraestrutura de radio e televisión mediante novos 
investimentos, realizará estudos técnicos e de planificación para obter unha cobertura o máis 
ampla posible na emisión/recepción de programas de radio e televisión que dependen da Xunta 
de Galicia, así como aqueles estudos tendentes á mellora das infraestruturas.

 

SECRETARÍA XERAL DA EMIGRACIÓN

A actuación da Secretaría Xeral da Emigración abarca varios eidos distintos: a atención das 
persoas e comunidades galegas no exterior e a atención das persoas galegas que retornan.

No primeiro deles, incidirase na asistencia sociosanitaria ás persoas galegas residentes no 
exterior que se atopan en situación de precariedade, dependencia ou risco de exclusión social; 
no impulso aos programas relacionados coas entidades galegas asentadas fóra de Galicia no 
desenvolvemento das actividades propias, que lles permitan compartir a vida social, cultural e 
económica da Comunidade Autónoma de Galicia e ser tamén instrumento da sociedade galega 
para a súa proxección exterior, nos programas dirixidos á xuventude galega para fortalecer os 
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seus vínculos con Galicia e favorecer a súa incorporación no tecido asociativo das entidades ga-
legas no exterior e, por último, no impulso á participación igualitaria das mulleres na galeguidade.

En canto ao ámbito do retorno, impúlsase unha liña de bolsas para ofertar ás persoas galegas 
universitarias residentes no estranxeiro a posibilidade de adquirir unha especialización académica 
de máster nunha universidade galega, coa finalidade de ampliar a súa formación e adquirir com-
petencias e habilidades que favorezan a súa inserción laboral e futuro profesional en Galicia. Así 
mesmo, apoiarase socio-economicamente aos retornados a través de axudas económicas, ac-
cións informativas, e de fomento do autoemprego e a actividade emprendedora, para contribuír 
á súa incorporación laboral.

 

SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE

Seguindo coas liñas marcadas nos últimos anos, durante o ano 2018, as principais liñas de 
acción da Secretaría Xeral para o Deporte agruparanse en catro grandes áreas.

En primeiro lugar, o fomento do feito deportivo máis alá do deporte competitivo, con espe-
cial referencia á función sanitaria, á educativa e á económica do deporte.

Neste contexto, dende a perspectiva da promoción da saúde, continuarase co desenvolve-
mento do Plan Galicia Saudable, e serán básicas as actuacións no ámbito escolar coas iniciativas 
concretadas na Rede de Centros Activos e Saudables, (continuación dos proxectos de innovación 
educativa de vida activa e saudable, os proxectos de valoración da condición física saudable na 
poboación escolar e a loita contra o sedentarismo) as actuacións no ámbito comunitario, coas as 
accións de fomento da practica de actividade física para todas as idades, priorizando as actuacións 
coa poboación sedentaria, a través de proxectos de colaboración institucional que promovan 
actuacións innovadoras (puntos activos, a rede de rutas e itinerarios saudables, a consolidación 
das unidades de promoción do exercicio físico, e a ampliación da valoración da condición física 
saudable, actualmente ligada aos centros educativos, a outras entidades, como concellos, ou as 
entidades do terceiro sector como os ximnasios, centros deportivos ou os clubs).

Así mesmo, e coa base da experiencia acumulada nos ámbitos educativos e comunitarios 
do plan, é o momento de ampliar as actuacións no ámbito laboral, traballando coas empresas no 
desenvolvemento de plans de fomento de actividade física saudable no entorno laboral, a reali-
zación de modelos piloto que poidan replicarse na nosa comunidade, ase como a profundización, 
dentro do ámbito sanitario, do traballo coordinado entre os profesionais da saúde (pediatras, 
atención primaria, enfermería, investigadores ou persoal especializado da rede hospitalaria) cos 
profesionais da actividade física e o deporte (profesores de educación física, técnicos deportivos 
municipais, etc.) para a prescrición de actividade física para á saúde en toda a poboación, tanto 
en persoas sans como en persoas con calquera tipo de patoloxías.
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A utilización das novas tecnoloxías (TIC) para a promoción dun estilo de vida activa e sau-
dable será outros dos pilares básicos da nosa actuación, traballando na evolución e mellora das 
plataformas existentes, mellorando o servizo que ofrecen ao cidadán.

No ámbito educativo, de forma directa ou en colaboración coas entidades deportivas de 
Galicia, continuarase cos programas de actuación destinados á consolidación da actividade física 
e o deporte entre os nosos escolares (Proxecto Deportivo de Centro; Móvete+, Máis e Mellor 
Actividade Física; Xogade; etc.). Así mesmo, procederase á potenciación da ensinanza de réxime 
especial coa posta en marcha dos estudos que conducen á obtención dos títulos de Técnico 
Deportivo en Vela con aparello fixo e Técnico Deportivo en Vela con aparello libre.

Na funcionalidade económica do deporte, a Secretaría Xeral para o Deporte potenciará 
actuacións encamiñadas ao impulso do noso sector deportivo á economía galega, especialmente 
no ámbito do turismo, como son a realización de eventos deportivos.

En segundo lugar, o apoio ao tecido asociativo deportivo galego e aos deportistas. Neste 
ámbito, deben destacarse como accións básicas, o plan de axudas ás federacións, así como o 
perfeccionamento no control do seu funcionamento, o plan de axudas aos clubs e outras enti-
dades deportivas, as actuacións de apoio ó deporte de alto nivel e o apoio ou organización de 
eventos deportivos. 

Ademais, continuarase coa aposta polos centros deportivos de tecnificación e alto nivel en 
Galicia –o Centro Galego de Tecnificación Deportiva, o Centro de Vela de Vilagarcía e a Pista 
de Piragüismo de Verducido- como pezas claves no crecemento da alta competición do deporte 
de Galicia.

En terceiro lugar, seguirase co desenvolvemento normativo da Lei 3/2012, do 2 de abril, 
do deporte de Galicia, e máis en concreto, regulando os procesos electorais, das federacións 
deportivas galegas, aprobando os regulamentos da Comisión Galega de Control da Violencia no 
deporte e da Comisión Galega de Prevención e Represión da Dopaxe, e finalmente, desenvol-
vendo a regulación do deporte de Alto Nivel de Galicia.

Finalmente, continuarase coa mellora e optimización do mapa de infraestruturas deportivas 
de Galicia, tanto propias como de terceiros: acometeranse actuacións en infraestruturas espe-
cializadas destinadas á preparación técnica do alto nivel e as súas fases previas, así como outras 
polivalentes e multidisciplinares dirixidas á poboación en xeral para fomentar e consolidar a 
práctica de actividade física.

O Centro Galego de Tecnificación Deportiva, e as súas instalacións anexas do Complexo 
Náutico e Campo de Regatas de Verducido-David Cal e do centro de vela de Vilagarcía de 
Arousa, serán obxecto de especial atención a través da dotación de equipamento, medida que 
tamén se estenderá aos clubs galegos de modalidades con especiais requirimentos no ámbito do 
material deportivo: deporte adaptado, deportes náuticos, ciclismo, etc.
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II.2. DAS AXeNCIAS PÚBlICAS AuTONÓMICAS
 

AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA

As actuacións da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia continúan co des-
envolvemento das liñas estratéxicas recollidas na Axenda Dixital de Galicia 2020, aprobada no 
Consello da Xunta do 30 de abril de 2015.

Esas liñas estratéxicas son as seguintes:

 - Valorización da administración: avanzando cara a unha Administración dixital innovadora 
que aprende e conectase á realidade da sociedade para responder e adiantarse ás nece-
sidades e expectativas da cidadanía e as empresas.

 - Énfase na Vida Dixital: aproveitando o potencial das TIC para converter a Galicia nun 
lugar de progreso social avanzado e onde as persoas poidan levar unha vida autónoma 
e participar activamente na sociedade.

 - Aceleración da Economía Dixital: promovendo o liderado de empresas que a través da 
incorporación das TIC, tanto nos procesos internos como de negocio, garantan a crea-
ción e absorción de talento e innovación para xerar novas oportunidades e promover 
así a atracción e o crecemento económico na comunidade.

 - Estímulo ao Crecemento do Sector TIC: impulsando a innovación tecnolóxica, compe-
titividade e xeración de emprego no ecosistema dixital que contribúan a posicionar ao 
sector tecnolóxico coma un dos sectores de referencia de Galicia.

 - Articulación Dixital do Territorio: favorecendo non só a conectividade TIC necesaria 
para garantir a vertebración dixital do territorio de xeito seguro e sostible, senón ta-
mén para coñecer información que permita, en caso de ser necesario, actuar de xeito 
intelixente.

 

Estas liñas de traballo concrétanse mediante a execución do Plan de Administración e Go-
berno Dixital: Horizonte2020, o Plan Director de Seguridade TIC, o Plan de Banda Larga 2020 
para o despregamento da banda larga ultrarrápida en Galicia, o II Plan de Sistemas e Tecnoloxías 
da Información da Administración de xustiza en Galicia: Senda2020, o Plan SmartTurismo, o 
proxecto para a difusión do patrimonio cultural de Galicia Memoria Dixital de Galicia, a estratexia 
de Educación Dixital Innovadora: Proxecto Abalar, o Plan de Modernización Tecnolóxica dos 
Servizos Sociais de Galicia: Plan Trabe, o programa de innovación no sector primario: Programa 
Primare, o Plan Tecnolóxico do Transporte, o Plan Tecnolóxico para a xestión e conservación 
do Medio Ambiente, o Plan de Inclusión Dixital, o Programa TransformaTIC e o Pacto Dixital 
de Galicia.
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AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

As actuacións da Axencia de Turismo de Galicia no ano 2018 centraranse na execución 
da “Estratexia 2020 de Turismo de Galicia” aprobada no ano 2017 polo Consello da Xunta de 
Galicia.

Este Plan Estratéxico nace da necesidade de mellora da competitividade do noso turismo, 
o cal pretende situarse como sector clave da economía galega, sendo precisa a colaboración dos 
campos público e privado para o seu impulso, coordinación, xestión, promoción, ordenación, 
innovación e internacionalización.

O Plan Estratéxico plasma o marco de traballo en materia turística para o período 2017-
2020, tendo en conta as necesidades dos axentes de distintos ámbitos da cadea de valor do 
sector turístico galego.

Este documento alíñase cos obxectivos do Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020 (PEG) e 
especificamente en materia de turismo, contribúe aos resultados que se pretenden conseguir 
dentro da prioridade de actuación PA 3.3 “Potenciación do turismo en Galicia a partir dun medio 
ambiente e cultura privilexiados” e ao obxectivo estratéxico OE 3.3.01: “Reforzar o atractivo 
turístico e situar a Galicia como destino único a través dun modelo máis competitivo, sustentable 
e adaptado aos cambios do mercado”.

A través desta estratexia incidirase na necesidade de aumentar o número de turistas nacio-
nais e internacionais, equilibrando os seus pesos, así como o número de noites en establecemen-
tos regrados. É preciso incrementar a ocupación hostaleira e o gasto medio que deixa o turista. 
Por tanto, a actividade da Axencia de Turismo de Galicia centrarase na execución de diferentes 
accións para a consecución dos retos plasmados no plan:

1. Desenvolver todo o potencial dos recursos de Galicia, que permiten construír un destino 
único e diferencial, articulado ao redor dunha marca: Galicia. A sustentabilidade do desti-
no será o fío condutor na construción das liñas estratéxicas que contempla este reto e na 
execucións de accións pola Axencia de Turismo de Galicia como a mellora dos recursos 
naturais e culturais, as accións de embelecemento en a Franqueira, Ons, as accións de me-
llora sobre o camiño de Santiago ou as ordes de axudas aos concellos para sinalización ou 
Galicia parabéns.

2. A gobernanza turística do destino pretende desenvolver unha nova forma de xestión, que 
incorpore a todos os axentes da cadea de valor e que facilite a sustentabilidade do destino 
a medio e longo prazo, sen renunciar a criterios de rendibilidade económica e social propios 
dunha actividade económica como é o turismo. Así, para o ano 2018 contaremos cos novos 
Plans de Turismo Rural e o Plan de Gastronomía coa participación de todos os axentes, 
seguirase cooperando co Cluster en materia de formación, presenza nas más importantes 
feiras nacionais e internacionais e o CSHG seguirá coa organización de eventos como Gas-
troforum, Hotelforum e as actividades da escola itinerante de formación.
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3. Proxección nacional e internacional do destino. Mellorar a captación de turistas e a súa fideli-
zación, así como a diferenciación do destino en base a unha oferta segmentada de calidade é 
outro dos retos da Estratexia de Turismo. Neste ámbito, levaranse a cabo diferentes accións 
de promoción de produtos turísticos especializados. 

 

Un dos aspectos clave será a continuación do traballo xa iniciado por parte de Turismo 
de Galicia de cara ao posicionamento de Galicia como destino atractivo para o segmento cos-
mopolita, en liña tamén coa estratexia de Turespaña para a promoción nos mercados emisores 
internacionais. A captación deste tipo de turista, que escolle destinos onde prima o experiencial 
e único, así coma a súa orientación cara a calidade, é clave así mesmo para a desestacionalización 
e o incremento do gasto turístico; sen esquecer aos nichos de mercado máis tradicionais, cun alto 
índice de fidelización cara ao noso destino.

O aliñamento e a colaboración de Turismo de Galicia cos principais actores na promoción 
internacional, como son a OMT, a ETC, Turespaña e as outras comunidades autónomas (España 
verde), servirá de efecto multiplicador das accións de promoción de Turismo de Galicia nos 
mercados internacionais.

Destes mercados emisores, destacará en 2018 o chinés, por estar declarado Ano do Turis-
mo Unión Europea-China, mercado no que Galicia iniciou a promoción no exercicio 2017 e ten 
previsto intensificar a súa presenza no 2018.

A colaboración de Turismo de Galicia con outros departamentos da administración, cos 
concellos e mancomunidades, cos entes de promoción locais e, en definitiva, con todos os axen-
tes, continuará sendo clave para acadar unha comunicación de destino axeitada.

Turismo de Galicia terá presenza no 2018 nas principais feiras nacionais e internacionais 
do sector, que abranguen a promoción dos nosos principais produtos turísticos e singularidades 
como destino, a través dos produtos cabeceira de marca.

No segmento MICE (turismo de reunións, incentivos, congresos e exposicións), Turismo de 
Galicia intensificará os seus esforzos de promoción nas principais feiras internacionais e eventos 
especializados.

A presenza en Galicia dos operadores turísticos e comunicadores para coñecer o destino, 
resulta fundamental para a promoción de Galicia. Neste sentido, dedicarase especial esforzo ás 
viaxes de prensa e de familiarización. 

O novo turismo é cada vez máis sensible cara a conservación do medio ambiente e na 
sostibilidade, no que Galicia constitúe un destino único. 

A Rede de Centros BTT de Galicia é xa unha realidade, que ten prevista no 2018 a incor-
poración á rede de máis Centros BTT, así como a continuidade dos traballos de incorporación 
á rede EuroVelo.
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Por outra banda, destacar que pola súa singularidade, a Ruta da Camelia é un produto único, 
que continuará a ser emblema na promoción turística de Galicia. Tamén a comunicación de Ga-
licia coma un destino de auga, tanto no interior coma na costa. O turismo náutico, de cruceiros, 
mariñeiro, e o termalismo terán un destacado protagonismo no plan de actuacións de Turismo 
de Galicia.

As devanditas actuacións, coma outras que así mesmo constitúen xa casos de éxito con-
trastado, coma é o Outono Gastronómico, as Xornadas de Portas Abertas nas Rutas dos Viños 
de Galicia, e a promoción De Tapas por Galicia, así coma os trens turísticos comunicaranse coa 
máxima sona en prol de acadar os obxectivos marcados na Estratexia de Turismo 2020.

Seguirase tamén co desenvolvemento do Plan Director do Camiño de Santiago que con-
tribúa á mellora do mesmo ao longo de todas as súas rutas, adaptando medidas específicas para 
cada unha delas e definindo directrices que contribúan á mellora de aspectos ambientais, urbanís-
ticos, á xestión de fluxos, á mellora dos trazados e da sinalización, á mellora dos servizos turísti-
cos. O ano 2018 será tamén un ano fundamental para a promoción internacional do Camiño de 
Santiago, de cara á celebración do cada vez máis próximo Xacobeo 2021.

Neste sentido, tanto a estratexia coma o plan director do Camiño de Santiago fan fincapé na 
importancia desta ruta de peregrinación única no mundo que segue a constituír un dos principais 
atractivos turísticos de Galicia que, sen perder a súa esencia, é transversal, pois permite coñecer 
e desfrutar doutros produtos, coma poden ser o termalismo, a cultura, a natureza, a gastronomía, 
o turismo idiomático, e mesmo o turismo de golf, entre outros. En sintonía con elo, Turismo de 
Galicia desenvolverá no 2018 novos produtos na procura de sinerxías, e traballará no Camiño de 
Santiago coma parte do noso patrimonio natural, coma parte da estratexia de desestacionaliza-
ción e de comunicación de todas as rutas que o compoñen.

En cumprimento do Plan director, as accións para o ano 2018 centraranse no camiño por-
tugués do mesmo xeito que o ano 2017 dedicouse aos camiños Inglés e de Fisterra Muxía.

Tamén a Axencia de Turismo de Galicia elaborou no ano 2017 un Plan de Accesibilidade 
Turística de Galicia e do Camiño de Santiago que ten como obxecto impulsar un conxunto de 
iniciativas para a mellora do turismo accesible en Galicia nos próximos anos.

 

II.3. DAS SOCIeDADeS MeRCANTÍS PÚBlICAS AuTONÓMICAS
 

CORPORACIÓN RADIO E TELEVIÓN DE GALICIA, S.A.

A Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de 
Galicia encoméndalle a xestión do servizo público de comunicación audiovisual de competencia 
da Comunidade Autónoma á Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.U. (Corporación 
RTVG).
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A provisión do servizo céntrase, entre outros, en cinco grandes eixes da súa misión e fun-
cións que son: a preservación da esencia dos valores fundacionais e o seu acoplamento ás nece-
sidades emerxentes da sociedade actual; a adaptación ás novas demandas e formas de consumo 
dos cidadáns; a reconversión tecnolóxica e organizativa para atender á converxencia de usos; as 
necesidades de financiamento e as formas máis eficientes de gobernanza en clave de sostibilidade; 
e a transparencia na rendición de contas para incrementar a confianza e a credibilidade social dos 
medios de comunicación audiovisual de Galicia.

Para conseguir os fins e ofrecer unha programación que garanta o cumprimento dos obxec-
tivos recollidos na Lei 9/2011, a Corporación RTVG actuará conforme ás liñas estratéxicas de 
contidos, emisión e produción que se determinan no mandato marco.

a) Liñas de acción en materia de contidos.

A Corporación RTVG mediante a súa identidade Radio Galega e Televisión de Galicia, 
ofertará aos cidadáns, a través dos distintos medios e soportes tecnoloxicamente ade-
cuados, un número suficiente de canles que diferencien e identifiquen os contidos e o 
público obxecto ao que se dirixe, en función da dispoñibilidade orzamentaria.

O acceso a esta oferta terá carácter universal e estará presente nos medios ou soportes 
tecnolóxicos derivados do desenvolvemento da Sociedade da Información.

A Corporación RTVG avanzará cara a unha plataforma que dea servizo á audiencia, 
ofertando progresivamente contidos interactivos, con especial interese nos protocolos 
das redes IP, Internet e o uso a través de dispositivos de mobilidade. Esta plataforma ac-
tuará como punto de encontro para o intercambio, distribución e difusión de contidos. 

b) Liñas de acción na área de emisión.

Con soporte nas súas dispoñibilidades orzamentarias, manterá unha emisión de radio e 
televisión, ademais dun servizo de información en liña, que deberá obedecer ás seguin-
tes liñas estratéxicas: 

 ■ As emisións de radio e televisión terán o maior ámbito de cobertura posible dentro 
do territorio autonómico.

 ■ A Corporación RTVG manterá unha estratexia de presenza de marca nos sistemas 
de transporte de sinal legalmente previstos para os dispositivos de televisión e radio 
en mobilidade.

c) Liñas estratéxicas e obxectivos de produción.

A Corporación RTVG fixará os seus obxectivos de produción en atención aos principios 
de eficiencia, calidade e rendibilidade do servizo prestado, debendo atender, sempre 
que a dispoñibilidade orzamentaria o permita, ás seguintes políticas en materia de con-
tratación de dereitos:

 ■ A programación informativa dos diversos medios e os programas de carácter ins-
titucional será realizada e executada cumprindo as liñas estratéxicas de produción, 
programación e emisión.
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 ■ Manterase o nivel de colaboración en aspectos de carácter material ou técnico da 
cadea de produción co fin de contribuír ao desenvolvemento, dinamización e cola-
boración co sector audiovisual de Galicia, como establecen e aconsellan as políticas 
audiovisuais europeas.

 

A Corporación RTVG para o desenvolvemento e consecución destes obxectivos estra-
téxicos e da misión de servizo público que ten encomendadas na actualidade, actuando baixo o 
obxectivo de rendibilidade social e eficiencia económica, pretende desenvolver para o ano 2018 
as seguintes actuacións:

 - Promover os principios inspiradores da programación sinalados na Lei 9/2011, nomea-
damente a promoción e difusión da cultura e lingua galega, así como a defensa da iden-
tidade de Galicia.

 - Avanzar na execución operativa do Plan Xeral de Actuación da Corporación 2017-2019 
aprobado polo Consello de Administración.

 - Favorecer o desenvolvemento da sociedade da información, participando no progreso 
tecnolóxico e estendendo o uso das novas tecnoloxías na produción e difusión de pro-
gramas de comunicación audiovisual.

 - Contribuír na proxección de Galicia cara ao exterior ofrecendo programación, emisións 
e información de calidade que contribúan a esta proxección.

 - Dinamizar a produción audiovisual propia de Galicia.

 - Aplicación funcional da dixitalización cara a implantar unha factoría de contidos para a 
súa difusión multi-plataforma, multimedia e multi-canle.

 

En clave de resultado, a Corporación RTVG pretende avanzar na liña de perfeccionamento 
da administración e mellora de eficacia. Neste sentido, implantaranse medidas tendentes a favo-
recer a evolución do actual modelo cara a unha organización cunha árbore de xestión ampla, 
flexible, horizontal e non xerárquica que conte con novos perfís. Incluirase un novo factor: a 
xestión de gran capacidade de produción dos usuarios. A organización deberá tender a dispor 
de máis equipos de coordinación hipermedia. Outro dos factores pasa pola innovación, de xeito 
que a mesma se converta no centro de renovación estratéxica interna para utilizala como panca 
de proxección externa cara á sociedade, tratando de gañar novos espazos de comunicación sen 
perder posicionamento nos medios tradicionais.

A xerencia orzamentaria contribuirá ao establecemento dunha dirección estratéxica para 
apoiar os sistemas de dirección e xestión orzamentaria en clave de flexibilidade e adaptación ao 
entorno, superando así a mera planificación, favorecendo a percepción subxectiva e a intuición 
como instrumentos que complementan o cálculo e a proxección de futuro, baixo o obxectivo 
de acompasar a administración orzamentaria coa financeira.

Do lado das aplicacións, os retos da xestión sitúanse en acadar unha posición de equilibrio 
na execución, establecer actuacións de control do gasto: adaptación ao contorno, caracterizado 
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pola restrición no acceso aos recursos. Do lado dos recursos, os retos sitúanse en avanzar cara a 
un modelo de eficiencia na xestión orientado á optimización dos ingresos. 

Ao fío do exposto, a CRTVG desenvolverá, entre outros, os seguintes obxectivos:

 - Realizar unha provisión do servizo de radiotelevisión baixo criterios de eficiencia favore-
cendo a visión integral da oferta de servizo público. Esta actuación está asociada a unha 
significativa redución dos custos variables e unha contención dos custos fixos, compati-
ble con manter en niveis axeitados a actividade e en consecuencia as cotas de audiencia, 
dende o punto de vista dos recursos aplicados/ resultados obtidos.

 - Avanzar na creación de contornos tendentes a dotar á organización dun centro de xes-
tión de todos os contidos para a súa utilización multisoporte nunha estrutura cada vez 
máis especializada e bidireccional na relación coa audiencia.

 - Dotar á organización dunha maior capacidade de xestión estratéxica.

 - Medidas relacionadas coa flexibilidade e a adaptación como elementos clave sobre os 
que se articula a xestión operativa ordinaria da Corporación, as cales asociadas a un con-
trol sostido do gasto, sitúanos nunha posición para acadar unha administración axeitada 
e rigorosa.

 - Integración e optimización da xestión de medios e adaptación selectiva dos custes da 
actividade, de xeito que facilite o cumprimento dos obxectivos para propiciar unha 
axeitada posición do resultado en clave de sostibilidade e equilibrio na execución orza-
mentaria.

 - Actualización das plataformas tecnolóxicas de soporte, nomeadamente dos procesos 
de contidos implantando un sistema de produción dixital que permita unha clasificación 
clara e ordenada da información, unha mellor xestión dos contidos e a opción de novas 
vías de acceso e uso do material audiovisual. Preténdese deste xeito mellorar a produ-
tividade, os fluxos e procesos de traballo e a eficiencia na xestión.

 - A Corporación RTVG seguirá a cumprir coa tarefa de apoio e promoción da industria 
audiovisual galega, en termos de capacidade dispoñible, consciente do seu importante 
papel como demandante de servizos audiovisuais, en especial da industria do entrete-
mento e a ficción.

 

En canto ás iniciativas en materia de RSC e igualdade, a Corporación RTVG amosa un re-
novado compromiso empresarial na implicación e desenvolvemento de políticas que integren 
a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes, sen discriminación indirecta por 
razón de sexo, así como no impulso e fomento de medidas para conseguir a igualdade real no 
seo da organización, establecendo a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes como 
un principio estratéxico da política corporativa.
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SOCIEDADE ANÓNIMA REDES DE TELECOMUNICACIÓNS GALEGAS, 
RETEGAL S.A

Con carácter xeral, os obxectivos de Retegal no ano 2018 tenderán a:

 - Manter, ampliar e consolidar a súa posición no mercado nacional e autonómico como 
operadora de servizos de radiodifusión e de infraestruturas, estas como operador neu-
tro (distribución, contribución, aloxamento, planificación, mantementos, etc.). 

 - Manter, ampliar, renovar e mellorar as infraestruturas existentes, tanto activas como 
pasivas, para facilitar o acceso á sociedade da información de todos os cidadáns de Ga-
licia, o cal tamén redundará nunha mellora da calidade e continuidade dos servizos que 
xa vén prestando Retegal, así como nunha mellora da eficiencia enerxética co uso de 
infraestruturas de comunicacións máis eficientes. Deste xeito, tentarase facilitar ademais 
a adaptación dos sistemas produtivos e canles de venda do tecido empresarial galego ás 
novas tecnoloxías, a través do uso dunhas infraestruturas axeitadas.

 - Administrar con eficiencia os recursos xestionados, mellorando a trazabilidade de custes 
e desenvolvendo actuacións que incrementen a eficiencia, co obxectivo de chegar a 
ofrecer servizos máis competitivos, con tarifas transparentes e orientación a custes e a 
resultados coa mellora da calidade e accesibilidade dos servizos que se prestan á toda 
a sociedade galega.

 - Planificar, executar e operar as encomendas de xestión previstas, e as que se lle poidan 
encargar pola Xunta de Galicia.

 

Con carácter máis específico, os obxectivos de Retegal no ano 2018, serán:

1. Servizos de operador neutro de telecomunicacións.

O posicionamento de Retegal como operador neutro de infraestruturas é acorde coas ten-
dencias de mercado, nas que as estratexias dos operadores de servizos de telecomunicación 
oriéntanse ao núcleo do negocio, evitando no posible investimentos en infraestruturas e rea-
lizando acordos marcos con operadores de telecomunicacións que xestionen infraestrutu-
ras. As infraestruturas e redes que xestiona Retegal, facilitan a prestación de futuros servizos, 
reducindo os tempos de implantación, investimentos e custos recorrentes de mantemento 
e explotación a outros operadores. 

2. Servizos de TDT.

2.1. CRTVG.

O obxectivo fundamental de Retegal para o ano 2018, é manter as porcentaxes 
de cobertura de difusión do sinal do múltiple autonómico de TDT, no que están 
presentes as dúas canles de TVG, e consolidar os actuais niveis de calidade e dis-
poñibilidade na prestación do servizo, tanto para a televisión, co seu paso a HD en 
diversos servizos de contribución prestados por Retegal durante os anos anteriores, 
como para a radio autonómica.
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Por outra parte e unha vez marcado o inicio do 2º Dividendo Dixital por parte da 
Secretaría de Estado para a Sociedade da Información e Axenda Dixital (SESIAD) 
será preciso levar a cabo, ao longo de 2018, as tarefas de planificación e deseño 
das solucións tecnolóxicas máis eficientes para a prestación do servizo a partir da 
execución do mesmo, marcada inicialmente para mediados de 2020.

2.2. Concesionarios autonómicos.

Retegal presta servizo de difusión ao múltiple autonómico, que está integrado pola 
TVG (con dúas canles dixitais) e por dous concesionarios de xestión privada.

Retegal continuará prestando aos restantes concesionarios o servizo de difusión do 
múltiple con normalidade, mantendo o seu peso específico no panorama audio-
visual galego e, consecuentemente, a súa responsabilidade na dispoñibilidade dos 
servizos de teledifusión. Por isto, Retegal debe continuar o plan, xa iniciado noutros 
exercicios, de mellora de infraestruturas e equipamento, cos fins de garantir a ca-
lidade de servizo requirida polo seus clientes e reducir os seus custes operativos.

2.3. Concesionarios locais.

Prestación dos servizos de difusión aos múltiples de TDT Local de Vigo, Santiago 
de Compostela e Ribeira con índices de calidade e continuidade do servizo com-
prometidos.

2.4. Cadeas estatais.

Prestación do servizo de transporte e difusión do sinal do múltiple de TVE nos 
centros contratados pola adxudicataria do contrato licitado novamente en 2017

3. Servizo da Rede Dixital de Emerxencias e Seguridade da Xunta de Galicia (Resgal).

En virtude das encomendas de xestión da Amtega a Retegal, durante o ano 2018 e despois 
das melloras de cobertura acometidas durante os anos anteriores, a empresa realizará as 
seguintes accións:

 - Mantemento e xestión da Rede Corporativa de comunicacións móbiles dixitais de 
emerxencia e seguridade de Galicia.

 - Implantación de novos servizos aos usuarios, que permitirán manter e/ou mellorar o 
aseguramento de continuidade do servizo e actualizar, ampliar e mellorar as capacidades 
dos servizos e aplicacións actuais.

 - A infraestrutura actual da Resgal foi despregada en varias fases e finalizando o período 
de soporte da primeira fase o 20 de febreiro de 2018, obriga a asumir o mantemento 
da devandita rede, o que suporá un notable incremento nos custes de mantemento.

Considérase este un proxecto fundamental de cara aos seguintes anos dentro dos servizos 
prestados por Retegal, xa que abre unha nova e potente liña de actividade, polo que ao lon-
go de 2017 iniciouse unha campaña de potenciación e fomento do coñecemento da Resgal 
que se manterá ao longo do ano 2018, coa finalidade de que os seus beneficios estean ao 
alcance de todas as entidades prestadoras de servizos de emerxencia e fomentar o coñece-
mento da mesma por parte da poboación galega.

4. Servizos de Radiodifusión.
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 - Radio Galega.- Tras a dixitalización da rede de transporte das catro delegacións e de 
trinta e cinco centros emisores, así como a instalación de sistemas de supervisión, no ano 
2018 continuarase co plan de renovación de equipamento de difusión, substituíndo os 
equipos mais antigos por outros de maior eficiencia enerxética, o que permitirá mellorar 
os custes de explotación de Retegal. 

 - Prestación de servizos a operadores de radiodifusión privados. - Retegal dispón das in-
fraestruturas idóneas para cumprir uns elevados obxectivos de cobertura para servizos 
de radiodifusión. É previsible que no ano 2018 se poida recibir algunha solicitude por 
parte dalgún novo cliente adicional. 

5. Servizo de transporte e conectividade.

No ano 2014 Retegal, realizou unha oferta pública para que os operadores que fosen lici-
tadores no concurso público para a prestación dos servizos da Rede Corporativa Xunta de 
Galicia (RCXG) puidesen empregar as súas infraestruturas e servizos de transporte, oferta 
que foi subscrita polo adxudicatario da licitación.

Prevese a continuidade da prestación deste servizo durante o ano 2018 posto que os tres 
primeiros anos da licitación finalizarán previsiblemente en marzo de 2018, e a licitación com-
prendía a posibilidade de prórroga durante un máximo de 3 anos adicionais

Adicionalmente Retegal ven prestando servizos de transporte.

6. Adecuación Operativa de Retegal.

Mellora dos procedementos de comunicación e envío de información de servizo aos seus 
clientes, implementando ferramentas que permitan a estes ter un coñecemento en tempo 
real do estado dos servizos contratados, así como a implantación de novos sistemas de so-
porte a operación e monitorización de servizos. 

Ao longo de 2018, continuarase coa execución dos proxectos xa iniciados no ano 2017 
relativos ao Plan de Sistemas, e adecuación de procedementos, indicadores e políticas aos 
estándares existentes no mercado en relación a calidade, medio ambiente, prevención de 
riscos laborais e penais así como a adecuación ao Esquema Nacional de Seguridade e aspec-
tos técnicos relativos a Responsabilidade Social Corporativa.

7. Innovación tecnolóxica.

Identificación e desenrolo de novas tecnoloxías que permitan tanto adecuar o seu catálogo 
de servizos á demanda real e tendencias do mercado, así como a prestación de novos servi-
zos que permitan a extensión dos servizos da sociedade da información aos cidadáns dentro 
dos plans estratéxicos da Xunta de Galicia.

Retegal está a traballar en novas liñas de investigación de cara aos anos próximos, en especial 
coa presentación ao longo do ano 2016 dun proxecto conxunto de investigación e desen-
volvemento con Amtega, MeteoGalicia, o Ipma Portugués (equivalente ao AEMET nacional) 
e a Universidade de Vigo para a detección temperá de incendios co emprego de satélites 
meteorolóxicos, dentro dos programas LIFETEC’16 da Unión Europea fallados ao longo de 
2017 coa consecución do proxecto, que terá que desenvolverse dende setembro de 2017 
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ata o ano 2020. A consecución de dito proxecto de investigación supón un fito importante 
para Retegal pola reducida probabilidade de aceptación de proxectos a ditos programas.

Por outra parte e derivado da sinatura dun convenio de colaboración entre Retegal e o 
SPDCIF (Consellería do Medio Rural) establécese un marco de colaboración axeitado para 
levar a cabo varias actuacións no tocante á detección temperá de incendios coa realización 
de diversos pilotos ao longo de 2017, que empregan diferentes tecnoloxías ao respecto e 
que permitirán desenvolver novos proxectos durante 2018.

 

SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

A Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, para o ano 2018, continuará a súa 
actividade de mantemento e atención ao público da rede de albergues públicos.

Colaborarase coa Axencia de Turismo de Galicia na execución das súas funcións no ámbito 
de conservación, sinalización e mellora dos trazados dos distintos Camiños de Santiago e de 
rehabilitación ou construción de novas edificacións para albergues públicos. Tamén no desenvol-
vemento das accións de promoción da cultura xacobea que deseñe a Axencia de Turismo de 
Galicia, seguindo as directrices marcadas polo Plan Director do Camiño de Santiago 2015-2021.

Igualmente, renovaranse as liñas de colaboración coas asociacións que traballan pola difusión 
e promoción do Camiño de Santiago.

 

II.4. DAS FuNDACIÓNS DO SeCTOR PÚBlICO AuTONÓMICO
 

FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO

A Fundación Deporte Galego pretende continuar coa consolidación e incremento da prác-
tica deportiva e a actividade física na poboación galega, aproveitando os seus beneficios máis alá 
da mera competición, no ámbito da saúde e da economía e utilizando as súas funcións educativa 
e social. Para iso realizaranse actuacións durante o 2018 en tres grandes liñas.

A primeira liña de actuación centrarase no apoio ao deporte de alto nivel mediante o des-
envolvemento de convenios de patrocinio cos clubs galegos de alta competencia, a entrega de 
axudas aos deportistas galegos de alto nivel e o patrocinio na organización de eventos deportivos 
de carácter autonómico, nacional e internacional. Establécense como obxectivos fundamentais o 
incremento de entidades conveniadas e o desenvolvemento do programa de atención ao depor-
tista, que facilite a súa dedicación deportiva e a transición unha vez finalizada a mesma.

A segunda liña continuará co desenvolvemento do Plan Galicia Saudable, en colaboración 
coa Secretaría Xeral para o Deporte, baixo a perspectiva da promoción da saúde. Preténdese o 
fomento da práctica de actividade física de toda a poboación sedentaria, con especial fincapé no 
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ámbito educativo para cubrir o especial interese dos centros de ensino no desenvolvemento de 
accións na súa contorna amparados no marco do plan. Mediante a consolidación das ferramentas 
TIC e grazas ao desenvolvemento realizado en anos anteriores preténdese abordar outros gru-
pos de poboación, ampliando así o ámbito de actuación do plan.

A terceira liña de actuación abordará o deseño de programas físico-deportivos nas instala-
cións xestionadas directamente pola fundación, así como a supervisión e control das realizadas 
polas empresas concesionarias nas xestións indirectas. 

Finalmente, preténdese integrar o principio de igualdade de maneira transversal nas actua-
cións da Fundación, potenciando a inclusión da perspectiva de xénero na práctica deportiva en 
xeral e a de alto nivel en particular.
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III. ORZAMENTO DE GASTOS POR PROGRAMA

III.1. PROGRAMAS De GASTO

III.1.1. PROGRAMA 111A - PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA:
 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
Con este programa preténdese garantir que a actividade singular da Presidencia da Xunta de 

Galicia se preste en condicións eficientes, asegurando a execución dos compromisos cos distintos 
axentes cos que se establecen relacións de interacción.

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
Este programa ten un importante carácter intrínseco á propia actividade da persoa titular 

da Presidencia da Xunta, no que se refire ás súas relacións institucionais e protocolarias, e ao 
funcionamento normal e diario das unidades administrativas adscritas.

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
Como xa se indicou, este programa ten un marcado carácter de apoio á actividade do Pre-

sidente da Xunta de Galicia, polo que nel se recollen basicamente gastos de funcionamento que 
sustentan esa actividade. Paulatinamente, na senda da contención do gasto corrente que marca a 
actuación do goberno galego, nos últimos anos este programa ten visto minoradas as súas con-
signacións orzamentarias, sen que isto teña interferido no normal funcionamento das unidades 
administrativas ás que lles dá soporte orzamentario.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
O desenvolvemento deste programa ten a súa base, primeiramente, na Lei 1/1983, do 22 

de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e a súa presidencia.

En desenvolvemento das previsións contidas nesa lei, dítanse os oportunos decretos de 
estrutura. Na actualidade, o Decreto 176/2016, do 15 de decembro, polo que se establecen os 
órganos superiores e de dirección dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia.

Igualmente, debe sinalarse o Decreto 76/2017, do 28 de xullo, de estrutura orgánica dos 
órganos superiores e de dirección dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia.
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FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
A finalidade deste programa é actuar como soporte orzamentario da actividade singular 

da persoa titular da Presidencia da Xunta de Galicia así como das unidades administrativas que 
apoian directamente esa actividade, dun xeito eficiente e menos gravoso para as finanzas autonó-
micas, asegurando tamén a coordinación e comunicación co resto de órganos do sector público 
autonómico e reforzando a acción coordinada do goberno galego.

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións ( 
programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade mo 
seu conxunto, etc)
Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión X

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Secretaría Xeral da Presidencia
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III.1.2. PROGRAMA 312C - SERVIZOS SOCIAIS RELATIVOS ÁS MIGRACIÓNS:
 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
O programa 312C –servizos sociais relativos ás migracións- atende ao obxectivo estratéxico 

do PEG 2015-2020: Impulsar os servizos e prestacións á emigración galega e ás súas entidades, 
así como ás persoas retornadas, para garantir o seu benestar (OE 2.4.02), na vertente do eido da 
emigración e retorno; cuxo indicador de resultado é a porcentaxe de solicitudes atendidas sobre 
as que se acredite unha situación de necesidade.

 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
Este programa inclúe actuacións de apoio aos cidadáns galegos residentes no exterior e ás 

entidades galegas asentadas fóra da nosa comunidade autónoma, para que estes participen e 
compartan a vida social e cultural e económica de Galicia, e contribuír á mellora do seu benestar 
e calidade de vida. Así mesmo, a través deste programa desenvólvense accións encamiñadas á 
procura da integración social e á inserción laboral do colectivo de emigrantes e retornados na 
nosa sociedade.

Trátase de asegurar unha vida digna aos galegos e galegas residentes no exterior, así como 
aos descendentes con nacionalidade española, e vinculados a algún dos concellos de Galicia. A 
maior parte deste colectivo sitúase nos países latinoamericanos, cuxa situación socioeconómica 
tornou nas últimas décadas cara unha senda de carácter negativo, o que deu lugar a unha grande 
inseguridade, cando non ausencia, de sistemas de protección social en xeral e para os colectivos 
máis desfavorecidos en particular.

Polo que se refire ás comunidades galegas como entidades asociativas asentadas fóra do 
territorio de Galicia, a Secretaría Xeral da Emigración ten como tarefa fundamental a súa pre-
servación. Neste senso, é necesario prestar apoio ás actuacións que realizan estas entidades nas 
áreas sociais, asistenciais, formativas, culturais, informativas, de xuventude, así como contribuír á 
promoción e sustentabilidade do patrimonio de valor histórico, documental, cultural, artístico e 
arquitectónico creado polas entidades galegas asentadas fóra de Galicia ao longo da súa historia.

No ámbito do retorno, cómpre promover medidas de apoio nos eidos educativo, laboral 
e social que favorezan o retorno a Galicia das persoas galegas residentes no exterior e facilitar 
a súa integración na sociedade galega; en especial a Secretaría Xeral da Emigración considera 
de especial interese impulsar unha liña de bolsas para ofertar ás persoas galegas universitarias 
residentes no estranxeiro a posibilidade de adquirir unha especialización académica de máster 
nunha universidade galega, coa finalidade de ampliar a súa formación e adquirir competencias e 
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habilidades que favorezan a súa inserción laboral e futuro profesional en Galicia. Igualmente é pri-
mordial apoiar o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes retornadas. 

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
A actuación da Secretaría Xeral da Emigración recae sobre o colectivo dos cidadáns residen-

tes fóra de Galicia e os seus descendentes, que constitúe a emigración galega, do que unha gran-
de cantidade forma parte dalgunha das entidades galegas asentadas fóra de Galicia e recoñecidas 
nalgunha das categorías que recolle a Lei 7/2013, do 13 de xuño, da galeguidade.

Polo que se refire ao ámbito do retorno, a nosa comunidade autónoma segue ocupando un 
lugar destacado a nivel estatal en canto ao volume de persoas retornadas, situándose entre as seis 
primeiras, segundo as cifras do INE (Instituto Nacional de Estatística) para o ano 2016, cun saldo 
migratorio positivo. Así mesmo, destas estatísticas despréndese que, en canto á idade, o grupo 
maioritario de persoas retornadas sitúase dentro do tramo en idade laboral.

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
A análise dos datos da presenza da cidadanía galega no exterior que achegan os sistemas 

estatísticos español, a través do INE e o galego, a través do Instituto Galego de Estatística (IGE), 
sinalan un incremento dos galegos residentes no exterior de 128.231 persoas para o período 
2009-2017, con datos a 1 de xaneiro de cada ano.

Estes datos no detalle de nivel rexional e dos estados con maior presenza de cidadáns ga-
legos revelan que é o continente americano o que, en cifras totais e proporcionalmente, amosa 
un maior incremento da cidadanía galega no exterior (111.801 novos cidadáns) fronte a Europa 
(14.761 novos cidadáns). Este forte incremento dos cidadáns galegos residentes no exterior en 
América está relacionado directamente co acceso á nacionalidade española dun número moi 
importante de descendentes de galegos.

Nas últimas décadas os países da área de Iberoamérica iniciaron un camiño de deterioro dos 
seus sectores produtivos ocasionado por distintos factores políticos, sociais e económicos, que 
deixou como consecuencia o paulatino empobrecemento de amplas capas sociais e a diminución 
dos sistemas de protección social naqueles países nos que estaban desenvolvidos.

Esta situación de precariedade socioasistencial dos emigrantes galegos e dos seus descen-
dentes directos vén sendo paliada por distintos programas de axudas dende a Secretaría Xeral 
da Emigración, executado en dúas grandes liñas: axudas directas para atender a individuos con 
carencia de medios que dean lugar a situación de exclusión social e axudas ás entidades galegas 
que dispoñen de centros de atención para os colectivos de persoas galegas, co obxectivo de 
protección socio sanitaria e con carácter de beneficencia.

A necesidade de dedicar maiores esforzos a este programa ven xerada polo contexto no 
que se vive nalgúns países de acollida da emigración galega, que derivan nunha situación de pre-
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cariedade socio asistencial. Cómpre destacar a especial situación de vulnerabilidade que está a 
atravesar a poboación galega residente en Venezuela.

A Galicia exterior actual é multicultural: a integración social das primeiras xeracións, sumada 
á formación e educación das segundas e terceiras xeracións plenamente integradas nas socie-
dades de acollida, achéganos unha base demográfica de poboación galega e descendentes con 
contribucións culturais de países moi variados. Esta riqueza cultural, social e económica é un valor 
que é necesario incorporar ás entidades galegas do exterior, como vínculo que fortaleza os lazos 
vitais, culturais e sociais coa Galicia territorial.

A fortaleza deste programa é a grande vinculación afectiva que manteñen os emigrantes con 
Galicia: unha rede de sociedades e entidades espalladas por todo o mundo, fundamentalmente 
en América, que contan a maior parte deles con servizos de protección (sanitarios, residencias de 
anciáns, centros de día …) e o carácter de solidariedade e beneficencia cos seus paisanos máis 
desfavorecidos dos seus fundadores, que aínda perdura. A Secretaría Xeral da Emigración actúa 
complementando a tarefa que eles mesmos desenvolven.

Un factor que incide positivamente neste programa de gasto é a globalización que nos ofre-
ce a realidade actual da sociedade, a través da poboación galega residente en todos os países 
que conforman a Galicia exterior, que permite o impulso de actividades de carácter económico-
empresarial que fomenten o desenvolvemento e a proxección económica de Galicia no ámbito 
internacional.

Outra característica apreciable da emigración galega é a súa vontade de retorno. Este feito 
condiciona que grande parte deste colectivo manteña os vínculos sociais e culturais con Galicia, e 
demande un apoio por parte da nosa comunidade autónoma á hora de planificar o seu retorno.

Neste sentido, a Secretaría Xeral da Emigración trata de captar para Galicia un retorno em-
prendedor e de talento entre as primeiras, segundas e terceiras xeracións de persoas emigrantes 
galegas, con vistas a que o retorno da poboación tamén supoña un retorno de capitais en forma 
de investimento, de riqueza, coñecemento e emprego. 

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
 - Lei 7/2013, do 13 de xuño, da galeguidade.

 - Lei 40/2006, do 14 de decembro, do estatuto da cidadanía española no exterior.

 - Lei 52/2007, do 26 de decembro, pola que se recoñecen e amplían dereitos e se es-
tablecen medidas a favor de quen padeceu persecución ou violencia durante a guerra 
civil e ditadura.

 - Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020.

Memoria II PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA



2018

Proxecto

36

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
Paliar as situacións graves de carencia e desprotección en amplos sectores da poboación 

galega residente no exterior, en especial nos máis sensíbeis a este tipo de situacións como o 
conformado por persoas maiores, cunha demanda de atención específica de carácter sanitario, 
farmacéutico e de asistencia social cada vez maior; ou naqueles países que están a atravesar unha 
difícil situación socioeconómica, como é o caso de Venezuela. 

Polo que se refire ás entidades galegas como entidades asociativas, asentadas fóra do territo-
rio de Galicia, que teñen como unha das súas necesidades a súa preservación, é necesario prestar 
apoio ás actuacións que realizan estas nas áreas sociais, asistenciais, formativas, culturais, informa-
tivas, de xuventude, así como contribuír á promoción e sustentabilidade do seu patrimonio de 
valor histórico, documental, cultural, artístico e arquitectónico. Contribuír a paliar as situacións 
de necesidade económica derivadas do proceso de retorno das persoas galegas retornadas, así 
como fomentar á súa integración socio-laboral na comunidade autónoma.

Colaborar no retorno da mocidade do exterior, co obxectivo de que a sociedade galega se 
enriqueza cos coñecementos e experiencias profesionais internacionais que acheguen as persoas 
galegas con formación universitaria, que residen ou naceron no estranxeiro, e que agora retornan 
a Galicia, ao mesmo tempo que se reforza a súa vinculación coa comunidade autónoma.

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
 

Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

X

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións ( 
programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade mo 
seu conxunto, etc)
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Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

 

BReVe DeSCRICIÓN DO PROGRAMA DeNDe A PeRSPeCTIVA De XÉNeRO
As actividades propias do programa están dirixidas á procurar o benestar e calidade de vida 

da cidadanía galega no exterior, das entidades galegas asentadas fóra de Galicia e o apoio ás 
persoas que retornen á nosa comunidade autónoma.

Das cifras do Instituto Nacional de Estatística (INE) relativas ao Padrón de Españois Resi-
dentes no Estranxeiro (PERE) –datos a 1 de xaneiro de 2017- extráese que este colectivo está 
integrado por un 51% de mulleres polo que os programas da Secretaría Xeral da Emigración 
están destinados a máis beneficiarios potenciais mulleres ca homes.

Polo que se refire ao ámbito do retorno, a estatística de variacións residenciais de 2016, 
segundo as fontes do INE, indica que retornaron a Galicia un 46% de mulleres sobre a cifra total 
de poboación emigrante retornada á nosa comunidade autónoma.

O programa inclúe actuacións específicas dirixidas a persoas emigrantes galegas e retornadas 
para atender ás mulleres vítimas de violencia de xénero e á súa familia, así como de apoio ás 
mulleres galegas que retornen a Galicia para a súa iniciativa emprendedora no mercado laboral, 
que faciliten a súa integración socio-laboral.

En canto á achega da muller galega nunca foi suficientemente recoñecida nin tivo a súa plas-
mación na participación das mulleres –salvo contadas ocasións- na vida directiva das institucións 
galegas no exterior. É por iso que un dos principais obxectivos desta secretaría xeral e promover 
a integración e participación efectiva das mulleres na vida asociativa e directiva das entidades 
galegas no exterior –especialmente no que fai referencia aos seus órganos de dirección; se ben 
estes potenciais axentes son soberanos nas súas decisións e independentes do poder público á 
hora de orientar as súas políticas.

A Lei 7/2013, do 13 de xuño, da galeguidade, recolle expresamente as actuacións no ámbito 
da igualdade de xénero entre as mulleres e os homes galegos residente no exterior, e instrumen-
tará as medidas de apoio ás entidades galegas para este fin.

O programa de gasto da Secretaría Xeral da Emigración inclúe nas súas liñas de actuación 
unha área específica destinada á muller, co obxectivo de promover en coordinación coas entida-
des galegas no exterior, a realización de congresos nas principais áreas xeográficas de residencia 
de poboación galega no exterior, e utilizar as conclusións destes congresos para a aplicación de 
políticas de igualdade e participación da muller no ámbito da galeguidade.

No que se refire ao órgano colexiado de representación e de participación das comunida-
des galegas asentadas fóra de Galicia, na actualidade inclúese un representante do sector público 
autonómico de Galicia con competencias en materia de muller e igualdade. Na actual Comisión 
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Delegada do Consello de Comunidades Galegas, é significativa a presenza de tres mulleres en 
representación das directivas das institucións do exterior neste órgano colexiado da emigración, 
facendo visible á muller no ámbito da diáspora.

As actuacións do programa orzamentario mediranse con indicadores asociados desagrega-
dos por sexo, e aqueles que incorporan a perspectiva de xénero: número de congresos, número 
de obradoiros con contidos de igualdade; número de mulleres vítimas beneficiarias das axudas; 
porcentaxe de mulleres e homes nos órganos de decisión das comunidades galegas no mundo e 
porcentaxe de mulleres e homes que participan nas accións formativas, culturais e de reencon-
tros no ámbito da emigración galega.

 

IDeNTIFICACIÓN DuN Ou VARIOS OBXeCTIVOS eN MATeRIA De IGuAl-
DADe PReSeNTeS NA NORMATIVA e PlANS VIXeNTeS e Que SON De 
APlICACIÓN NO DeSeNVOlVeMeNTO DAS ACCIÓN CONTeMPlADAS 
NeSTe PROGRAMA 
 

Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do 
departamento

Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e 
homes

X

Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres 
e homes na sociedade

Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais 
e nas condicións de traballo

Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres X

Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información

Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación 
territorial e vivenda

Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que 
facilite a conciliación e a corresponsabilidade

Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos 
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte, 
saúde, etc.)

X

Participación das mulleres no desenvolvemento rural

Memoria II PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA



2018

Proxecto

39

Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de 
pobreza ou exclusión social

Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero X

Outros (especificar)

 

IDeNTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADeS PReVISTAS DIReCTAMeNTe RelA-
CIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGuAlDADe eNTRe MulleReS e HO-
MeS, INDICANDO PARA CADA uNHA, AS PeRSOAS ÁS Que eSTÁ DIRIXIDA. 
INDICAR, NO CASO De DISPOR DeSTeS DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTe-
RÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TeRRITORIAl, eTC.) Ou 
PeRSOAS (IDADe, NIVel eDuCATIVO, eTC.), DeSTINATARIAS DAS AC-
CIÓNS.

A Secretaría Xeral da Emigración desenvolverá unha liña de axudas para a promoción do 
autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma de Galicia das persoas 
galegas retornadas, na que se contribuirá cunha achega económica complementaria para a activi-
dade emprendedora feminina, co obxectivo de impulsar o emprendemento feminino e a mellora 
do tecido empresarial liderado por mulleres.

 - Realización de congresos e seminarios de formación/debate e impulso da participación 
da muller nas comunidades e entidades galegas do exterior, de cara a fortalecer o mo-
vemento asociativo feminino e a presenza, o liderado e a participación das mulleres nas 
estruturas asociativas en xeral.

 - A Secretaría Xeral da Emigración, dentro da convocatoria de axudas económicas indi-
viduais para persoas residentes no exterior, contempla unha liña específica de axudas 
para as mulleres que sufran violencia de xénero, para facilitar unha resposta específica ás 
mulleres vítimas que se atopen no exterior.

 - Outra actuación no ámbito de resposta específica para paliar as situacións de violencia 
de xénero, desenvólvese a través do programa de axudas extraordinarias a persoas emi-
grantes galegas retornadas, no que se trata de dar apoio económica ás mulleres vítimas 
da violencia de xénero incluídas no programa de axudas.

 

PReVISIÓN e VAlORACIÓN DOS POSIBleS eFeCTOS DO PROGRAMA 
SOBRe uN e OuTRO SeXO e SOBRe A IGuAlDADe De OPORTuNIDADeS 
eNTRe MulleReS e HOMeS.

Estímase que coas actuacións deseñadas dende a perspectiva de xénero, se avance cara 
a unha diminución da fenda de xénero na participación das mulleres das entidades galegas no 
exterior nos órganos de decisión das asociacións deste ámbito e nos lugares nos que residen, 
así como unha repercusión no retorno das mulleres galegas a través das accións de fomento, 
información e inserción laboral na nosa comunidade autónoma.
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SINAlAR OS PRINCIPAIS ReSulTADOS DO PROGRAMA, DeNDe O PuNTO 
De VISTA DO XÉNeRO, NO eXeRCICIO 2016.

O programa 312C –Servizos Sociais relativos ás migracións- no apartado de emigración, 
executou axudas de carácter socioasistencial e desenvolveu programas sociais e culturais, dos 
que nunha porcentaxe dun 62% foron mulleres as beneficiarias destas actuacións no ámbito das 
persoas residentes no exterior.

Na área do retorno, as accións dirixidas ao colectivo en xeral, a porcentaxe de beneficiarias 
femininas foi dun 55%.

 

INDICAR Se Se TeÑeN IMPlANTADO NOVAS eSTRATeXIAS PARA uNHA 
MellOR INCORPORACIÓN DA PeRSPeCTIVA De XÉNeRO NA XeSTIÓN, 
DeSeNVOlVeMeNTO e AVAlIACIÓN DAS ACCIÓNS Que FINANCIA O PRO-
GRAMA De GASTO. eN CASO AFIRMATIVO, FACeR uNHA BReVe DeSCRI-
CIÓN. eN CASO NeGATIVO INDICAR AS DIFICulTADeS ATOPADAS PARA 
leVAlO A CABO.

A Secretaría Xeral da Emigración non ten previsto implantar ningunha nova acción para a 
incorporación da perspectiva de xénero na xestión das actuacións que se financian no programa 
de gasto 312C –Servizos relativos ás migracións-. 

Entre as dificultades que se detectan para implantar novas estratexias neste ámbito, a máis 
significativa é que o colectivo ao que se dirixe á acción do dito programa de gasto é na súa maior 
parte o de persoas residentes no exterior, polo que radica en numerosos países, coas súas pro-
pias leis estatais e regulacións propias nesta materia.

Así mesmo, en canto ao fomento da participación efectiva das mulleres na vida asociativa 
e directiva das entidades galegas no exterior –especialmente no que fai referencia aos seus ór-
ganos de dirección-, detéctanse obstáculos que veñen dados por ser estes órganos colexiados 
axentes soberanos nas súas decisións e independentes do poder público á hora de orientar as 
súas políticas directivas.

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Secretaría Xeral da Emigración
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III.1.3. PROGRAMA 441A - PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE DEPORTIVA:
 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
Como sucedeu no conxunto dos contextos nacional e europeo, a evolución do concepto 

do deporte ten influído na política deportiva en Galicia nos últimos anos. O deporte non con-
siste soamente en medallas en campionatos do Mundo, senón tamén debe ser unha ferramenta 
para a mellora da saúde pública, un elemento esencial na formación e educación e un factor de 
integración social. Trátase ademais dun “sector dinámico que crece con rapidez, ten un impacto 
macroeconómico infravalorado e pode contribuír aos obxectivos de Lisboa de crecemento e 
creación de emprego” (Libro Branco sobre o Deporte, Comisión Europea, xullo 2007).

Sobre esta ampla base conceptual, a política deportiva da Xunta de Galicia procura o desen-
volvemento de todos e cada un dos ámbitos de afectación do feito deportivo. Galicia Saudable 
foi a primeira das apostas polo deporte e a actividade física en clave de saúde e de calidade de 
vida, e ven aplicándose paulatina e transversalmente, dende a súa aprobación no Parlamento en 
2011, a cada unhas das actuacións deportivas, e en coordinación e colaboración con distintos 
departamentos autonómicos. 

Nesta estratexia xeral de desenvolvemento deportivo, permanece invariable a necesaria 
incidencia das políticas deportivas sobre o tecido que sustenta o deporte. Federacións, clubs e 
deportistas continúan a ser os principais destinatarios das políticas de fomento da actividade física 
e deportiva, observándose nestes últimos anos unha evolución altamente positiva, como amosan 
os distintos parámetros de crecemento entre os que destaca a licenza deportiva.

Como resultado, Galicia medra na práctica deportiva xeral, pero tamén en deporte femi-
nino, en deporte en idade escolar, en deporte de competición e en deporte para persoas con 
discapacidade.

Neste contexto a actuación da Secretaría Xeral para o Deporte ten como fío condutor 
o fomento da práctica do deporte e da actividade física na Comunidade Autónoma de Galicia 
-entendido este como elemento imprescindible para a calidade de vida da cidadanía galega-, así 
como o crecemento do deporte na comunidade autónoma e o desenvolvemento do seu tecido 
deportivo, a través da coordinación institucional e cuns claros obxectivos en materia de saúde, 
benestar e actividade física, apoio ao tecido deportivo e infraestrutura deportiva.

A explotación das funcionalidades do deporte, a xeneralización e accesibilidade da prácti-
ca do deporte e da actividade física mediante a súa incorporación á vida cotiá da cidadanía; a 
mellora e dotación de novas infraestruturas; o apoio aos axentes deportivos na promoción e 
crecemento do deporte ou o perfeccionamento nas áreas de docencia, formación e tecnificación 
do deporte son, entre outros, obxectivos prioritarios deste programa.
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POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
O colectivo beneficiado pola actividade da Secretaría Xeral para o Deporte, é a sociedade 

galega globalmente considerada (principalmente en canto ao obxectivo prioritario da xeneraliza-
ción da práctica da actividade física) e o tecido deportivo galego (no tocante á práctica deportiva 
e ao deporte de competición) sen esquecer, entre outros, ás entidades locais principalmente no 
referido a infraestruturas deportivas.

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
Segundo a última enquisa de hábitos deportivos dos españois (CSD 2015), practican de-

porte na nosa comunidade autónoma un 37,4% da poboación. Por outra banda, atendendo 
tamén a última enquisa nacional de saúde (2011/2012), o 59,71% dos galegos e galegas de 18 
e máis anos teñen sobrepeso ou obesidade (fronte ao 53,68% da media nacional), e o 34,64% 
dos galegos e galegas de entre 2 e 17 anos teñen sobrepeso ou obesidade (fronte ao 27,82% da 
media nacional).

No ano 2013 realizouse no ámbito da comunidade autónoma a enquisa sobre “Hábitos de 
actividade física e deportiva da poboación galega” elaborada en colaboración coa Universidade 
de Santiago de Compostela (USC).

Segundo os resultados da dita enquisa, sete de cada dez galegos maiores de 18 anos practica 
exercicio habitualmente, nunha porcentaxe case 16 puntos superior á do 2007, ano no que se 
fixera un estudo de equivalentes características. A porcentaxe de práctica de exercicio físico é 
bastante similar entre as catro provincias galegas, mentres que se continúa a apreciar unha certa 
diferenza entre sexos. Así, hai unha maior porcentaxe de homes (74%) que de mulleres (68%) 
que realiza actividade física, pero esa distancia acurtouse en case dous puntos desde 2007. Desde 
entón, aumentou nun 14,8% a porcentaxe de homes que fai exercicio e nun 16,8% a de mulleres.

Galicia Saudable concreta os esforzos e actuacións neste obxectivo de xeneralizar e conso-
lidar a práctica de actividade física e deportiva entre os galegos, aglutinando actuacións interde-
partamentais e sectoriais implementadas xa no conxunto do territorio. 

Mediante o uso das novas tecnoloxías, Galicia Saudable achega tamén á cidadanía informa-
ción puntual sobre instalacións, recursos e servizos da súa contorna para a práctica deportiva e 
de actividade física.

Débese tamén significar que a actividade deportiva ten como elementos básicos para unha 
axeitada evolución aos clubs e federacións. Na actual conxuntura considérase esencial manter o 
apoio a través de liñas de subvencións para a actividade tanto dende a perspectiva das persoas 
xurídicas como dende a perspectiva do deportista persoa física.

As actuacións anteriores compleméntanse coa implantación de infraestruturas deportivas.
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O anteriormente exposto configura unha serie de actuacións interrelacionadas que buscan 
acadar un obxectivo único que non é outro que o incremento da calidade de vida da cidadanía 
mediante a práctica do deporte e a actividade física.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
A norma pola que se regula a actividade deportiva en Galicia é a Lei 3/2012, do 2 de abril, 

do deporte de Galicia, que foi modificada pola Lei 13/2015, do 24 de decembro, de medidas 
fiscais e administrativas (modificacións dos artigos 22, 60, 116 e da disposición adicional terceira, 
e se engadiu unha nova disposición adicional -a cuarta-).

En desenvolvemento da dita lei do deporte, aprobáronse o Decreto 120/2013, do 24 de 
xullo, polo que se aproba o regulamento do Comité Galego de Xustiza Deportiva e o Decreto 
85/2014, do 3 de xullo, polo que se aproba o regulamento do Rexistro de Entidades Deportivas 
de Galicia.

Ademais atópanse en vigor o Decreto 228/1994, do 18 de xullo, regulador das federacións 
deportivas galegas e a Orde do 28 de xullo de 1995 que o desenvolve.

Por último, cómpre destacar o Plan Galego de Fomento da Actividade Física “Galicia Sau-
dable”.

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
Para conseguir os obxectivos perseguidos con este programa, actuarase en catro grandes 

aspectos.

En primeiro lugar, na execución do Plan Galego de Fomento da Actividade Física “Galicia 
Saudable” a xeneralización da práctica de actividade física e deportiva entre a poboación conti-
nuará a ser o gran obxectivo. Iniciar programas sectoriais como os do ámbito laboral e incremen-
tar a implementación dos xa iniciados, como os dos centros educativos e os relativos ao ámbito 
sanitario en colaboración coas consellerías competentes, será a aposta de Galicia Saudable, así 
como a consolidación das ferramentas TIC para facilitar a accesibilidade da práctica por parte de 
toda a cidadanía, con especial atención á actividade deportiva en idade escolar. 

En segundo lugar, no apoio ao tecido deportivo galego e aos deportistas, manteranse os 
plans de axudas económicas ás federacións deportivas, aos clubs e outras entidades deportivas; 
traballarase en medidas de apoio aos deportistas de alto nivel; na promoción do deporte en 
idade escolar e no impulso dos programas de tecnificación deportiva.

En terceiro lugar, na mellora do mapa de infraestruturas deportivas galegas continuarase a 
optimización da rede actual e acometeranse novas actuacións en infraestruturas especializadas 
destinadas á preparación técnica do alto nivel e as súas fases previas, así como outras polivalen-
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tes e multidisciplinares dirixidas á poboación en xeral para fomentar e consolidar a práctica de 
actividade física .

O Centro Galego de Tecnificación Deportiva, e as súas instalacións anexas do Complexo 
Náutico e Campo de Regatas de Verducido-David Cal e do centro de vela de Vilagarcía de 
Arousa, serán obxecto de especial atención a través da dotación de equipamento, medida que 
tamén se estenderá aos clubs galegos de modalidades con especiais requirimentos no ámbito do 
material deportivo: deporte adaptado, deportes náuticos, ciclismo, ... 

Por último, seguirase traballando na adecuación da normativa actual á realidade do deporte 
galego, avanzando no desenvolvemento regulamentario da lei do deporte de Galicia, así como na 
adecuación do marco normativo á realidade do sector. En concreto, desenvolverase a normativa 
relativa ós procesos electorais nas federacións deportivas galegas, á Comisión Galega de Control 
da Violencia no deporte, á Comisión Galega de Prevención e Represión da Dopaxe, e ó deporte 
de Alto Nivel de Galicia.

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
 

Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

X

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc.) 

X

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

 

BReVe DeSCRICIÓN DO PROGRAMA DeNDe A PeRSPeCTIVA De XÉNeRO
Con incidencia no campo da práctica de actividade física e do deporte federado (e de alto 

nivel), os programas de Galicia Saudable, ou do deporte escolar (XOGADE), os convenios de 
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patrocinio aos clubs de alto nivel, as actuacións de aproveitamento das funcionalidades do feito 
deportivo, ou as axudas aos deportistas galegos de alto nivel, serven, dende unha perspectiva e 
deseño mixto, para crecer en igualdade. 

Así o amosan os indicadores, especialmente significativos nos convenios de patrocinio e 
nas axudas a deportistas de alto nivel. Desta forma, pódense apuntar distintos indicadores que 
amosan unha positiva evolución no ámbito do deporte feminino: máis licenzas (53.088 no 2016, 
fronte a 42.090 no 2009), máis equipos de alto nivel patrocinados (69 fronte a 28) ou máis de-
portistas de alto nivel recoñecidas pola Secretaría Xeral para o Deporte segundo o procedemen-
to do decreto 6/2004, do 8 de xaneiro, polo que se regula a cualificación dos deportistas galegos 
de alto nivel e os programas de beneficios dirixidos a estes (137 fronte a 59).

 

IDeNTIFICACIÓN DuN Ou VARIOS OBXeCTIVOS eN MATeRIA De IGuAl-
DADe PReSeNTeS NA NORMATIVA e PlANS VIXeNTeS e Que SON De 
APlICACIÓN NO DeSeNVOlVeMeNTO DAS ACCIÓN CONTeMPlADAS 
NeSTe PROGRAMA 
 

Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do 
departamento

Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e 
homes

X

Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres 
e homes na sociedade

X

Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais 
e nas condicións de traballo

X

Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres

Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información

Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación 
territorial e vivenda

Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que 
facilite a conciliación e a corresponsabilidade

Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos 
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte, 
saúde, etc.)

X

Participación das mulleres no desenvolvemento rural
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Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de 
pobreza ou exclusión social

Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero X

Outros (especificar)

 

IDeNTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADeS PReVISTAS DIReCTAMeNTe RelA-
CIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGuAlDADe eNTRe MulleReS e HO-
MeS, INDICANDO PARA CADA uNHA, AS PeRSOAS ÁS Que eSTÁ DIRIXIDA. 
INDICAR, NO CASO De DISPOR DeSTeS DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTe-
RÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TeRRITORIAl, eTC.) Ou 
PeRSOAS (IDADe, NIVel eDuCATIVO, eTC.), DeSTINATARIAS DAS AC-
CIÓNS.

Entre outras actuacións, a Secretaría Xeral para o Deporte e a Fundación Deporte Galego 
realizan dúas actividades que provocan un importante impacto no deporte desenvolvido polas 
mulleres:

a) Os convenios de patrocinio aos equipos galegos de alto nivel, que seguirán a ser unha 
das actividades prioritarias deste departamento e da fundación no 2018. Na tempada 
2016/2017 ou exercicio 2017 resultaron beneficiarios 69 equipos femininos (fronte aos 
54 da tempada anterior) e 6 mixtos (igual que na tempada anterior), fronte aos 91 
masculinos (que no 2015/2016 foron 72). A este respecto é importante salientar que na 
tempada 2015/2016, en cómputo global, os equipos patrocinados foron, 132 mentres 
que na tempada 2016/2017 son, 166 producíndose un incremento dun 25,76%.

b) Nas políticas de fomento do deporte de alto nivel e de axuda aos deportistas, o último 
recoñecemento de deportistas galegos de alto nivel, publicado por Resolución do 03 
de marzo de 2017, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fai pública a lista 
de deportistas recoñecidos/as como deportistas galegos/as de alto nivel polo procede-
mento iniciado en novembro de 2016, veu a recoñecer a 137 mulleres deportistas, nun 
total de 385. 

 

Ambas actuacións fomentan a participación activa das mulleres no deporte, fortalecendo a 
súa imaxe na sociedade.

 

PReVISIÓN e VAlORACIÓN DOS POSIBleS eFeCTOS DO PROGRAMA SO-
BRe uN e OuTRO SeXO e SOBRe A IGuAlDADe eNTRe MulleReS e HO-
MeS 

No exercicio 2017, prevese seguir incrementando o número de beneficiarias nos programas 
antes referidos o que, en todo caso, virá supeditado á consecución dos parámetros e resultados 
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obxectivos, de marcas deportivas acadadas. Neste incremento espérase seguir obtendo unha 
positiva evolución do deporte feminino. 

 

SINAlAR OS PRINCIPAIS ReSulTADOS DO PROGRAMA, DeNDe uN PuNTO 
De VISTA DO XÉNeRO NO eXeRCICIO 2016.

Compre destacar dous parámetros: o número de licencias femininas, que no 2016 foi de 
53.088 fronte ás 52.866 do 2015, e os equipos de alto nivel patrocinados que na tempada 
2016/2017 foron 69 fronte aos 54 da 2015/2016. 

No ámbito das subvencións a clubs deportivos, valórase a adhesión das entidades deportivas 
ao Manifesto pola Igualdade e pola Erradicación da Violencia de Xénero no Deporte da Secre-
taría Xeral de Igualdade e da Secretaría Xeral para o Deporte, o número de licencias femininas 
e o número de mulleres en postos directivos da entidade. Polo que respecta ás federacións 
deportivas, os convenios de colaboración atenden tamén á adhesión ao Manifesto e a evolución 
das licenzas, así como tamén contemplan a subvención directa de programas de promoción da 
igualdade no deporte onde, entre outros extremos, valórase número de mulleres en postos 
directivos da federación deportiva. 

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Secretaría Xeral para o Deporte

Fundación Deporte Galego

 

III.1.4. PROGRAMA 461A - COBERTURA INFORMATIVA E APOIO Á 
COMUNICACIÓN SOCIAL:

 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
Este programa ten como obxecto a promoción dos valores e a imaxe de Galicia , o apoio a 

proxectos que estimulen o uso da lingua galega nos medios e a divulgación da acción institucional 
da Xunta.

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
Este programa está dirixido fundamentalmente ás empresas xornalísticas e de radiodifusión, 

así como ás universidades.
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DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
Os medios de comunicación social constitúen un dos elementos básicos da promoción dos 

valores e a imaxe de Galicia, das súas institucións e da lingua e cultura galega.

Considérase fundamental que o sector dos medios informativos e de comunicación teñan 
a mellor capacidade para desenvolver as súas potencialidades nun sector extremadamente cam-
biante e dinámico e, polo tanto, as actuacións da Xunta de Galicia van encamiñadas a favorecer 
un marco xurídico, económico e social que permita aos medios de comunicación exercer as súas 
actividades eficaz e eficientemente.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
 - Decreto 76/2017, do 28 de xullo, de estrutura orgánica dos órganos superiores e de 

dirección dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia.

 - Lei 14/1966, do 18 de marzo, de prensa e imprenta, e as sucesivas modificacións.

 - Lei 34/1988, do 11 de novembro, xeral de publicidade, e as sucesivas modificacións.

 - Lei 7/2010, do 31 de marzo, xeral da comunicación audiovisual.

 - Lei 9/2011, do 9 de novembro, de medios públicos de comunicación audiovisual de 
Galicia.

 - Decreto 81/2005, do 14 de abril, polo que se regula o réxime xurídico da xestión do 
servizo público de televisión dixital na Comunidade Autónoma de Galicia.

 - Decreto 102/2012, do 29 de marzo, polo que se desenvolve o servizo de comunicación 
audiovisual radiofónica no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
A finalidade deste programa é potenciar o coñecemento de Galicia e das súas institucións 

así como a promoción dos seus valores e da súa lingua nos medios de comunicación social.

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
 

Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres
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Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

X

Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións ( 
programas que actúan sobre o territorio, o medio ambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc.)
Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

 

BReVe DeSCRICIÓN DO PROGRAMA DeNDe A PeRSPeCTIVA De XÉNeRO
Este programa orzamentario basicamente está enfocado á cobertura informativa da activida-

de institucional da Xunta de Galicia, así como á difusión dos valores e a imaxe de Galicia a través 
de accións promocionais de alcance xeral.

Nesta actividade, a Secretaría Xeral de Medios, xa incorpora a perspectiva de xénero. Por 
unha banda, nos convenios que asina este órgano superior establécese unha cláusula de obrigado 
cumprimento que elimina os anuncios que poidan supoñer unha imaxe negativa ou discrimina-
toria das mulleres. 

Por outra banda, na programación anual de campañas realízanse actuacións que promoven 
a igualdade de xénero. 

 

IDeNTIFICACIÓN DuN Ou VARIOS OBXeCTIVOS eN MATeRIA De IGuAl-
DADe PReSeNTeS NA NORMATIVA e PlANS VIXeNTeS e Que SON De 
APlICACIÓN NO DeSeNVOlVeMeNTO DAS ACCIÓN CONTeMPlADAS 
NeSTe PROGRAMA 
 

Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do 
departamento

Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e 
homes

X

Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres 
e homes na sociedade

X

Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais 
e nas condicións de traballo

Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres
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Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información

Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación 
territorial e vivenda

Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que 
facilite a conciliación e a corresponsabilidade

Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos 
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte, 
saúde, etc.)

X

Participación das mulleres no desenvolvemento rural

Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de 
pobreza ou exclusión social

Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero X

Outros (especificar)

 

IDeNTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADeS PReVISTAS DIReCTAMeNTe RelA-
CIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGuAlDADe eNTRe MulleReS e HO-
MeS, INDICANDO PARA CADA uNHA, AS PeRSOAS ÁS Que eSTÁ DIRIXIDA. 
INDICAR, NO CASO De DISPOR DeSTeS DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTe-
RÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TeRRITORIAl, eTC.) Ou 
PeRSOAS (IDADe, NIVel eDuCATIVO, eTC.), DeSTINATARIAS DAS AC-
CIÓNS.

Dentro da programación anual de campañas, cabe salientar a campaña “Dia da Muller”, que 
está destinada principalmente á sensibilización e educación co fin de potenciar a igualdade de 
mulleres e homes.

Tamén se desenvolve a campaña “Día contra a violencia de xénero”, destinada principal-
mente á sensibilización e o tratamento integral de cara a erradicación da violencia sexista.

 

PReVISIÓN e VAlORACIÓN DOS POSIBleS eFeCTOS DO PROGRAMA 
SOBRe uN e OuTRO SeXO e SOBRe A IGuAlDADe De OPORTuNIDADeS 
eNTRe MulleReS e HOMeS.

As campañas do “Día da Muller” e do “Día contra a violencia de xénero” teñen como po-
boación obxectivo os homes e mulleres de Galicia, sen que exista un tratamento exclusivo ou 
preferente a persoas dun sexo ou doutro, tendo en conta o obxectivo de reforzar a conciencia-
ción social e contribuír a erradicar a violencia de xénero, así como promover actitudes inclusivas 
e normalizadoras da igualdade entre xéneros.
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Non existe unha valoración cuantitativa, tendo en conta a inexistencia de datos numéricos 
de avaliación das campañas desagregadas por xénero.

 

SINAlAR OS PRINCIPAIS ReSulTADOS DO PROGRAMA, DeNDe O PuNTO 
De VISTA DO XÉNeRO, NO eXeRCICIO 2016.

Todas as campañas previstas inicialmente realizáronse de conformidade, achegando as men-
saxes sobre igualdade e de erradicación da violencia sexista aos homes e mulleres de Galicia, 
mediante a utilización dos soportes de prensa, radio e internet.

 

INDICAR Se Se TeÑeN IMPlANTADO NOVAS eSTRATeXIAS PARA uNHA 
MellOR INCORPORACIÓN DA PeRSPeCTIVA De XÉNeRO NA XeSTIÓN, 
DeSeNVOlVeMeNTO e AVAlIACIÓN DAS ACCIÓNS Que FINANCIA O PRO-
GRAMA De GASTO. eN CASO AFIRMATIVO, FACeR uNHA BReVe DeSCRI-
CIÓN.eN CASO NeGATIVO INDICAR AS DIFICulTADeS ATOPADAS PARA 
leVAlO A CABO.

As campañas de publicidade e comunicación institucional poden ser consideradas como ac-
tuacións óptimas cara a reforzar a concienciación social en materia de igualdade e de erradicación 
da violencia de xénero. 

Tanto a creatividade como a planificación das campañas son fundamentais para mellorar 
o impacto na poboación das mensaxes sobre a perspectiva de xénero. Neste senso, acadar as 
mellores ideas creativas e a unha óptima planificación da campaña son os mecanismos que per-
mitiran incrementar o impacto das mensaxes sobre xénero entre a poboación galega. 

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Secretaría Xeral de Medios

Dirección Xeral de Comunicación

 

III.1.5. PROGRAMA 461B - RADIODIFUSIÓN E TVG:
 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
Coa consignación orzamentaria deste programa preténdese continuar coa mellora de in-

fraestruturas, sistemas, equipos e servizos de telecomunicacións para a radiodifusión, a televisión 
ou outros servizos de comunicacións oficiais, así como os servizos técnicos para o correcto 
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funcionamento dos equipos e sistemas que integran estas infraestruturas de difusión da comuni-
cación audiovisual.

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
Cidadáns galegos ou outros cidadáns residentes en calquera das entidades de poboación de 

Galicia, concellos, empresas fabricantes ou instaladoras de equipos e infraestruturas de telecomu-
nicacións, empresas públicas de telecomunicacións.

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
Mediante o Real decreto 805/2014, do 19 de setembro, polo que se aproba o Plan Técnico 

Nacional de Televisión Dixital Terrestre e se regulan determinados aspectos para a liberación do 
dividendo dixital, a Comunidade Autónoma de Galicia puxo en marcha un plan de investimentos 
para a adaptación da rede de difusión e cobertura do múltiple dixital autonómico de TDT ás 
novas condicións de emisión derivadas da liberación do dividendo dixital.

A Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sostible, obrigou a abandonar a banda de fre-
cuencias de 790 a 860 MHz, utilizada polos servizos de televisión dixital terrestre, para ser utiliza-
da por novos servizos de comunicacións en mobilidade de cuarta xeración 4G.

A Decisión do Parlamento Europeo do 2 de febreiro de 2016, respaldada polo Consello 
de Europa na sesión do 22 de xaneiro de 2017, acordou unha nova liberalización da banda de 
frecuencias entre 690 MHz e 790 MHz para o uso de redes de comunicacións electrónicas en 
banda ampla, para garantir unha elevada calidade de cobertura á súa poboación en todo o terri-
torio, con velocidades por riba de 30 Mbps, debendo adaptarse á banda 470 MHz a 694 Mhz os 
servizos de comunicación audiovisual televisiva terrestre dirixidos ao gran público.

Todo isto supón un novo reto para a rede de difusión dos múltiples públicos de televisión 
dixital, investimentos en novo equipamento e axustes necesarios para o funcionamento do ser-
vizo público de titularidade autonómica.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
 - Real decreto 805/2014, do 19 de setembro, polo que se aproba o Plan Técnico Nacio-

nal de Televisión Dixital Terrestre e se regulan determinados aspectos para a liberación 
do dividendo dixital

 - Plan Nacional de Transición á TDT (aprobado polo Consello de Ministros do 
18/11/2011).

 - Decreto 81/2005, do 14 de abril, polo que se regula o réxime xurídico da xestión do 
servizo público de televisión dixital na Comunidade Autónoma de Galicia.

 - Decreto 88/2013, do 30 de maio, de estrutura orgánica dos órganos superiores e de 
dirección dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia.
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 - Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sostible.

 - Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de 
Galicia.

 - Decreto 102/2012, do 29 de marzo, polo que se desenvolve o servizo de comunicación 
audiovisual e radiofónica no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
Unha vez rematada a transición da tecnoloxía analóxica á dixital, completado o primeiro 

proceso de liberación do dividendo dixital, faise necesario investir en novos equipamentos nece-
sarios para o correcto funcionamento dos múltiplex dixitais de titularidade pública autonómica, 
conforme aos plans técnicos aprobados e aos estándares de innovación tecnolóxica no eido da 
televisión.

A través deste programa dótase de medios económicos complementarios á Corporación 
Radio e Televisión de Galicia, S.A. co fin de dar viabilidade ao funcionamento das actividades 
que lles son propias, así como facilitarlle os medios materiais e técnicos suficientes para manter 
operativas as redes de televisión e radio institucionais e lograr unha cobertura de recepción que 
chegue a todo o territorio de Galicia.

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
 

Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

X

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións ( 
programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade mo 
seu conxunto, etc)
Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión
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BReVe DeSCRICIÓN DO PROGRAMA DeNDe A PeRSPeCTIVA De XÉNeRO
A Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.U. ( en diante Corporación RTVG) ten un 

renovado compromiso empresarial na implicación e desenvolvemento de políticas que integren 
a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes, sen discriminación indirecta por 
razón de sexo, así como no impulso e fomento de medidas para conseguir a igualdade real no 
seo da organización, establecendo a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes como 
un principio estratéxico da política corporativa e de recursos humanos, de acordo cos principios 
que fixan a Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes 
e o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das 
disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.

A nivel operativo, as actuacións incorporan o enfoque integrado de xénero como unha 
intervención transversal que pretende transformar o conxunto da organización nunha estrutura 
máis igualitaria, que en termos de alcance, incide en tódalas áreas: programación e contidos, pro-
dución de informativos, comercial e publicidade, recursos humanos e medios.

Neste contexto a Corporación RTVG dispón de procesos, a nivel de soporte, para avanzar 
nestes obxectivos, nomeadamente a comisión de contidos e igualdade constituída no seu conse-
llo de administración e o proxecto de igualdade corporativo.

Tamén cabe sinalar que a Corporación RTVG está representada no Observatorio Galego da 
Violencia de Xénero previsto na Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e trata-
mento integral da violencia de xénero e regulado no Decreto 157/2012, do 5 de xullo de 2012, 
polo que se desenvolve a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e tratamento 
integral da violencia de xénero no relativo aos órganos consultivos e de participación.

Un dos eixos fundamentais do seu traballo é a prevención de todo tipo de violencia ma-
chista e, por iso, ten encomendadas entre outras, a función de vixiar e denunciar que non haxa 
discriminación sexual na publicidade.

No seo do dito observatorio, creouse unha comisión asesora de publicidade non sexista, 
que velará pola eliminación dos sexismos nas mensaxes publicitarias e pola incorporación de ac-
cións positivas que contribúan, dende un ámbito tan importante como a publicidade, a erradicar 
todo tipo de discriminación por razón do sexo das persoas. Neste senso, a Corporación RTVG 
ten un papel destacado. 

Por outra banda, a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 
Xustiza asinou coa Corporación RTVG un convenio de colaboración  en materia de igualdade, 
dirixido a realizar accións conxuntas dirixidas á promoción da igualdade e á loita contra a violen-
cia de xénero.

Mediante esta colaboración, preténdese contribuír a reforzar a integración do principio de 
transversalidade de xénero na Administración pública galega, de cara a conseguir unha maior efi-
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ciencia na intervención a favor da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, 
xa que, pola súa implantación en Galicia, este é o medio idóneo para a difusión das accións de 
información, divulgación e sensibilización dirixidas á sociedade galega en xeral.

No marco deste convenio, a Xunta de Galicia e a Corporación RTVG, promoverán grupos 
de traballo para o tratamento axeitado dos temas relacionados coa igualdade na súa programa-
ción, promovendo a formación en materia de igualdade entre mulleres e homes do persoal da 
dita sociedade.

A Corporación RTVG potenciará a visibilidade e audibilidade das mulleres dentro da súa 
programación, empregará unha linguaxe e/ou imaxes non sexistas, especialmente no ámbito da 
publicidade, prestando atención informativa e dando cobertura a actividades como o Día Inter-
nacional para a eliminación da violencia de xénero ou o Día Internacional da Muller.

Incluirase o número de teléfono de información ás mulleres nos programas, reportaxes e/
ou espazos relacionados co ámbito da promoción da igualdade e da loita contra a violencia de 
xénero.

 

IDeNTIFICACIÓN DuN Ou VARIOS OBXeCTIVOS eN MATeRIA De IGuAl-
DADe PReSeNTeS NA NORMATIVA e PlANS VIXeNTeS e Que SON De 
APlICACIÓN NO DeSeNVOlVeMeNTO DAS ACCIÓNS CONTeMPlADAS 
NeSTe PROGRAMA 
 

Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do 
departamento

Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e 
homes

Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres 
e homes na sociedade

X

Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais 
e nas condicións de traballo

Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres

Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información

Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación 
territorial e vivenda

Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que 
facilite a conciliación e a corresponsabilidade
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Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos 
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte, 
saúde, etc.)
Participación das mulleres no desenvolvemento rural

Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de 
pobreza ou exclusión social

Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero

Outros (especificar)

PReVISIÓN e VAlORACIÓN DOS POSIBleS eFeCTOS DO PROGRAMA 
SOBRe uN e OuTRO SeXO e SOBRe A IGuAlDADe De OPORTuNIDADeS 
eNTRe MulleReS e HOMeS.

 No último exercicio, os medios públicos galegos emitiron arredor de 1.200 reportaxes e 
informacións relacionadas coa igualdade e a violencia de xénero, nas que se inclúen noticias sobre 
sucesos deste ámbito e informacións de sensibilización social e toma de conciencia. 

 Como exemplo concreto destes impactos nos medios públicos galegos, cada ano, na data 
do 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia Machista, como vén sendo habitual 
os servizos informativos da TVG ofrecen en todos os seus espazos, desde o “Bos Días” ata o 
programa de análise “Área Pública” ou o cultural “Zigzag Diario”, amplas referencias sobre os 
actos desenvolvidos neste día e sobre distintos aspectos relacionados con este grave problema. 
O obxectivo deste tratamento informativo, tanto nese día en concreto coma no resto do ano, é 
seguir concienciando os distintos sectores da poboación do alcance real desta auténtica doenza 
social.

 

SINAlAR OS PRINCIPAIS ReSulTADOS DO PROGRAMA, DeNDe O PuNTO 
De VISTA DO XÉNeRO, NO eXeRCICIO 2016.

 Entre outros aspectos, no 2016, a TVG fíxose eco da celebración de performances artísticas 
dentro do evento “Mulleres en Acción. Violencia Zero” en Pontevedra, coa colaboración da De-
putación provincial, ou a iniciativa “Compostela en negro” impulsada polo concello compostelán 
en rúas comerciais da cidade.

Pola súa parte a Radio Galega dedicou durante varios días ao redor da data de 25 de no-
vembro amplos contidos relacionados coa mesma en distintos programas de radio.

 A cobertura dos medios públicos galegos para sensibilizar contra esta lacra e previr novos 
casos esténdese durante todo o ano e en grande cantidade de programas, con centos de pezas 
e con diversos enfoques, tal como suxiren as recomendacións do Consello de Administración 
da CRTVG.

Memoria II PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA



2018

Proxecto

57

 Tamén, o 8 de marzo, Día Internacional da Muller, en aplicación do convenio de colabora-
ción coa Secretaría Xeral de Igualdade, a TVG emitiu publicidade de balde desta mesma campaña. 

 Por outra parte, a web da CRTVG dispón desde 2014 dunha canle temática sobre temas de 
igualdade. Dentro da súa función de servizo público e en consonancia coas súas liñas de acción 
de responsabilidade social corporativa, creou unha sección específica denominada “CRTVG coa 
Igualdade”, onde se recollen reportaxes, informacións ou entrevistas sobre igualdade, emitidas en 
distintos espazos da TVG (http://www.crtvg.es/crtvg/canles-tematicas/igualdade). 

 

INDICAR Se Se TeÑeN IMPlANTADO NOVAS eSTRATeXIAS PARA uNHA 
MellOR INCORPORACIÓN DA PeRSPeCTIVA De XÉNeRO NA XeSTIÓN, 
DeSeNVOlVeMeNTO e AVAlIACIÓN DAS ACCIÓNS Que FINANCIA O PRO-
GRAMA De GASTO. eN CASO AFIRMATIVO, FACeR uNHA BReVe DeSCRI-
CIÓN.eN CASO NeGATIVO INDICAR AS DIFICulTADeS ATOPADAS PARA 
leVAlO A CABO.

 A CRTVG seguirá velando pola transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereoti-
pada de mulleres e homes na sociedade, tanto no eido dos contidos da súa programación como 
no da publicidade.

 Nesta liña, e como membro do Observatorio Galego de Violencia de Xénero -constituído 
en 2014 con representantes das administracións, da Xustiza, sindicatos, asociacións de mulleres 
e medios de comunicación-, a CRTVG continuará participando activamente na comisión especí-
fica creada para detectar e retirar os contidos e mensaxes publicitarias sexistas que promovan a 
discriminación sexual. 

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Secretaría Xeral de Medios

Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.

 

III.1.6. PROGRAMA 571A - FOMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E DO 
COÑECEMENTO:

 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
O Programa de fomento da sociedade da información e do coñecemento atende ao obxec-

tivo estratéxico do PEG 2015-2020 OE 4.1.04 “Mellorar o uso e a calidade das TIC e o acceso as 
mesmas” incluído no “EIXE 4. SOCIEDADE DIXITAL, CULTURA E REFORZO DO PESO DE 
GALICIA NO SEU ENTORNO”, en concreto na PA.4.1. “Consolidar o modelo de crecemento 

Memoria II PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

http://www.crtvg.es/crtvg/canles-tematicas/igualdade


2018

Proxecto

58

vinculado á economía dixital. Apoio á industria cultural e de medios como unha fonte de riqueza 
e impulso ao desenvolvemento da sociedade da Información”.

As necesidades e retos detectados neste eido son os de:

 - Avanzar cara a unha administración aberta e transparente que permita a relación integral 
coa cidadanía e empresas a través da Administración electrónica. 

 - Desenvolver servizos públicos dixitais en todos os ámbitos de goberno que melloren a 
calidade de vida dos cidadáns e que garantan a súa autonomía persoal. 

 - Lograr unha cidadanía altamente competente no ámbito dixital e completamente inte-
grada na sociedade do coñecemento. 

 - Conformar un sector TIC competitivo e innovador, catalizador doutros sectores estra-
téxicos da economía a partir da innovación e especialización tecnolóxica. 

 - Evolucionar cara a un sector empresarial integrado totalmente na economía do coñe-
cemento. 

 - Dispoñer de infraestruturas de telecomunicacións de última xeración tractoras de novos 
servizos que posibiliten un maior achegamento da cidadanía á sociedade do coñece-
mento. 

 

Así, os resultados que se pretende conseguir son os de acadar a modernización tecnolóxica 
dos servizos públicos mediante proxectos vinculados á Administración electrónica e consolidar o 
e-Goberno e a incorporación das TIC e as novas posibilidades de xestión que estas ofrecen á Ad-
ministración pública para facilitar e facer máis eficientes as relacións coa cidadanía e as empresas. 

Os indicadores de resultado son:

 - IR 4.1.04.a Persoas que interactuaron coa Administración por internet para obter infor-
mación. 

 - IR 4.1.04.b: Empresas de máis de dez traballadores e traballadoras que presentan impre-
sos á Administración de forma electrónica 

 - IR 4.1.04.c: Empresas con menos de dez empregados que presentan impresos á Admi-
nistración de forma electrónica.

 

E os indicadores de produtividade: número de usuarios que teñen acceso ou están cubertos 
polas aplicacións/servizos de Administración electrónica; número de empresas que reciben axu-
das; número adicional de fogares con acceso a banda ancha de ao menos 30 Mbps; poboación 
escolar que esta cuberta polos servizos públicos electrónicos educativos; órganos xudiciais cu-
bertos polo expediente xudicial electrónico; número usuarios/as rede CeMIT e número de pro-
cedementos teletramitables que se crean ou melloran coa operación.
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NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
En Galicia atopámonos inmersos nun proceso gradual de transición cara a sociedade dixital, 

que trae consigo unha transformación radical a nivel tecnolóxico, económico, social e político.

A pesar do esforzo realizado neste eido durante os últimos anos e da progresiva incorpo-
ración da nosa comunidade autónoma á sociedade do coñecemento, resulta evidente que aínda 
estamos lonxe da consecución dunha sociedade galega capaz de empregar as novas tecnoloxías 
co obxectivo de incrementar de maneira significativa os niveis de calidade de vida e benestar 
social da cidadanía, e a eficiencia e competitividade das nosas empresas.

Neste contexto, e dentro da estratexia do goberno galego en materia de sociedade dixital, 
con data 30 de abril de 2015 o Consello da Xunta aprobou a Axenda Dixital de Galicia 2020.

Así, a Axenda Dixital de Galicia 2020 é a resposta para converter o escenario dixital que nos 
rodea no motor dunha sociedade mellor, apostando por un modelo de crecemento vinculado 
á economía dixital, solidaria e inclusiva, e á transparencia e participación cidadá. Introducindo 
elementos que permitirán maximizar o impacto das políticas tecnolóxicas, como un factor im-
prescindible e clave para acadar os obxectivos de crecemento económico-social que se marca 
Galicia para o futuro.

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
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 (cidadanía en 
xeral, administracións públicas, sector empresarial, asociacións sen ánimo de lucro), contribuíndo 
de xeito decisivo á xeración dunha economía do coñecemento que sirva de base para o pro-
greso económico e social cara uns maiores niveis de benestar para a totalidade da poboación 
galega, ademais de levar a cabo un proxecto tecnolóxico global na Xunta de Galicia que impulse 
a modernización da Administración pública.

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
Durante os exercicios precedentes puxéronse en marcha unha serie de liñas de actuación 

para a promoción efectiva da administración electrónica e da presenza da Administración públi-
ca en internet que se identifican no marco de desenvolvemento do Plan de Modernización da 
Administración Pública e dos decretos de desenvolvemento da Administración electrónica e da 
ordenación da presenza da Administración pública. No ano 2015 aprobouse o “Plan de Admi-
nistración e Goberno Dixitais: Horizonte2020”, que recolle, entre outras, actuacións vinculadas a 
acadar a tramitación electrónica integral dos procedementos e servizos, o desenvolvemento das 
relacións coa cidadanía no eido da transparencia, participación e reutilización de información do 
sector público, e o sistema único de información ao cidadán. Mencionar tamén que en outubro 
2016 entran en vigor dúas leis que supoñen o impulso definitivo ao funcionamento dixital na 
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Administración Pública, en especial a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento adminis-
trativo común das administracións públicas, e que confirma as liñas establecidas no devandito Plan 
de Administración e Goberno Dixitais.

De xeito concreto, no ano 2017 destacou a consolidación da utilización e ampliación da 
oferta de servizos no nodo de interoperabilidade PasaXe!; o incremento de procedementos con 
presentación electrónica en sede electrónica así como melloras na propia sede; a posta en mar-
cha do sistema de notificacións electrónicas de Galicia, ou ampliación do proceso de dixitalización 
en oficinas de rexistro e integración no sistema único de rexistro; así como a posta en marcha de 
sistemas de tramitación electrónica integral; ampliación das oficinas nas que se distribúe o sistema 
de acreditación de claves concertadas Chave365; a evolución continuada do portal de transpa-
rencia; e a posta a disposición do sistema de indicadores de administración dixital. 

Durante o ano 2018, darase continuidade a todas estas iniciativas e ao desenvolvemento e 
implantación da administración e goberno electrónicos, consolidando a implantación de sistemas 
xa desenvolvidos e a posta en marcha e dotación de medios para novas actividades no marco do 
Plan de Administracións e Goberno Dixitais, en especial o incremento dos procedementos con 
tramitación 100% electrónica, a transparencia e a reutilización da información do sector público.

No eido da Administración de xustiza, no ano 2015 elaborouse o II Plan de Sistemas TIC da 
Administración de xustiza en Galicia: Senda2020, cuxo principal obxectivo e o desenvolvemento 
da Administración xudicial electrónica e o expediente xudicial electrónico. En 2017, ampliouse 
a implantación do visor do expediente xudicial e a sinatura electrónica. Igualmente púxose en 
marcha o sistema de xestión de arquivos físicos e pezas de convicción, completouse a rede de 
videoconferencia da Administración de xustiza e abordouse unha nova renovación dos medios 
dixitais nos postos de traballo. Debe continuarse coa evolución de sistemas cara acadar o ex-
pediente electrónico xudicial, a adecuación á Lei 18/2011, do 5 de xullo, reguladora do uso das 
tecnoloxías da información e a comunicación na Administración de xustiza (modificada pola Lei 
42/2015, do 5 de outubro, de reforma da Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de axuizamento civil), e 
a adecuación dos sistemas de información para a implantación dos novos modelos organizativos.

No eido da Cultura en 2017, púxose en marcha a iniciativa Memoria Dixital de Galicia para 
o aproveitamento das TIC no eido da dixitalización, xestión e difusión do patrimonio cultural 
de Galicia. Neste marco iniciáronse os servizos vinculados ao arquivo electrónico patrimonial e 
biblioteca dixital de Galicia (Galiciana) e abordouse a creación de recursos dixitais para incre-
mentar os contidos do arquivo e biblioteca dixitais. Adicionalmente, continuouse co catálogo co-
lectivo único de rede de bibliotecas de Galicia, coa evolución do sistema de xestión, integración 
de novas bibliotecas e a renovación e dotación de medios en bibliotecas nodais.

En 2018 continuarase co proceso de dixitalización de recursos patrimoniais e a súa posta a 
dispor da cidadanía.
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En turismo avanzouse na dixitalización dos procedementos incluídos no sistema de Xestión 
de Recursos Turísticos de Galicia, así como na posta en marcha da definición do modelo da rede 
de oficinas de turismo.

En 2018 poranse en marcha novos medios e servizos dixitais vencellados ás oficinas de tu-
rismo, así como a súa posta a dispor do visitante.

E como compoñente transversal para os eidos de prestación de servizos dixitais, asumiuse 
un reforzo da infraestrutura tecnolóxica que da soporte á infraestrutura de información xeográ-
fica corporativa, necesario para garantir a dispoñibilidade dunha información que conta cada vez 
con máis usuarios.

Por outra banda, ao comezo da execución do Plan de Banda Larga soamente un 71,8% da 
poboación galega contaba con cobertura de banda larga de calidade. O desigual despregamento 
territorial das infraestruturas que permiten dispor das novas tecnoloxías da información daba 
lugar a que os concellos da zona rural se visen discriminados fronte ás cidades, producíndose a 
“fenda dixital”, que tiña como consecuencia a limitación das posibilidades de crecemento rural en 
canto á implantación de novos negocios e a competitividade das actividades tradicionais. 

Coas actuacións postas en marcha, esta cifra aumentou ata acadar un 98%. Así mesmo, 
ao comezo do plan tan só o 83% dos centros de demanda da administración contaban con 
cobertura. Na actualidade a cobertura é de máis dun 99%. Estas actuacións tiveron continuidade 
no 2014 e no 2015 para poder acadar os obxectivos e os compromisos establecidos no Plan 
de Banda Larga, para que o 98% da poboación poida ter acceso á banda larga coas actuacións 
postas en marcha e o 2% restante mediante satélite. O 1 de outubro de 2015 o Consello de 
Xunta aprobou o Plan de Banda Larga de Galicia 2020, que asume os obxectivos establecidos na 
Axenda Dixital para Europa de garantir unha cobertura de banda larga de cando menos 30Mbps 
para a totalidade da poboación e impulsar a contratación nos fogares de servizos de banda larga 
por riba dos 100Mbps.

En 2016 púxose en marcha a primeira das actuacións do PDBL2020 e así o 7 de xullo o 
Consello da Xunta aprobou a adxudicación a R Cable e Tele-comunicaciones Galicia S.A. a 
primeira liña de axudas do Plan de Banda Larga 2020, destinada a despregar redes ultrarrápidas 
nos polígonos industriais que non contan con cobertura nin previsión de dispoñer deste servizo.

A Xunta, a través da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), sub-
venciona estes despregamentos cunha axuda de 3,4 millóns de euros no período 2016-2018, 
que xerarán un investimento total de 5,2 millóns de euros. Con esta medida dotarase de redes 
ultrarrápidas a 81 polígonos industriais. Deste xeito, un total de 130 polígonos, nos que se con-
centra case o 93% da superficie empresarial ocupada, disporán de acceso a redes de máis de 100 
Mpbs no ano 2018.
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Neste senso, a finais do ano 2016 dotouse de cobertura de redes de banda larga ultrarrá-
pida de cando menos 100Mbps a un total de 17 polígonos, dos 81 obxectivo, chegando a 30 
polígonos máis en 2017 e outros 34 no 2018. 

No ano 2017, púxose en marcha a segunda actuación do PDBL2020 que consiste nunha liña 
de axudas dirixidas a empresas e autónomos, ubicados en zonas illadas do rural, para a dotación 
de redes de banda larga ultrarrápida de 30Mbps ou máis. Esta convocatoria de axudas publicouse 
en marzo de 2017. As axudas concedidas ascenden a un total de case 500.000 euros, dotándose 
de banda larga ultrarrápida a 40 empresas e autónomos que non dispoñían de acceso a internet 
de cando menos 30 Mbps.

Durante o ano 2018 continuarase co despregamento de redes ultrarrápidas nos polígo-
nos industriais e poranse en marcha novas actuacións para a consecución dos obxectivos do 
PDBL2020.

En canto á infraestrutura de telecomunicacións, na actualidade a rede corporativa da Xunta 
de Galicia dá servizo a preto de 3.000 centros repartidos por toda a xeografía galega. Esta dis-
persión fai moi complexo garantir unha equidade no servizo proporcionado, debido a que hai 
moitas ubicacións rurais onde non é tecnoloxicamente posible chegar co mesmo nivel de servizo 
que nas zonas urbanas.

Así pois, é imprescindible manter o servizo de comunicacións de datos e de telefonía para 
estes centros, ao mesmo tempo que é preciso acadar pouco a pouco un servizo mínimo acep-
table para os centros onde a día de hoxe se chega con dificultade, o que require importantes 
investimentos, que son precisos para acadar unha equidade nos servizos independentemente da 
situación dos centros galegos.

Grazas ao “Convenio multilateral de colaboración entre o Ministerio de Educación, Cultura 
e Deporte, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, a Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, e a entidade pública empresarial Red.
es para a extensión do acceso á banda ancha ultrarrápida dos centros docentes españois”, du-
rante o ano 2018 finalizarase a mellora de conectividade dun mínimo de 100 Mbps para todos 
os centros públicos con ensinanzas de educación primaria e secundaria de Galicia que non teñan 
este tipo de conexión actualmente, beneficiando por tanto a máis de 800 centros, dotándoos 
tamén de accesos wifi co obxectivo de facilitar a conexión á rede dos alumnos dende tódalas 
aulas, de forma que se poda facer un uso efectivo dos servizos de banda ancha. 

O CPDi está a ser o centro de proceso de datos onde se consolidan todos os sistemas de 
información da Xunta de Galicia, polo que é fundamental reforzar a súa capacidade co fin de 
garantir os servizos críticos que se prestan. Durante o ano 2018 finalizarase a consolidación dos 
sistemas de copias de seguridade da Xunta de Galicia, co obxecto de dotar das maiores garan-
tías á recuperación dos sistemas de información nos casos de incidencias de seguridade. Tamén 
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continuarase coa execución do Plan Director de Seguridade TIC co obxectivo de mellorar a 
confianza dixital por parte dos cidadáns e empregados públicos.

Nos ámbitos sectoriais, a modernización tecnolóxica de distintas áreas: educación, servi-
zos sociais, transporte, vivenda, medio ambiente, agro-gandería, forestal, mar, turismo, eido da 
cultura,... conleva a necesidade de procesos de transformación, e de plataformas e sistemas de 
información que dean soporte a ditos procesos de modernización e permitan tanto a relación 
telemática entre os cidadáns e a administración, como a xestión dixital desas áreas, e a xeración 
de valor engadido a través da análise da información. Esta necesidade tamén se ve acrecentada 
pola necesidade de sistemas que permitan a xestión dos instrumentos dispoñibles no novo pe-
ríodo de financiamento europeo.

En particular destacan os proxectos estratéxicos de transformación nos seguintes ámbitos:

Proxecto Abalar - Educación Dixital. O impulso ao proxecto de transformación do sistema 
educativo galego a través das TIC, suporá que ao longo do curso 2017-18 máis de 11.000 ra-
paces de máis de 150 centros reciban un ensino dixital. Para acompañar este impulso en 2018 
dotarase ao alumnado e profesorado de novos dispositivos; proporcionaranse novos contidos 
educativos dixitais, e porase en marcha unha factoría de creación de contidos educativos dixitais, 
que una as capacidades dos docentes e dos sectores TIC e audiovisual; ofrecerase ao alumnado, 
profesorado e familias un soporte Premium acorde as necesidades dunha educación dixital; e 
levarase a cabo un plan de capacitación de profesorado no aproveitamento das posibilidades das 
TIC na transformación do ensino. 

Plan Trabe - Modernización Tecnolóxica dos Servizos Sociais. A modernización producirase 
arredor de dous eixes, a Historia Única Social Electrónica, e o Sistema Integral de Xestión de 
Centros. A Historia Social Única Electrónica convertese no ferramenta de traballo de todos os 
profesionais con actuacións sobre os cidadáns no ámbito social, e o elemento de relación e co-
municación entre eles; facilitando o traballo e a coordinación dos profesionais, e simplificando o 
proceso aos cidadáns, … 

En 2018, coa integración dos traballadores sociais dos concellos no seu uso, convertese na 
ferramenta de traballo e comunicación dos profesionais do ámbito social na Administración au-
tonómica e na local. Por outra parte, no 2018, o sistema integral de xestión de centros comezará 
o seu funcionamento coa implantación nos primeiros centros residenciais.

Modernización tecnolóxica do transporte. A modernización tecnolóxica do transporte ba-
sease en tres principios: unha xestión integral de todo o transporte, que permita proporcionar 
información e novos servizos aos cidadáns, e que permita a análise para unha toma de decisións 
óptima por parte da administración. Baixo estes principios disporase de ferramentas para a 
xestión telemática e integral da relación co sector (plataforma de xestión do transporte), para 
a xestión integral do funcionamento do transporte (sistema de axuda a explotación), para o 
desenvolvemento de novos servizos (transporte a demanda), para a axuda a toma de decisións 
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(sistema experto de análise do transporte), para proporcionar información aos cidadáns, e para 
o desenvolvemento de novos modelos e medios de pago (pago con móbil, …).

No 2018 desenvolveranse e poranse en funcionamento ferramentas para xestión integral da 
relación co sector, para o desenvolvemento de novos servizos, para a axuda a toma de decisións, 
e novos canles de información e medios de pago para os cidadáns.

Xestión e conservación do medio ambiente. A modernización neste ámbito desenvolverase 
tanto no desenvolvemento de sistemas integrais para a xestión da relación telemática co sector 
(como e o caso da Plataforma Galega de Xestión de Información Ambiental – GAIA), que no 
2018 continuará a súa evolución con novos módulos de xestión e relación co sector; como 
o aproveitamento das posibilidades da tecnoloxía na difusión, con posta en uso nos recursos 
naturais de Galicia de medios tecnolóxicos que permitan unha mellor xestión dos recursos, e 
dinamicen a difusión mediatica das posibilidades destes (Rede de Espazos e Parques Naturais,... ).

Programa Primare. A panca de transformación do sector primario a través das TIC artéllase 
a través do Programa Primare, que aglutina as actuacións de transformación dos distintos ámbitos 
do sector primario (agrario, forestal, do mar) aproveitando as capacidades e oportunidades das 
TIC. Destacar, para o ano 2018, tanto o proxecto de modernización tecnolóxica integral das 
lonxas, que vai permitir dotar as lonxas de Galicia de solucións de xestión e comercialización que 
melloren os procesos de negocio destas; como o proxecto de innovación inspeccións intelixen-
tes avanzadas, que ten como obxectivo automatizar os procesos de control en campo asocia-
dos as axudas da Política Agraria Común, e proporcionar dende á demanda temperá solucións 
innovadoras a problemas reais da administración, á vez que se impulsa a innovación tecnolóxica 
no sector primario, sector clave da economía galega, así como a posta en funcionamento de 
solucións de detección prematura e axuda a loita contra os incendios forestais.

En paralelo, e para que a cidadanía poida sacar o máximo aproveitamento das TIC, o 21 
de abril de 2016 o Goberno galego aprobou en Consello da Xunta o Plan de Inclusión Dixital 
de Galicia 2020 co obxectivo de pasar da «alfabetización á autonomía dixital» para resolver non 
só a primeira fenda dixital, a do acceso, senón tamén a segunda fenda dixital, a relacionada coas 
«habilidades dixitais» necesarias para obter todos os beneficios do acceso á rede. 

As actividades enmarcadas neste plan estanse a realizar a través dun novo modelo de inclu-
sión dixital que proporciona á cidadanía as aptitudes dixitais que lles permitan facer pleno uso 
das TIC a nivel persoal, profesional e social, mellorando a súa calidade de vida, favorecendo a súa 
inserción social e aumentando a súa empregabilidade.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
Este programa orzamentario e os instrumentos de planificación sectoriais que enmarcan as 

distintas actuacións previstas desenvolveranse, con carácter xeral, dentro do marco establecido 
pola Axenda Dixital de Galicia e a Estratexia Galega de Crecemento Intelixente, nas súas dife-
rentes liñas estratéxicas.
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En concreto, a normativa legal e os instrumentos de planificación máis salientables son os 
seguintes:

 - O Decreto 252/2011, do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Moderni-
zación Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos, modificado polo Decreto 
149/2014, do 20 de novembro.

 - O Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da 
Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

 - O Decreto 73/2014, do 12 de xuño, polo que se crean e regulan os órganos colexiados 
con competencias en materia de seguridade da información e goberno electrónico da 
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, modificado polo De-
creto 169/2016, do 24 de novembro.

 - A Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das adminis-
tracións públicas,

 - A Lei 40/2015, de 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público.

 - A Lei 18/2011, do 5 de xullo, reguladora do uso das tecnoloxías da información e a co-
municación na Administración de xustiza, modificada pola Lei 42/2015, do 5 de outubro.

 - Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

 - A Lei 3/2013, do 20 de maio, de impulso e ordenación das infraestruturas de telecomu-
nicación de Galicia.

 - Decreto 150/2014, do 27 de novembro, polo que se regulan as infraestruturas de sopor-
te e os espazos de reserva para o despregamento de redes de comunicacións electró-
nicas en estradas promovidas pola Administración xeral da Comunidade Autónoma de 
Galicia e as entidades públicas instrumentais integrantes do sector público autonómico.

 - Decreto 11/2016, do 28 de xaneiro, polo que se regula a incorporación das infraes-
truturas de telecomunicacións nos edificios da Administración xeral e das entidades 
instrumentais do sector público autonómico de Galicia e a súa integración na rede 
corporativa da Xunta de Galicia.

 - Orde do 19 de setembro de 2016 pola que se aproba a Guía de especificacións das in-
fraestruturas de telecomunicacións na Administración xeral e as entidades instrumentais 
do sector público autonómico de Galicia.

 - Decreto 127/2016, do 15 de setembro, polo que se regulan as infraestruturas necesa-
rias para posibilitar as funcionalidades do fogar dixital nas vivendas de nova construción.

 - A Axenda Dixital de Galicia 2020, que recolle a estratexia global da Xunta de Galicia 
no emprego das novas tecnoloxías para converter a economía actual nunha economía 
intelixente, sustentable e integradora, cun alto nivel de emprego, cohesión social e te-
rritorial.

 - O Plan de Administración e Goberno Dixitais. Horizonte 2020, que da continuidade ao 
Plan de Modernización da Administración Pública, baseado na posta en marcha dunha 
serie de proxectos destinados a potenciar o desenvolvemento dos servizos de Admi-
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nistración electrónica na propia Xunta e á mellora e modernización dos servizos que 
ofrece esta de cara ao cidadán.

 - O Plan Director de Seguridade 2015-2020, que mellorará a seguridade dos sistemas de 
información da Xunta de Galicia.

 - O Plan de Banda Larga 2020, que busca posibilitar o acceso á banda larga ultrarrápida a 
toda a sociedade galega.

 - O II Plan de Sistemas TIC da Administración de xustiza en Galicia: Senda2020 para o 
desenvolvemento da Administración xudicial electrónica e o expediente xudicial elec-
trónico. Ademais de dar continuidade ás actuacións de infraestrutura, seguridade, im-
plantación de sistemas de información e formación específica do uso das TIC neste 
contexto.

 - O Plan de Inclusión Dixital de Galicia 2020 que ten como obxectivo acadar unha so-
ciedade galega plenamente integrada na sociedade dixital, incorporando accións para a 
alfabetización dixital con outras que permitan a calquera persoa, independentemente do 
nivel dixital no que se atope, avanzar, madurar e acceder a maiores niveis de coñece-
mento e uso das TIC, camiñando cara a innovación social dixital.

 - O Plan Trabe de Modernización Tecnolóxica do Sistema de Servizos Sociais de Galicia.

 - A estratexia de Educación Dixital Innovadora para o impulso do uso de contidos dixitais 
nos centros educativos que imparten educación primaria e secundaria en Galicia.

 - O Plan tecnolóxico do Transporte en Galicia

 - O Plan tecnolóxico para a xestión e conservación do Medio Ambiente.

 - O programa Primare, de impulso TIC o sector primario, artellado a través de varios 
retos, entre eles os incluídos no Civil UAVsIniciative.

 - O Plan SmartTurismo, para a consolidación das TIC como ferramenta para a xestión, 
promoción, fidelización e innovación no turismo de Galicia.

 - A iniciativa Memoria Dixital de Galicia, para avanzar na dixitalización e difusión do patri-
monio cultural de Galicia.

 - O Programa TransformaTIC que establece unha política común da Administración au-
tonómica contando cos axentes do sector, coas universidades e co tecido empresarial 
para o impulso e desenvolvemento do sector TIC en Galicia. Co obxectivo de dinamizar 
o tecido rexional TIC a través da aplicación de solucións en sectores tradicionais e estra-
téxicos para Galicia, así como impulsar a produtividade de todos os sectores produtivos 
e favorecer o emprego e a xeración de riqueza en Galicia.

 - O Pacto Dixital de Galicia, un acordo entre a Xunta, o Cluster TIC e 12 grandes empre-
sas tecnolóxicas, no que tanto o Goberno galego como as empresas asinantes asumen 
un decálogo de compromisos para atraer investimento a Galicia, favorecer a internacio-
nalización das pemes galegas e lograr a colaboración activa entre as grandes e pequenas 
empresas para conseguir o crecemento do sector.
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FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
No ano 2015 aprobouse en Consello da Xunta a Axenda Dixital de Galicia 2020 que esta-

blece a estratexia tecnolóxica global de Galicia de cara ao novo período de financiamento con 
horizonte 2020, orientada a asegurar que Galicia compite como rexión de referencia no ámbito 
dixital a nivel europeo, facendo un uso intelixente das novas tecnoloxías como soporte á conse-
cución dos obxectivos sociais e económicos da comunidade.

Unha estratexia de todos e para todos que asume o desexo dun cambio cualitativo na so-
ciedade galega e que, por tanto, construirá un novo modelo de impulso para esa transformación. 

Así, as actuacións da Axenda Dixital de Galicia 2020 establece 20 desafíos articulados en 
torno a cinco liñas estratéxicas que constrúen a VEREA na que avanzar, en liña co establecido na 
Estratexia Galega de Crecemento Dixital: valorización da administración, énfase na vida dixital, 
aceleración da economía dixital, estímulo ao crecemento do sector TIC e articulación dixital do 
territorio.

Co obxectivo de acadar unha administración funcionando de xeito óptimo no eido dixital, 
tanto na súa relación coa cidadanía como no seu propio funcionamento interno, debe continuar 
o desenvolvemento da Administración dixital. Para o exercicio 2018, continuarase co fomento 
e presenza das administracións públicas na rede (autonómica, local e de xustiza). Así mesmo, 
abordaranse novos obxectivos no desenvolvemento da administración en funcionamento dixital, 
como é a consolidación dunha nova sede electrónica e a carpeta do cidadán, o impulso da xestión 
dixital integral de procedementos, o deseño do modelo de oficinas de asistencia en materia de 
rexistro, o desenvolvemento de sistemas que permitan a xestión integramente dixital de diversos 
rexistros e servizos de eido administrativo, etc., potenciaranse as liñas de atención ao cidadán e 
de promoción do uso dos sistemas na propia Administración pública, e continuarase co impulso 
da tramitación electrónica na relación dos empregados públicos coa propia administración.

En definitiva, durante o ano 2018, darase continuidade ao desenvolvemento e implantación 
da administración e goberno electrónicos, consolidando a implantación de sistemas xa desenvol-
vidos e a posta en marcha e dotación de medios para novas actividades no marco do “Plan de 
Administración e Goberno Dixitais: Horizonte 2020”.

Como xa se ten mencionado anteriormente, varios ámbitos serán recollidos de xeito deta-
llado en atención á súa especificidade tecnolóxica e funcional: a ordenación dos recursos e nece-
sidades TIC para levar ao contexto dixital a difusión do patrimonio cultural de Galicia, o impulso 
dos contidos e difusión de Galiciana; a continuación da implantación do catálogo colectivo único 
da rede de bibliotecas de Galicia; a evolución do sistema de información xeográfico necesario 
para a xestión de medios e recursos nun contexto dixital; e o desenvolvemento de novos sis-
temas en ámbitos sectoriais: patrimonio, educación, servizos sociais, emprego, medio ambiente, 
transporte, vivenda, sector primario...
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No eido do turismo, puxéronse en marcha diversas iniciativas clave do plan SmartTurismo: 
o Rexistro de Información Turística de Galicia, o sistema para a inspección turística, o portal para 
a relación cos profesionais do sector do turismo, e a plataforma SmartCamiño. Cómpre no 2018, 
ampliar as funcións dos devanditos sistemas, avanzar no sistema de información para as oficinas 
de turismo e as ferramentas de promoción do produto turístico. 

Igualmente, potenciarase o uso das TICs na Administración de xustiza, avanzando no des-
envolvemento do expediente xudicial electrónico e Administración electrónica xudicial, ademais 
de continuar coas actuacións iniciadas en exercicios precedentes entre elas a colaboración con 
outras administracións, o desenvolvemento de novos servizos dixitais, a dotación e renovación 
de medios dixitais nas sedes xudiciais e a centralización dos CPDs.

Por outra banda, continuarase coa potenciación do modelo de colaboración coas entidades 
locais mediante a posta en marcha de servizos comúns para todas elas.

Nos ámbitos sectoriais (educación, servizos sociais, medio ambiente, transporte, vivenda, 
emprego, agrogandeiro, forestal e pesqueiro), desenvolveranse programas de modernización 
tecnolóxica deses ámbitos, como son:

 - O Proxecto Abalar de transformación do sistema educativo galego a través das TIC, co 
desenvolvemento dun modelo de Educación Dixital.

 - O Plan Trabe de Modernización Tecnolóxica dos Servizos Sociais arredor de dous eixes, 
a Historia Única Social Electrónica, e o Sistema Integral de Xestión de Centros. 

 - A modernización tecnolóxica do transporte, con ferramentas para a xestión telemática 
e integral da relación co sector, e para o desenvolvemento de novos servizos e canles 
de información aos cidadáns.

 - A modernización tecnolóxica da xestión e conservación do medio ambiente, tanto co 
desenvolvemento de sistemas integrais para a xestión da relación telemática co sector 
como o aproveitamento das posibilidades da tecnoloxía na difusión e posta en valor dos 
recursos naturais de Galicia. 

 - A modernización dos sistemas que dan soporte ao Sistema Público de Emprego de 
Galicia. 

 - O desenvolvemento de instrumentos de soporte á execución dos fondos europeo do 
programa de desenvolvemento rural, á política agraria común, e á ordenación forestal 
e rural.

 - O desenvolvemento de proxectos de innovación e transformación no sector primario 
a través do Programa Primare, que aglutina as actuacións de transformación aproveitan-
do as capacidades e oportunidades das TIC dos distintos ámbitos do sector primario 
(agrario, forestal, do mar).

Con respecto as telecomunicacións continuarase coa mellora na dispoñibilidade das liñas de 
comunicacións da rede corporativa.
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No ámbito dos medios dixitais, abordarase o cambio de modelo de xestión dos medios de 
impresión mediante a revisión progresiva da súa xestión nos departamentos da Xunta de Galicia.

Manteranse as iniciativas que se están levando a cabo no ámbito da sociedade dixital, 
reorientando os colectivos obxectivo a aqueles nos que a fenda dixital é máis evidente, no ámbi-
to empresarial ás PEMES, micropemes e autónomos, e no ámbito da cidadanía, facendo foco nos 
colectivos en risco de exclusión social. 

Levaranse a cabo actuacións para a incorporación das TIC nas pequenas e medianas empre-
sas de Galicia e impulsarase o uso dos servizos TIC por parte de todos os sectores produtivos. 

Así mesmo no 2018 continuaranse impulsando actuacións para o fomento de iniciativas de 
emprendemento en ámbitos como a innovación social dixital, e poranse en marcha novas inicia-
tivas de innovación aberta en determinados sectores estratéxicos, en colaboración con empresas 
tractoras neses ámbitos. 

Proseguirase co desenvolvemento das actuacións recollidas no Plan de Inclusión Dixital 
de Galicia 2020, co obxectivo de converter á sociedade galega nunha “Comunidade Dixital” 
que comparta valores, fomente a igualdade de oportunidades neste eido e sexa participativa e 
colaborativa, utilizando servizos dixitais para a mellora do seu benestar e a súa calidade de vida. 

Porase en marcha o Plan de Promoción do Talento dixital, que ten como obxectivo o 
fomento das vocacións tecnolóxicas e os novos perfís dixitais e facilitar as habilidades e compe-
tencias que permitan potenciar o emprendemento e a transformación dixital como base para 
favorecer a empregabilidade, a competitividade e o crecemento económico.

Lanzaranse novas actuacións no marco do Programa ViraxeTIC para impulsar a moderniza-
ción e innovación tecnolóxica no ámbito dos contidos dixitais de Galicia co fin de apoiar á acele-
ración do desenvolvemento e competitividade do sector dos contidos dixitais como baluarte do 
crecemento económico e social vinculado á economía dixital. 

En 2018 continuarase co desenvolvemento de actuacións para o fomento e difusión do 
Software Libre no sector empresarial, a cidadanía e a propia Administración pública.

No marco do Plan de Banda Larga 2020 seguirase co despregamento de redes ultrarrápidas 
en polígonos e poranse en marcha novas actuacións para conseguir o obxectivo marcado por 
Europa de que todos os galegos poidan acceder a redes de banda larga ultrarrápidas no 2020.
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B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

X

Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o mediambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

 

BReVe DeSCRICIÓN DO PROGRAMA DeNDe A PeRSPeCTIVA De XÉNeRO
A pesar de que 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 
(cidadanía en xeral, administracións públicas, sector empresarial, asociacións sen ánimo de lucro), 
o mesmo ten tamén un impacto positivo na redución da fenda dixital de xénero existente na 
actualidade.

Cabe salientar que no ano 2016, en Galicia, un 72,5% das mulleres e un 75,5% dos homes 
fixo uso de Internet nos últimos tres meses, diminuíndo en 1,3 puntos a fenda de xénero que 
se rexistraba no ano 2015 (4,3 puntos porcentuais). No período 2013-2016 a porcentaxe de 
mulleres galegas que utilizan internet medrou en maior medida que no conxunto do Estado, 
incrementándose nun 15,3% fronte aos 12,9% da media estatal. Isto permitiu que, actualmente, 
a fenda de xénero a nivel autonómico (3 puntos porcentuais) sexa inferior á dos ámbitos estatal 
e europeo (3,9 e 4 puntos porcentuais respectivamente).

Doutra banda, o sector tecnolóxico galego conta con 16.098 traballadores dos que o 32,9% 
son mulleres. Sen embargo só o 13% están adicadas á funcións TIC fronte ao 49,3% de homes. 
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A porcentaxe de mulleres en postos directivos nas empresas do sector tamén é minoritaria 
(18,6%).

Do total do persoal dedicado a I+D+i nas empresas TIC galegas, un 86,7% son homes e o 
restante 13,3% son mulleres, o que amosa unha baixa presenza das mulleres nesta actividades.

O Plan de Inclusión Dixital incluído no presente programa, aínda que non dirixido unica-
mente a mulleres, si ten un impacto positivo dende a perspectiva de xénero na medida en que 
contribúe á redución da fenda dixital e a facilitar o acceso á sociedade da información daqueles 
colectivos máis desfavorecidos (persoas con discapacidade, mulleres, persoas maiores...).

 

IDeNTIFICACIÓN DuN Ou VARIOS OBXeCTIVOS eN MATeRIA De IGuAl-
DADe PReSeNTeS NA NORMATIVA e PlANS VIXeNTeS e Que SON De 
APlICACIÓN NO DeSeNVOlVeMeNTO DAS ACCIÓN CONTeMPlADAS 
NeSTe PROGRAMA 
Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do 
departamento

X

Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e 
homes

Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres 
e homes na sociedade

Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais 
e nas condicións de traballo

X

Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres

Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información X

Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación 
territorial e vivenda

Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que 
facilite a conciliación e a corresponsabilidade

Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos 
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte, 
saúde, etc.)
Participación das mulleres no desenvolvemento rural

Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de 
pobreza ou exclusión social
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Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero

Outros (especificar)

 

IDeNTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADeS PReVISTAS DIReCTAMeNTe RelA-
CIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGuAlDADe eNTRe MulleReS e HO-
MeS, INDICANDO PARA CADA uNHA, AS PeRSOAS ÁS Que eSTÁ DIRIXIDA. 
INDICAR, NO CASO De DISPOR DeSTeS DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTe-
RÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TeRRITORIAl, eTC.) Ou 
PeRSOAS (IDADe, NIVel eDuCATIVO, eTC.), DeSTINATARIAS DAS AC-
CIÓNS.

Realización de actividades formativas, de sensibilización e de capacitación co apoio do volun-
tariado dixital e os aliados dixitais do Plan de Inclusión Dixital, destinadas á alfabetización dixital, 
redución da fenda dixital e a facilitar o acceso á sociedade da información daqueles colectivos 
máis desfavorecidos (persoas con discapacidade, mulleres, persoas maiores...), así como a mello-
rar a súa calidade de vida e empregabilidade a través da capacitación dixital e a innovación social 
dixital.

Adicionalmente, continuaranse realizado estudos e informes que analizan o uso das TIC 
atendendo a unha perspectiva de xénero.

 

PReVISIÓN e VAlORACIÓN DOS POSIBleS eFeCTOS DO PROGRAMA 
SOBRe uN e OuTRO SeXO e SOBRe A IGuAlDADe De OPORTuNIDADeS 
eNTRe MulleReS e HOMeS.

A priori, as actuacións enmarcadas no Programa de fomento da sociedade da información 
e do coñecemento destínanse a toda a cidadanía, pero permitirán mellorar a incorporación das 
mulleres e dos homes á sociedade dixital e mellorar a súa calidade de vida e empregabilidade.

 

SINAlAR OS PRINCIPAIS ReSulTADOS DO PROGRAMA, DeNDe O PuNTO 
De VISTA DO XÉNeRO, NO eXeRCICIO 2016

Durante 2016, no marco do Programa de fomento da sociedade da información e do co-
ñecemento continuouse reducindo a fenda existente entre homes e mulleres no acceso á socie-
dade da información e publicaranse tres estudos que analizan o uso das TIC atendendo a unha 
perspectiva de xénero (“A Sociedade da Información nos fogares galegos”, “A Sociedade da 
Información en Galicia desde unha perspectiva de xénero” e “As mulleres no sector TIC 2016”) 
o que permite coñecer de primeira man as necesidades da sociedade galega e as actuacións a 
realizar.
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Adicionalmente, realizáronse 3.554 actividades formativas con case 46.161 horas de forma-
ción en cursos e charlas en alfabetización dixital, capacitación dixital e innovación social dixital, a 
través da Rede CeMIT onde o 57,73% dos seus usuarios son mulleres (36.234).

 

INDICAR Se Se TeÑeN IMPlANTADO NOVAS eSTRATeXIAS PARA uNHA 
MellOR INCORPORACIÓN DA PeRSPeCTIVA De XÉNeRO NA XeSTIÓN, 
DeSeNVOlVeMeNTO e AVAlIACIÓN DAS ACCIÓNS Que FINANCIA O PRO-
GRAMA De GASTO. eN CASO AFIRMATIVO, FACeR uNHA BReVe DeSCRI-
CIÓN. eN CASO NeGATIVO INDICAR AS DIFICulTADeS ATOPADAS PARA 
leVAlO A CABO

A pesar de que 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 
(cidadanía en xeral, administracións públicas, sector empresarial, asociacións sen ánimo de lucro), 
o mesmo ten tamén un impacto positivo na redución da fenda dixital de xénero existente na 
actualidade.

Cabe salientar que no ano 2016, en Galicia, un 72,5% das mulleres e un 75,5% dos homes 
fixo uso de internet nos últimos tres meses, diminuíndo en 1,3 puntos a fenda de xénero que 
se rexistraba no ano 2015 (4,3 puntos porcentuais). No período 2013-2016 a porcentaxe de 
mulleres galegas que utilizan internet medrou en maior medida que no conxunto do Estado, 
incrementándose nun 15,3% fronte aos 12,9% da media estatal. Isto permitiu que, actualmente, a 
fenda de xénero a nivel autonómico (3 puntos porcentuais) sexa inferior á dos ámbitos estatal e 
europeo (3,9 e 4 puntos porcentuais respectivamente).

Doutra banda, o sector tecnolóxico galego conta con 16.098 traballadores dos que o 32,9% 
son mulleres. Sen embargo só o 13% están dedicadas a funcións TIC fronte ao 49,3% de homes. 
A porcentaxe de mulleres en postos directivos nas empresas do sector tamén é minoritaria 
(18,6%).

O Plan de Inclusión Dixital incluído no presente programa, aínda que non dirixido unica-
mente a mulleres, si ten un impacto positivo dende a perspectiva de xénero na medida en que 
contribúe á redución da fenda dixital e a facilitar o acceso á sociedade da información daqueles 
colectivos máis desfavorecidos (persoas con discapacidade, mulleres, persoas maiores...).

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
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III.1.7. PROGRAMA 761A - POTENCIACIÓN E PROMOCIÓN DO TURISMO:
 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
De acordo coa Estratexia de turismo de Galicia 2020, este programa inclúe a realización 

de accións para desenvolver todo o potencial dos recursos de Galicia, que permitan construír 
un destino único e diferencial, articulado ao redor dunha marca: Galicia e todo baixo unha nova 
forma de xestión, que incorpore a todos os axentes da cadea de valor e que facilite a sustenta-
bilidade do destino a medio e longo prazo, sen renunciar a criterios de rendibilidade económica 
e social propios dunha actividade económica como é o turismo; mellorar a captación de turistas 
e a súa fidelización, así como a diferenciación do destino en base a unha oferta segmentada de 
calidade.

 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
Lograr que no ano 2020 Galicia sexa un destino turístico sustentable, innovador e competi-

tivo, no que a participación e a colaboración da cadea de valor turística son a base sobre a que se 
articula unha oferta de recursos e experiencias singulares baseada nos nosos valores identitarios, 
que posibilite unha comercialización eficiente nos mercados interior e exterior, baixo unha marca 
que nos identifica como territorio, Galicia, e que, baixo unha premisa xeral de calidade, achegue 
valor a todos os sectores da nosa economía.

Para o ano 2020, Galicia aposta por un turismo baseado no patrimonio, a historia e a cul-
tura galega, caracterizado por unha consolidación dos novos produtos e experiencias turísticas, 
diferentes ás doutros destinos, nas que destaca o mar como referencia específica, xunto con a 
cultura celta e as nosas lendas e tradicións. 

Para o ano 2020, Galicia quere ser referente como destino sustentable, coidadoso coa 
paisaxe e os recursos naturais, tanto nas rías e praias do litoral, como nos bosques máxicos e 
parques naturais do interior, consolidando unha oferta de alta calidade, relacionada con atributos 
do denominado slow tourism, e de alto valor engadido, na que destaca o termalismo.

Para o ano 2020, a punta de lanza dos produtos singulares e diferenciais é a gastronomía 
galega, representada por cociñeiros e cociñeiras de primeiro nivel, a cal permite complementar 
de maneira transversal unha gran cantidade de territorios e produtos turísticos, reforzando o tu-
rismo de maior valor engadido. A enogastronomía comeza a ser detonante e motivador especial 
da viaxe a Galicia.

A piques de entrar no ano Xacobeo 2021, o Camiño é o gran recurso e o factor diferencia-
dor que posibilita unha visibilidade e repercusión internacional. O traballo de consolidación rea-
lizado no sector turístico galego permite abordar este novo Xacobeo de maneira especialmente 
positiva, co desexo de que sexa novamente un fito acelerador do crecemento internacional do 
destino.
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Incidirase na necesidade de aumentar o número de turistas nacionais e internacionais, equi-
librando os seus pesos, así como o número de noites en establecementos regrados. É preciso 
incrementar a ocupación hostaleira e o gasto medio que deixa o turista

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
O programa diríxese tanto a axentes públicos e entidades xestoras como a axentes privados 

nacionais e internacionais. Facer de Galicia un destino único, non é viable sen a cooperación entre 
axentes, tanto entre axentes privados coma entre axentes públicos e privados, para articular unha 
oferta máis atractiva e deseñar as comunicacións e infraestruturas necesarias para traer o turista 
a Galicia. Debe facelo de xeito coordinado e potenciando tamén as alianzas entre axentes tanto 
a nivel nacional coma internacional que acerquen o turista a Galicia.

É relevante a colaboración e cooperación entre os distintos departamentos da Xunta na 
busca de estratexias conxuntas para lograr sinerxías entre o turismo e outros sectores (agroali-
mentario, industrial, idiomático, transportes, medio ambiente, comercio artesanal ….).

Por outro lado, as actuacións van dirixidas a toda a poboación en xeral, á que se pretende 
atraer ao destino Galicia.

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
A tendencia do turismo en Galicia nos últimos anos, igual que en España, segue unha liña 

ascendente e mantén un comportamento positivo da demanda turística. Incrementouse a cifra de 
viaxeiros máis dun 7% no último ano 2016, ata conseguir un máximo histórico, con case 5 millóns 
de turistas. Ademais, fai falta destacar a tendencia positiva do turismo internacional en 2016, que 
representa case o 28 % dos viaxeiros totais en establecementos regrados.

A estratexia de Turismo 2020 ponse en marcha non ano 2017 polo que aínda non temos 
resultados definitivos para comparar cos datos do ano 2016. Sinalamos os datos de partida do 
ano 2016 e os obxectivos xerais ata ou ano 2020:

 - TURISTAS EN ESTABLECEMENTOS REGRADOS 

 ■ Indicador de partida: 4.935.323 turistas (10.053.721 noites)

 ■ Indicador esperado 2020: 6.000.000 (12.222.569 noites)

 ■ (incremento do 21,6% no período 2017-2020)

 - CRECEMENTO DE TURISMO ESTRANXEIRO

 ■ Indicador de partida: 1.376.913 turistas estranxeiros, 27,9% do total de turistas 

 ■ Indicador esperado para 2020: 2.000.000 turistas estranxeiros, 33,3% do total de 
turistas. 

 - PREZO MEDIO POR HABITACIÓN 

 ■ Indicador de partida 2016: 53,75 euros *
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 ■ Indicador esperado para 2020: 60 euros

 ■ * Dato calculado como media aritmética do prezo medio por habitación de cada 
un dos 12 meses do ano 2016, segundo cifras da Enquisa de Ocupación Hostaleira 
(INE).

 - GRAO DE OCUPACIÓN HOSTALEIRA

 ■ Indicador 2015: 33,8% de ocupación hostaleira media

 ■ Indicador esperado para 2020: 40% de ocupación hostaleira media

 - GRAO DE OCUPACIÓN TURISMO RURAL

 ■ Indicador 2015: 15,6% de ocupación media

 ■ Indicador esperado para 2020: 20% de ocupación media
 

A situación de partida do turismo en Galicia no ano 2017, presenta unha serie de limitacións: 
sinalización heteroxénea de recursos que dificulta a súa interpretación, insuficiente mantemento 
de recursos turísticos, rutas e insuficiente intermodalidade entre os diferentes medios de trans-
porte, limitacións do transporte público para vertebrar Galicia debido á dispersión poboacional, 
e conectar o interior coa costa e as cidades, feísmo e degradación puntual de monumentos e re-
cursos culturais, débil organización, descoordinación e duplicidades dos sistemas de información 
turística (oficinas de turismo), baixa profesionalización do sector na atención ao cliente e idiomas, 
o prezo medio dos establecementos regrados é un dos máis baixos do territorio nacional, intru-
sismos en moitos campos: guías turísticos, turismo activo, hostalería, transporte, insuficiente pre-
senza en liña: negocios sen presenza en redes sociais e webs ou que non actualizan, interactúan 
ou as manteñen activas. excesiva estacionalización nos meses de verán, aínda que similar á media 
nacional, baixo coñecemento de Galicia como destino turístico no mercado internacional. escaso 
aproveitamento do potencial turístico do sector primario.

Como ameazas poden sinalarse: a existencia de destinos similares, máis consolidados e es-
pecializados; a consolidación dun mercado global máis accesible; a percepción negativa respecto 
ao clima galego por parte dous turistas; as consecuencias negativas do turismo que afectan ao 
medio ambiente.

Pola contra, podemos identificar os seguintes valores e atributos fundamentais: o patrimo-
nio, a historia e a cultura galega como elementos singulares e propios, referencia que facilitará a 
narrativa na construción de todos os produtos turísticos; a paisaxe e os recursos naturais, tanto 
no litoral coas rías e as praias, como no interior cos parques naturais e bosques máxicos, xunto 
co termalismo, recurso de especial singularidade e potencial en Galicia; a gastronomía galega, 
cunha base de produtos singulares e diferenciais, e o alto nivel conseguido polos cociñeiros e 
cociñeiras galegas; O Camiño de Santiago como gran recurso, factor diferenciador que nos posi-
bilita unha visibilidade e repercusión internacionais que serían difíciles de conseguir doutro xeito.

Por tanto identifícanse moitos aspectos facilitadores para o noso turismo: a proximidade 
do 2021, Ano Xacobeo, a chegada do AVE: especial oportunidade para as cidades, recursos 
diferenciadores: termalismo, gran extensión da costa, as rías, predominio de pequenas empresas 
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vinculadas ao territorio con capacidade para ofrecer produtos auténticos, boa imaxe de Galicia 
a nivel global: Marca Galicia, gran cantidade de recursos relevantes en Galicia a nivel patrimonial, 
cultural e natural (diversidade paisaxística e espazos naturais protexidos, biodiversidade e riqueza 
das rías galegas), presenza dunha nova xeración de profesionais turísticos con moi boa formación 
que pode tomar a substitución para modernizar e relanzar moitas empresas turísticas, calidade: 
os certificados como motivación para a mellora continua ao marcar un referente claro a seguir, 
imaxe de Galicia como lugar hospitalario e de boa acollida, demanda de estilo de vida saudable 
e slow, onde Galicia está ben situada, aumento do mercado do turismo sénior, onde Galicia ten 
recursos para situarse, potencial de Galicia para desenvolver medidas de accesibilidade e situarse 
como destino do turismo accesible, potencial dos produtos turísticos con demanda crecente: 
náutico, enoturismo, deportivo/aventura, segmentos de turismo cruciais para a desestacionali-
zación do sector que hai que potenciar (turismo urbano, termalismo, de congresos e eventos, 
cultural, turismo activo), potencial para desenvolver modalidades de turismo de saúde, tamén en 
auxe, vinculado aos balnearios e á oferta de servizos de benestar e sanitaria, potencial do turismo 
de cruceiros.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
 - Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, pola que se aproba o Estatuto de Autonomía para 

Galicia.

 - Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia.

 - Decreto 196/2012, do 27 de setembro, polo que se crea a Axencia Turismo de Galicia 
e se aproban os seus estatutos.

 

Neste marco legal e regulamentario son de aplicación a Estratexia de turismo 2020, o Plan 
Director do Camiño de Santiago e as directrices de accesibilidade turística que definen as actua-
cións a realizar pola Axencia de Turismo de Galicia dentro do programa.

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
A finalidade do programa será incidir na execución de accións que poñan en valor todas as 

oportunidades que o turismo pode aportar ao desenvolvemento de Galicia:

 - O posicionamento de Galicia como marca e como destino diferencial a nivel interno, 
nacional e internacional.

 - A consolidación de Galicia como destino multiexperiencial, cunha oferta segmentada e 
desestacionalizadora.

 - O desenvolvemento de Galicia como destino europeo de turismo sostible.

 - O afianzamento dun sector turístico galego, competitivo, proactivo, innovador e coor-
dinado, con visión internacional.

Memoria II PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA



2018

Proxecto

78

 

O exercicio orzamentario 2018 permitirá seguir consolidando o aumento das cifras de tu-
ristas procedentes dos mercados emisores nacionais e internacionais.

O programa de actuacións deseñado para acadar o dito incremento de turistas nacionais e 
internacionais, estará centrado na comunicación dos valores do destino a través da marca turís-
tica “Galicia, el buen Camino”, e dos dez produtos cabeceira de marca, contribuíndo a reflectir a 
través de todas as ferramentas de comunicación os valores de Galicia: sensibilidade co contorno, 
sostenibilidade, igualdade de xénero... Desde as plataformas que constitúen os perfís de turismo 
de Galicia nas redes sociais de maior alcance, continuarase a difundir os ditos valores que distin-
guen a Galicia como un destino de calidade, respectuoso co turista e único.

De acordo coa Estratexia de Turismo de Galicia 2020, un dos aspectos clave desta folla de 
ruta é a PROXECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL do destino Galicia. Trátase concre-
tamente do RETO 3: PROXECCIÓN, que propón en mellorar a captación de turistas e a súa 
fidelización, así como a diferenciación do destino en base a unha oferta segmentada de calidade.

Neste sentido, as liñas e obxectivos estratéxicos desta folla de ruta liderada polo sector 
privado en colaboración con turismo de Galicia, son a base para os orzamentos da Dirección de 
Promoción para 2018.

O desenvolvemento do Plan Director e Estratéxico do Camiño de Santiago segue guiando 
a actividade a realizar pola Axencia de Turismo de Galicia; estando no “ecuador” da aplicación 
deste Plan cómpre incidir no seu seguimento para artellar axeitadamente as bases para a celebra-
ción do vindeiro Ano Santo 2021 e para reforzar a consolidación do Camiño de Santiago como 
un dos referentes da marca Galicia.

No ano 2018 compre establecer as bases para do vindeiro Plan Xacobeo para o ano 2021 e 
contar cunha programación que oriente a actividade da Xunta de Galicia de cara este importante 
evento que é unha excepcional oportunidade para a nosa comunidade autónoma.

Garantir a conservación dos itinerarios declarados como Camiño de Santiago en Galicia e 
da súa sinalización é unha das principais tarefas que sinala o Plan Director. O novo contrato de 
mantemento integral que comezará no 2017 e abrangue o 2018 será a ferramenta básica nesta 
materia. 

A rede de albergues de peregrinos é unha peza básica que necesita coidados como a re-
paración daquelas de maior antigüidade (especialmente no Camiño Francés) ou a creación de 
novos establecementos en etapas de longo percorrido que carecen dun albergue: caso da Rei-
toral de Poulo – Ordes no Camiño Inglés para reducir a actual etapa Bruma – Mesía a Santiago 
de case 50 quilómetros. 
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O referido Plan Director sinala que no vindeiro ano 2018 o protagonista principal da activi-
dade arredor do Camiño de Santiago será o Camiño Portugués, estando prevista, entre outras, 
obras de mellora do camiño e da súa sinalización.

Para o curso 2017-2018 o Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG) na súa conso-
lidación da internacionalización, ademais de novas titulacións que poderán obter no estranxeiro 
os seus alumnos, buscaranse novos acordos de colaboración con universidades, politécnicos e es-
colas de hostalería para fomentar o intercambio de coñecemento con profesorado e estudantes.

O fomento do talento e o aproveitamento das novas tecnoloxías para acadar un sector 
competitivo poderán levarse a cabo grazas a formación continua que se realizará aos profesionais 
do sector a través dun programa de Desenvolvemento Directivo e a través da Escola de Turismo 
Itinerante (ETI) no Camiño de Santiago e en diferentes xeodestinos, contribuíndo á excelencia 
turística de Galicia como destino gastronómico.

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
 

Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións ( 
programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc.)

X

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

 

BReVe DeSCRICIÓN DO PROGRAMA DeNDe A PeRSPeCTIVA De XÉNeRO
Aínda que podería dicirse que o Programa de Coordinación e Promoción de Turismo de 

Galicia é alleo á perspectiva de xénero, o certo é que a comunicación turística do destino consti-
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túe un eixo fundamental no posicionamento da marca país. Porque, como se reflicte na Estratexia 
2020 do Turismo de Galicia, “se algo é o turismo, é marca, é comunicación”.

Así mesmo, o Reto 3: Proxección nacional e internacional do destino, establece “mellorar a 
captación e fidelización de viaxeiros cosmopolitas, así como a diferenciación do destino en base a 
unha oferta segmentada e de calidade. Os procesos de innovación e a tecnoloxía serán motores 
de cambio no sector dentro dun mercado cada vez máis competitivo e diverso”. 

O posicionamento de Galicia como destino de calidade implica que a oferta das experien-
cias turísticas debe estar acorde coa comunicación, que no caso de Galicia transmite que está 
dirixida a un público obxectivo onde a muller forma parte activa en igualdade, transmitindo unha 
imaxe moderna tanto do destino turístico coma da muller.

No exercicio orzamentario 2018, turismo de Galicia velará especialmente para que os ele-
mentos da comunicación de Galicia afonden na imaxe moderna de Galicia, outorgándolle ao 
elemento feminino cada vez máis protagonismo e notoriedade nas campañas, como é o caso da 
promoción “CINCO GALLEGAS”, que está previsto que teña continuidade en 2018.

Mais alá de datos xenéricos desagregados por sexos a nivel de emprego no sector turístico, 
a información dispoñible por subramas dentro do sector ou do emprego por conta propia é 
case nula así como a información sobre o sexo das persoas titulares de empresas turísticas ou 
das características das persoas visitantes na comunidade autónoma. Neste último caso apreciase 
unha situación de igualdade, observando que a porcentaxe de mulleres e de homes turistas en 
Galicia en 2014 que é de 47 % mulleres e 53 % homes. Así mesmo, a porcentaxe de peregrinos 
e peregrinas que obtiveron a Compostela en 2016 foi de 51,8 % de homes e 48,2 % mulleres, o 
que reflicte unha situación moi equilibrada.

A materia pendente é conseguir condicións de equidade nos salarios e nos cargos nun sec-
tor onde as mulleres ocupan unha porcentaxe mínima en cargos de responsabilidade ou direc-
ción e perciben unha porcentaxe de salario inferior aos homes empregados. Segundo os datos 
da Organización Mundial del Turismo, as mulleres gañan entre un 10 e un 15 por cento menos 
que os seus homólogos varóns no sector turístico.

As actuacións de mellora na accesibilidade aos recursos turísticos, aínda que beneficia a toda 
a poboación, si pode ter incidencia na decisión de optar por un destino ou outro. Por exemplo, 
á mellora de accesos ás praias para as visitas con nenos ou persoas maiores dedícase un maior 
esforzo orzamentario.

 

IDeNTIFICACIÓN DuN Ou VARIOS OBXeCTIVOS eN MATeRIA De IGuAl-
DADe PReSeNTeS NA NORMATIVA e PlANS VIXeNTeS e Que SON De 

Memoria II PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA



2018

Proxecto

81

APlICACIÓN NO DeSeNVOlVeMeNTO DAS ACCIÓN CONTeMPlADAS 
NeSTe PROGRAMA 
 

Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do 
departamento

X

Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e 
homes

Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres 
e homes na sociedade

X

Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais 
e nas condicións de traballo

X

Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres 

Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información

Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación 
territorial e vivenda

Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que 
facilite a conciliación e a corresponsabilidade

Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos 
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte, 
saúde, etc.)

X

Participación das mulleres no desenvolvemento rural

Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de 
pobreza ou exclusión social

Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero

Outros (especificar)

 

IDeNTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADeS PReVISTAS DIReCTAMeNTe RelA-
CIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGuAlDADe eNTRe MulleReS e HO-
MeS, INDICANDO PARA CADA uNHA, AS PeRSOAS ÁS Que eSTÁ DIRIXIDA. 
INDICAR, NO CASO De DISPOR DeSTeS DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTe-
RÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TeRRITORIAl, eTC.) Ou 
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PeRSOAS (IDADe, NIVel eDuCATIVO, eTC.), DeSTINATARIAS DAS AC-
CIÓNS.

Polo tipo de oferta turística de Galicia e, polo tanto, polo público obxectivo da comuni-
cación, as imaxes de Galicia que transcenden tanto das campañas encargadas pola Axencia de 
Turismo de Galicia que aparecen nos medios convencionais coma nas redes sociais non resultan 
agresivas en canto á utilización da muller e do home como reclamo turístico. Non obstante, si 
deberá coidarse por parte da Administración turística galega que nos pregos de condicións dos 
procedementos de contratación para campañas publicitarias que se leven a cabo en 2018, quede 
establecido como motivo de exclusión as propostas que conteñan calquera tipo de cosificación 
da muller ou do home. Así mesmo, no que atinxe aos plans de medios, deberá establecerse nos 
pregos de condicións que non se inxerirá publicidade institucional nos soportes cuxa liña editorial 
ou de imaxe sexa manifestamente sexista.

Ademais, a Axencia de Turismo de Galicia invitará a unha persoa representante da conse-
llería con competencias en materia de igualdade de xénero, a participar nas xuntanzas técnicas 
que se manteñan cos adxudicatarios dos procedementos polos que se leven a cabo as campañas 
de publicidade, de cara a que se estreme o coidado neste aspecto na selección de imaxes para 
a campaña.

Das accións previstas dentro do marco deste programa, aquelas que poden ter máis inciden-
cia en materia de xénero son as formativas.

Neste ámbito, no ano 2018 farase especial fincapé en evitar calquera tipo de discriminación 
por razóns de xénero no Centro Superior de Hostalería de Galicia, instando ao persoal docen-
te a poñer especial coidado na formación en igualdade e na maneira na que se dirixen ao seu 
alumnado. Tamén nos cursos específicos de formación para o sector se incluirán módulos nos 
que se incida nos aspectos que permitan incrementar as posibilidades de traballo para as mulleres 
cun maior valor agregado, así como a progresiva ruptura da segregación de xénero do mercado 
laboral.

Nas accións formativas a través dos acordos de colaboración coas universidades previstas 
para o 2018 deberá incidirse na información, sensibilización e educación para a igualdade en 
mulleres e homes. Neste ámbito, preverase tamén a inclusión de cláusulas nos convenios de 
colaboración que se asinen coas entidades sectoriais, conducente a que na comunicación das 
actividades a levar a cabo en virtude do convenio se transmita unha imaxe igualitaria, plural e non 
estereotipada de mulleres e homes no sector turístico.

A utilización de indicadores como o número de mulleres beneficiarias destas accións servi-
rán para valorar a incidencia das medidas formativas.

Nas ordes de axudas destinadas a empresas turísticas, procurarase a valoración na conce-
sión das subvencións da aplicación de políticas de igualdade de oportunidades aos traballadores 
e traballadoras das empresas do sector e estableceranse medidas para facilitar o acceso ás liñas 
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de axudas das PEMES como instrumento máis adecuado para dar acceso ás mulleres ao sector 
turístico. 

Os indicadores a utilizar serán o número de mulleres destinatarias destas liñas de axuda. 

No ámbito dos estudos e estatísticas que se realicen pola Axencia de Turismo de Galicia, 
estableceranse indicadores que permitan evidenciar ou cuantificar as desigualdades. Así, número 
de empresas titularidade de homes e de mulleres que existen na comunidade autónoma, carac-
terísticas das empresas de mulleres e homes (tamaño, número de persoas empregadas,...).

No ámbito da promoción turística e campañas publicitarias da marca Galicia, porase especial 
atención na utilización de imaxes e linguaxe non sexistas e en horarios e soportes máis axeitados 
para que a mensaxe chegue máis facilmente ás mulleres.

Indicadores como franxa horaria de emisión ou soportes utilizados poden indicarnos se as 
decisións son as máis adecuadas para que a mensaxe chegue á poboación feminina. 

Así mesmo, e dado que o Camiño de Santiago constitúe o mascarón de proa da Axencia 
de Turismo de Galicia, as políticas de goberno deberán verse especialmente reflectidas neste 
produto. 

As accións destinadas á desestacionalidade do turismo contribúen tamén a incrementar as 
posibilidades de participación na oferta turística de actores económicos locais dos que resultan 
maioritariamente beneficiadas as mulleres.

Nas accións a desenvolver pola axencia na incentivación de creación de produtos turísticos 
novidosos e creativos tamén resultan beneficiadas as mulleres, especialmente aqueles que priori-
cen a promoción de tecnoloxías aforrativas de tempo, a comercialización —incluíndo a promo-
ción dos servizos/produtos das mulleres— e a capacitación en xestión empresarial.

A política de promoción dun turismo de calidade, no que Galicia é líder, e que é un dos 
principais obxectivos do programa, serve para recoñecer no seu xusto valor aquelas ocupacións 
tradicionalmente consideradas como “femininas” e infravaloradas porque os saberes que tradi-
cionalmente foron asignados ás mulleres son os que aportan a calidade neste sector: a atención, 
a preocupación pola hixiene, a limpeza, as tradicións, os idiomas, a artesanía...

 

PReVISIÓN e VAlORACIÓN DOS POSIBleS eFeCTOS DO PROGRAMA 
SOBRe uN e OuTRO SeXO e SOBRe A IGuAlDADe De OPORTuNIDADeS 
eNTRe MulleReS e HOMeS.

As accións deseñadas pretenden, moi especialmente, a revalorización económica e social 
do traballo das mulleres en actividades turísticas, a superación dos esquemas sociais discrimina-
torios de xénero, buscando a superación da división sexual do traballo no sector e promover a 
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empresarialidade das mulleres na oferta turística buscando superar a concentración das mulleres 
en empresas de subsistencia. 

Tamén o obxectivo é incidir na mellora da accesibilidade dos recursos turísticos o que favo-
recerá a decisión das mulleres a favor do recurso turístico accesible e de calidade.

 

SINAlAR OS PRINCIPAIS ReSulTADOS DO PROGRAMA, DeNDe O PuNTO 
De VISTA DO XÉNeRO, NO eXeRCICIO 2016.

De conformidade coa enquisa de poboación activa do ano 2016 o 50,87% do total de ocu-
pados no sector turístico en Galicia son mulleres. 

Así mesmo, a porcentaxe de peregrinos e peregrinas que obtiveron a Compostela en 2016 
foi de 51,8 % de homes e 48,2 % mulleres, o que reflicte unha situación moi equilibrada.

 A liña de axudas da Axencia Turismo de Galicia para a realización en 2016 de prácticas 
formativas en oficinas de turismo da Xunta, en oficinas de Turespaña, en mercados emisores e na 
área de estudos mostra un número de beneficiarias de 7 mulleres e de 1 home. En 2017 foron 
4 mulleres beneficiarias destas bolsas fronte a tres homes.

 

INDICAR Se Se TeÑeN IMPlANTADO NOVAS eSTRATeXIAS PARA uNHA 
MellOR INCORPORACIÓN DA PeRSPeCTIVA De XÉNeRO NA XeSTIÓN, 
DeSeNVOlVeMeNTO e AVAlIACIÓN DAS ACCIÓNS Que FINANCIA O PRO-
GRAMA De GASTO. eN CASO AFIRMATIVO, FACeR uNHA BReVe DeSCRI-
CIÓN.eN CASO NeGATIVO INDICAR AS DIFICulTADeS ATOPADAS PARA 
leVAlO A CABO. 

Dado o equilibrio entre homes e mulleres, non se aprecia unha necesidade imperativa para 
a implantación de novas estratexias para a incorporación da perspectiva de xénero na xestión, 
desenvolvemento e avaliación das accións que financia o programa de gasto. 

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Axencia de Turismo de Galicia

S.A. Xestión do Plan Xacobeo
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IV. CADROS DE OBXECTIVOS POR PROGRAMA
 OBXECTIVOS DE PROGRAMA

Programa: 111A PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Eixe: E4 - Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno

Prioridade de Actuación: PA03 - Impulso das institucións de autogoberno e mellora da súa in-
fluencia e colaboración con Europa, a Eurorexión e o resto do Estado
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: I03 - Contribuír a avanzar no autogoberno 
dunha autonomía histórica que achegue a Galicia ás rexións europeas máis desenvolvidas e 
con maior calidade de vida.

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OO01 - Contribuír a avanzar no autogoberno dunha autonomía histórica que achegue a Galicia 
ás rexións europeas máis desenvolvidas e con maior calidade de vida (Presidencia da Xunta)

Programa: 312C SERVIZOS SOCIAIS RELATIVOS ÁS MIGRACIÓNS

Eixe: E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

Prioridade de Actuación: PA04 - Deseño dunha estratexia de integración social que mellore o 
benestar da cidadanía, axude ás persoas máis desfavorecidas a retornar o máis axiña posible 
a situacións socioeconómicas aceptables e que fomente a igualdade de xénero
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E02 - Impulsar os servizos e prestacións á 
emigración galega e ás súas entidades, así como ás persoas retornadas, para garantir o seu 
benestar. Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza das persoas inmigrantes e 
calquera forma de discriminación.

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI05 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OO01 - Atención socioasistencial e sociocultural aos cidadáns galegos do exterior.

OO02 - Atención ás entidades galegas no exterior para desenvolver os seus programas.

OO04 - Apoio ao retorno a través de axudas económicas e de fomento da actividade emprende-
dora e autoemprego

Indicador Valor Previsto

P0076D - Entidades galegas do exterior beneficiadas 170

P1027H - Persoas emigrantes galegas residentes no exterior e retornadas. 
Homes

4.292

P1027M - Persoas emigrantes galegas residentes no exterior e retornadas. 
Mulleres

6.648

Programa: 441A PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE DEPORTIVA

Eixe: E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

Prioridade de Actuación: PA01 - Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saú-
de pública e dos hábitos de vida saudables
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E01 - Consolidar a práctica deportiva e a 
actividade física, así como desenvolver o conxunto de funcionalidades do feito deportivo, 
mais alá da mera competición, como a saúde pública, a economía ou as funcións educativa e 
social

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI07 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OO01 - Fomento da actividade física mediante a ampliación do Plan Galicia Saudable.

OO02 - Actuacións de dinamización deportiva mediante a construción ou mellora das infraes-
truturas deportivas.
OO05 - Axuda á docencia deportiva e promoción activa da investigación no deporte a través 
de axudas á Facultade de Ciencias do Deporte
OO06 - Fomento do deporte a través de convenios, axudas e patrocinios a entidades deporti-
vas

Indicador Valor Previsto

P0076C - Entidades deportivas beneficiadas 1.216

P01011 - Actuacións en infraestruturas e equipamentos deportivos 110

P080.H - Participantes en idade escolar en programas de promoción depor-
tiva (Homes)

77.607

P080.M - Participantes en idade escolar en programas de promoción deporti-
va (Mulleres)

40.081

P1009H - Número de licenzas federativas. Homes 200.586

P1009M - Número de licenzas federativas. Mulleres 53.088

Programa: 461A COBERTURA INFORMATIVA E APOIO Á COMUNICACIÓN SOCIAL

Eixe: E4 - Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno
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 OBXECTIVOS DE PROGRAMA

Prioridade de Actuación: PA01 - Desenvolvemento da economía dixital. Apoio á industria cul-
tural e de medios como unha fonte de riqueza e impulso ao desenvolvemento da sociedade da 
información
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E02 - Potenciar a comunicación social como 
instrumento de difusión da información e fomentar o acceso ás novas tecnoloxías dixitais.

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI05 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OO01 - Accións de dinamización e consolidación do sector da comunicación.

OO03 - Actuacións de apoio ás políticas educativas.

Indicador Valor Previsto

P00044 - Axudas concedidas aos medios de comunicación social. 54

Programa: 461B RADIODIFUSIÓN E TVG

Eixe: E4 - Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno

Prioridade de Actuación: PA01 - Desenvolvemento da economía dixital. Apoio á industria cul-
tural e de medios como unha fonte de riqueza e impulso ao desenvolvemento da sociedade da 
información
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E03 - Modernizar os servizos de comunica-
ción e facilitar o acceso da poboación aos mesmos.

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI03 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OI04 - Transferencias internas (Actuacións de soporte e apoio)

OO01 - Accións de mellora e ampliación da rede de infraestruturas de comunicación e radio-
difusión

OO02 - Emisión e produción de contidos de calidade de radio e televisión en galego

Indicador Valor Previsto

P00023 - Actuacións de infraestrutura de comunicación e radiodifusión 111

P01005 - Visitas ás páxinas web da Corporación RTVG. 25.000.000

P01006 - Emisión de programas de radio producidos en Galicia 7.446

P01007 - Emisión de programas de televisión producidos en Galicia. 6.570

Programa: 571A FOMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E DO COÑECEMENTO

Eixe: E4 - Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno

Prioridade de Actuación: PA01 - Desenvolvemento da economía dixital. Apoio á industria cul-
tural e de medios como unha fonte de riqueza e impulso ao desenvolvemento da sociedade da 
información
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E04 - Mellorar o uso e a calidade das TIC e 
o acceso ás mesmas.

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI06 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OO01 - Valorización da Administración: avanzar cara a unha Administración dixital innova-
dora.

OO02 - Accións que potencien o uso das TIC na cidadanía.

OO03 - Aceleración da Economía Dixital promovendo a incorporación das TIC, tanto nos pro-
cesos internos como de negocio, nas empresas.

OO04 - Estímulos ao Crecemento do Sector TIC.

OO05 - Articulación dixital do territorio.

Indicador Valor Previsto

D0E015 - Poboación escolar que esta cuberta polos servizos públicos elec-
trónicos educativos. Persoas

90.000

D0E017 - Órganos xudiciais cubertos polo Expediente xudicial electrónico 70

D0E024 - Usuarios que teñen acceso ou están cubertos polas aplicacións /
servizos de Administración electrónica

2.359.000

DE024A - Número de procedementos teletramitables que se crean ou melloran 
coa operación

700

Programa: 761A POTENCIACIÓN E PROMOCIÓN DO TURISMO

Eixe: E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

Prioridade de Actuación: PA03 - Potenciación do turismo en Galicia a partir dun medio am-
biente e cultura privilexiados
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Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E01 - Reforzar o atractivo turístico e 
situar a Galicia como destino único a través dun modelo máis competitivo, sustentable e 
adaptado aos cambios do mercado.

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI10 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OO01 - Promoción nacional e internacional da oferta turística de Galicia.

OO05 - Actuacións sobre o Camiño de Santiago, mellorando os aspectos ambientais, a xestión 
de fluxos, a mellora dos trazados e da sinalización e a mellora dos servizos turísticos.

OO06 - Desenvolvemento e promoción de recursos turísticos naturais e culturais.

OO07 - Liñas de colaboración con outras administracións e o sector turístico privado para 
a mellora, fortalecemento, complementariedade e promoción da oferta turística de Galicia.

OO08 - Apoio a mellora da accesibilidade aos recursos turísticos.

Indicador Valor Previsto

P00015 - Accións de mellora sobre o Camiño de Santiago. 18

P00016 - Accións de promoción de produtos turísticos. 189

P0045K - Axudas concedidas para potenciar o turismo en Galicia 9
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V. CADROS NUMÉRICOS
 

Orzamento consolidado. Distribución dos créditos por programas e 

servizos

Programas
Servizos

10 11 20 21 30

111A-Presidencia da Xunta de Galicia 3.457 96

312C-Servizos sociais relativos ás migracións 10.483

461A-Cobertura informativa e apoio á comuni-
cación social

5.536 129

461B-Radiodifusión e TVG 99.578

Total 3.457 96 105.114 129 10.483

 (Miles de Euros) 

 

Orzamento consolidado. Distribución dos créditos por programas 

e servizos (continuación)

Programas
Servizos

40 A1 A2 Total

111A-Presidencia da Xunta de Galicia 3.554

312C-Servizos sociais relativos ás migracións 10.483

441A-Promoción da actividade deportiva 21.946 21.946

461A-Cobertura informativa e apoio á comuni-
cación social

5.665

461B-Radiodifusión e TVG 99.578

571A-Fomento da sociedade da información e do 
coñecemento

102.615 102.615

761A-Potenciación e promoción do turismo 58.115 58.115

Total 21.946 102.615 58.115 301.956

 (Miles de Euros) 
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Orzamento consolidado. Distribución dos créditos por programas e capítulos

Programas
Capítulos

I II IV VI VII VIII IX Total

111A-Presidencia da Xunta de Galicia 2.745 793 5 11 3.554

312C-Servizos sociais relativos ás 
migracións

1.598 2.163 6.039 70 613 10.483

441A-Promoción da actividade depor-
tiva

3.376 4.366 10.921 1.883 1.400 21.946

461A-Cobertura informativa e apoio á 
comunicación social

1.789 1.087 1.244 1.545 5.665

461B-Radiodifusión e TVG 1.844 250 96.958 526 99.578

571A-Fomento da sociedade da informa-
ción e do coñecemento

11.962 11.054 783 63.846 5.127 9.843 102.615

761A-Potenciación e promoción do tu-
rismo

10.846 5.171 4.937 26.600 10.562 58.115

Total 32.316 24.635 23.928 95.798 17.952 96.958 10.369 301.956

 (Miles de Euros) 

 

DISTRIBUCIÓN ORGÁNICA

10 SECRETARÍA XERAL DA PRESIDENCIA 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 2.597 2.649 2,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 793 793 0,0
Cap. IV - Transferencias correntes 5 5 0,0
Cap. VI - Investimentos reais 11 11 0,0

Total 3.405 3.457 1,5

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

11 D.X. DO GABINETE DA PRESIDENCIA 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 94 96 2,0

Total 94 96 2,0

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

20 SECRETARÍA XERAL DE MEDIOS 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 1.621 1.661 2,4
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 1.087 1.087 0,0
Cap. IV - Transferencias correntes 1.244 1.244 0,0
Cap. VI - Investimentos reais 3.389 3.389 0,0
Cap. VII - Transferencias de capital 250 250 0,0
Cap. VIII - Activos financeiros 94.321 96.958 2,8
Cap. IX - Pasivos financeiros 526 526 0,0

Total 102.438 105.114 2,6

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

21 DIRECCIÓN XERAL DE COMUNICACIÓN 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 126 129 2,0

Total 126 129 2,0

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 
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30 SECRETARÍA XERAL DE EMIGRACIÓN 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 1.566 1.598 2,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 2.043 2.163 5,9
Cap. IV - Transferencias correntes 5.079 6.039 18,9
Cap. VI - Investimentos reais 70 70 0,0
Cap. VII - Transferencias de capital 613 613 0,0

Total 9.371 10.483 11,9

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

40 SECRETARIA XERAL PARA O DEPORTE 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 3.317 3.376 1,8
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 4.006 4.366 9,0
Cap. IV - Transferencias correntes 10.219 10.921 6,9
Cap. VI - Investimentos reais 1.059 1.883 77,8
Cap. VII - Transferencias de capital 650 1.400 115,4

Total 19.251 21.946 14,0

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

A1 AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALI-
CIA 

2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 11.641 11.962 2,8
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 9.115 11.054 21,3
Cap. IV - Transferencias correntes 783 783 0,0
Cap. VI - Investimentos reais 62.384 63.846 2,3
Cap. VII - Transferencias de capital 5.470 5.127 -6,3
Cap. IX - Pasivos financeiros 9.996 9.843 -1,5

Total 99.388 102.615 3,2

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

A2 AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 10.633 10.846 2,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 5.201 5.171 -0,6
Cap. IV - Transferencias correntes 4.567 4.937 8,1
Cap. VI - Investimentos reais 21.689 26.600 22,6
Cap. VII - Transferencias de capital 7.130 10.562 48,1
Cap. VIII - Activos financeiros 306 0 -100,0

Total 49.526 58.115 17,3

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

 SERVIZOS 2017 2018 % Var.

10 SECRETARÍA XERAL DA PRESIDENCIA 3.405 3.457 1,5
11 D.X. DO GABINETE DA PRESIDENCIA 94 96 2,0
20 SECRETARÍA XERAL DE MEDIOS 102.438 105.114 2,6
21 DIRECCIÓN XERAL DE COMUNICACIÓN 126 129 2,0
30 SECRETARÍA XERAL DE EMIGRACIÓN 9.371 10.483 11,9
40 SECRETARIA XERAL PARA O DEPORTE 19.251 21.946 14,0
A1 AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALI-
CIA 

99.388 102.615 3,2

A2 AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA 49.526 58.115 17,3

Total 283.601 301.956 6,5

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 
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Consellería, Organismos Autónomos, Entidades públicas instrumentais de consulta ou 
asesoramento e Axencias Públicas Autonómicas

Consellería
OO.AA , EE.CC.AA. 

e Axencias
Trans. Internas Consolidado

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Cap. I - Gastos de persoal 9.322 9.508 22.274 22.808 0 0 31.596 32.316

Cap. II - Gastos en bens correntes e 
servizos

7.930 8.410 14.315 16.225 0 0 22.245 24.635

Cap. III - Gastos financeiros 0 0 0 0 0 0 0 0

Cap. IV - Transferencias correntes 55.204 60.001 5.350 5.719 38.657 41.793 21.896 23.928

OPERACIÓNS CORRENTES 72.455 77.919 41.939 44.752 38.657 41.793 75.737 80.879

Cap. VI - Investimentos reais 4.528 5.352 84.073 90.446 0 0 88.601 95.798

Cap. VII - Transferencias de capital 108.538 118.241 12.600 15.689 107.025 115.978 14.113 17.952

Cap. VIII - Activos financeiros 94.321 96.958 306 0 0 0 94.627 96.958

Cap. IX - Pasivos financeiros 526 526 9.996 9.843 0 0 10.522 10.369

OPERACIÓNS DE CAPITAL 207.913 221.077 106.975 115.978 107.025 115.978 207.863 221.077

Total 280.368 298.997 148.914 160.730 145.682 157.770 283.601 301.956

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

 

Medios Persoais

Presidencia da Xunta de Galicia 2018
Altos Cargos 7
Persoal Funcionario 143
Subgrupo A1 40
Subgrupo A2 31
Subgrupo C1 31
Subgrupo C2 32
Agrupacións profesionais 9
Persoal Laboral 57
Grupo I 8
Grupo II 5
Grupo III 7
Grupo IV 2
Grupo V 35

TOTAL 207

 

Medios Persoais

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de 
Galicia

2018

Altos Cargos 1
Persoal Funcionario 195
Subgrupo A1 69
Subgrupo A2 46
Subgrupo C1 79
Agrupacións profesionais 1
Persoal Laboral 96
Grupo I 9
Grupo II 17
Grupo III 64
Grupo IV 6

TOTAL 292
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Medios Persoais

Axencia de Turismo de Galicia 2018
Altos Cargos 1
Persoal Funcionario 121
Subgrupo A1 25
Subgrupo A2 42
Subgrupo C1 23
Subgrupo C2 23
Agrupacións profesionais 8
Persoal Laboral 163
Grupo I 2
Grupo II 5
Grupo III 2
Grupo IV 3
Grupo V 5
Sin Grupo 146

TOTAL 285

 

 Entidades Públicas Empresariais, Consorcios, Sociedades Mercantís e Funda-
cións do Sector Público Autonómico

Fundacións do sector público autonómico Explotación Capital

Fundación Deporte Galego 3.428 20

Sociedades mercantís públicas autonómicas Explotación Capital

Redes de Telecomunicación Galegas, S.A. 8.594 400

Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A. 4.834

Corporación Radio e Televisión de Galicia S.A. 97.530 9.353

Total 114.386 9.773

 (Miles de Euros)
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I. ESTRUTURA ORGÁNICA E COMPETENCIAS

I.1. eSTRuTuRA ORGÁNICA
A nova estrutura orgánica da Xunta de Galicia, aprobada polo Decreto 146/2016, do 13 

de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia, plasma o com-
promiso do Goberno galego cos criterios de eficacia e eficiencia na súa actuación e organización 
administrativa.

Mediante o Decreto 233/2012, do 5 de decembro, configúrase a nova Vicepresidencia da 
Xunta de Galicia, como órgano superior de coordinación da Presidencia da Xunta de Galicia en 
relación á planificación interdepartamental, e a súa execución, ás relacións coas administracións 
locais, ao programa lexislativo da Xunta de Galicia, e á elaboración de normas de carácter xeral e, 
en particular, con funcións de coordinación das relacións entre o poder executivo e o Parlamento 
de Galicia. Para o desenvolvemento das súas funcións e competencias, contará co apoio e auxilio 
da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. 

Como desenvolvemento do anterior, o Decreto 72/2013, do 25 de abril, modificado polo 
Decreto 11/2015, de 5 de febreiro, establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia e da Con-
sellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, atendendo á necesidade de continuar 
co proceso de racionalización, simplificación e redución das estruturas administrativas iniciado 
polo Goberno, e a estrutura nos seguintes órganos superiores:

1. Vicepresidencia

Secretaría Xeral da Igualdade.

Asesoría Xurídica Xeral, con nivel orgánico de dirección xeral.
 

2. Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Secretaría Xeral Técnica

Dirección Xeral de Xustiza

Dirección Xeral de Administración Local

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea

Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa
 

Así mesmo, quedan adscritas organicamente á Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza:

 - As delegacións territoriais da Xunta de Galicia na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra e 
Vigo configuradas como órganos de dirección, e nivel orgánico de dirección xeral.
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 - As delegacións da Xunta de Galicia no exterior: Delegación da Xunta de Galicia en Bos 
Aires (Arxentina) e a Delegación da Xunta de Galicia en Montevideo (Uruguai).

 - Os órganos colexiados en que así se determine pola súa normativa reguladora e o 
Instituto de Medicina Legal de Galicia, órgano técnico ao servizo da Administración de 
xustiza, creado polo Decreto 119/2005, do 6 de maio.

 

Adscritos á Consellería Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, como organismos 
autónomos e demais entidades do sector público autonómico figuran:

 - Escola Galega de Administración Pública, que se axustará nos seus fins estrutura e fun-
cionamento ao disposto na Lei 4/1987, do 27 de maio.

 - Academia Galega de Seguridade Pública, que se axustará nos seus fins, estrutura e fun-
cionamento ao disposto na Lei 1/2007, do 15 de xaneiro.

 - Axencia Galega de Emerxencias, que se axustará nos seus fins estrutura e funcionamen-
to ao disposto na Lei 5/2007, do 7 de maio, de Emerxencias de Galicia.

 

I.2. COMPeTeNCIAS
A actual estrutura orgánica da Xunta de Galicia establece a figura da Vicepresidencia, como 

órgano superior de coordinación da Presidencia da Xunta de Galicia en relación á planificación 
interdepartamental e a súa execución, ás relacións coas administracións locais, ao programa lexis-
lativo da Xunta de Galicia e á elaboración de normas de carácter xeral e, en particular, con fun-
cións de coordinación das relacións entre o poder executivo e o Parlamento de Galicia. Para o 
desenvolvemento destas funcións e competencias. conta co apoio da Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza.

Pola súa banda, a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, configurada 
como órgano de apoio á Presidencia e á Vicepresidencia da Xunta de Galicia, é o departamento 
da Xunta de Galicia ao cal lle corresponde a elaboración, proposta e execución da política do 
Goberno galego en materia de xustiza, Administración local, relacións institucionais e parlamen-
tarias, emerxencias e interior, relacións exteriores e coa Unión Europea e avaliación e reforma 
administrativa, que exercerá no nivel de desenvolvemento que se indica para cada un dos órga-
nos que integran este departamento, no precitado Decreto 72/2013, do 25 de abril, polo que se 
establece a súa estrutura orgánica.

 

Memoria II VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E 
XUSTIZA



2018

Proxecto

99

I.2.1. DA VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
 

VICePReSIDeNCIA
 

SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE

Como órgano superior da Administración autonómica en materia de igualdade correspón-
denlle as seguintes funcións, tal e como se establece no artigo 6 do Decreto 72/2013, do 25 de 
abril, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia e da Consellería de Presiden-
cia, Administracións Públicas e Xustiza:

 - Impulsar as actuacións conducentes á promoción da igualdade e á eliminación da discri-
minación entre mulleres e homes, así como á eliminación da violencia de xénero.

 - 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 así como planificar, deseñar, coordinar e avaliar a xestión das políticas da Xun-
ta de Galicia en materia de igualdade entre mulleres e homes, erradicación da violencia 
de xénero e promoción da corresponsabilidade entre mulleres e homes no ámbito 
persoal, familiar e laboral. 

 - Establecer e fomentar relacións de cooperación cos organismos competentes en mate-
ria de igualdade da Administración xeral do Estado, das comunidades autónomas e da 
Administración local, así como cos organismos internacionais e comunitarios en materia 
de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e en materia de prevención e 
tratamento integral da violencia de xénero.

 - Propoñer medidas, programas e normas dirixidas á promoción do exercicio efectivo 
dos dereitos das mulleres, a incrementar a súa participación na vida económica, laboral, 
política, social e cultural e a eliminar as discriminacións existentes entre sexos.

 - Establecer relacións e canles de participación con asociacións, fundacións e outros entes 
e organismos que teñan entre os seus fins a consecución da igualdade de oportunidades 
entre mulleres e homes.

 

ASESORÍA XURÍDICA XERAL

Co rango de dirección xeral, asume a dirección e coordinación dos servizos de asistencia 
xurídica da Administración da comunidade autónoma e da súa Administración institucional, tanto 
consultiva como contenciosa, nos termos da Lei 7/1984, do Parlamento de Galicia, e do artigo 
551.3 da Lei orgánica do Poder Xudicial.
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CONSelleRÍA De PReSIDeNCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBlICAS e XuSTI-
ZA
 

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA

A Secretaría Xeral Técnica exercerá, con carácter xeral, as competencias e funcións esta-
blecidas no artigo 29 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 
Administración xeral e do sector publico autonómico de Galicia e no Decreto 119/1982, do 5 de 
outubro, polo que se regulan as funcións das secretarías xerais técnicas nas consellerías da Xunta 
de Galicia e demais normativa autonómica que lle sexa aplicable e en particular as seguintes:

 - A asistencia técnica, apoio e asesoramento á persoa titular da Vicepresidencia e da Con-
sellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

 - As funcións de réxime interior e os asuntos xerais da Vicepresidencia e da Consellería 
de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

 - O Secretariado do Goberno da Xunta de Galicia e das súas comisións delegadas, coa 
excepción da asistencia as súas sesións, exercendo as competencias sinaladas nas nor-
mas reguladoras de réxime interior da Xunta de Galicia.

 - A Vicepresidencia da Comisión de Secretarios Xerais Técnicos, correspondéndolle re-
dactar a acta das reunións para elevala ao Consello da Xunta de Galicia.

 

Ademais do anterior e xunto co desenvolvemento de competencias de carácter xenérico, 
asume a xestión, entre outras, das seguintes materias:

 - A dirección do Rexistro Xeral da Xunta de Galicia e a súa coordinación cos demais 
rexistros oficiais da Administración autonómica.

 - A tradución, revisión lingüística e o asesoramento aos órganos da Administración auto-
nómica que así o soliciten.

 - A edición do Diario Oficial de Galicia (DOG).

 - A xestión e custodia do Rexistro Central de Asociacións da comunidade autónoma.

 - A xestión e custodia do Rexistro Xeral de Academias de Galicia e as demais funcións 
que na materia lle correspondan.

 - O exercicio das funcións que lle correspondan á Consellería de Presidencia, Administra-
cións Públicas e Xustiza en materia de colexios profesionais.

 - O seguimento e supervisión das obras e proxectos de competencia da consellería.

 - O impulso, coordinación e xestión das actuacións de carácter transversal que poidan 
afectar á Xunta de Galicia.

 - A dirección do Parque Móbil da Xunta de Galicia e a coordinación dos parques secto-
riais pertencentes a outras consellerías.

 - A coordinación da asistencia médica facultativa ao persoal dos servizos centrais.
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 - As funcións que establece o artigo 31.3º da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de preven-
ción de riscos laborais, en relación co persoal da Administración da Xunta de Galicia e 
o da Administración de xustiza.

 

DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA

Correspóndelle á Dirección Xeral de Xustiza exercer as competencias atribuídas á Xunta 
de Galicia estatutariamente ou por transferencia, relativas á promoción e ao desenvolvemento 
do dereito civil especial, promoción do galego no ámbito da xustiza, demarcación e planta xudi-
cial, notarial e rexistral, acceso dos cidadáns á xustiza en igualdade de oportunidades a través do 
sistema de asistencia xurídica gratuíta, as relacións co Poder Xudicial e demais institucións rela-
cionadas coa xustiza, así como as facultades organizativas e de xestión de medios que configuran 
a denominada administración da Administración de xustiza.

O artigo 20 do Estatuto de Autonomía de Galicia (Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril) re-
colle unha cláusula subrogatoria que fai relación ao que a sentenza do Tribunal Constitucional 
56/1990, do 29 de marzo, denomina “administración da Administración de xustiza”, concreta-
mente referíndose ao exercicio de tódalas facultades que as leis orgánicas do Poder Xudicial e 
do Consello Xeral do Poder Xudicial atribúen ao Goberno do Estado en relación coa Admi-
nistración de xustiza. Ao abeiro desta cláusula estatutaria apróbase o Real decreto 2166/1994, 
do 4 de novembro, sobre traspaso de funcións en materia de provisión de medios materiais e 
económicos para o funcionamento da Administración de xustiza (funcións asumidas a través do 
Decreto 394/1994, do 29 de decembro), o Real decreto 2397/1996, do 22 de novembro, sobre 
traspaso de funcións e servizos en materia de medios persoais ao servizo da Administración de 
xustiza (funcións asumidas a través do Decreto 438/1996, do 20 de decembro), e o Real decreto 
233/1998, do 16 de febreiro, sobre traspaso das competencias equivalentes relativas ás fiscalías 
de Galicia e os institutos de medicina legal (funcións asumidas a través do Decreto 82/1998, 
do 5 de marzo), que completan o proceso de transferencia de medios en materia de xustiza á 
Comunidade Autónoma de Galicia. O marco das competencias da comunidade autónoma nesta 
materia resultan da relación das anteditas normas coas previsións da Lei orgánica 19/2003, do 23 
de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 6/1985 do Poder Xudicial, que supuxo unha 
significativa ampliación de competencias da comunidade autónoma en materia de xustiza.

En fin, o feixe de facultades e potestades comprendidas no ámbito da actuación da Direc-
ción Xeral de Xustiza poden resumirse en:

 - Dotación de medios de soporte da Administración de xustiza, incluíndo recursos huma-
nos así como medios económicos (pagamento de valoracións e peritaxes, transportes e 
indemnizacións por razóns de servizo) e materiais (parque inmobiliario, mobiliario, ins-
trumental, TICs, material e outros subministros) dos xulgados, tribunais, fiscalías, rexis-
tros civís, instituto de medicina legal e demais servizos da Administración de xustiza en 
Galicia. Neste ámbito, recentemente, e en virtude do disposto na Lei orgánica 4/2014, 
do 11 de xullo, complementaria da lei de racionalización do sector público e outras 
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medidas de reforma administrativa, pola que se modifica a Lei orgánica 6/1985, do 1 de 
xullo, do poder xudicial, transfírense á comunidade autónoma a xestión da xubilación 
do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza con destino en Galicia, 
competencia reservada ata agora ao Ministerio de Xustiza.

 - Xestión do sistema de asistencia xurídica gratuíta no relativo á regulamentación admi-
nistrativa, recoñecemento das prestacións aos cidadáns beneficiarios e indemnización 
económica á avogacía e a procura polos servizos profesionais.

 - Deseño do modelo de implantación da nova organización da Administración de xustiza 
e das relacións de postos de traballo do persoal ao servizo da Administración de xustiza.

 - Fomento do coñecemento, investigación e desenvolvemento das ciencias xurídicas e fo-
renses, en especial do dereito galego e na formación dos operadores xurídicos, así como 
desenvolvemento de proxectos e iniciativas que colaboran cos fins de prevención e 
solucións dos conflitos, seguridade xurídica e paz social aos que está orientada á xustiza.

 - Promoción do uso do galego no ámbito da xustiza.

 - Coordinación das delegacións territoriais en materia de xestión de medios persoais, 
económicos e materiais da Administración de xustiza.

 

DIRECCIÓN XERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

A Dirección Xeral de Administración Local é o órgano encargado da xestión das competen-
cias que se lle atribúen á Xunta de Galicia en materia de Administración local. Correspóndenlle a 
este órgano as relacións coas entidades locais e coas demais institucións relacionadas co ámbito 
do poder local.

En particular, son competencias da Dirección Xeral de Administración Local:

 - A coordinación das políticas públicas en materia de Administración local, xestión en 
materia de pacto local e cooperación coas asociacións de municipios. 

 - A proposición das directrices en relación cos programas de cooperación e financiamen-
to local e, en especial, co Fondo de Cooperación Local.

 - A elaboración dos programas formativos en materia de Administración local.

 - O fomento das liñas de colaboración coas entidades locais galegas no referente á con-
vocatoria e execución das subvencións a elas destinadas.

 - O fomento e a ordenación dos procesos asociativos e consorciais das entidades locais 
así como as propostas en materia de organización territorial.

 - O fomento do asociacionismo veciñal.

 - A execución das competencias que, con respecto ao funcionariado con habilitación de 
carácter estatal, lle correspondan á Comunidade Autónoma de Galicia.

 - A elaboración, impulso e xestión de programas con financiamento da Unión Europea e 
de cooperación transfronteiriza con incidencia no mundo local e no ámbito das compe-
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tencias da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, facendo espe-
cial fincapé nas accións enmarcadas no eido da cooperación Galicia-Norte de Portugal.

 - O impulso, estudo e control do cumprimento da lei de Administración local de Galicia 
e demais normativa de réxime local, así como o exercicio das competencias que nesa 
materia lle correspondan á Comunidade Autónoma de Galicia.

 - O impulso de incorporación do galego á Administración local de forma coordinada coa 
Secretaría Xeral de Política Lingüística.

 - A xestión do portal Eido Local, así como o fomento e impulso da incorporación das 
novas tecnoloxías, en colaboración coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de 
Galicia, e de métodos de calidade nas administracións locais galegas.

 - A tramitación dos expedientes de declaración de urxente ocupación nas expropiacións 
forzosas instados polas entidades locais.

 - O Rexistro de entidades Locais de Galicia.

 - A tramitación dos expedientes de alteración e deslindamento de termos municipais; a 
tramitación dos expedientes suxeitos a intervención autonómica en materia de patrimo-
nio das entidades locais e a tramitación dos expedientes de solicitude de disolución dos 
órganos das corporacións locais e de consultas populares en asuntos de competencia 
municipal.

 - Aquelas outras que, dentro do seu ámbito competencial, lle sexan asignadas ou dele-
gadas.

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTA-
RIAS

A Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias é o órgano encargado da xes-
tión das competencias que se lle atribúen á comunidade autónoma galega nas seguintes materias:

 - A información e asistencia ao Goberno nas súas relacións co Parlamento de Galicia.

 - O seguimento do programa lexislativo e dos acordos adoptados polo Parlamento de 
Galicia.

 - A organización e coordinación dos procesos electorais en que sexa competente a Co-
munidade Autónoma de Galicia, así como a representación da Xunta de Galicia en 
aqueles procesos electorais aos cales estea invitada como observadora.

 - O seguimento das iniciativas tramitadas nas Cortes Xerais ou noutras comunidades 
autónomas, que puideran ter algunha relación coa Comunidade Autónoma de Galicia.

 - A determinación do departamento da Xunta de Galicia que debe dar resposta ás inicia-
tivas parlamentarias que se presenten na cámara.

 - A representación da comunidade autónoma no que atinxe ás relacións institucionais coa 
Administración e Goberno estatal así como coas restantes administracións e gobernos 
de outras comunidades autónomas.
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 - O rexistro dos convenios que sexan autorizados polo Consello da Xunta de Galicia e os 
que outorguen os departamentos da Xunta, organismos autónomos e entes de dereito 
público da Administración autonómica.

 - A legalización de sinaturas de documentos da Administración da Comunidade Autóno-
ma de Galicia que vaian producir efectos no estranxeiro conforme ao establecido no 
Decreto 351/2009, do 9 de xullo, polo que se regula a legalización de documentos da 
Administración da Comunidade Autónoma de Galicia que deban producir efectos no 
estranxeiro.

 - A representación da Comunidade Autónoma de Galicia na Comisión Mixta de Transfe-
rencias e nas comisións bilaterais de cooperación entre a Administración xeral do Estado 
e a Administración autonómica, así como naqueles foros en que sexa necesaria a súa 
presenza, e non estea predeterminado o departamento que deba asistir por razón da 
materia que se vai a tratar, cando así sexa acordado polo Consello da Xunta de Galicia.

 - O seguimento da participación da Xunta de Galicia nas conferencias sectoriais.

 - A coordinación da actividade da Comisión de seguimento de disposicións normativas do 
Estado e doutras comunidades autónomas.

 - A representación da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza en 
aqueles supostos en que lle sexa encomendada polo seu titular.

 - Aquelas outras que, dentro do seu ámbito competencial, lle sexan asignadas ou dele-
gadas.

 

DIRECCIÓN XERAL DE EMERXENCIAS E INTERIOR

A Dirección Xeral de Emerxencias e Interior exercerá as competencias que lle correspon-
den á Xunta de Galicia, estatutariamente ou por transferencia, relativas ás materias de atención 
de emerxencias e protección civil, interior e seguridade.

En particular, correspóndelle o exercicio das funcións que derivan das competencias nas 
seguintes materias:

En materia de emerxencias e protección civil:

 - A dirección, a coordinación e a execución das atribucións que ten asumidas a consellería 
en materia de atención de emerxencias e de protección civil, tales como a intervención 
e a atención das emerxencias e o restablecemento dos servizos esenciais para a cidada-
nía afectada por unha emerxencia, en colaboración coa Axencia Galega de Emerxencias 
e no marco das funcións atribuídas a esta pola Lei 5/2007, de emerxencias de Galicia

 - A planificación da protección civil e a prevención, a previsión e a análise de riscos rela-
cionados con ela, en colaboración coa Axencia Galega de Emerxencias.

 - O establecemento das directrices de actuación da Axencia Galega de Emerxencias e o 
exercicio das atribucións derivadas da adscrición orgánica desta á consellería.
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 - A representación da consellería na Comisión Nacional de Protección Civil e noutros 
organismos de coordinación internacionais, europeos e autonómicos de protección civil.

 - O exercicio da planificación e a coordinación dos plans e os programas dos servizos 
contra incendios e salvamento locais, en colaboración coa Axencia Galega de Emerxen-
cias e sen prexuízo das competencias que lle poidan corresponder á Dirección Xeral de 
Administración Local.

 - As relacións da Administración autonómica, en materia de atención de emerxencias, 
coas administracións locais, coas comunidades autónomas, coa Administración xeral do 
Estado e cos estados da Unión Europea, tendo unha relación especial con Portugal pola 
súa proximidade e pola posibilidade e ter que compartir emerxencias comúns.

 - O seguimento da encomenda do Consello de Seguridade Nuclear á Xunta de Galicia en 
materia de vixilancia radiolóxica co exercicio de autoridade competente para a protec-
ción dos traballadores e da poboación fronte á exposición a fontes de radiación natural 
asociada a actividades laborais, en aplicación da normativa vixente.

 

En materia de seguridade e interior:

 - O exercicio da xefatura dos servizos de seguridade baixo a superior autoridade do con-
selleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

 - A proposta e execución dos plans de seguridade da Comunidade Autónoma de Galicia 
así como a elaboración e proposta dos plans e proxectos de actuación, xestión e pla-
nificación operativa dos servizos policiais adscritos á Dirección Xeral de Emerxencias e 
Interior.

 - A planificación, xestión e distribución dos recursos humanos e materiais destinados á 
seguridade da Comunidade Autónoma de Galicia e a proposta ou a resolución, se é 
o caso, das cuestións relativas á selección, formación e perfeccionamento do persoal 
adscrito aos servizos policiais da Xunta de Galicia.

 - As funcións de coordinación das policías locais que lle correspondan á comunidade 
autónoma.

 - O establecemento de mecanismos e fórmulas de cooperación coas forzas e corpos de 
seguridade do Estado para a coordinación e realización das competencias en materia de 
prevención e seguridade.

 - A elaboración de cantos informes e estudos requira e esixa o exercicio das competen-
cias que lle corresponden á consellería en materia de prevención e seguridade.

 - A preparación dos correspondentes estudos e anteproxectos de disposicións xerais.
 

En materia de xogo e espectáculos públicos:

 - A tramitación dos expedientes administrativos en materia de casinos, xogos e apostas 
cuxa autorización corresponda a esta dirección xeral; a execución das directrices que 
lle sexan indicadas en relación aos distintos sectores do xogo e a elaboración dos co-
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rrespondentes estudos, informes e anteproxectos de disposicións xerais na materia, así 
como para a recolla da información estatística das empresas correspondentes en coor-
dinación coa Secretaría Xeral Técnica.

 - A tramitación dos expedientes administrativos de probas deportivas, marchas ciclistas e 
outros eventos que se desenvolvan integramente por vías situadas no ámbito territorial 
de Galicia, e, en xeral, todos os que sexan de competencia da dirección xeral en materia 
de espectáculos públicos, así como a elaboración dos correspondentes estudos, infor-
mes e anteproxectos de disposicións xerais na materia.

 

Aqueloutras que, non estando incluídas nesta relación, lle atribúa a normativa vixente, así 
como as que dentro do seu ámbito competencial, lle sexan asignadas ou delegadas.

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓN EXTERIORES E COA UNIÓN EURO-
PEA

Entre as atribucións da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea des-
tacan as seguintes:

 - Desenvolver a estratexia da acción exterior de Galicia.

 - Executar a acción exterior de Galicia, como política de acción exterior propia, consen-
suada cos principais actores representados no Consello de Acción Exterior (CAEX), 
atendendo aos seus valores e intereses, para contribuír a difusión da imaxe integral de 
Galicia así como apostar pola internacionalización das empresas galegas.

 - Consolidar a representación de Galicia no marco europeo.

 - Potenciar a coordinación e as interrelacións dentro do marco dos organismos comu-
nitarios e coa Administración xeral do Estado. Coñecer e analizar a participación das 
unidades administrativas galegas no entorno europeo.

 - Preparar, organizar e promover visitas institucionais desde Galicia ao espazo europeo 
e de representantes de institucións europeas a Comunidade Autónoma de Galicia; en 
definitiva apostar por unha “máis e mellor Europa”.

 - Exercer a política de cooperación ao desenvolvemento e acción humanitaria.

 - Executar con maior eficacia os compromisos que definen a política de cooperación para 
o desenvolvemento e de acción humanitaria, para contribuír á consecución dun mundo 
máis xusto e á redución da pobreza, así como dar resposta ás emerxencias internacio-
nais, o que implica o fortalecemento dos actores do sistema galego da cooperación, a 
mellora da calidade técnica e operativa do sector, a ordenación dos medios da coope-
ración galega e a busca de sinerxias cos sectores galegos experimentados no eido.

 - Contribuír á consolidación da Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal, especialmente 
neste momento en que preside a Comunidade de Traballo Galicia – Norte de Portugal 
o Presidente da Xunta de Galicia. 
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 - Actuar como unidade de coordinación e organismo intermedio do Programa de Coo-
peración Transfronteiriza Interreg V-A España – Portugal 2014-2020.

 

DIRECCIÓN XERAL DE AVALIACIÓN E REFORMA ADMINISTRATIVA

A Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa ten recollidas as súas competen-
cias no artigo 39 do vixente decreto de estrutura orgánica da Vicepresidencia e da Consellería de 
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, e configúrase como o órgano central, con ámbito 
de actuación sobre todas as consellerías e entes instrumentais do sector público autonómico, coa 
exclusión dos sistemas sanitario, educativo e xudicial, para impulsar actuacións de modernización 
e reforma administrativa, co obxectivo de acadar unha Administración pública eficaz, eficiente e 
orientada á prestación de servizos de calidade ao/á cidadán/á.

En particular, correspóndelle exercer as seguintes competencias:

En materia de funcionamento dos servizos públicos:

 - A realización de auditorías de control do funcionamento dos centros, servizos e unida-
des, dentro do seu ámbito de actuación, para a detección de posibles deficiencias, emi-
tindo o correspondente informe e propoñéndolle ao órgano competente a adopción 
das medidas necesarias para a súa corrección.

 - A vixilancia do cumprimento da normativa vixente en materia de xornada, horario, per-
misos e licenzas do persoal ao servizo da Administración autonómica galega.

 - En xeral, aquelas funcións de información, inspección, auditoría e control que, con ca-
rácter extraordinario, lle sexan encomendadas polo/a conselleiro/a de Presidencia, Ad-
ministracións Públicas e Xustiza.

 

En materia de avaliación do rendemento e xestión da calidade:

 - O desenvolvemento e xestión do programa de avaliación do rendemento das unidades 
administrativas da Xunta de Galicia.

 - O desenvolvemento e xestión de medidas para a implantación de sistemas de mellora 
da calidade tendentes a promover a mellora continua dos servizos da Administración 
autonómica, tanto dos que se lle prestan directamente ao/á cidadán/á coma dos servi-
zos internos.

 - A colaboración cos órganos competentes doutras administracións públicas no deseño e 
aplicación de programas de avaliación do rendemento e da calidade tendentes a mello-
rar a prestación dos servizos públicos, mediante o asinamento de convenios que faciliten 
o intercambio de información, métodos e experiencias.

 

En materia de racionalización e simplificación de procedementos administrativos:
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 - A promoción, planificación e coordinación dos procesos de racionalización, simplifica-
ción e modernización dos procedementos administrativos, suprimindo trámites e actua-
cións innecesarios coa finalidade de mellorar a resposta aos/ás cidadáns/ás.

 - A emisión de informe, con carácter preceptivo e previo á súa aprobación e posterior 
publicación no Diario Oficial de Galicia, sobre os proxectos de disposicións de carácter 
xeral, dentro do ámbito das súas competencias, que afecten procedementos administra-
tivos por instancia de parte.

 - A xestión e coordinación funcional do Sistema de Xestión de Procedementos Adminis-
trativos (SXPA), como sistema integrado de xestión dos procedementos administrativos 
e como base do sistema de información da Xunta de Galicia.

 - A xestión e coordinación funcional do Servizo de Resposta Inmediata (Seri).

 - A promoción da implantación dun sistema integrado de información e tramitación para 
a creación de empresas que facilite a interlocución dos emprendedores coa Xunta de 
Galicia.

 - A coordinación da aplicación da normativa europea e estatal sobre simplificación e me-
llora da xestión administrativa.

 

En materia de información administrativa e atención ao cidadán:

 - A dirección e coordinación, desde un punto de vista funcional, do sistema de informa-
ción administrativa e atención ao/á cidadán/á da Xunta de Galicia, en colaboración coa 
Secretaría Xeral Técnica.

 - A avaliación periódica da calidade do sistema de información administrativa, propoñen-
do as medidas de mellora precisas co fin de facilitarlles aos/ás cidadáns/ás e usuarios/as 
os servizos que demandan.

 - A tramitación, sen prexuízo das competencias que lles corresponden ás secretarías 
xerais técnicas e en colaboración con estas, das queixas e suxestións que formulen os/
as cidadáns/ás e usuarios/as sobre o funcionamento dos servizos que presta a Adminis-
tración autonómica.

 

En materia de estruturas orgánicas e relacións de postos de traballo:

 - A realización de análises de carga de traballo soportada polas distintas unidades admi-
nistrativas e que respondan a criterios de racionalidade, simplificación e austeridade, 
para acadar unha Administración pública eficaz e eficiente. Neste sentido, as secretarías 
xerais técnicas das consellerías deberán solicitar informe á Dirección Xeral de Avalia-
ción e Reforma Administrativa, antes de ser solicitado o informe á Dirección Xeral da 
Función Pública e á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, sobre as estruturas 
orgánicas e as relacións de postos de traballo. De non ser emitido no prazo máximo de 
oito días naturais, o informe da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa 
entenderase favorable.
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 - A realización de estudos sobre o dimensionamento de cadros de persoal, propoñendo 
as medidas necesarias sobre a reasignación de efectivos en función das cargas de traballo 
soportadas polas distintas unidades administrativas para conseguir un mellor funciona-
mento dos servizos.

 

DELEGACIÓNS TERRITORIAIS

As delegacións territoriais da Xunta de Galicia na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra e 
Vigo, nas cales se integran todos os órganos, unidades e servizos da Administración periférica 
autonómica sitos no seu respectivo ámbito territorial foron creadas por Decreto 245/2009, do 
30 de abril. 

Os delegados ou delegadas territoriais exercen a representación da Xunta de Galicia e a 
coordinación do exercicio das competencias da Administración xeral da comunidade autónoma 
no seu correspondente ámbito territorial, dependendo funcionalmente das directrices, instru-
cións ou criterios que emanen dos diversos órganos superiores das consellerías correspondentes, 
por razón das distintas competencias materiais.

 

I.2.2. DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
 

ESCOLA GALEGA DE ADMINSTRACIÓN PÚBLICA

A EGAP é a institución, creada pola Lei 4/1987, do 27 de maio, encargada das tarefas de se-
lección e formación do persoal ao servizo da Administración pública galega, así como do estudo 
e a difusión das ciencias da administración.

De acordo co artigo 3 da referida lei de creación da EGAP na redacción dada pola Lei 
10/1989, de 10 de xullo, son competencias da EGAP:

 - Colaborar na realización das probas selectivas para o acceso á condición de funcionario 
ao servizo da Administración desta comunidade autónoma convocadas de conformi-
dade o disposto na lei de función pública de Galicia, e doutras administracións públicas 
que previo convenio llo encomenden, con excepción do persoal docente e sanitario.

 - Organizar e impartir cursos selectivos de formación e cursos complementarios de for-
mación, de carácter non selectivo, correspondentes ás probas selectivas, con excepción 
do persoal docente e sanitario.

 - Organizar e impartir cursos, seminarios e outras actividades de formación e perfeccio-
namento do persoal ao que se alude no apartado a).

 - Realizar as probas e impartir os cursos que se establezan para a promoción interna dos 
funcionarios.
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 - Realizar as probas e impartir os cursos selectivos descentralizados para o acceso á con-
dición de funcionarios locais con “habilitación de carácter estatal”.

 - Realizar as probas selectivas e os cursos selectivos descentralizados para o acceso á con-
dición de funcionarios dos entes locais de Galicia “sen habilitación estatal”, de acordo 
cos convenios que se subscriban coas distintas entidades locais.

 - A investigación, a documentación, o estudio e a realización de traballos de divulgación 
no eido da Administración pública, promovendo a súa máxima difusión.

 - O establecemento de convenios e a celebración de intercambios con organismos seme-
llantes das administracións públicas, a nivel estatal e internacional.

 - A difusión e normalización do idioma galego na Administración pública, a capacitación 
lingüística do persoal e a participación na fixación da linguaxe técnica, administrativa e 
xurídica galega.

 

ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA

A Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP), foi creada pola Lei 1/2007, do 15 de 
xaneiro, que regula, entre outros aspectos, os seus fins e as súas funcións: 

Fins: 

A Academia Galega de Seguridade Pública orientará a súa actuación ao: 

 - Enriquecemento do capital humano dos servizos de seguridade pública mediante a súa 
capacitación a través da formación, a innovación e a excelencia. 

 - Compromiso de xerar e transferir as bases de coñecemento para a mellora das políticas 
en materia de seguridade pública. 

 - Impulso da calidade nos servizos de seguridade pública para unha mellor atención ao 
cidadán e maior satisfacción dos seus xestores. 

 

Funcións formativas: 

As funcións formativas da Academia Galega de Seguridade Pública son as seguintes: 

1. No ámbito da formación xudicial e penitenciaria e da seguridade privada: 

 - Organizar e realizar nas materias de seguridade pública, en colaboración co Consello 
Xeral do Poder Xudicial e cos ministerios competentes en materia de xustiza e interior, 
así como con outros organismos, universidades ou centros de investigación, actividades 
dirixidas á formación de xuíces e fiscais, dos funcionarios de institucións penitenciarias 
e dos traballadores da seguridade privada, a través do asinamento dos oportunos con-
venios. 

2. No ámbito da formación policial: 
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 - Elaborar os programas formativos e impartir os cursos dirixidos ao ingreso e á promo-
ción interna nas distintas escalas dos corpos da policía de Galicia e das policías locais, así 
como a súa formación continua, perfeccionamento e especialización. 

 - Colaborar coas administracións competentes na selección do persoal dos corpos da 
policía de Galicia e das policías locais. 

 - Facilitarlles aos concellos os medios de coñecemento e información precisos para unha 
mellor execución dos servizos específicos das policías locais. 

3. No ámbito da formación de protección civil, bombeiros e axentes forestais: 

 - Elaborar os programas formativos e impartir os cursos de formación e perfeccionamen-
to dirixidos aos integrantes dos servizos de protección civil e aos membros dos corpos 
de bombeiros das entidades locais coas que se formalice o correspondente convenio 
de colaboración. 

 - Impartir os cursos dirixidos aos axentes forestais. 

 - Colaborar coas entidades locais na selección e formación continua do persoal integrante 
dos corpos de bombeiros e de protección civil. 

 - Facilitarlles aos concellos os medios de coñecemento e información precisos para unha 
mellor execución dos servizos específicos de bombeiros e protección civil, establecén-
dose os convenios oportunos. 

 

Outras funcións. 

Son tamén funcións da Academia Galega de Seguridade Pública nas materias que lle son 
propias: 

 - Investigar, estudar e divulgar contidos, técnicas e documentación, con especial referencia 
á realidade galega. 

 - Promover relacións de intercambio e colaboración coas universidades e institucións de 
Galicia, así como con outros centros docentes e investigadores de ámbito autonómico, 
estatal ou internacional. 

 - Homologar, cando proceda, os títulos correspondentes aos cursos de formación impar-
tidos por outras academias, escolas ou centros. 

 - Calquera outra que lle poida ser atribuída polas normas, de conformidade coa súa na-
tureza. 

 

I.2.3. DAS AXENCIAS PÚBLICAS AUTONÓMICAS
 

AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS

A Axencia Galega de Emerxencias axustarase nos seus fins a estrutura e funcionamento do 
disposto na Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia.
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Correspóndelle á Axencia Galega de Emerxencias o exercicio das seguintes funcións:

 - Xestionar o Centro de Atención de Emerxencias 112 Galicia e prestar materialmente a 
asistencia requirida polos cidadáns e polas cidadás a través del, ou dar traslado, segundo 
se estableza regulamentariamente, daquelas que lles corresponda atender a outros or-
ganismos competentes na materia.

 - Xestionar os medios e recursos operativos que se poidan incorporar á axencia.

 - Analizar os riscos e mais identificalos e localizalos no territorio co fin de elaborar o 
mapa e o catálogo de riscos de Galicia, así como os catálogos de medios e recursos e 
o catálogo de servizos.

 - Desenvolver programas en materia de protección civil e xestión de riscos e de emer-
xencias consonte as directrices emanadas da Xunta de Galicia e establecer os medios 
para fomentar actuacións que contribúan á prevención de riscos, á atenuación dos seus 
efectos e, en xeral, á toma de conciencia e sensibilización dos cidadáns da importancia 
de protección civil.

 - Levar a cabo os estudos necesarios para a elaboración do Plan territorial de protección 
civil de Galicia, dos plans especiais e das liñas directrices para a elaboración dos plans 
territoriais que correspondan.

 - Avaliar e cualificar o risco cando lle sexa comunicada unha situación de emerxencia das 
que poden dar lugar á activación dun plan público de protección civil.

 - Pór á disposición dos órganos competentes da Xunta de Galicia os medios á súa dispo-
sición para a xestión das emerxencias de interese galego baixo a superior dirección da 
persoa titular da presidencia da Xunta ou da persoa titular da consellaría na que esta de-
legue e mais daqueloutras emerxencias que os plans especiais ou territoriais determinen.

 

I.2.4. DOS CONSORCIOS AUTONÓMICOS
A entrada en vigor da Lei 5/2007, de emerxencias de Galicia, supuxo o mandato do par-

lamento de Galicia para que se acaden importantes obxectivos no ámbito da protección civil e 
a xestión de emerxencias, sendo un dos máis destacables a necesidade de acadar a maior ho-
moxeneidade posible da prestación do servizo de extinción de incendios e salvamento en toda 
Galicia do xeito máis eficaz.

Neste senso a Xunta de Galicia, xunto coas deputacións provinciais de Galicia, participa na 
xestión e financiamento dos distintos consorcios contra incendios existentes na nosa comuni-
dade.

A figura do consorcio contra incendios foi posta en marcha pola Xunta de Galicia, ao abeiro 
da lei de Administración local de Galicia, no ano 1999 coa finalidade de prestar este servizo esen-
cial á poboación galega con independencia do seu lugar de residencia, garantindo a protección 
das súas vidas e patrimonios mediante a implementación de servizos profesionais de atención ás 
emerxencias as vinte e catro horas do día os 365 días do ano.
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Estes consorcios, que inicialmente foron configurados con carácter comarcal, permitiron 
pasar dos 7 parques existentes na nosa comunidade no ano 1999 (parques municipais das gran-
des cidades galegas) á existencia neste intre, xa en funcionamento, de 32 parques en Galicia, 
completados en xuño de 2017 coa entrada en funcionamento dun novo parque comarcal do 
Carballiño/O Ribeiro, integrado no consorcio provincial de Ourense.

A fórmula de xestión destes servizos é a través dos consorcios contra incendios e de sal-
vamento, que permiten unha xestión áxil e eficaz dos recursos, ao mesmo tempo que unha 
proximidade ao territorio cuberto polos mesmos e ás administracións implicadas no seu ámbito 
de actuación.

Estes consorcios que xestionan o servizo de extinción de incendios e salvamento, teñen 
actualmente todos eles, agás o consorcio comarcal Deza/Tabeirós con parque en Silleda, un 
carácter provincial nas catro provincias galegas, logo da entrada en funcionamento operativo do 
Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento de Ourense, en febreiro de 2017.

 

I.2.5. DAS FUNDACIÓNS DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
 

FUNDACIÓN GALICIA EUROPA

De acordo co vixente decreto de estrutura orgánica da Vicepresidencia e Consellería de 
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa 
Unión Europea ten entre as súas competencias efectuar o seguimento das actuacións da Funda-
ción Galicia Europa. Por outra parte as actividades da FGE están reguladas pola Lei 12/2006, do 
1 de decembro, de fundacións de interese galego.

A FGE é unha entidade sen ánimo de lucro declarada de interese galego pola Orde do 24 
de maio de 1988 da Consellería de Cultura e Deportes, e clasificada pola mesma como cultural 
privada por Orde do 23 de maio de 1988. Actualmente está adscrita o Protectorado da Vice-
presidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza por Orde do 18 de 
marzo de 2013. 

A Xunta de Galicia é membro fundador da Fundación Galicia Europa xunto con outras 
institucións como ABANCA; outros membros son o Consorcio Zona Franca de Vigo, Axencia 
Galega de Innovación e deputacións de Coruña e Lugo. O cumprimento dos fins fundacionais 
da FGE está confiado o Padroado onde están representados os membros segundo o criterio de 
representatividade establecido. 

As funcións da FGE a través das súas oficinas en Santiago de Compostela e en Bruxelas son 
principalmente as seguintes:

1. Defender os intereses de Galicia ante a Unión Europea.
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A oficina da FGE en Bruxelas forma parte das preto de 300 entidades de representación 
rexional presentes na capital europea, unha das súas funcións é traballar para que a complexa 
toma de decisións a nivel comunitario se leve a cabo cun maior coñecemento da realidade 
e intereses galegos.

2. Informar sobre a Unión Europea en Galicia.

A información constitúe un requisito indispensable para a defensa efectiva dos intereses 
galegos no proceso comunitario de toma de decisións e para fomentar a participación de 
entidades galegas en programas de financiamento comunitario. O portal web e os contactos 
directos con diversos departamentos da Xunta de Galicia son as principais canles utilizadas 
para a transmisión desta información.

3. Formación e sensibilización en Galicia sobre a realidade europea. 

Coa finalidade de facer mais comprensible o funcionamento das institucións comunitarias e 
achegar a Unión Europea e os restantes países europeos a sociedade galega, a FGE desen-
volve importantes actividades de formación (concesión de becas e cursos) e sensibilización 
en Galicia, principalmente a través da oficina de Santiago de Compostela.

4. Promover a participación das entidades galegas en proxectos europeos.

Co propósito de potenciar a competitividade do sector público e privado galegos e coa 
finalidade de fomentar a participación nos programas e proxectos europeos e de preparar 
á sociedade galega ante o escenario da Política de Cohesión post-2020, a FGE promove o 
coñecemento entre as entidades galegas dos programas de financiamento comunitario, os 
cales esixen proxectos innovadores e de marcada dimensión europea.

 

FUNDACIÓN SEMANA VERDE

Son fins da Fundación:

 - Contribuír ao desenvolvemento do sector agrario galego, a través de actividades feirais 
e de mercados agropecuarios.

 - Promover a cooperación público-privada no desenvolvemento de actividades feirais e 
promocionais no eido agrario, alimentario, industrial e comercial co obxecto de impulsar 
a mellora continua dos devanditos sectores.

 - Reforzar a posición estratéxica de Galicia como plataforma feiral para o desenvolve-
mento de grandes eventos sectoriais de ámbito estatal e intemacionais.

 - O impulso e promoción do Recinto Feiral de Galicia en Silleda como un enclave es-
tratéxico para o desenvolvemento socioeconómico de Galicia, e en particular, como 
infraestrutura de promoción e exposición comercial.

 

A Fundación Semana Verde de Galicia terá como liñas mestras da súa actividade no ano 
2018:
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 - A dinamización das feiras consolidadas, incluíndo a feira ABANCA SEMANA VERDE, e 
GALIFOREST ABANCA.

 - A consolidación das novas feiras e eventos, como a Feira de Caza, Pesca e Natureza, 
Silleda Park e XGN R Encounter.

 - A creación de novos eventos feirais e non feirais, incidindo no carácter multisectorial do 
recinto, con eventos deportivos, musicais ou vinculados á produción audiovisual.

 - O mantemento do control do gasto e de tesourería, unha vez acadada a amortización 
da débeda con proveedores. 

 - A implantación das estratexias de crecemento: internacionalización, actualización infor-
mática, mantemento de infraestruturas, aplicación do principio de autoprovisión no ám-
bito do sector público e a canalización das políticas públicas, así como a procura de no-
vos membros do padroado ou patronos-patrocinadores, tanto públicos como privados.

 - O aproveitamento e explotación dos edificios e infraestruturas agora non utilizados, 
mediante o pagamento do correspondente canon polas entidades e empresas usuarias.
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II. PRINCIPAIS LIÑAS DE ACCIÓN PARA O ANO 2018

II.1. DA VICePReSIDeNCIA e CONSelleRÍA De PReSIDeNCIA, 
ADMINISTRACIÓNS PÚBlICAS e XuSTIZA

O papel central da Vicepresidencia da Xunta e da Consellería de Presidencia, Adminis-
tracións Públicas e Xustiza na súa acción para o ano 2018 continuará a ser o de exercer a súa 
función como o órgano superior de coordinación interdepartamental da Xunta de Galicia, así 
como o de coordinación da mesma coas administracións locais, coas institucións do Estado e co 
Parlamento de Galicia. Ademais, a Vicepresidencia exercerá a coordinación da acción exterior do 
Goberno galego, en todos aqueles ámbitos de interese estratéxico para Galicia e coa interlocu-
ción coas distintas institucións e organizacións implicadas.

Esta función de coordinación tradúcese na tarefa de planificación conxunta da acción da 
Xunta de Galicia, especialmente no referido ao programa lexislativo, á elaboración de normas 
de carácter xeral, á supervisión de plans e actuacións de carácter transversal ou á coordinación 
da estrutura periférica da Xunta, a través da adscrición orgánica das delegacións e secretarías 
territoriais á Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

A Vicepresidencia integra na súa estrutura dous órganos directivos cun evidente cometido 
interdepartamental como son a Asesoría Xurídica Xeral, responsable da asistencia xurídica da 
Administración autonómica e a Secretaría Xeral de Igualdade, órgano superior que ten como 
unha das súas principais funcións encargarse de que os principios de igualdade de oportunidades 
entre mulleres e homes estean incorporados a todas as normas, políticas, actuacións, plans e 
estratexias da Xunta. Pola súa banda, intégranse na Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza, a Secretaría Xeral Técnica (con funcións de secretariado do goberno e de 
coordinación de servizos transversais), a Dirección Xeral de Xustiza, a Dirección Xeral de Admi-
nistración Local, a Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, a Dirección Xeral 
de Emerxencias e Interior, a Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea ou a 
Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa.

No ano 2018 a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 
Xustiza continuará centrando os seus esforzos en mellorar a calidade de vida dos galegos e ga-
legas impulsando a igualdade entre mulleres e homes, contribuíndo a unha xustiza máis eficiente 
e próxima á cidadanía, atendendo ás demandas das entidades locais, procurando a mellora cons-
tante na atención ás emerxencias no territorio galego, dirixindo a acción exterior da Comunida-
de Autónoma cun esforzo renovado a prol da cooperación ao desenvolvemento e achegando 
unha administración cada vez máis eficiente á cidadanía.

A aprobación e impulso do I Plan de conciliación e corresponsabilidade e a continuación 
das actuacións previstas no I Plan de educación en igualdade constituirán medidas clave no que 
atinxe á promoción da igualdade entre mulleres e homes na Comunidade Autónoma. Ambas 
medidas reflíctense, entre moitas outras, no VII Plan de igualdade entre mulleres e homes 2017-
2020, que tamén recolle actuacións contra a máxima expresión da desigualdade, a violencia 
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de xénero. Neste concreto eido, ao longo de 2018, ademais de continuar axudando ás vítimas 
desta lacra mediante axudas periódicas e a rede de recursos que permanece activa todo o ano, 
mellorarase a atención integral á vítima coa prestación de atención psicolóxica nas Oficinas de 
Atención á Vítima, coa divulgación e implantación do Protocolo de coordinación interinstitucio-
nal contra a violencia de xénero e mediante a potenciación da formación do persoal público 
autonómico nesta materia no marco do Decreto 70/2017, do 13 de xullo, polo que se regula a 
formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal ao servizo 
da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

No ámbito xudicial, 2018 será o ano de remate da construción do novo edificio xudicial de 
Pontevedra, de avances destacados nas obras da Cidade da Xustiza de Vigo, así como da reforma 
do antigo centro de saúde de Tui para dotar dunha sede única aos xulgados da vila. Ademais, 
o Goberno galego poñerá en marcha neste novo ano as unidades xudiciais creadas polo Minis-
terio de Xustiza e promoverá a reorganización da actividade xudicial a través da Nova Oficina 
Xudicial, comezando un proxecto piloto na cidade de Ourense. Así mesmo, reforzarase o apoio 
á prestación do servizo da xustiza gratuíta, incrementando a partida para mellorar os baremos 
de retribución dos e das profesionais da avogacía e procuradoría e continuarase promovendo a 
mediación nos diferentes ámbitos e impulsando a modernización tecnolóxica na actividade cotiá 
dos xulgados galegos.

Por outra banda, o apoio aos concellos para que poidan prestar os mellores servizos de 
proximidade á cidadanía continuará sendo unha prioridade para este departamento en 2018. 
Así, o Goberno galego manterá un foco especial no seguimento do desenvolvemento dos acor-
dos acadados pola Comisión Galega de Cooperación Local, reactivada no pasado mes de abril, 
onde estas entidades trasladaron algunhas das súas prioridades inmediatas. Do mesmo xeito, 
atenderanse neste ano outras necesidades manifestadas polos concellos, como é a da carencia 
de persoal habilitado nacional, que se paliará facilitando a selección e o nomeamento de persoal 
interino; o incremento da seguridade xurídica en materia de espectáculos públicos, que virá 
impulsada coa entrada en vigor da Lei de espectáculos públicos e actividades recreativas. En 
paralelo, o Goberno galego seguirá apoiando a dinamización da vida local dos concellos a través 
da consolidación da liña de apoio económico ás asociacións veciñais.

O diálogo cos propios concellos e as deputacións provinciais como institucións titulares da 
competencia, será fundamental para abordar ao longo do vindeiro ano a mellora continua da 
atención ás emerxencias na Comunidade Autónoma, sobre a base do sólido mapa de recursos 
desenvolvido nos últimos anos. Neste ámbito, avánzanse importantes novidades, de acordo 
ao compromiso alcanzado para crear un Grupo de Traballo dependente da Comisión Galega 
de Protección Civil, co obxectivo de revisar criterios e metodoloxías do mapa de emerxen-
cias, e concretar no seu caso o cambio no modelo de xestión dos Consorcios Provinciais polo 
que avogan determinadas Deputacións Provinciais, sempre que por parte desas Deputacións se 
definan e concreten as consecuencias tanto xurídicas como económicas e iso non supoña un 
incremento nos custos de xestión ou o despedimento de traballadores. En paralelo, a Xunta de 
Galicia traballará para que en 2018 arranque a comarcalización dos parques de bombeiros das 
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grandes cidades, unha iniciativa pensada para mellorar as isocronas de atención, e a eficiencia e 
eficacia do servizo. 

No ámbito da seguridade cómpre destacar a celebración do primeiro proceso selectivo de 
policías locais que centralizará, na Academia Galega de Seguridade Pública, as probas de acceso 
a este corpo dos concellos que así o soliciten.

A acción exterior galega poderá desenvolverse en 2018 no marco de dous novos documen-
tos de referencia axustados á nova lexislación básica; a Estratexia Galega de Acción Exterior e 
o Decreto 29/2017, do 9 de marzo, de cooperación para o desenvolvemento. Precisamente no 
eido da cooperación ao desenvolvemento é destacable o esforzo orzamentario que se imprimirá 
novamente dende o Goberno galego de cara a 2018, incrementando as contías, en consonancia 
cos compromisos acadados co sector. No ámbito europeo participarase activamente nos deba-
tes que máis afectan a Galicia, como pode ser o deseño da política de cohesión post-2020, e 
manterase un foco especial na evolución e impacto da saída do Reino Unido da Unión Europea. 
Todo isto, ao tempo que Galicia mantén a súa activa e frutífera cooperación transfronteiriza con 
Portugal, ocupando o Presidente do Goberno galego na actualidade a Presidencia da Eurorrexión 
Galicia-Norte de Portugal e efectuándose dende a Administración galega un seguimento exhaus-
tivo do Plan de Investimentos Conxuntos e da concreción dos fondos do POCTEP. 

Xa para rematar, no eido da mellora continua da Administración Pública, cabe destacar no 
ano 2018, por unha banda, a modernización dos espazos de traballo e servizo público e, por 
outra, a optimización dos recursos humanos dispoñibles. No primeiro ámbito, no marco da 
estratexia global de rehabilitación de inmobles existentes para dotar á administración de infraes-
truturas melloradas e máis eficientes, destacan en 2018 a reforma do complexo administrativo de 
san Caetano, onde se acometerán medidas de eficiencia enerxética cun investimento total de 7,6 
millóns de euros e o comezo da rehabilitación do edificio administrativo da rúa Benito Corbal, en 
Pontevedra, un espazo con usos planificados para a universidade, servizos públicos de emprego 
e entidades asociativas no que se investirán máis de 5 millóns de euros. Por outra banda, no eido 
do eficiente emprego dos recursos humanos, 2018 será o ano da extensión do plan de avaliación 
de cargas de traballo nos departamentos da administración autonómica, co fin dunha optimiza-
ción da distribución das tarefas entre o persoal dispoñible. E, ao tempo, reforzarase a formación 
a estes funcionarios e funcionarias a través da Escola Galega de Administración Pública, que porá 
unha énfase especial na programación académica dirixida á adquisición de competencias dixitais.

 

II.1.1. DA VICEPRESIDENCIA
 

SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE

A igualdade de xénero significa igualdade de dereitos, responsabilidades e oportunidades 
para mulleres e homes e supón que se teñan en conta os intereses, necesidades e prioridades 
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de mulleres e homes, recoñecendo e respectando a diferenza e a diversidade existente entre as 
mulleres e os homes, e nos propios colectivos de mulleres.

A igualdade de xénero é un principio relativo aos dereitos humanos, indispensable para 
conseguir un desenvolvemento sostible centrado nas persoas. 

Por iso, unha das áreas nas que a Secretaría Xeral da Igualdade desenvolve a súa labor é na 
promoción da transversalidade do principio de igualdade entre mulleres e homes nos diferentes 
ámbitos de intervención das políticas públicas, como estratexia eficaz para contribuír a eliminar 
desigualdades de xénero, corrixir procedementos e métodos de traballo e impulsar tendencias 
de cambio social. Non se trata dunha aplicación esporádica de medidas puntuais, senón da apli-
cación de políticas transversais de xénero que supoñan un cambio estrutural e social. 

Neste marco, de cara a 2018, a Secretaría Xeral da Igualdade, terá como prioridade promo-
ver a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, orientando a acción dos poderes públicos 
e dinamizando a sociedade nesta dirección. Todo isto dende o convencemento de que a igualda-
de constitúe un dereito fundamental, así como un requisito irrenunciable para a construción dun 
modelo social igualitario que aposta pola sostenibilidade social e a calidade de vida. 

Continuaranse a mellorar e optimizar todos os recursos e servizos de cara a alcanzar os se-
guintes obxectivos máis concretos: erradicar a violencia que sofren as mulleres polo feito de selo; 
integrar plenamente o principio de igualdade de trato e de oportunidades en todas as políticas 
e accións da Xunta de Galicia, para o que se promoverá a formación en igualdade e loita contra 
a violencia de xénero de todo o persoal ao servizo da Administración xeral da Xunta de Galicia; 
mellorar a participación e o empoderamento das mulleres en todos os ámbitos; loitar contra a 
discriminación por razón de orientación sexual ou identidade de xénero; apoiar medidas que 
fomenten a conciliación e a corresponsabilidade da vida persoal, familiar e laboral, contribuíndo 
tamén á dinamización demográfica.

Polo que se refire ao ámbito concreto da promoción da igualdade, no ano 2018 incidirase 
nos seguintes aspectos:

•	 Aprobación e impulso do I Plan de conciliación e corresponsabilidade. A sociedade actual 
require da plena participación das mulleres e dos homes en todos os ámbitos da vida xa 
que os desequilibrios no ámbito laboral, familiar e persoal plantexan importantes retos de 
carácter demográfico, social, económico e cultural, tal e como se recolle na COM (2017) 
252 final, do 26 de abril, da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité 
Económico e Social Europeo e ao Comité das Rexións para promover a conciliación da vida 
familiar e a vida profesional dos proxenitores e os coidadores. 

Neste contexto, debe desenvolverse o concepto de conciliación corresponsable como unha 
estratexia de cambio de cara a construción dunha sociedade na que prime un reparto 
equilibrado de responsabilidades que asegure a participación, en condicións de igualdade, 
de todas as persoas que a integran para acadar os seguintes obxectivos: construír unha 
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sociedade en torno a calidade de vida das persoas, aumentar a taxa de natalidade, cumprir 
cos obxectivos europeos de emprego ao favorecer a incorporación e o mantemento das 
mulleres no mercado de traballo, mellorar a productividade e o rendemento considerando 
aos recursos humanos como elemento clave do crecemento económico, democratizar as 
responsabilidades familiares e de atención e coidado, consolidando un reparto equilibrado 
de responsabilidades familiares e domésticas entre as mulleres e os homes.

O obxectivo xeral do plan galego de conciliación e corresponsabilidade será recoller de for-
ma coordinada e global as liñas de intervención e directrices que deben orientar a actividade 
da Administración autonómica en materia de conciliación e corresponsabilidade.

 - Entre os seus obxectivos específicos atópanse:

i. Coñecer de forma global a situación actual das medidas públicas dirixidas á concilia-
ción e corresponsabilidade en Galicia.

ii. Desenvolver un proceso de estudo e participativo para a detección de necesidades 
e o coñecemento das demandas e intereses da poboación.

iii. Dispoñer dun documento que actúe como estratexia marco das políticas de conci-
liación e corresponsabilidade do Goberno galego.

 

A partir deste documento elaboraranse programas anuais, nos que se definirán as actuacións 
concretas a realizar en cada anualidade, con base no documento marco.

•	 Consolidación do I Plan Galego de Educación en Igualdade, desenvolvendo actuacións no 
ámbito da coeducación así como actividades formativas, de sensibilización e concienciación 
a prol da igualdade e contra a violencia de xénero, dirixidas especificamente á comunidade 
educativa (alumnado, profesorado e persoal de orientación dos centros). Un dos fitos máis 
destacados no tempo de vixencia do plan foi a creación dunha materia de libre configuración 
autonómica no ámbito da igualdade “Igualdade de Xénero” no curso 2016-2017, que permi-
te dar o primeiro paso para a abordaxe dunha estratexia coeducativa nos centros.

•	 Implantación progresiva do DECRETO 70/2017, do 13 de xullo, polo que se regula a forma-
ción en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal ao servizo da 
Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, o que permitirá fortalecer a presenza 
transversal da perspectiva de xénero nos diferentes niveis da administración, ao mesmo 
tempo que se desenvolven accións formativas específicas con diferentes colectivos co fin de 
sensibilizar arredor das desigualdades de xénero e o xeito de superalas.

•	 Colaboración e coordinación coas distintas administracións públicas e, en especial, coas en-
tidades locais de Galicia para a promoción de programas de igualdade, especialmente no 
ámbito do fomento da conciliación e a corresponsabilidade, da prevención e loita contra a 
violencia de xénero, así como da atención e asesoramento a mulleres en situación de vul-
nerabilidade.

•	 Desenvolvemento de programas dirixidos a fomentar o emprendemento das mulleres e o 
autoemprego feminino, favorecendo o acceso das mulleres a sectores económicamente via-
bles, ofrecéndolles apoio, acompañamento e orientación específica durante todo o proceso 
emprendedor.
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•	 Apoio á participación social das mulleres e ao seu movemento asociativo, que atopa unha 
canle institucionalizada de diálogo coas administracións no Consello Galego das Mulleres. 
Incidirase sobre todo na  importancia deste tecido asociativo no medio rural, onde supón un 
soporte fundamental para asentar poboación, evitar a masculinización e o envellecemento 
do medio rural e impulsar a diversificación económica. 

•	 No marco do Consello, promoverase a realización de estudos e investigacións de temática 
específica para abordar a situación da igualdade en distintos ámbitos.

•	 Colaboración estable coas asociacións que levan a cabo proxectos específicos dirixidos ao 
colectivo LGTBI, dando visibilidade ás accións, programas e campañas que desenvolvan co 
fin de favorecer a participación, a  concienciación e a sensibilización de toda a sociedade en 
conceptos como igualdade, dignidade e respecto do colectivo LGTBI.

•	 Diálogo coas asociacións de persoas LGTBI, como chave para continuar co desenvolvemen-
to da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e non discriminación de lesbianas, 
gays, transexuais e intersexuais, impulsando a creación e o funcionamento do Observatorio 
Galego contra a discriminación por orientación sexual e identidade de xénero.

 

Polo que se refire ao ámbito da prevención e o tratamento da violencia de xénero, as prin-
cipais liñas de actuación, serán, entre outras, as seguintes: 

•	 Reforzo da colaboración co ámbito educativo para a prevención da violencia de xénero, e 
promover a súa erradicación, consolidando e impulsando a liña de traballo relativa a aborda-
xe da violencia de xénero no ámbito educativo, aberta no marco do Observatorio Galego 
da Violencia de Xénero, xerando novas ferramentas e análises.

•	 Impulso e difusión do Protocolo de Coordinación e Cooperación Institucional fronte á Vio-
lencia de Xénero na Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Pleno do Observa-
torio Galego da Violencia de Xénero o 10 de xullo de 2017.

•	 Implantación progresiva do decreto que regula a formación en igualdade e prevención e loita 
contra a violencia de xénero de todo o persoal ao servizo da administración da comunidade 
autónoma, o que permitirá fortalecer o coñecemento da violencia machista e mellorar o 
tratamento das vítimas.

•	 Reforzo das oficinas xudiciais de atención ás vítimas da violencia de xénero en Galicia, in-
cluíndo nelas a prestación de apoio e asistencia psicolóxica ás vítimas, en coordinación coa 
DX Xustiza.

•	 Incremento das actividades formativas específicas destinadas a diferentes colectivos profe-
sionais relacionados co tratamento da violencia de xénero e/ou coa trata de seres humanos 
(policiais, sanitarios, sociais etc.), buscando a coordinación con todas as instancias implicadas 
na loita fronte á violencia machista.

•	 Consolidación da liña de apoio económico ás mulleres vítimas da violencia de xénero con 
ingresos máis baixos e dificultades de inserción laboral, mantendo o prazo de presentación 
de solicitudes aberto todo o ano e contemplando tamén como beneficiarias ás vítimas de 
trata con fins de explotación sexual.
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•	 Apoio socio-laboral ás vítimas da violencia machista, continuando coa implantación dun pro-
grama específico de inserción laboral, por considerar a súa integración no mercado laboral 
como un elemento clave para unha recuperación integral, e que este programa apoia me-
diante itinerarios de inserción, formación, acompañamento na busca de emprego e interme-
diación con empresas.

•	 Impulso de accións e actividades de apoio e atención  ás mulleres que son vítimas de trata, 
fundamentalmente con fins de explotación sexual, para proporcionarlles o asesoramento e 
atención que precisan. Reforzaranse as pautas de actuación para a detección, identificación, 
asistencia e protección destas mulleres, favorecendo a coordinación das institucións implica-
das na súa atención e impulsarase o apoio e a cooperación da Administración autonómica 
coas organizacións e entidades con experiencia acreditada en Galicia na asistencia a estas 
vítimas.

•	 Reforzo e ampliación do programa de atención psicolóxica especializada para as mulleres 
vítimas de violencia de xénero e para os seus fillos e fillas, o que permitirá desenvolver dun 
xeito máis eficaz estas actuacións e mellorar os recursos terapéuticos que son fundamentais 
para abrir vías de recuperación tanto para as mulleres vítimas de violencia de xénero, como 
para os menores e persoas do seu ámbito familiar que vivan ou padezan esta situación. 

•	 Consolidación do proxecto de intervención do Centro de Recuperación Integral para mu-
lleres que sofren violencia de xénero, establecendo novas liñas de traballo e grupos de 
autoaxuda. Fortalecerase ademais o seu papel como centro coordinador da Rede Galega 
de Acollemento, con novas ferramentas de xestión, para continuar no proceso de mellora 
da coordinación.

•	 Impulso institucional da Secretaría Xeral da Igualdade ás entidades locais no eido das Mesas 
Locais de Coordinación Interinstitucional contra a violencia de xénero, facilitándolles novas 
ferramentas e informes, e apoiando a constitución de novas mesas.

•	 Desenvolvemento de programas europeos, dirixidos a incrementar o nivel de sensibilización 
e a prevención da violencia machista entre diferentes comunidades (mulleres inmigrantes, 
poboación transfronteiriza...) así como o coñecemento sobre os recursos existentes en Ga-
licia disposición das vítimas.

 

ASESORÍA XURÍDICA XERAL

Os obxectivos e liñas de acción deste centro directivo son as definidas na Lei 4/2016, do 4 
de abril, de ordenación da asistencia xurídica da Administración xeral da Comunidade Autónoma 
de Galicia e do seu sector público. Así, en esencia: a defensa máis efectiva da Administración 
autonómica e do seu sector público ante os órganos xurisdicionais; a emisión de todo tipo de 
informes en dereito; o estudo e informe dos distintos proxectos normativos; o asesoramento en 
asuntos de orde xurisdicional constitucional; o seguimento de normativa comunitaria e a presta-
ción de asesoramento xurídico en materia de dereito comunitario europeo.
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Coa aprobación da devandita lei reguladora dos servizos xurídicos do sector público auto-
nómico, a Asesoría Xurídica Xeral afronta un proceso de importante reorganización, procedendo 
a establecer unha nova mecánica de traballo e de reparto de funcións.

Así, e polo que respecta ao sector público autonómico, intensifícase a aplicación do principio 
de autoprovisión deseñado pola Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector 
público autonómico e que supón a asunción, con carácter xeral, por parte do corpo letrado da 
Xunta de Galicia das funcións de asesoramento xurídico e defensa en xuízo dos entes da admi-
nistración paralela. Naqueles casos excepcionais nos que isto non sexa posible e se recorra, a un 
contrato externo, a Asesoría Xurídica Xeral conserva o poder de supervisar a execución do dito 
contrato e de coordinar a súa actuación para que se suxeite á unidade de doutrina legal dentro 
do sector público autonómico.

Deste xeito, refórzase o control legal para que todo o sector público estea suxeito ao mes-
mo grao de supervisión e control legal, o que debe traducirse nunha mellora da súa actuación e, 
en consecuencia, nun incremento substantivo da calidade xurídica da súa actividade.

Asemade, este control transversal permite tamén procurar o seguimento dos modelos de 
colaboración entre entes do sector público autonómico previstos na guía da colaboración ho-
rizontal, aprobada polo Consello da Xunta de Galicia, que facilita aos órganos da Xunta a subs-
crición de encomendas de xestión e acordos de colaboración que permitan poñer en práctica o 
principio de autoprovisión inserido na devandita lei de racionalización.

Tamén se pretende, neste ano 2018, o reforzo da coordinación dos servizos consultivos e 
contenciosos nas diversas áreas, especialmente nas materias de contratación pública e subven-
cións.

A intervención dos letrados nas distintas fases do procedemento de contratación pública 
proporciónalles unha posición inmellorable, tanto para garantir a legalidade dos procedementos, 
como para impulsar, a través do asesoramento aos órganos xestores, que as contratacións públi-
cas contribúan a obxectivos estratéxicos da comunidade, como son a innovación ou a atención 
ás necesidades sociais. A Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público 
autonómico introduciu no ordenamento xurídico galego uns principios reitores da contratación 
pública en liña coas máis recentes directivas europeas na materia.

Para desenvolver ese mandato legal, a Xunta de Galicia conta con guías de actuación para o 
fomento da contratación innovadora, da contratación socialmente responsable e da participación 
das pequenas e medianas empresas, a través da introdución de cláusulas e condicións específi-
cas nos pregos, ás que está previsto que se unan outras relativas, por exemplo, á sostibilidade 
ecolóxica. 

Será papel do corpo de persoal letrado da Xunta asesorar aos órganos de contratación dos 
sector público autonómico na aplicación dos instrumentos xurídicos recollidos nestas guías e, en 
consecuencia, dar concreción a ese carácter estratéxico da contratación pública galega.
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En particular, tendo en conta a importancia dos fondos comunitarios previstos para estas 
atencións, a Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia debe potenciar a utilización das modalidades 
de compra pública innovadora, mantendo o papel acadado por Galicia como unha das comuni-
dades autónomas máis avanzadas neste campo.

Do mesmo xeito, a aplicación das recomendacións da guía de cláusulas sociais debe garantir 
que as empresas contratistas do sector público autonómico non só sexan as mellores no concre-
to proxecto que se lles require, senón que ofrecen e tamén un plus de compromiso coa socie-
dade a través de boas prácticas sociais no eido das condicións laborais, do fomento da igualdade 
e da inclusión das persoas con discapacidade.

Así mesmo, de acordo coa guía para unha contratación pública aberta a PEMES e empresas 
incipientes, a Asesoría Xurídica Xeral desempeña un papel importante no deseño dos pregos e 
expedientes contractuais trasladando orientacións aos órganos de contratación acerca de como 
aplicar o réxime de contratación pública de forma que se facilite a participación das pequenas e 
medianas empresas nas licitacións do sector público. 

As PEMEs considéranse en xeral a espiña dorsal da economía da UE e, por ende da econo-
mía galega, e para aproveitar ao máximo o seu potencial de creación de emprego, crecemento 
e innovación, debe facilitarse o seu acceso aos contratos públicos. A maior participación das 
PEMEs nas compras públicas xerará unha competencia máis intensa pola obtención de contratos 
públicos, o que ofrecerá aos poderes adxudicadores unha mellor relación calidade-prezo e unha 
maior eficiencia do uso dos fondos públicos.

A Asesoría Xurídica Xeral convértese polo tanto en peza clave para velar pola incorpora-
ción de medidas e boas prácticas que garantan o acceso das PEMES e empresas incipientes aos 
procedementos de contratación.

Tamén debe destacarse que segundo a Lei 4/2016, do 4 de abril, de ordenación da asis-
tencia xurídica da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e do seu sector 
público, a Asesoría Xurídica Xeral debe asistir á Administración autonómica na elaboración de 
modelos de pregos de cláusulas administrativas que contribúan a homoxeneizar a práctica con-
tractual da administración xeral e do seu sector público, co obxectivo de acadar unha maior efi-
ciencia na tramitación dos procedementos de adxudicación en interese de todos os participantes 
e facilitar a concorrencia.

Nesta mesma liña, en cumprimento da propia Lei 14/2013, do 26 de decembro, de raciona-
lización do sector público autonómico, a Asesoría Xurídica velará pola aplicación das Directrices 
de Técnica Normativa, aprobadas polo Consello da Xunta de Galicia, que proporciona as pautas 
e os criterios técnicos para conseguir unha estrutura e unha redacción homoxéneos nas diferen-
tes disposicións administrativas de carácter xeral, o que facilita a súa aplicación. A aplicación da 
nova lexislación, que garante a presenza da Asesoría Xurídica dende o comezo dos procesos de 
elaboración normativa, facilitará a consecución destes obxectivos.
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Así mesmo, de acordo co artigo 32 da Lei 4/2016, do 4 de abril, de ordenación da asistencia 
xurídica da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e do seu sector público, 
relativo á prevención da corrupción:

“A Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia participará na elaboración dos plans de pre-
vención de riscos de corrupción que se elaboren polo sector público autonómico. En particular, 
deberá emitir informe sobre a súa adecuación aos requirimentos establecidos no artigo 31 bis do 
Código penal con carácter previo á súa remisión ao Consello de Contas de Galicia. Así mesmo, 
coñecerá dos resultados das avaliacións que este órgano faga sobre os devanditos plans.

Sen prexuízo das función dos órganos encargados da supervisión do funcionamento e do 
cumprimento dos modelos de prevención que se implanten, a Asesoría Xurídica Xeral exercerá 
as función de control de legalidade nos procedementos de formación da vontade das entidades 
do sector público que se determinen nos plans indicados, conforme, se é o caso, co que se 
dispoña nos acordos de asistencia xurídica previstos no artigo 2 desta lei. No marco destas fun-
cións, informará os organismos encargados de vixiar o funcionamento e observancia do modelo 
de prevención dos incumprimentos que observe e asesoraraos en dereito cando así o soliciten”.

Por último, para cumprir os obxectivos anteriores e, en calquera caso, para garantir unha 
asistencia xurídica satisfactoria e de calidade á Administración autonómica, a dirección xeral 
da Asesoría Xurídica Xeral persigue atender adecuadamente á formación e especialización dos 
letrados, tanto mediante xornadas internas de formación como a través da organización e parti-
cipación en seminarios impartidos por profesionais caracterizados pola súa excelencia e coñece-
mento das materias xurídicas, buscando especialmente a colaboración da EGAP como entidade 
instrumental da Administración autonómica dedicada á formación das persoas empregadas pú-
blicas. En particular, tendo en conta o incremento de asuntos penais nos que a Administración 
ten intervención (ademais dos supostos nos que a administración sofre prexuízos directamente, 
outros casos que afectan aos intereses xerais como os delitos de incendios, contra o medio am-
biente ou casos de violencia de xénero), reforzarase a formación en materia penal. Do mesmo 
modo, prestarase especial atención á formación en dereito laboral así como en cuestións relati-
vas ao principio de autoprovisión da administración e ao dereito da competencia.

No eido da prevención da corrupción, a Lei 4/2016, do 4 de abril, de ordenación da asis-
tencia xurídica da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e do seu sector 
público, atribúe un papel certamente relevante de control da legalidade á Asesoría Xurídica Xeral 
da Xunta de Galicia, que se materializa na labor atribuída aos letrados/as da Xunta de Galicia, 
xa que no artigo 32 do devandito texto legal indicase que a Asesoría Xurídica Xeral da Xunta 
de Galicia participará na elaboración dos plans de prevención de riscos de corrupción que se 
elaboren polo sector público autonómico. 

En particular, deberá emitir informe sobre a súa adecuación aos requirimentos establecidos 
no artigo 31 bis do Código penal con carácter previo á súa remisión ao Consello de Contas 
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de Galicia. Así mesmo, coñecerá dos resultados das avaliacións que este órgano faga sobre os 
devanditos plans.

 

II.1.2. DA CONSELLERÍA
 

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA

A Secretaría Xeral Técnica exerce as competencias e funcións establecidas polo ordena-
mento xurídico vixente en relación coas diferentes unidades e servizos en que se estrutura a 
Consellería, correspóndelle en particular a asistencia técnica, apoio e asesoramento á persoa 
titular da Vicepresidencia e da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza; as 
funcións de réxime interior, os asuntos xerais e o secretariado do Goberno da Xunta de Galicia.

Os obxectivos e liñas fundamentais, dentro do ámbito das competencias da consellería, 
céntranse no apoio e na coordinación das actividades do resto dos órganos que a integran nos 
seguintes eidos:

a) Na elaboración de estudos e propostas de actuación sobre aspectos relativos á estrutu-
ración, planificación, organización, métodos de traballo e de mellora da xestión

b) No seguimento e control dos expedientes de contratación, dos convenios e protocolos 
de colaboración.

c) Nas obras e proxectos.

d) E no seguimento e control dos expedientes de subvencións.
 

Estes últimos anos véñense adoptando un conxunto de medidas que, agrupadas, posibilitan 
acadar unha administración máis eficiente no uso dos recursos públicos e máis aberta, entendible 
e simplificada dende o punto de vista da relación cos cidadáns e tamén das empresas. 

En 2018 continuaremos avanzando na adopción desas medidas.

En colaboración coa dirección xeral de Xustiza e coas delegacións territoriais, seguiremos 
modernizando as infraestruturas administrativas e xudiciais, tanto centrais, como periféricas, en 
atención a criterios de eficiencia enerxética e sostibilidade ambiental, coa finalidade de mellorar 
as condicións de traballo dos empregados públicos.

Así, no ano 2018 executarase un ambicioso proxecto de optimización da eficiencia ener-
xética no Complexo Administrativo de San Caetano, fundamentalmente de rehabilitación da 
envolvente térmica e da renovación dos sistemas de iluminación por outros máis eficientes, o 
que suporá un investimento total de aproximadamente 7,6 M€, e que complementará a recente 
posta en marcha da caldeira de biomasa que actualmente xa permite satisfacer unha grande 
parte das necesidades de calefacción deste Complexo. 
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Por outra parte, no ano 2018 executarase a maior parte das obras de rehabilitación do 
Edificio Administrativo situado na Rúa Benito Corbal de Pontevedra. Con esta rehabilitación me-
llorarase a eficiencia enerxética e as condicións de funcionalidade deste inmoble, optimizando os 
recursos sen renunciar a un deseño contemporáneo e identificativo e diversificando os usos con 
espazos reservados para a Universidade, os servizos públicos de emprego e o tecido asociativo. A 
execución desta actuación, que finalizará no ano 2019, conleva un orzamento total para a Xunta 
de Galicia de case 5,1 M€.

Estas obras, financiadas parcialmente mediante o Programa Operativo FEDER 2014-2020, 
complementaranse con outras actuacións a executar tanto en edificios administrativos como 
xudiciais, o que redundará na mellora das condicións de traballo dos empregados públicos, na 
optimización enerxética das edificacións, na redución de custos asociados á súa utilización e na 
protección ambiental, o que terá unha repercusión beneficiosa en toda a cidadanía.

Trala realización, por parte da dirección xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, do 
proxecto piloto de análise de cargas de traballo neste departamento, adoptaranse as medidas 
necesarias que favorezan, mediante a reordenación de efectivos e funcións, un adecuado des-
envolvemento competencial na Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza.

Unha vez culminada a dixitalización do Diario Oficial de Galicia, cómpre seguir avanzan-do, 
en colaboración coa dirección xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e coa AMTEGA, na 
modernización do Rexistro Xeral da Xunta de Galicia. Así, postos en marcha xa os servizos de 
cita previa e o Chave 365; sendo posible xa a presentación electrónica de solicitudes de informa-
ción xeral, de información particular, queixas e suxestións; e tendo en conta que a dixitalización 
de documentación xa é posible en 8 oficinas de rexistro, cómpre agora estender esta dixitaliza-
ción ao longo de 2018 ao maior número de oficinas posible, así como reforzar a colaboración 
cos rexistros oficiais doutras administracións coa finalidade de dar unha mellor prestación do 
servizo á cidadanía.

Dentro dese esforzo xeral conxunto de modernización e optimización do funcionamento 
da administración autonómica, coa colaboración, asesoramento e apoio da Asesoría Xurídica 
Xeral, impulsaremos a aprobación das iniciativas lexislativas e regulamentarias previstas no Plan 
Anual Normativo que se aprobe para 2018 e avanzaremos na introdución de melloras no ámbito 
da contratación pública.

Por último, continuaranse a desenvolver as funcións propias da dirección do Parque Móbil 
da Xunta de Galicia; do despacho dos asuntos propios das asociacións, fundacións de interese 
galego, colexios profesionais e academias de Galicia; así como as de avaliación, implantación e 
planificación en materia de prevención de riscos laborais. 
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DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA

As principais liñas de actuación da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 
Xustiza en materia de Administración de xustiza e no marco do programa de gasto 131A “Ad-
ministración de xustiza”, son as seguintes:

 - A reorganización da Administración de xustiza mediante o inicio da implantación dos 
servizos procesuais comúns da Nova Oficina Xudicial, un mecanismo máis flexible e efi-
ciente de xestión dos efectivos baseado en servizos conxuntos que atenden a máis dun 
xulgado. No año 2018 iniciarase o despregue do modelo na cidade de Ourense para, 
de forma progresiva, continuar noutros partidos xudiciais.

 - A execución das actuacións recollidas no Plan de Infraestruturas Xudiciais, no referente 
a actuacións de mantemento, rehabilitación e ampliación de edificios xa existentes.

No que atinxe ás obras para a posta en marcha de novas infraestruturas, no 2018:

 ■ Concluirase a construción do novo edificio xudicial de Pontevedra, que supón un 
investimento total de máis de 19 millóns de euros.

 ■ Logo de finalizarse as obras de demolicións para a adaptación do antigo Hospital 
Xeral de Vigo para albergar a Cidade da Xustiza de Vigo (primeira fase), iniciadas en 
xullo de 2017 e cun prazo de execución de cinco meses, comezarase a segunda fase 
da rehabilitación, que conta cun investimento total de máis de 25 millóns de euros.

 ■ Co fin de acabar coa provisionalidade da sede xudicial de Tui e dar unha solución 
integral as necesidades de espazo xudicial da vila garantindo incluso futuros crece-
mentos, vanse a incluír nos orzamentos da Xunta de Galicia máis de 2,1 millóns de 
euros para proceder a rehabilitación do antigo centro de saúde da localidade como 
sede xudicial.

 - A racionalización dos espazos dedicados a arquivo xudicial, a través do labor dos arqui-
veiros e do proceso de expurgo, que no ano 2018 seguirase estendendo nos distintos 
órganos xudiciais de Galicia e que conta cunha solución informática que permite a xes-
tión do ciclo de vida completo dos documentos xudiciais e expedientes en papel e con-
trola a localización e trazabilidade dos mesmos, así como a localización dun expediente 
en calquera sede xudicial da comunidade. A día de hoxe, un millón de expedientes 
foron transferidos á Xunta de Expurgo e aos arquivos históricos provinciais, atopándose 
expedientes históricos de relevancia; tamén se retiraron máis de 70 toneladas de pezas 
de convición.

 - A consolidación do impulso da mediación intraxudicial como mecanismo de solución 
de conflitos distinto ao proceso xudicial, dando continuidade ao dito recurso en todas 
as cidades galegas.

 - A posta en funcionamento das novas unidades xudiciais en Galicia determinadas pola 
Administración xeral do Estado, como administración competente para a súa creación, 
sobre a base da proposta acordada en Comisión Mixta co Tribunal Superior de Xustiza 
de Galicia. Así está prevista a posta en funcionamento, en 2018, dun novo xulgado do 
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Social na Coruña, mais outro xulgado de primeira instancia en Ferrol, outro en Ourense, 
e outro novo xulgado de primeira instancia en Vigo (coa previsión de que sexa especia-
lizado en materia de Familia polo Consello Xeral do Poder Xudicial). 

Do mesmo xeito, asumiranse as creacións de unidades que o Ministerio de Xustiza 
puidese aprobar correspondentes á programación do ano 2018, afrontando nese caso 
o seu custo na parte do ano que fose necesaria.

 - O impulso da Asistencia Xurídica Gratuíta, consolidando no orzamento a subida dun 
millón de euros que se consignara no 2017, e procedendo a modificar os conceptos e 
baremos da indemnización económica que perciben os profesionais da quenda de oficio 
pola súa actuación, previo acordo cos consellos galegos de avogados e procuradores 
acadando as cifras de 10.200.000 € e 1.000.000 € respectivamente, o que supón un 
incremento de 100.000 € respecto ao crédito consignado en 2017, no crédito para os 
colexios de avogados e para os colexios de procuradores.

 - A potenciación da Comisión Mixta coa Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xusti-
za de Galicia, coa aprobación dun protocolo de funcionamento similar ao que xa existe 
para a Comisión Mixta de coordinación coa Fiscalía Superior da Comunidade Autónoma 
de Galicia.

 - A potenciación de medidas alternativas ao cumprimento de penas de prisión.

 - O impulso das medidas dirixidas a aumentar a seguridade nos edificios xudiciais.

 - O mantemento das axudas a corporacións locais para xulgados de paz.

 - A continuidade e impulso dos traballos, en colaboración coa AMTEGA e o Ministerio de 
Xustiza, para a modernización da Administración de xustiza a través do uso das novas 
tecnoloxías e solucións informáticas, avanzando cara á plena implantación do expediente 
xudicial electrónico.

 

DIRECCIÓN XERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

A Dirección Xeral de Administración Local, no marco e execución das súas competencias, 
persegue como obxectivos prioritarios:

 - A optimización e mellora da xestión na prestación de servizos á cidadanía.

 - O logro de melloras progresivas na cooperación coas entidades locais.

 - O avance en dotacións e servizos prestados aos administrados.

 - O fomento e o impulso da incorporación das novas tecnoloxías e da e-Administración 
ou Administración electrónica nas entidades locais, en colaboración coa Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica de Galicia.

A colaboración entre a Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, a 
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Dirección Xeral de Adminis-
tración Local permitirá que no ano 2018 se poña a disposición dos concellos galegos, 
dentro de Eido Local, un “Portal de Transparencia”, que persigue dunha banda, facilitar a 
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os concellos o cumprimento das súas obrigas legais, e doutra, ofrecer aos cidadáns de un 
modo sinxelo, accesible e intuitivo, a información sobre a actividade dos seus concellos.

 - O establecemento, dentro do marco básico estatal, dun réxime normativo propio para a 
administración local galega, efectuando as adaptacións e propostas, tanto a nivel lexislati-
vo como regulamentario, que reflictan as particularidades e características propias, tanto 
da nosa comunidade autónoma, como das nosas entidades locais.

Neste eido, no exercicio 2018 entrará en vigor, o decreto sobre os libros de actas e 
resolucións das entidades locais galegas, que ten por obxecto establecer o marco para 
dar cumprimento as obrigas de emprego de soportes electrónicos, establecidas na Lei 
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións 
públicas, e a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, no 
tocante aos libros de actas dos órganos colexiados e as resolucións das entidades locais 
galegas. Este texto permitirá que, mediante acordo plenario, as entidades locais podan 
optar porque as actas das sesións dos órganos colexiados consten en soporte audiovi-
sual, sendo a comunidade autónoma galega a primeira en recoller esta posibilidade na 
súa normativa.

 - O fomento das liñas de colaboración coas entidades locais galegas no referente á convo-
catoria e execución de liñas de subvención destinadas a eles, con incidencia no mundo 
local con especial énfase no apoio aos concellos na prestación dos servizos que lle son 
propios, apoiando a creación e a mellora das infraestruturas, dotacións, instalacións e 
equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais para que os concellos poi-
dan contar con espazos dignos e adecuados para a prestación dos servizos que teñen 
encomendados 

Mellórase así a cobertura do benestar da poboación rural, favorécese o reequilibrio 
territorial, e facilítase a realización de actividades que poidan xerar emprego e fixar 
poboación.

 - A colaboración cos concellos galegos no exercicio das súas competencias tamén se 
evidenciará nas medidas de apoio ás policías locais da nosa comunidade, con especial 
fincapé no reforzo da seguridade cidadá naqueles concellos con elevado incremento 
poboacional durante a tempada de verán. 

 - A necesidade de que as entidades locais afronten o reto de acadar unha suficiente capa-
cidade organizativa e financeira para prestar os servizos públicos da súa competencia, de 
maneira axeitada e sostible, subxace nas accións que promoverá a Dirección Xeral de 
Administración Local en apoio ás fórmulas de colaboración e cooperación intermunici-
pal, que racionalicen servizos e recursos para ofrecer uns mellores servizos á cidadanía, 
favorecendo na concesión das axudas ás entidades locais que se acollan a estas fórmulas.

Tamén se lle dará impulso ao asociacionismo municipal das entidades locais mediante 
iniciativas que premien accións concretas de colaboración na xestión conxunta de servi-
zos entre agrupacións de concellos, mancomunidades de concellos e consorcios locais, 
no eido das subvencións e do sostemento común dos postos de habilitados no que se 
fomentará as agrupacións de concellos
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 - O apoio aos procesos de fusión voluntaria de concellos, tanto a nivel normativo, co 
establecemento de vantaxes obxectivas para os concellos fusionados, como a nivel or-
zamentario, a través do fondo especial para fusións.

 - A coordinación das políticas da Xunta e as deputacións provinciais, avanzando na con-
creción do reparto de competencias entre gobernos e especializando a actividade das 
deputacións na garantía dos servizos locais nos concellos de menor poboación.

 - A relación coas corporacións locais e a elaboración dos programas formativos en mate-
ria de Administración Local.

 - O fomento da formación nas administracións locais de Galicia, potenciando para iso os 
medios dos que dispón a Administración autonómica, de xeito que se asegure unha 
oferta formativa racional e axeitada no conxunto das administracións existentes en Ga-
licia.

 - A execución das competencias que, con respecto ao funcionariado con habilitación de 
carácter nacional, lle corresponden á Comunidade Autónoma de Galicia.

No 2018 avanzarase na solución ao problema que se está a producir nos concellos 
de Galicia polo incremento do número de prazas vacantes en postos reservados a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, mediante a 
posta en funcionamento do procedemento para a selección e nomeamento de persoal 
interino que cubra estes postos.

 - O impulso, en estreita relación coas entidades locais, ao desenvolvemento e materializa-
ción das accións previstas no Pacto Local, de modo que se poida acadar a implantación 
e desenvolvemento das previsións contidas nel. Continuarase na senda iniciada no 2017, 
ano no que a Comisión Galega de Cooperación Local retomou a súa actividade. A Di-
rección Xeral de Administración Local realiza unha importante labor de seguimento e 
impulso do cumprimento dos acordos adoptados .

 - Os incentivos ás entidades locais que cumpren coa súa obriga anual de rendición de 
contas. Estas institucións cando son beneficiarias dunha subvención financiada con fon-
dos propios da comunidade autónoma non teñen que xustificar o pagamento material 
das actuacións subvencionadas con carácter previo ao libramento da subvención, é su-
ficiente a acreditación do recoñecemento da obriga, sen prexuízo de ter que acreditar 
a efectividade do pagamento da actuación no prazo de sesenta días desde a recepción 
dos fondos públicos.

 - A xestión do Fondo de Compensación Ambiental que tamén se empregará como 
ferramenta de reequilibrio territorial e de impulso ao funcionamento dos servizos e á 
dotación de infraestruturas e realización de investimentos produtivos e xeradores de 
emprego no ámbito local e no financiamento do gasto corrente ou de funcionamento 
das entidades locais en materia ambiental.

 - A elaboración, impulso e xestión de programas con financiamento da Unión Europea e 
de cooperación transfronteiriza con incidencia no mundo local e no ámbito das com-
petencias da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza concrétanse 
no Proxecto 0101_GNP_AECT_1_E que ten por obxecto a implantación dunha ferra-

Memoria II VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E 
XUSTIZA



2018

Proxecto

133

menta que permita a aplicación das TIC como medio que identifique e poña en valor os 
recursos transfronteirizos 

 - No ano 2018 consolídanse as axudas ao asociacionismo veciñal. Tendo en conta a im-
portante demanda e os resultados acadados polas convocatorias de axudas especificas 
destinadas as asociacións veciñais de Galicia nos exercicios 2016 e 2017, convocaranse 
novamente axudas destinadas a apoiar ao asociacionismo veciñal, coa finalidade de con-
tribuír a mellorar a calidade de vida local e dar un impulso efectivo a participación cidadá 
recoñecendo a labor realizada por estes colectivos en Galicia.

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTA-
RIAS

Esta dirección xeral seguirá, de cara ao exercicio de 2018 avanzando no proceso de moder-
nización da súa actividade co obxectivo principal de mellora da súa eficiencia.

•	 No eido das relacións parlamentarias, mantén como destacadas liñas de traballo:

 - A coordinación e canalización das actividades da Xunta de Galicia na súa relación co 
Parlamento de Galicia, exercendo como canle de comunicación axeitada entre ambas 
as dúas institucións respecto da tramitación das iniciativas que derivan da función de 
control e impulso ao Goberno.

 - O apoio ao Goberno na evacuación da información e documentación interesada, solici-
tando aos diferentes organismos da Xunta de Galicia e ao sector público autonómico os 
informes que procedan para a dar resposta ás diferentes iniciativas que sexan formuladas 
no seo da Cámara galega.

 - A implementación de melloras no sistema informático de xestión do fluxo do traballo 
parlamentario.

 - A promoción da participación dos diferentes membros do Goberno ante o Parlamento 
de Galicia.

 - O seguimento do cumprimento dos acordos parlamentarios aprobados en sede parla-
mentaria, así como facer un labor de seguimento da actividade lexislativa no Parlamento 
de Galicia e, especialmente, do desenvolvemento do programa lexislativo do Goberno 
galego, que foi aprobado polo Consello da Xunta de Galicia. 

 

•	 No eido das relacións institucionais, a labor desta dirección xeral centrarase en optimizar 
tanto as relacións bilaterais da Xunta de Galicia co Goberno de España así como a coope-
ración horizontal coas demais comunidades autónomas, na busca dunhas relacións intensas 
e fluídas en aras da coordinación e colaboración institucional.

Na busca da mellora das relacións coa Administración xeral do Estado, tanto dende o punto 
de vista dos resultados como dende o punto de vista de custo económico: 

 - O reforzo da regularidade das reunións do Grupo de Traballo, como órgano permanen-
te para a análise e estudo dos conflitos no seo da Comisión Bilateral de Cooperación 
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Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia, sendo convocadas 
por videoconferencia, e non presenciais, obtendo así un importante aforro en custos de 
desprazamentos e una maior axilidade e eficiencia nas comunicacións. 

 - A regularidade na convocatoria da Comisión de Seguimento e análise das disposicións 
normativas estatais e doutras comunidades autónomas dende o punto de vista com-
petencial. A finalidade é defender as competencias propias da Comunidade Autónoma 
de Galicia coa posta en marcha, se procede, dos requirimentos correspondentes nos 
casos de conflitos de competencias e do procedemento da Comisión Bilateral, co fin de 
conquerir acordos para a resolución das discrepancias que poidan xurdir entre as partes, 
como paso previo a presentación dos posibles recursos de inconstitucionalidade ante o 
Tribunal Constitucional.

 - A reivindicación da necesaria participación e audiencia da Comunidade Autónoma de 
Galicia na toma de decisión e na elaboración de disposicións normativas de rango estatal 
que poidan afectar as súas competencias e á prestación dos seus servizos ou distorsionar 
a súa planificación económico-orzamentaria.

 - A cooperación horizontal coas demais comunidades autónomas é outro obxectivo prio-
ritario para esta dirección xeral, que continuará na liña de reforzar o seguimento das súas 
disposicións normativas e tamén potenciar a colaboración a través de convenios e pro-
tocolos que permitan compartir servizos e recursos, unificar criterios e aportar eficiencia 
ao funcionamento do noso modelo territorial e á prestación dos servizos públicos.

 - No marco do compromiso da Xunta de Galicia colaborarase coa transparencia e as 
boas prácticas na administración, de conformidade coa Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de 
transparencia e bo goberno.

 

•	 Outra das liñas principais de actuación deste centro directivo ten como obxectivo seguir 
afondando no autogoberno, ben mediante a mellora do sistema competencial co reforza-
mento das capacidades executivas ou ben pola vía do traspaso de competencias. 

En todo caso, Galicia seguirá a reclamar a transferencia da AP-9, desde a responsabilidade e 
a seguridade xurídica. Cómpre lembrar que por primeira vez o goberno galego participa na 
xestión da infraestrutura a través dunha Comisión Bilateral ao máis alto nivel.

Ademais, seguirase analizando permanente das materias susceptibles de incrementar o teito 
competencial, suxeito sempre a avaliación da oportunidade para cada materia xunto coa 
relativa aos recursos orzamentarios precisos para a súa correspondente asunción. 

 

DIRECCIÓN XERAL DE EMERXENCIAS E INTERIOR

A Dirección Xeral de Emerxencias e Interior dirixe as súas actuacións nos seguintes eidos 
e liñas de actuación:

1º: Protección Civil e Emerxencias: As accións neste campo centraranse en tres obxectivos 
estratéxicos, que a súa vez incluirán medidas operativas para o seu cumprimento:
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1) Aplicación e desenvolvemento da lei de emerxencias e consolidación do mapa galego de 
emerxencias:

 - A homoxeneización da prestación de salvamento e emerxencias en todo o territorio, 
mediante a consolidación do mapa de emerxencias de Galicia, tendo en conta o sistema 
de consorcios provinciais dos servizos de extinción de incendios e salvamento, rema-
tado en febreiro de 2017 coa posta en marcha do parque do Carballiño integrado no 
Consorcio Provincial de Ourense, e os Grupos de Emerxencia Supramunicipais. 

Neste sentido, a Comisión Galega de protección Civil, órgano de cooperación e coor-
dinación interadministrativa, acordou no ano 2017 a creación dun Grupo de Traballo 
dependente desta comisión e con representantes das administracións autonómica e 
locais que acometa entre outras funcións o estudo do actual mapa de emerxencias co 
obxecto de elaborar propostas consensuadas entre as diferentes administracións que 
permitan consolidar dito mapa, coas modificacións que procedan, e darlle maior estabi-
lidade e cobertura ao servizo de emerxencias.

 - A potenciación dos consorcios provinciais de extinción de incendios e salvamento, a 
través das achegas para equipamento e para gastos de funcionamento, que garanten á 
poboación galega, independentemente do seu lugar de residencia, un servizo permanen-
te e profesional de atención e resposta ás emerxencias.

Neste ámbito, a Xunta de Galicia confía en que por parte das deputacións provinciais 
de A Coruña, Lugo e Pontevedra se concreten definitivamente as implicacións xurídicas 
e económicas do cambio do modelo de xestión dos Consorcios polo que teñen apos-
tado, de acordo ao comprometido no seu día co Goberno Galego.

Ademais, a Xunta de Galicia ten previsto abordar a comarcalización dos parques de 
bombeiros municipais das grandes cidades, co obxectivo de mellorar a isocrona de 
res-posta e a eficacia do servizo. Unha proposta que pasa, igualmente, por alcanzar a 
necesaria implicación das Deputacións Provinciais.

 - O establecemento dun plan de intervención dos servizos de emerxencia en todo o 
territorio galego que garanta a coordinación e colaboración dos distintos servizos que 
poidan actuar nas emerxencias. Así, se pretende identificar as funcións de cada colectivo, 
reforzando as Asociacións e Voluntarios de Protección Civil e os Grupos de Emerxencia 
Supramunicipal (GES), para convertilos en auténticos colaboradores nas incidencias ou 
emerxencias de menor calado, nunha primeira intervención máis próxima e inmediata 
ao cidadán, e tamén nos incendios forestais de ámbito periurbano e rural para os que 
foran requiridos. 

 - A ampliación da dotación de medios e recursos naquelas Asociacións de Voluntarios de 
Protección Civil e zonas nas que aínda houbese necesidades pendentes, a través fondos 
FEDER 2014/2020. Esta actuación virá complementar o amplo proceso de renovación 
e mellora do equipamento que se levou a cabo nos últimos tres anos e que achegou 
ás asociacións equipamento (109 todoterreos pick up, 116 remolques de emerxencias, 
48 furgóns, 45 esparexedores de sal, 40 embarcacións ou 212 equipos de protección 
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individual contra a vespa velutina, entre outros) por valor de máis de 9 millóns de euros 
no total dos tres anos.

 - A impartición de programas de formación homoxéneos para os profesionais das emer-
xencias de Galicia e potenciación da formación dos voluntarios que complementen de 
forma coordinada os medios de intervención na nosa comunidade.

 - A sinatura de convenios de colaboración con entidades, organismos e colectivos con 
interese na súa integración no sistema de xestión de emerxencias de Galicia.

 

2) Planificación:

 - A modificación e actualización dos plans existentes para adaptalos á lei de emerxencias 
e á estrutura prevista dos sistemas de atención ás emerxencias, incluíndo os mapas de 
riscos correspondentes. Unha vez renovados no ano 2013 o Plan Especial de Protección 
Civil por Accidentes en Transporte de Mercadorías Perigosas (cuxa primeira versión 
databa do ano 2000) e no 2015 o Plan Especial de Protección Civil ante Incendios 
Forestais (datado no 2001), actualizado e revisado no ano 2016 o Plan Especial de Pro-
tección Civil ante o Risco de Inundacións (INUNGAL), conforme aos criterios dos Plans 
de xestión do risco de Inundacións, iniciouse no ano 2017 a revisión e actualización da 
análise de riscos do PLATERGA, Plan Territorial de Emerxencias de Galicia. No ano 
2018 continuarase coa revisión da estrutura e operatividade deste plan para adaptala ao 
novo mapa de emerxencias. 

 - A elaboración de novos plans de emerxencia para actividades novas ou que requiren 
plans de emerxencia de nova redacción. 

 - A implantación dos plans de emerxencia renovados e dos plans de emerxencia novos, 
competencia desta dirección xeral, en particular o Plan Especial de Protección Civil ante 
o Risco de Inundacións (INUNGAL) e os diferentes plans de emerxencia exterior ante 
o risco químico.

 - O fomento da colaboración e coñecemento dos procedementos de traballo entre os 
servizos que compoñen os grupos operativos, recollidos nos diferentes plans, por medio 
do impulso de exercicios conxuntos e simulacros de activación dos plans de emerxencia.

 - O desenvolvemento, actualización e impulso do rexistro dos plans de autoprotección 
en Galicia, con especial significación na autoprotección escolar.

 - O apoio á Comisión Galega de Protección Civil para a revisión dos plans de emerxencia, 
especialmente dos plans de emerxencia municipal (PEMU), así como a convocatoria e 
coordinación dos grupos de traballo que se creen no seno de dita comisión, con espe-
cial dedicación ao Grupo de Traballo para revisar tecnicamente e identificar liñas de tra-
ballo das diferentes administracións, para mellorar a atención as emerxencias en Galicia.

 - O favorecemento das Asociacións de Voluntarios de Protección Civil mediante agrupa-
cións de concellos e, en especial o fomento da participación das AVPC en programas 
específicos, como a atención as incidencias que poidan ocorrer nos camiños de Santiago.
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 - A posta en marcha dunha aplicación web para a xestión do rexistro de voluntariado de 
protección civil, cuxo desenvolvemento se iniciou no ano 2017 e que servirá ademais 
como ferramenta de comunicación da Dirección Xeral de Emerxencias coas Agrupa-
cións e Asociacións de Voluntarios de Protección Civil, para a solicitude telemática de 
inscricións e baixas de voluntarios no rexistro, incorporando outros servizos como a 
posibilidade de xestionar operativos por parte das AVPC. 

 - O fomento do voluntariado de protección civil. Tanto potenciando a súa formación, 
como realizando campañas de promoción entre a cidadanía, con especial atención á 
poboación en idade escolar así como a xente maior que pode atopar nas AVPC unha 
oportunidade para un envellecemento activo participando en actividades da agrupación 
e transmitindo coñecementos, experiencias e valores aos mais novos. 

 

3) Coordinación e colaboración transfronteiriza en emerxencias: (AXEGA)

 - O impulso do papel do novo Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia 
(CIAE112-Galicia), ubicado na Estrada, como elemento catalizador para a paulatina in-
tegración operativa dos distintos servizos básicos de atención ás emerxencias: sector se-
guridade, sector sanitario, sector asistencial, sector contraincendios e salvamento, sector 
medioambiental e sector protección civil, para así acadar unha xestión e coordinación 
integral e integrada das emerxencias. Integral para que aborde tódolos campos posibles 
da emerxencia, e integrada, para que os distintos axentes dos servizos de intervención 
traballen de forma conxunta, coordinada e baixo un único criterio, compartindo infor-
mación en tempo real, acadando o obxectivo real “Mando Único”.

 - A consolidación da colaboración na atención das emerxencias producidas en zonas 
fronteirizas comúns con Portugal, Castela-León e o Principado de Asturias. Tralo éxi-
to acadado polo proxecto ARIEM 112, recoñecido como mellor proxecto europeo 
de Cooperación Internacional en materia de emerxencias pola Asociación Europea do 
Número Único de Emerxencias (EENA), consígnase a cofinanciación para o proxecto 
“ARIEM +”, encadrado no INTERREG V España – Portugal (POCTEP) 2014-2020, do 
cal a AXEGA é o beneficiario principal. Entre os seus obxectivos están a prevención 
e xestión transrexional de riscos naturais e da actividade humana, así como medidas 
dirixidas á adaptación ao cambio climático, en Galicia, Norte e Centro de Portugal e 
Castela-León.

 

2º Seguridade e Policía.

1) No ámbito dos Corpos de Policía local:

 - Desenvolver a cooperación da administración xeral da comunidade autónoma de Gali-
cia cos concellos na selección dos membros dos corpos de policía local, vixiantes muni-
cipais e auxiliares de policía local, unha vez aprobado o decreto polo que se regula. En 
2018 se desenvolverían deste xeito os procesos selectivos que for precisos, logo dos 
convenios asinados cos concellos interesados.
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 - Continuar a elaboración de protocolos de pautas de actuación no traballo operativo das 
distintas policías locais, para acadar unha actuación coordinada e unha resposta única en 
toda Galicia. 

 - Consensuar coa representación da FEGAMP e dos sindicatos, un marco para establecer 
convenios e protocolos de colaboración intermunicipal en materia de policía local. 

 - Potenciar a aplicación do rexistro de policías locais, dotándoo de máis operatividade e 
funcionalidade.

 

2) No ámbito da Unidade de Policía Adscrita (UPA):

 - Promover o aumento dos medios humanos da Unidade da Policía Nacional Adscrita á 
Comunidade Autónoma de Galicia, reclamando do Ministerio do Interior a cobertura 
de vacantes na UPA, que permita retornar aos niveis de persoal do ano 2013, tendo en 
conta ademais que a UPA ten asumido novas competencias, entre elas moi especial-
mente a protección de mulleres vítimas de violencia de xénero.

 - Potenciar a renovación de vehículos e medios técnicos necesarios para unha mellor 
prestación do servizo policial e un óptimo desenvolvemento das funcións propias da 
Unidade da Policía Nacional Adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia, especialmen-
te nos eidos da seguridade e protección de persoas, órganos, edificios e establecemen-
tos da Comunidade Autónoma de Galicia; a prevención e investigación de incendios; 
a protección do medio natural e dos recursos mariños; a colaboración en tarefas de 
rescate e salvamento; e a actuación e colaboración na protección de vítimas de violencia 
de xénero e nos casos de violencia intrafamiliar e contra menores.

 - Fomentar a participación do persoal da UPA na formación específica, dirixida especial-
mente a aquelas funcións que precisan dunha maior actualización e competencia profe-
sional, respecto de todas as funcións que desenvolve. 

 - Manter e ampliar os mecanismos de colaboración e coordinación das actuacións da 
UPA con outros corpos e forzas de Seguridade que desenvolven as súas tarefas na nosa 
comunidade.

 

3º Xogo e Espectáculos Públicos.

1) En materia de xogo

 - No que atinxe á actividade de xogo, as previsión para o vindeiro ano continuaran enca-
miñadas no desenvolvemento dun marco de regulación mais flexible, que facilite a nor-
malización do xogo e acade a conciliación dos intereses do sector e da Administración 
e a sociedade en xeral.

 - Á marxe das iniciativas normativas, continuarase na liña de comunicación e diálogo cos 
representantes dos distintos sectores implicados, mantendo as reunións que se requiran 
para coñecer en todo momento a realidade do xogo na comunidade autónoma, em-
presarios, asociacións de ludópatas, etc.
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2) Liñas de acción:

 - A adecuación da normativa galega de xogo á realidade actual do sector do xogo en 
España, coas actualizacións que fosen necesarias para garantir o bo funcionamento do 
sector e a garantía dos dereitos de consumidores e usuarios.

 - A celebración, cos representantes dos distintos sectores implicados no xogo, das reu-
nións que se requiran para manter o contacto coa realidade do xogo na comunidade 
autónoma, empresarios, asociacións de ludópatas, etc.

 

3) En materia de espectáculos públicos:

 - O ano 2018 comezará coa Lei de espectáculos públicos e actividades recreativas xa en 
vigor, unha normativa autonómica que regulará os procedementos en materia de esta-
blecementos e espectáculos públicos. 

 - Ademais do impulso normativo, manterase a coordinación da tramitación dos expedien-
tes en materia de espectáculos públicos entre as xefaturas territoriais.

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS EXTERIORES E COA UNIÓN EURO-
PEA

O obxectivo prioritario da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea é 
a promoción da Acción Exterior de Galicia en xeral, especialmente nas relacións coa Unión Eu-
ropea, nas relacións con Portugal, prioritariamente coa Rexión do Norte, e a Cooperación para 
o desenvolvemento nos países desfavorecidos mencionados no Plan Director da Cooperación 
Galega.

Esta promoción da acción exterior verase extraordinariamente potenciada no exercicio 
2018 grazas ao emprego de dous importantes instrumentos: o novo decreto regulador da ac-
ción exterior de Galicia e a Estratexia Galega de Acción Exterior. Ambos os dous instrumentos 
converten a Galicia na primeira comunidade autónoma en dotarse do marco normativo e de 
planificación que lle permitan aproveitar as oportunidades que abre a nova lexislación básica.

As liñas básicas de actuación son as seguintes:

 - Apostar polo crecemento e pola creación de emprego en Galicia, como país con iden-
tidade propia, potenciando a súa integración económica, social e territorial co resto de 
rexións europeas.

 - Impulsar a participación de Galicia no Plan de Inversión Europeo - Plan Juncker - coa 
finalidade de fomentar o financiamento de proxectos en materia de enerxía, transporte, 
innovación dixital ou medio ambiente.

 - Seguimento das temáticas de actualidade na Unión Europea, coma entre outras, as 
posibles consecuencias para Galicia das negociacións da saída do Reino Unido da Unión 
Europea (BREXIT), o debate sobre o futuro de Europa, o Marco finaceiro plurianual 
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post 2020 ou o futuro deseño das políticas de cohesión, agricultura e pesca, I+D+i e 
inmigración.

 - Apoiar o programa de traballo da Comisión Europea e consolidar a participación de 
Galicia no Comité das Rexións para dar a coñecer e defender os intereses galegos no 
entramado de toma de decisións comunitario.

 - Achegar a Comunidade Autónoma de Galicia, no contexto de Rexión Europea, como 
país con identidade propia, apostando por unha maior integración e por unha “máis e 
mellor Europa”.

 - Coordinar actuacións con outros territorios que teñan intereses e obxectivos comúns 
dentro do marco das organizacións rexionais europeas (CRPM, Comisión Arco Atlán-
tico, ARFE), para permitir a elaboración de estratexias conxuntas e o seu desenvolve-
mento.

 - Concertar a representación de Galicia nos órganos comunitarios abertos á participación 
autonómica e participar nos mecanismos de diálogo existentes entre a Administración 
xeral do Estado e as comunidades autónomas nos asuntos europeos, como son os ór-
ganos da Conferencia para Asuntos Relacionados coa Unión Europea (CARUE).

 - Impulsar unha resposta coordinada da UE aos retos derivados do cambio demográfico 
e a súa consideración como cuestión transversal que afecta a distintas políticas sectoriais 
da UE.

 - Apoiar todas aquelas actuacións da Fundación Galicia Europa que contribúan a divulgar 
as políticas comunitarias en Galicia, e a que as institucións comunitarias coñezan de pri-
meira man as peculiaridades e a casuística da rexión galega.

 - Promover sinerxías entre a Fundación Galicia Europa e a Axencia Galega de Innovación 
de xeito que o sector da investigación e a innovación en Galicia, se vexa beneficiado 
dunha actuación mais estreita e coordinada de ambas entidades ante as institucións co-
munitarias que fomente a captación de fondos do novo programa marco Horizon2020.

 - Executar a Estratexia Galega de Acción Exterior, consensuada cos principais actores, 
atendendo aos seus valores e intereses.

 - Potenciar e difundir unha imaxe integral de Galicia no exterior, facendo fincapé nunha 
“especialización intelixente”.

 - Afianzar unha Eurorrexión do coñecemento e da proximidade para que os cidadáns 
que viven a carón da fronteira se beneficien do feito transfronteirizo.

 - Executar o Plan de Acción para a Presidencia da Comunidade de Traballo Galicia – 
Norte de Portugal do Presidente da Xunta de Galicia, que desempeña esta responsabi-
lidade desde o Plenario da Comunidade de Traballo de 15 de maio de 2017.

 - Apoiar e potenciar á Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia - Norte de 
Portugal, que é un instrumento esencial para fomentar as relacións de cooperación con 
todas as entidades, públicas e privadas, dentro da Eurorrexión. 
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 - Facer o seguimento do Plan de Investimentos Conxuntos da Eurorrexión Galicia - Norte 
de Portugal, como elemento fundamental para programar de forma conxunta os princi-
pais investimentos da Eurorrexión no período 2014-2020.

 - Executar as competencias da unidade de Coordinación e organismo intermedio para 
os novos fondos comunitarios destinados á cooperación transfronteiriza, (Programa de 
Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España-Portugal 2014-2020), especialmente 
as de valoración das candidaturas de proxectos presentadas de acordo coas prioridades 
rexionais, a xestión e control do programa e a validación e verificación dos gastos dos 
socios baixo a súa dependencia. A Unidade de Coordinación é membro do Comité de 
Xestión e co-presidente dos Comités Territoriais.

 - Apoiar á Macrorrexión RESOE, que ven de ser ampliada en 2017 incluíndo Cantabria 
xunto con Galicia, Castela e León, o Norte de Portugal, Asturias e a Rexión Centro de 
Portugal.

 - Reforzar as actuacións das delegacións da Xunta de Galicia no exterior, racionalizando e 
simplificando os procesos de actuación.

 - Dar cumprimento a Lei 3/2003, do 19 de xuño, de cooperación para o desenvolvemen-
to e ao Decreto 29/2017, do 9 de marzo, de cooperación para o desenvolvemento.

 - Elaboración e posta en marcha do IV Plan Director da Cooperación Galega (2018_2021).

 - Conseguir unha maior eficacia da axuda desembolsada no ámbito da cooperación para 
o desenvolvemento.

 - Garantir a participación da Xunta de Galicia en proxectos de cooperación para o des-
envolvemento e de acción humanitaria, que se verá reforzada financeiramente polo 
incremento dun 11,40 % do orzamento do programa 331A.

 - Apoiar a profesionalización do sector da cooperación para o desenvolvemento en Ga-
licia.

 - Fomentar a educación para o desenvolvemento da cidadanía galega.
 

DIRECCIÓN XERAL DE AVALIACIÓN E REFORMA ADMINISTRATIVA

Unha administración de maior calidade debe de impulsar actuacións orientadas ao logro 
da eficacia no seu funcionamento, a eficiencia na asignación de recursos, ao impulso da transpa-
rencia e á axilización de procedementos administrativos; a potenciar o acceso electrónico aos 
servizos públicos e a garantir o coñecemento dos dereitos das persoas usuarias e, en definitiva, 
ao establecemento dos mecanismos necesarios para a mellora continua dos servizos públicos 
incrementando así o grao de satisfacción da cidadanía.

Neste marco, os obxectivos e liñas de acción da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma 
Administrativa, ademais de dar continuidade a actuacións e proxectos xa iniciados en exercicios 
anteriores, son os que se indican a continuación,
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 - Velar e supervisar e seguir propoñendo criterios e actuacións normalizadas para o me-
llor cumprimento das obrigas de publicidade activa e do dereito de acceso da cidadanía 
á información pública de conformidade coa normativa básica de transparencia e a nova 
Lei galega 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, co obxecto de que 
Galicia continúe á cabeza das administracións públicas mais transparentes.

En relación co anterior, fomentar e coordinar a posta en marcha das accións que permi-
tan incrementar o nivel da calidade e reutilización da información pública que difunde o 
sector publico autonómico a través do Portal de Transparencia e Goberno Aberto para 
a súa consolidación como punto de referencia e acceso da cidadanía. 

 - Garantir o eficiente funcionamento da Oficina de defensa da persoa usuaria dos servizos 
públicos, en cumprimento da Lei 1/2015, do 1 de abril e do novo decreto de atención á 
cidadanía do sector público autonómico, que ten como obxectivos entre outros, servir 
de enlace entre a cidadanía e o sector público autonómico, centralizar a tramitación 
das suxestións e queixas promovendo a participación cidadá e propoñer actuacións de 
mellora ou accións correctivas das deficiencias que se detecten no seu caso, no funcio-
namento do sector publico autonómico. Así, moitas melloras organizativos tiveron a súa 
causa nas mais de 500 suxestións e queixas tramitadas dende a súa posta en funcio-
namento, como a axilización e automatización das comunicacións de queimas no agro 
galego, os avisos de retirada de niños de vespa velutina, as melloras dos protocolos na 
xestión das solicitudes de dependencia e discapacidade ou na sinalización dos edificios 
administrativos, entre outras.

 - Dentro do compromiso co incremento da participación cidadá e da eficiencia na xestión 
pública, garantir a dispoñibilidade de todos os canles de presentación de suxestións e 
queixas previstas no decreto de atención á cidadanía poñendo especial atención na 
modalidade de recepción telefónica dirixido especialmente á facilitar a accesibilidade ás 
persoas con discapacidade visual. 

 - Afondar nas técnicas, metodoloxías e sistemáticas que permitan a implantación de sis-
temas de xestión de calidade no sector público autonómico, o establecemento de 
estándares de calidade na prestación dos servizos públicos e a avaliación das demandas 
cidadás a través da realización de estudos sobre o seu grao de satisfacción. Para iso 
continuarase co desenvolvemento da Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade 
dos servizos públicos e da boa administración a través, entre outras medidas, dos Plans 
plurianuais de mellora da calidade.

 - Impulsar, asesorar e apoiar aos órganos, servizos e unidades na elaboración e actuali-
zación das súas cartas de servizo, en especial, no relativo ao establecemento de indica-
dores e estándares de calidade, emitindo informe con carácter previo á súa aprobación 
pola consellería ou entidade instrumental respectiva. 

 - Trala realización do proxecto piloto de análise de cargas de traballo na Vicepresidencia 
e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, compre estender os 
traballos de análise e avaliación as restantes unidades administrativas do sector publico 
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autonómico co obxecto de lograr unha mellor distribución da carga de traballo e refor-
zar así as áreas de traballo cun maior volume de tramitación e de actividade.

 - Unha vez rematado o Plan de Axilización Administrativa (Plan Achega 2014-2016), no 
que máis de 900 procedementos administrativos foron simplificados e incorporados á 
sede electrónica da Xunta de Galicia para o seu inicio, favorecendo unas relacións mais 
áxiles e próximas coa cidadanía, o obxectivo seguinte é acadar unha tramitación electró-
nica integral no novo contexto da administración dixital, en cumprimento da normativa 
vixente en materia de procedemento administrativo común.

Un proceso que se está a levar a cabo en colaboración coa AMTEGA e que está a im-
plicar entre outras actuacións a necesidade de normalizar os formatos electrónicos de 
toda a documentación administrativa, determinar os mecanismos e os procesos de con-
servación e de eliminación dos expedientes e dos seus documentos, así como o acceso 
aos mesmos de xeito electrónico coa conseguinte redución das cargas administrativas 
e aforro en tempos.

 - Continuar co labor de control que a Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionaliza-
ción do sector público autonómico atribúe a este departamento no relativo aos proce-
sos de creación de novas entidades instrumentais ou de integración no sector publico 
autonómico doutras existentes, a través do análise e informe sobre á súa procedencia, 
tendo en conta razóns de eficacia, autonomía de xestión e non duplicidade.

 - Continuar avanzando na acreditación dixital dos empregados públicos nas entidades 
instrumentais que restan, logo de ter finalizado o proceso no ámbito da administración 
xeral, implantando así un sistema horario común e homoxéneo en todo o sector público 
autonómico por igual.

 - Afondar no proceso de simplificación administrativa en colaboración coa AMTEGA des-
tinado a eliminar os trámites e documentos innecesarios ou en poder da administración, 
reducir as cargas administrativas, así como os tempos de tramitación.

 - Seguir fomentando a extensión do teletraballo no sector publico autonómico, posto 
en marcha no ano 2014, e que xa está sendo utilizado na actualidade por mais de 235 
empregados públicos como modalidade de traballo que facilita a conciliación da súa vida 
familiar e laboral.

 - Informar as estruturas orgánicas e as relacións de postos de traballo, previa a realización 
de análises de carga de traballo en relación co persoal dos órganos, servizos e unidades 
administrativas seguindo criterios de racionalidade para acadar así unha Administración 
pública máis eficaz e eficiente.

 - Analizar e informar todas as normas reguladoras dos procedementos administrativos, 
e as bases e convocatorias das axudas e subvencións do sector publico autonómico, 
propoñendo criterios de racionalización e simplificación de trámites, eliminando do-
cumentación innecesaria ou en poder da administración e normalizando os anexos a 
utilizar pola cidadanía.

 - Actualizar permanentemente a guía de procedementos e servizos dispoñibles na sede 
electrónica da Xunta de Galicia, garantindo que estea a disposición de toda a cidadanía 
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a lexislación aplicable, os requisitos e documentación necesaria para a súa tramitación, os 
seus prazos de resolución, o órgano responsable da súa xestión, a necesidade de abono 
de taxas, se fose necesario, así como os modelos normalizados dispoñibles.

 - Promover a implantación dos contratos programa nas entidades instrumentais do sector 
público autonómico, en especial nas axencias públicas autonómicas, velando polo cum-
primento dos obxectivos e compromisos asumidos nos mesmos a través das respectivas 
comisións de control e seguimento. 

 - Levar a cabo o rexistro e seguimento das pautas de actuación recollidas no Código ético 
institucional da Xunta de Galicia.

 

II.2. DOS ORGANISMOS AuTÓNOMOS
 

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

A Escola Galega de Administración Pública orienta a súa actuación a garantir o cumprimen-
to, coa máxima eficiencia, dos obxectivos marcados na súa lei de creación. Así, procura combinar 
unha ampliación da oferta formativa cunha racionalización dos gastos a través da consolidación 
e ampliación da oferta formativa impartida a través das modalidades innovadoras de formación.

As novas tecnoloxías da información e da comunicación facilitaron un dos maiores cambios 
que experimentou a escola, como é a implantación do diploma dixital, documento asinado elec-
trónicamente pola EGAP. Grazas á expedición dos certificados acreditativos da superación das 
actividades formativas por vía electrónica, cada alumno/a pode descargar os ditos certificados 
desde a área de matrícula da páxina web da EGAP, o que supón un importante aforro en papel, 
axilidade administrativa e mellora na comodidade do alumnado.

Na mesma liña de optimizar as posibilidades que brindan as tecnoloxías da información e 
comunicación, hai que mencionar o desenvolvemento da comunicación con outros órganos da 
Administración ou mesmo con outras administracións públicas, que permitirá unha xestión en 
rede do coñecemento do persoal empregado público e evita ter que pedir documentación ao 
cidadán que a administración xa ten no seu poder.

Baixo esas premisas transversais, algunhas das principais liñas de actuación serán:

 - A universalización da formación da EGAP, a través dun plan formativo único, que integra 
a formación destinada aos distintos colectivos de empregados públicos da comunidade 
autónoma, vertebrándose nuns obxectivos de mellora e modernización comúns para o 
persoal das distintas administracións e, ao mesmo tempo, atendendo ás especificidades 
e aos desafíos concretos que se lle presentan ao persoal de cada administración, co 
propósito de que cada un dos colectivos acceda a uns contidos diferenciados e ade-
cuados ás súas necesidades reais. Neste sentido cómpre destacar que a EGAP procura 
deseñar foros de debate a través da realización de actividades divulgativas, dirixidas aos 
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empregados/as públicos e aos interesados/ as en xeral, tales como xornadas, cursos 
monográficos, congresos, seminarios e conferencias, en materias de interese para as 
administracións públicas e a sociedade no seu conxunto.

 - A potenciación do papel da EGAP como centro formativo de todos os empregados e 
empregadas das administracións de Galicia con especial atención ás novidades normati-
vas, e aos retos que se lles presentan actualmente ás administracións públicas.

 - A aposta, a partir de criterios de innovación pedagóxica, polas diferentes contornas de 
aprendizaxe e metodoloxías de carácter flexible, entre as que están a autoformación e 
a teleformación ou o uso de sistemas de videoconferencia, de xeito que se configura a 
pluralidade de formatos, modalidades e metodoloxías de ensino como unha das liñas 
distintivas da acción formativa da EGAP, que ten o obxectivo de facilitar a formación 
continua por parte dos empregados públicos e favorecer a conciliación da vida laboral 
e familiar.

 - A adecuación da oferta formativa ás necesidades e aos desafíos das administracións 
públicas, desde un compromiso de transparencia e ética pública, na procura de que a 
formación contribúa á mellora do sector público de Galicia, á modernización administra-
tiva e á prestación duns servizos de calidade, en liña coas demandas da sociedade actual, 
a partir da mellora da cualificación e o desempeño profesional dos empregados públicos.

 - A extensión dos convenios e a realización de intercambios con organismos semellantes 
das administracións públicas, a nivel nacional e internacional, que favorezan o establece-
mento de alianzas estratéxicas e o acceso a formación por parte dun maior número de 
usuarios/as e a un menor custo.

 - A ampliación, mantemento e difusión do fondo bibliográfico e documental da EGAP, 
especialmente en soporte electrónico para achegar a información aos interesados/as, 
así como a utilización das novas tecnoloxías para creación de espazos que favorezan a 
difusión do coñecemento xerado a partir das actividades organizadas pola escola.

 - A consolidación e mellora do Sistema Integral de Avaliación da Calidade da Forma-
ción da Escola, que incorpora a opinión dos distintos axentes participantes no proceso 
formativo e permite tomar en consideración as peculiaridades de cada modalidade de 
impartición. Os resultados da avaliación das actividades desenvolvidas, xunto cos da-
tos acerca da demanda rexistrada e a información acerca das necesidades formativas 
dos empregados públicos, empréganse para a programación das actividades da escola, 
contribuíndo a adecuar a formación ás necesidades reais e ás expectativas das persoas 
usuarias.

 - A potenciación da formación en linguas, nomeadamente, na lingua galega, reforzando a 
misión da escola de difundir e normalizar o idioma galego na Administración pública e 
contribuír á capacitación lingüística do seu persoal, co obxecto de facer reais e efectivos 
os dereitos da cidadanía en materia lingüística, mediante a realización de actividades 
destinadas ao persoal das distintas administracións e o incremento do uso dos medios 
telemáticos na formación en lingua galega.
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 - O desenvolvemento de programas de capacitación e formación para o exercicio da fun-
ción directiva -curso para a obtención do diploma de directivo/a da Xunta de Galicia- e 
predirectiva -xefes/as de sección e negociado- na administración, en colaboración, de ser 
o caso, con outros centros ou órganos de formación especializados.

 - A organización e a impartición dos cursos selectivos para o acceso aos corpos e escalas 
da Administración autonómica que se determine, sempre e cando se teñan superado 
as probas correspondentes aos procesos selectivos, así como o acceso aos corpos de 
funcionarios locais con habilitación de carácter estatal. Nesta mesma liña a EGAP pre-
tende servir de apoio para aqueles empregados públicos que desexen promocionar na 
súa carreira administrativa.

 - A convocatoria de bolsas, axudas e premios destinados a fomentar o estudo e a inves-
tigación en materias relacionadas coas actividades da escola, como o dereito no eido da 
Administración pública, a ciencia económica, a difusión e dinamización da nosa lingua ou 
cultura ou calquera outra que se considere de relevancia.

 - A promoción da investigación, a documentación e o debate nas materias relaciona-
das coas administracións públicas, mediante a edición de dúas publicacións cien-
tíficas periódicas: a Revista Galega de Administración Pública (REGAP) e a revista 
Administración&Cidadanía.

 - A impartición de formación dirixida especificamente a concienciar da necesidade de 
asumir os principios de igualdade e non discriminación como principios básicos da nosa 
sociedade que deben vertebrar todos os procesos sociais, económicos e políticos, co fin 
de que se implementen medidas específicas para garantir a integración da cuestión da 
igualdade de oportunidades e a corresponsabilidade na conciencia social, actuando así 
dende a xénese do comportamento social, para conseguir efectos realmente tanxibles. 
No vindeiro ano, esta formación terá un novo alicerce que ven constituído polo Decre-
to 70/2017, do 13 de xullo, polo que se regula a formación en igualdade e prevención 
e loita contra a violencia de xénero do persoal ao servizo da Administración da Comu-
nidade Autónoma de Galicia.

 - A aposta pola formación dos empregados públicos das distintas administracións públicas 
da comunidade autónoma en competencias dixitais, co gallo de adaptar plenamente a 
xestión pública aos contornos dixitais. Nesta liña a EGAP ofrece formación que habilita 
para a consecución da Certificación Galega de Competencias Dixitais en ofimática que, 
deste xeito, constitúese como elemento básico da capacitación do empregado público.

 

ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA

A Academia Galega de Seguridade Pública, de acordo co establecido na Lei 1/2007, do 15 
de xaneiro, orienta a súa actuación ao enriquecemento do capital humano dos servizos de se-
guridade pública mediante a súa capacitación a través da formación, a innovación e a excelencia, 
ao compromiso de xerar e transferir as bases de coñecemento para a mellora das políticas en 
materia de seguridade pública e ao impulso da calidade nos servizos de seguridade pública para 
unha mellor atención ao cidadán.
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A Agasp iniciou en 2016 un novo horizonte tendente principalmente a ampliar ás relación 
e sinerxías con novos colectivos así como a exercer competencias delegadas ou compartidas a 
través de convenios ou outros instrumentos de xeito que o conxunto dos diferentes colectivos 
que conforman a seguridade pública en Galicia, en sentido amplo, teñan como referencia a aca-
demia e cabida nela.

Proba deste novo horizonte é a consecución por primeira vez do acordo co Ministerio do 
Interior para a formación das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado. Os efectivos da Garda 
Civil e da Policía Nacional suman preto de 8.000 efectivos na comunidade autónoma, supoñendo 
mais do dobre de efectivos do número de profesionais da Policía Local e Unidade da Policía Na-
cional Adscrita na Comunidade Autónoma de Galicia, o que supón sen dúbida un novo potencial 
cada ano, para procurar a súa formación.

Por outra banda, nesta mesma liña, estableceuse a súa participación no convenio de colabo-
ración en materia de formación continuada de xuíces e maxistrados entre o Consello Xeral do 
Poder Xudicial e a Xunta de Galicia e asinarase o Convenio co Centro de Estudos Xurídicos do 
Ministerio de Xustiza en materia de formación de fiscais, letrados da Administración de xustiza, 
médicos forenses e avogados do Estado. Así, tamén a Agasp configurarase como centro de for-
mación global en materia de xuíces, maxistrados, fiscais, médicos forenses e avogados do Estado.

Por outra banda, nun futuro será preciso desenvolver a formación de persoal funcionario de 
institucións penitenciarias.

Pero sen dúbida, o fito mais importante dos derradeiros anos e cara ó futuro é a actual tra-
mitación do anteproxecto de decreto polo que se regula a cooperación da Administración xeral 
da Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos na selección dos membros dos corpos de 
policía local, vixiantes municipais e auxiliares de policía local, que posibilitará unha total colabora-
ción cos concellos para realizar a centralización dos procesos selectivos da Policía Local.

En materia de emerxencias, os colectivos de protección civil, bombeiros e persoal de emer-
xencias, incorporaron nos programas do itinerario formativo as materias baseadas nas cualifica-
cións profesionais a través das unidades formativas de cualificación profesional de extinción de 
incendios e salvamento (SEA129_2) e o certificado de profesionalidade de nivel 2 de extinción 
de incendios e salvamento (SEAD0111). Deste xeito, os profesionais e voluntarios fixan a súa 
formación con referencia á obtención dunha habilitación, neste caso o certificado de profesiona-
lidade, que sen lugar a dúbidas beneficia no contorno profesional e de empregabilidade.

Tamén introduciuse unha formación regrada na Agasp de formación profesional para obter 
o título de técnico en emerxencias e protección civil, o que supón un importante avance para 
un adecuado itinerario académico, un recoñecemento para a profesión e mesmo no que atinxe 
ás expectativas laborais.

Así, completarase a referida formación oficial mediante a implantación do título por módu-
los e a homologación directa do certificado de profesionalidade, de xeito que a longo da vida 
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profesional dos colectivos poidan ir cursando de modo parcial anualmente as diferentes unidades 
formativas cara a obtención do título e simultáneamente a obtención do certificado.

Neste sentido, as liñas de actuación previstas para o exercicio 2018 son as que de seguido 
se relacionan:

1) No ámbito da formación policial:

 - Desenvolver a cooperación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de 
Galicia cos concellos na selección dos membros dos corpos de policía local, vixiantes 
municipais e auxiliares de policía local, unha vez aprobado o decreto polo que se regula.

De xeito simultáneo, elaborar os programas formativos e impartir os cursos dirixidos ao 
ingreso e á promoción interna nas distintas escalas dos corpos das policías locais segun-
do a demanda dos concellos.

 - Impartir os cursos de formación continua, perfeccionamento e especialización, para to-
das as categorías ou todos os postos das policías locais e da Unidade da Policía Nacional 
Adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia.

 - Impartir formación para as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, en concreto á 
Garda Civil e á Policía Nacional, en execución da Resolución do 4 de novembro de 
2015, BOE de data 16 de novembro de 2015, da Secretaría Xeral Técnica do Ministerio 
do Interior, pola que se publica o Convenio coa Xunta de Galicia para a colaboración en 
materia de formación e actualización do persoal dos Corpos de Seguridade do Estado 
destinados na Comunidade Autónoma de Galicia.

 - Colaborar co Consello Xeral do Poder Xudicial e co Centro de Estudos Xurídicos do 
Ministerio de Xustiza para a formación de maxistrados, xuíces, fiscais, letrados da Admi-
nistración de xustiza, médicos forenses e avogados do Estado.

 - Colaborar coas persoas representantes do ámbito da seguridade privada para a forma-
ción deste colectivo.

 - Facilitarlles aos concellos os medios de coñecemento e información precisos para unha 
mellor execución dos servizos específicos das policías locais.

 

2) No ámbito da formación de protección civil e bombeiros:

 - Elaborar os programas formativos e impartir os cursos de formación e perfeccionamen-
to dirixidos aos integrantes dos servizos de protección civil e aos membros dos corpos 
de bombeiros das entidades locais coas que se formalice o correspondente convenio 
de colaboración, co obxectivo de posibilitar a este persoal a futura obtención do cer-
tificado de profesionalidade en emerxencias homologado polo Sistema Nacional de 
Cualificacións.

 - Impulsar a formación dos integrantes dos grupos de emerxencia supramunicipais, como 
parte integrante do sistema de resposta ás emerxencias na nosa comunidade e co 
obxectivo de facilitar tamén a este persoal a futura obtención dun certificado de profe-
sionalidade en emerxencias homologado polo Sistema Nacional de Cualificacións.
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 - Mellorar a potencial empregabilidade dos colectivos de referencia mediante a formación 
especialmente das persoas desempregadas e/ou demandantes de emprego, a través da 
adquisición e/ou actualización de competencias profesionais.

 - Impartir, en colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Univer-
sitaria, o ciclo medio de formación profesional en materia de emerxencias e protección 
civil.

 - Facilitarlles aos concellos os medios de coñecemento e información precisos para unha 
mellor execución dos servizos específicos de bombeiros e protección civil, establecén-
dose os convenios oportunos.

 

3) No ámbito da investigación e divulgación:

 - Investigar, estudar e divulgar contidos, técnicas e documentación, na materia de segu-
ridade pública e con especial referencia á realidade galega, a través principalmente da 
produción editorial, ampliación do fondo bibliográfico e potenciación da páxina web da 
AGASP e da formación on-line.

 - Promover relacións de intercambio e colaboración coas universidades e institucións de 
Galicia, así como con outros centros docentes e investigadores de ámbito autonómico, 
estatal ou internacional.

II.3. DAS AXeNCIAS PÚBlICAS AuTONÓMICAS
 

AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS

A AXEGA configúrase como unha entidade instrumental da Xunta de Galicia, para o estudo 
e execución da política autonómica en materia de protección civil e xestión de emerxencias, que 
mobiliza recursos esenciais en materia de resposta ás emerxencias, protección civil e seguridade 
pública a través do novo CIAE 112 Galicia.

En atención ao exposto, a AXEGA continuará adoptando como criterio básico para a 
confección dos seus orzamentos, o da optimización dos recursos existentes en aras a garantir o 
mesmo nivel de eficiencia e eficacia na prestación deses servizos. 

A Axencia Galega de Emerxencias no 2018 contará cuns novos estatutos que reordenen as 
súas competencias, modernicen o seu funcionamento e lle permitan desenvolver a súa actividade 
con arranxo aos criterios estratéxicos e liñas de actuación que se definen para cada un deles:

A) Optimización dos recursos existentes:

Neste ámbito as liñas de actuación son as seguintes:

 - A potenciación do Servizo de Xestión do CIAE112-Galicia, para adaptalo ás novas esi-
xencias e necesidades operativas e tecnolóxicas do novo Centro Integrado de Atención 
ás Emerxencias 112 Galicia da Estrada.
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 - A potenciación do Grupo de Apoio Loxístico á Intervención (GALI). O éxito do GALI 
fixo que se incrementase nun 300% a demanda dos seu servizos, o que permitiu ir pau-
latinamente reforzando o equipamento operativo especializado de apoio loxístico en 
emerxencias complexas ou de gran magnitude na CC.AA de Galicia, mediante a posta 
a disposición dos axentes intervintes de recursos especializados e do Posto de Mando 
Avanzado.

 - No marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, a AXEGA continuará a 
adquirir medios materiais para a atención e xestión de emerxencias, segundo as necesi-
dades detectadas no Catálogo de Medios e Recursos mobilizables en caso de emerxen-
cia da AXEGA, coa finalidade de poñelos a disposición dos Servizos de Intervención de 
Emerxencias e Protección Civil dos Concellos.

 - A activación de sistemas eficientes de xestión de infraestruturas, medios e recursos, así 
como o mantemento permanente dos mesmos, que poidan afectar directa e indi-recta-
mente á calidade do funcionamento e operatividade do Centro Integrado de Atención 
ás Emerxencias, CIAE-112 Galicia.

 - A mellora e evolución continua do sistema de atención ás emerxencias nos seus aspec-
tos tecnolóxicos, de infraestruturas e de equipamentos de servizo.

 - A mellora e evolución continua dos sistemas de comunicacións nos servizos de emer-
xencia.

 

B) A eficacia e eficiencia na coordinación e xestión das emerxencias:

Neste ámbito as liñas de actuación son as seguintes:

 - O impulso do papel do novo Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia 
(CIAE112-Galicia), ubicado na Estrada, como elemento catalizador para a paulatina inte-
gración operativa dos distintos servizos básicos de atención ás emerxencias: sector se-
guridade, sector sanitario, sector asistencial, sector contraincendios e salvamento, sector 
medioambiental e sector protección civil, para así acadar unha xestión e coordinación 
integral e integrada das emerxencias.

 - O estudio detallado das situacións de risco en Galicia para colaborar coa Dirección Xe-
ral de Emerxencias e Interior na planificación necesaria para a súa adecuada cobertura.

 - O desenvolvemento, actualización e innovación constante dos protocolos de actuación, 
baseados nas situacións de risco, para o Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia.

 - O desenvolvemento do sistema integrado de xestión de emerxencias.

 - A mellora continua no tempo de resposta ás emerxencias e diminución nos tempos de 
atención ás chamadas ao número 112.

 

C) A formación e a profesionalización dos axentes xestores da emerxencia

Neste ámbito as liñas de actuación son as seguintes:

Memoria II VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E 
XUSTIZA



2018

Proxecto

151

 - Os cursos de formación para coñecemento e manexo de novas ferramentas tecnolóxi-
cas para a prevención, identificación e resposta fronte a situacións de risco.

 

D) Innovación técnica

Neste ámbito as liñas de actuación son as seguintes:

 - A consolidación e innovación constante na implementación e posta en marcha de mé-
todos de atención a colectivos con discapacidades a través do 112 coa posta en marcha 
de programas axeitados a estes colectivos.

 - A investigación e mellora continua das ferramentas informáticas para a predición, iden-
tificación e evolución de riscos que pola súa natureza podan ser cualificados de extraor-
dinarios.

 - A investigación, análise e implementación de novas aplicacións TIC para móbiles, de fácil 
uso por parte dos usuarios, que faciliten tanto a xeolocalización destes cando se atopen 
en situación de risco, como a recepción de información de xeito inmediato por parte do 
112, sobre alertas masivas e outras situacións que afecten á súa seguridade. 

 

E) A colaboración con outros entes xestores de emerxencias no ámbito interrexional e 
transfronteirizo.

Neste ámbito as liñas de actuación son as seguintes:

 - A consolidación da colaboración na atención das emerxencias producidas en zonas 
fronteirizas comúns con Portugal, Castela-León e o Principado de Asturias. Tralo éxi-
to acadado polo proxecto ARIEM 112, recoñecido como mellor proxecto europeo 
de Cooperación Internacional en materia de Emerxencias pola Asociación Europea do 
Número Único de Emerxencias (EENA), consígnase a cofinanciación para o proxecto 
“ARIEM +”, encadrado no INTERREG V España – Portugal (POCTEP) 2014-2020, do 
cal a AXEGA é o beneficiario principal. Entre os seus obxectivos están a prevención 
e xestión transrexional de riscos naturais e da actividade humana, así como medidas 
dirixidas á adaptación ao cambio climático, en Galicia, Norte e Centro de Portugal e 
Castela-León.

 - A exportación da experiencia acadada no ámbito da colaboración transfronteiriza en 
materia de emerxencias ao ámbito da colaboración con outras comunidades veciñas, 
especialmente con aquelas coas que se mantén fronteiras comúns.

 - O impulso da colaboración de AXEGA con outras entidades ou institucións que teñan 
por obxecto o tratamento das emerxencias, mediante a participación en proxectos 
europeos e internacionais. 

 

F) A transparencia e un servizo de calidade 
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A Axencia Galega de Emerxencias, no ano 2018 continuará decididamente coa súa política 
de calidade na prestación dos servizos que ten asumidos a través da Carta de Servizos do 
CAE 112 xa en vigor. Así á certificación de calidade para centros 112 europeos outorgada 
pola Asociación europea do número 112 (EENA) no ano 2015, que avala ao CAE 112 como 
un dos centros de referencia europeos, debe engadirse a implantación da futura certificación 
UNE-ISO 22320:2013 sobre protección e seguridade dos cidadáns, xestión de emerxencias 
e requisitos para resposta a incidentes, xa no novo CIAE 112 da Estrada.

 

II.4. DOS CONSORCIOS AuTONÓMICOS
A entrada en vigor da Lei 5/2007, de emerxencias de Galicia, supuxo o mandato do Par-

lamento de Galicia para que se acaden importantes obxectivos no ámbito da protección civil e 
a xestión de emerxencias, sendo un dos máis destacables a necesidade de acadar a maior ho-
moxeneidade posible da prestación do servizo de extinción de incendios e salvamento en toda 
Galicia do xeito máis eficaz.

Neste senso, a Xunta de Galicia, xunto con outras administracións locais de Galicia, participa 
na xestión e financiamento dos distintos consorcios contra incendios existentes na nosa comu-
nidade.

A figura do consorcio contra incendios foi impulsada pola Xunta de Galicia, ao abeiro da Lei 
de Administración local de Galicia, no ano 1999 coa finalidade de prestar este servizo esencial á 
poboación galega con independencia do seu lugar de residencia, garantindo a protección das súas 
vidas e patrimonios mediante a implantación de servizos profesionais de atención ás emerxencias 
as 24 horas do día os 365 días do ano.

Estes consorcios, que inicialmente foron configurados con carácter comarcal, permitiron 
pasar dos 7 parques existentes na nosa comunidade no ano 1999 (parques municipais das 7 
grandes cidades galegas) á existencia neste intre, xa en funcionamento, de 32 parques profe-
sionais en Galicia, aos que se podería engadir asemade os Parque de Bombeiros de Ponteareas 
e de Narón, así como o da Mancomunidade Terra de Celanova, que prestan servizo nos seus 
respectivos ámbitos territoriais.

A fórmula de xestión destes novos servizos fíxose nun primeiro momento a través dos con-
sorcios comarcais contra incendios e de salvamento, salvo nos casos da Coruña e Lugo, onde se 
crearon Consorcios Provinciais. Tanto no caso dos consorcios comarcais como dos provinciais, 
o obxectivo é unha xestión áxil e eficaz dos recursos, ao tempo que a proximidade ao territorio 
cuberto polos mesmos e ás administracións implicadas no seu ámbito de actuación.

Nos últimos anos os consorcios comarcais das provincias de Pontevedra e Ourense pasaron 
a ter un carácter provincial, agás o das comarcas Deza-Tabeirós-Terra de Montes con parque en 
Silleda, o que permitiu unha homoxeneización nas catro provincias galegas, logo de ultimarse a 
constitución do Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento de Ourense. Nos plenos de 
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cada un destes catro órganos provinciais atópanse representados tanto a Xunta de Galicia como 
as respectivas deputacións provinciais, todas elas institucións que contribúen ao seu financiamen-
to. A este respecto, tal e como se indicou, estase á espera de que por parte das Deputacións 
Provinciais de A Coruña, Lugo e Pontevedra se concreten as responsabilidades tanto de orde 
xurídico como económico do cambio do modelo de xestión que teñen proposto.

En 2018 a Xunta de Galicia ten previsto abordar, igualmente en colaboración coas Deputa-
cións Provincias, a comarcalización dos parques de bombeiros das grandes cidades, que atende-
rían tamén deste xeito aos concellos da súas áreas metropolitanas de influencia. 

Esta proposta, de concretarse, suporá unha mellora substantiva do mapa de emerxencias e 
pon de manifesto o compromiso que a Xunta de Galicia ven amosando coa prestación dun ser-
vizo esencial para a poboación, cunha achega anual que ate o momento sobrepasa os 8 millóns 
de euros.

Unha contribución moi significativa malia corresponder as competencias en materia de pres-
tación do servizo de bombeiros ás deputacións provinciais para os concellos de menos de 20.000 
habitantes e aos propios concellos no caso de contar con máis de 20.000 habitantes.

 

II.5. DAS FuNDACIÓNS DO SeCTOR PÚBlICO AuTONÓMICO
 

FUNDACIÓN GALICIA EUROPA

A FGE é unha institución sen ánimo de lucro, creada en 1988, que ten como obxectivos 
prioritarios a defensa dos intereses xerais da Comunidade Autónoma de Galicia ante a Unión 
Europea, a información ás institucións, organismos ou empresas da nosa comunidade interesadas 
e aos cidadáns galegos en xeral de todas aquelas decisións comunitarias que lles afecten ou in-
teresen, a formación de expertos en temas europeos e en xeral a sensibilización da poboación 
galega ao proceso de integración europeo, así como a promoción da participación de entidades 
galegas en proxectos europeos que sexan do seu interese. As actuacións que se van desenvolver 
para a consecución destes obxectivos son as seguintes: 

1. Defensa dos intereses galegos ante a Unión Europea 

 - Apoio á participación da Xunta de Galicia no Comité das Rexións para defender os 
intereses galegos no proceso de toma de decisións comunitario dende este órgano 
consultivo.

 - Seguimento do programa de traballo da Comisión Europea para 2018.

 - Impulso da participación de Galicia no plan de investimentos da Unión Europea para 
fomentar o crecemento e o emprego - tamén coñecido coma Plan Juncker -, a través 
do Fondo Europeo de Investimentos Estratéxicos que pretende mobilizar mediante in-
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vestimentos públicos e privados uns 315.000 millóns de euros para financiar proxectos 
de infraestruturas de transporte, banda larga e enerxía ou de investigación, entre outros.

 - Debido as importantes implicacións para os orzamentos públicos de Galicia, seguimento 
dos sistemas de supervisión das políticas económicas e orzamentarias, coñecida como 
Gobernanza económica, prestando especial atención á participación autonómica ao lon-
go do semestre europeo. 

 - Apoio a execución en Galicia dos Programas Operativos do Marco Financeiro Plurianual 
2014-2020 e seguimento e participación activa nos debates clave e negociacións que se 
desenvolveran ao longo de 2018 para dar forma ao próximo marco de programación 
europea posterior a 2020, tanto dos aspectos financeiros como do futuro das políticas 
europeas. En particular: 

 - Participación nos debates sobre o futuro Marco Financeiro Plurianual a partir de 2020, 
cuxa proposta debe publicar a Comisión Europea ao longo de 2018, e seguimento das 
negociacións entre as institucións europeas sobre este tema.

 - Participación nos debates sobre o futuro das principais políticas europeas e defensa dos 
intereses galegos nas negociacións ao respecto, en concreto: Política de Cohesión, Polí-
ticas Pesqueira e Agrícola e Investigación Desenvolvemento e Innovación.

 - Reivindicación a nivel europeo da importancia dos retos demográficos, mediante a par-
ticipación na rede de rexións afectadas polo cambio demográfico (DCRN), o apoio a 
adhesión da Xunta de Galicia ao futuro Pacto sobre Cambio Demográfico para apoiar 
o envellecemento activo e saudable, así como para desenvolver contornas adaptadas as 
persoas maiores na Unión Europea.

 - Seguimento a nivel europeo das novidades en materia de transporte e apoio as reivin-
dicacións galegas nos debates preliminares relativos ao futuro deseño da Rede Transeu-
ropea de Transportes.

 - Seguimento das negociacións entre o Reino Unido e a Comisión Europea sobre a saída 
do primeiro da Unión Europea, así como das posibles consecuencias do BREXIT na 
nosa economía.

 - Promoción da participación galega nos debates sobre o futuro de Unión Europea, que 
comezaron en marzo de 2017 con motivo da conmemoración do 60º aniversario dos 
Tratados de Roma e que se prevé que se prolongue durante todo o 2018 para dar 
forma ao camiño a seguir do proxecto europeo despois das eleccións ao Parlamento 
Europeo de xuño de 2019.

 - En xeral, posta a disposición da Xunta de Galicia de asesoramento técnico e o apoio 
para asegurar unha activa participación da comunidade autónoma nos foros europeos 
de carácter institucional ou asociativo dos que é membro ou nos que está invitada a 
pronunciarse.

 

2. Información
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 - Envío de información europea a Galicia a través de publicacións, contactos directos cos 
departamentos da Xunta de Galicia, e principalmente, a través do renovado portal web 
(www.fundaciongaliciaeuropa.eu) e das redes sociais, incluíndo a elaboración dun boletín 
electrónico quincenal da FGE, que recolle novas de actualidade comunitaria e da partici-
pación galega nos asuntos europeos, así como anuncios de convocatorias e de procuras 
de socios para participar nelas. 

 - Información á mocidade galega sobre saídas profesionais en organismos internacionais 
e nas institucións comunitarias mediante xornadas divulgativas e mediante a difusión 
dunha guía sobre o tema que ven actualizando a FGE dende hai varios anos.

 

3. Formación en temas europeos

 - Convocatoria de bolsas dirixidas a titulados superiores, universitarios e en formación 
profesional, para a realización de prácticas en asuntos europeos nas dúas oficinas da FGE 
(Santiago de Compostela e Bruxelas) así como acollemento en prácticas de estudantes 
de graos e mestrados universitarios das tres universidades galegas. 

 - Organización de xornadas, cursos e seminarios que contribúan a dar a coñecer a Unión 
Europea en Galicia, facendo fincapé nas oportunidades laborais e de financiamento que 
esta ofrece.

 

4. Promoción da participación de entidades galegas en proxectos europeos

 - Asesoramento aos actores interesados, con especial incidencia nas pemes e nas entida-
des locais de Galicia, de xeito que estes poidan desenvolver ideas innovadoras nos seus 
eidos, fomentando o crecemento e o emprego.

 - Difusión da Guía de financiamento comunitario 2014-2020 elaborada pola FGE e cele-
bración de cursos e/ou seminarios sobre as posibilidades de financiamento comunitario 
14-20 e a xestión de proxectos europeos.

 - Estreita colaboración en Bruxelas coa Axencia Galega de Innovación (GAIN), de xeito 
que o sector da investigación e a innovación en Galicia mellore a súa participación no 
programa de financiamento de actividades de I+D+i da UE, Horizon 2020.

 - Continuación do programa de especialización en financiamento comunitario, denomi-
nada TecEuropa, iniciado en 2015, e dinamización da rede de especialistas co mesmo 
nome formada por profesionais ao servizo de entidades galegas susceptibles de optar a 
fondos da Unión Europea.

 - Participación da propia FGE en proxectos europeos que contribúan a impulsar en Ga-
licia a aplicación das políticas comunitarias, en concreto nos dous proxectos aprobados 
no marco da primeira convocatoria do programa de cooperación transfronteiriza Espa-
ña Portugal (POCTEP) 2014-2020: LIDERA e EUROCIDADE 2020.
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FUNDACIÓN SEMANA VERDE

A Fundación Semana Verde de Galicia manterá a liña de racionalización na xestión, iniciada 
en anos pasados, que permitiu, xa en 2016, saldar a débeda histórica cos provedores, tras tres 
anos consecutivos sen perdas, así como na media de pago a provedores que, a día de hoxe, 
mantense dentro dos parámetros legais.

No tocante á actividade, en clara liña ascendente nos últimos anos, a Fundación Semana 
Verde de Galicia terá como liñas mestras da súa actividade no ano 2018:

 - A dinamización das feiras consolidadas, incluíndo a feira ABANCA SEMANA VERDE, e 
GALIFOREST ABANCA.

 - A consolidación das novas feiras e eventos, como a Feira de Caza, Pesca e Natureza, 
Silleda Park e XGN R Encounter.

 - A creación de novos eventos feirais e non feirais, incidindo no carácter multisectorial do 
recinto, con eventos deportivos, musicais ou vinculados á produción audiovisual.

 - A organización de eventos da propia Xunta de Galicia ou dos seus organismos, como 
fixo en anos precedentes con varios eventos da Axencia Galega de Innovación, Sergas 
e Facenda, a través de encomenda, xa que a Fundación ten carácter de medio propio 
da Xunta de Galicia e está claramente especializada na organización de eventos, tanto 
propios como alleos, e tanto no recinto como fóra del.

 - Ademais, a fundación afondará na implantación das estratexias de crecemento: inter-
nacionalización, actualización informática, mantemento de infraestruturas, aplicación do 
principio de autoprovisión no ámbito do sector público e a canalización das políticas 
públicas, así como a procura de novos membros do padroado ou patronos-patrocina-
dores, tanto públicos como privados e seguirá co aproveitamento e explotación dos edi-
ficios e infraestruturas agora non utilizados, mediante o pagamento do correspondente 
canon polas entidades e empresas usuarias.
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III. ORZAMENTO DE GASTOS POR PROGRAMA

III.1. PROGRAMAS De GASTO

III.1.1. PROGRAMA 111E - RELACIÓNS EXTERIORES:
 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
Defender e impulsar os intereses de Galicia no ámbito da Unión Europea, e aplicar esta 

actuación a outras áreas xeográficas nas que Galicia poida estar interesada.

Representar á comunidade autónoma nos órganos de cooperación e nas institucións euro-
peas e de acción exterior, garantindo a presenza activa de Galicia en institucións e organismos 
comunitarios así como noutras esferas de actuación.

Responder as incidencias que, por actuacións da Unión Europea, poidan afectar aos intere-
ses e competencias da comunidade autónoma.

Cooperación institucional e cooperación técnica en relación coas actuacións da Administra-
ción autonómica, naquelas materias relacionadas coas políticas rexionais e sectoriais de interese 
para a comunidade autónoma.

Execución das relacións exteriores de Galicia como política de acción exterior propia, po-
tenciación da coordinación e das interrelacións cos organismos comunitarios e consolidación e/
ou ampliación dos organismos de cooperación interrexional.

Impulsar a cooperación con rexións da Unión Europea e con rexións doutras áreas xeo-
gráficas a través de estruturas de participación bilateral e multilateral. Neste ámbito é necesario 
destacar a especial cooperación coa Rexión Norte de Portugal, especialmente neste momento 
que o Presidente da Xunta de Galicia é o Presidente da Comunidade de Traballo Galicia-Norte 
de Portugal e as actuacións dentro da Macrorrexión “RESOE” na que, xunto a Galicia, Castela e 
León e o Norte de Portugal, integráronse Asturias, a Rexión Centro de Portugal e en marzo de 
2017 Cantabria.

Definir prioridades, conciliar actuacións e canalizar a información que sexa de interese para 
os departamentos da Xunta de Galicia e para a sociedade galega en xeral, tanto no ámbito da 
Unión Europea como no ámbito da acción exterior.

Coordinar e seguir o procedemento de axudas públicas e o procedemento de queixas 
comunitarias ante a Comisión Europea, a través da realización de tarefas de coordinación e 
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interlocución entre os departamentos da Xunta de Galicia, a Administración xeral do Estado e a 
Unión Europea.

Desempeñar as tarefas inherentes á súa condición de Unidade de Coordinación para a 
xestión dos fondos comunitarios destinados á cooperación transfronteiriza, de conformidade 
co establecido nos regulamentos comunitarios, nas disposicións de aplicación do programa ope-
rativo e no acordo coa autoridade de xestión. Principalmente terá que valorar as candidaturas 
de proxectos presentadas de acordo coas prioridades rexionais, realizar a xestión e control do 
programa e a validación e verificación dos gastos dos socios baixo a súa dependencia. A Unidade 
de Coordinación participará como membro do Comité de Seguimento e do Comité de Xestión 
e como co-presidente dos Comités Territoriais.

Desenvolver unha política de acción exterior propia, tendo en conta os intereses de Galicia 
e os escenarios políticos internacionais, afirmando a presenza e a imaxe de Galicia, difundindo a 
súa realidade e especificidade, e impulsando a participación con voz propia nos procedementos 
e mecanismos da política europea e da política internacional.

Defender os intereses e atender a colectividade galega no exterior cos mesmos dereitos e 
garantías que se estivese en territorio galego, promocionar a imaxe da comunidade autónoma a 
través das delegacións da Xunta de Galicia no exterior e avanzar na racionalización e moderni-
zación dos procedementos.

Colaborar no proceso de internacionalización da economía e das empresas, como un dos 
obxectivos prioritarios da Xunta de Galicia.

Asegurar un correcto funcionamento administrativo da Dirección Xeral de Relacións Exte-
riores e coa Unión Europea e da Fundación Galicia Europa.

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
O programa ten carácter universal, en termos xerais trata de afirmar a presenza e a imaxe 

de Galicia no contexto europeo e internacional para defender os intereses dos seus cidadáns.

Non obstante hai subgrupos específicos que se citan deseguido:

 - Delegacións da Xunta de Galicia no exterior

 - Fundación Galicia Europa

 - Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal

 - Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal
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DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
Os principais obxectivos da acción exterior de Galicia son o apoio á cidadanía galega no 

exterior e a consolidación da imaxe de Galicia fóra das nosas fronteiras, en especial nos principais 
mercados co fin da internacionalización da economía e das empresas galegas.

Desde a década dos 90, o foco fundamental da actuación de Galicia mais alá do noso te-
rritorio veu dado pola cooperación coa Rexión Norte de Portugal, coa que temos constituída a 
Comunidade de Traballo mais antiga da fronteira, desde hai algo máis de 25 anos. Ademais, des-
de 2010 funciona a Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia - Norte de Portugal, 
que é un instrumento esencial para fomentar as relacións de cooperación con todas as entidades, 
públicas e privadas, dentro da Eurorrexión.

Tanto na pasada lexislatura como na actual, a Xunta de Galicia puxo en marcha algunhas ini-
ciativas tendentes a reforzar a acción exterior de Galicia e a súa presenza alén das nosas frontei-
ras. Dentro delas cabe salientar o Consello de Acción Exterior, creado na pasada lexislatura, para 
consensuar cos principais actores as liñas básicas da actuación exterior de Galicia; a Macrorrexión 
“RESOE” como un elemento aglutinador das actuacións das rexións do sudoeste europeo. E, no 
eido eurorrexional, o Presidente da Xunta de Galicia asumiu a presidencia da Comunidade de 
traballo Galicia-Norte de Portugal desde maio de 2017.

No ámbito da cooperación transfronteiriza, cómpre salientar, que a Dirección Xeral de 
Relacións Exteriores e coa Unión Europea ten asumido a competencia como Unidade de Coor-
dinación do Programa de Cooperación Transfronteiriza Interreg V-A España Portugal 2014-2020, 
e actúa como organismo intermedio nas tarefas de verificación de gastos dos beneficiarios da 
súa competencia. A Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia - Norte de Portugal 
(GNP,AECT) é a entidade que executa as políticas que deseña a Comunidade de Traballo Galicia 
- Norte de Portugal. 

Por outra parte Galicia, xunto co Norte de Portugal e con Castela e León, deu os pasos para 
impulsar a posta en marcha da macrorrexión RESOE, na que se integraron en 2014 o Principado 
de Asturias e a Rexión Centro de Portugal e en 2017 Cantabria.

Galicia ten participación activa na Comisión Arco Atlántico, na Conferencia de Rexións 
Periféricas e Marítimas de Europa (CRPM) e a Asemblea das Rexións Fronteirizas de Europa 
(ARFE), perseguindo a consolidación e relevancia da presenza galega nas organizacións rexionais 
europeas.

No ámbito da Unión Europea un dos principais obxectivos foi a defensa dos intereses gale-
gos en todos os órganos e institucións con participación autonómica, en especial no Comité das 
Rexións, no que Galicia contribuíu coa elaboración do ditame relativo ao novo consenso euro-
peo sobre desenvolvemento: noso mundo, nosa dignidade, noso futuro, así como a establecer a 
posición deste órgano en outros numerosos ditames de grande interese para a nosa comunidade 
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autónoma (futuro da política de cohesión, crecemento azul, política agrícola común despois de 
2020, gobernanza dos océanos, debate sobre o futuro de Europa, etc.).

Levouse a cabo o seguimento das políticas comunitarias de maior incidencia en Galicia como 
as políticas agraria e da pesca, a política de cohesión, as cuestións demográficas ou as redes de 
transporte, entre outras.

Galicia deu continuidade aos mecanismos de coordinación existentes entre a Administra-
ción xeral do Estado (AXE) e as comunidades autónomas (CCAA) nos asuntos europeos me-
diante o seguimento e a participación activa nos distintos órganos de cooperación sectoriais no 
seno da CARUE así como nos comités da Comisión Europea e nos Consellos da UE.

Durante os pasados anos Galicia exerceu a representación das comunidades autónomas 
en varias formacións do Consello de Ministros da Unión Europea, destacando especialmente a 
participación en 2017 no ámbito da pesca.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
O programa está encadrado no marco legal seguinte:

 - Decreto 72/2013, do 25 de abril, modificado polo Decreto 11/2015 do 5 de febreiro, 
polo que establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia e da Consellería de Presiden-
cia, Administracións Públicas e Xustiza.

 - Decreto 368/2009 do 30 de xullo, polo que se crea e se regula o Consello de Acción 
Exterior.

 - Decreto 178/2015, do 26 de novembro, polo que se regula a acción exterior da Comu-
nidade Autónoma de Galicia.

 - Acordo constitutivo da Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal, realizado 
en Santiago de Compostela o 24 de febreiro de 2006.

 - Convenio de cooperación territorial europea entre a Xunta de Galicia e a Comisión 
de Coordinación e Desenvolvemento Rexional do Norte de Portugal, polo que se crea 
a Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal (GNP, 
AECT), realizado en Santiago de Compostela, o 22 de setembro de 2008.

 - Programa Interreg V-A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020, aprobado pola Comi-
sión Europea o 12 de febreiro do 2015, e financiado polo Fondo Europeo de Desen-
volvemento Rexional (FEDER).

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
As actuacións deste programa teñen por finalidade reforzar a presenza exterior de Galicia 

e visibilizar a súa participación naqueles foros nos que se poida mellorar a posición galega, en 
especial no período de programación comunitaria 2014 - 2020. Así mesmo, estas accións di-
ríxense a prestar apoio e asesoramento aos distintos departamentos da Xunta de Galicia sobre 
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as políticas comunitarias de especial ncidencia e interese para a comunidade autónoma, dentro 
dos obxectivos da Estratexia Europa 2020.

Esta promoción da acción exterior verase extraordinariamente potenciada no exercicio 
2018 grazas ao emprego de dous importantes instrumentos: o novo decreto regulador da ac-
ción exterior de Galicia e a Estratexia Galega de Acción Exterior. Ambos os dous instrumentos 
converten a Galicia na primeira comunidade autónoma en dotarse do marco normativo e de 
planificación que lle permitan aproveitar as oportunidades que abre a nova lexislación básica.

A busca de sinerxías con outras rexións servirá para acadar unha maior forza á hora de de-
fender as nosas posicións, para maximizar a rendabilidade do esforzo ao aglutinar a outras rexións 
con obxectivos concorrentes cos galegos. De maneira singular, promoverase a consolidación da 
Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal mediante aos fondos procedentes do Programa europeo 
Interreg V-A do actual período de programación.

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión X

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea
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Fundación Galicia Europa

 

III.1.2. PROGRAMA 121A - DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE 
ADMINISTRACIÓN XERAL :

 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
Dentro do ámbito das competencias da consellería, os obxectivos e liñas fundamentais 

céntranse no apoio e na coordinación das actividades do resto dos órganos que a integran nos 
seguintes eidos:

a) Na elaboración de estudos e propostas de actuación sobre aspectos relativos á estrutu-
ración, planificación, organización, métodos de traballo e de mellora da xestión.

b) No seguimento e control dos expedientes de contratación, dos convenios e protocolos 
de colaboración.

c) Nas obras e proxectos.

d) E no seguimento e control dos expedientes de subvencións. 
 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
As actuacións recollidas no programa están dirixidas a atender as necesidades de funciona-

mento dos servizos administrativos, o que redunda nun servizo público máis eficaz que ten como 
destinatarios directos aos cidadáns da Comunidade Autónoma de Galicia, o que determina o 
carácter universal do colectivo ao que van dirixidas as ditas actuacións.

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
Continuando coa senda iniciada nas pasadas lexislaturas, seguiremos adoptando, en 2018, 

medidas que posibiliten avanzar nunha administración máis eficiente no uso dos recursos públi-
cos e máis aberta, entendible e simplificada dende o punto de vista da relación cos cidadáns e 
tamén das empresas.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
O programa encádrase no marco legal seguinte: 

 - Decreto 72/2013, do 25 de abril, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepre-
sidencia e da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.
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 - Orde do 28 de abril de 2011, pola que se regula a edición electrónica do Diario Oficial 
de Galicia e se determina a súa posta en funcionamento.

 - Decreto 191/2011, do 22 de setembro, de organización e funcionamento dos rexistros 
da Administración xeral e das entidades públicas instrumentais da Comunidade Autó-
noma de Galicia.

 - Decreto 327/1994, do 3 de novembro, polo que se regulan os servizos de automobilis-
mo da Xunta de Galicia e Decreto 199/2003, do 27 de febreiro, polo que se modifica 
o anterior.

 - Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de xaneiro de 2011 polo que se aproba 
a Instrución pola que se regula a xestión do gasto do Parque Móbil da Xunta de Galicia.

 - Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego.

 - Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de fundacións 
de interese galego.

 - Decreto 15/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento do rexistro de 
fundacións de interese galego.

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
Finalmente, cómpre sinalar que a finalidade deste programa está orientada a proporcionar 

unha administración de calidade, eficiente e cercana ao cidadán.

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

X

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)
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Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

 

BReVe DeSCRICIÓN DO PROGRAMA DeNDe A PeRSPeCTIVA De XÉNeRO
O programa ten por obxecto a mellora da organización e funcionamento da administración, 

dotando aos centros directivos dos medios materiais e económicos necesarios para que desen-
volvan a súa actividade de xeito eficaz e eficiente.

 

IDeNTIFICACIÓN DuN Ou VARIOS OBXeCTIVOS eN MATeRIA De IGuAl-
DADe PReSeNTeS NA NORMATIVA e PlANS VIXeNTeS e Que SON De 
APlICACIÓN NO DeSeNVOlVeMeNTO DAS ACCIÓN CONTeMPlADAS 
NeSTe PROGRAMA 
Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do 
departamento

X

Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e 
homes

Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres 
e homes na sociedade

X

Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais 
e nas condicións de traballo

Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres

Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información

Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación 
territorial e vivenda

Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que 
facilite a conciliación e a corresponsabilidade

Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos 
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte, 
saúde, etc.)
Participación das mulleres no desenvolvemento rural

Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de 
pobreza ou exclusión social
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Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero

Outros (especificar)

 

IDeNTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADeS PReVISTAS DIReCTAMeNTe RelA-
CIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGuAlDADe eNTRe MulleReS e HO-
MeS, INDICANDO PARA CADA uNHA, AS PeRSOAS ÁS Que eSTÁ DIRIXIDA. 
INDICAR, NO CASO De DISPOR DeSTeS DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTe-
RÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TeRRITORIAl, eTC.) Ou 
PeRSOAS (IDADe, NIVel eDuCATIVO, eTC.), DeSTINATARIAS DAS AC-
CIÓNS.

Para o desenvolvemento das actividades que se financian con este programa de gasto aplíca-
se fundamentalmente o Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba 
o seu texto refundido da lei de contratos do sector público (TRLCSP), polo que debe velarse 
porque se cumpra o establecido no artigo 60.1.c) do indicado texto, en canto ás prohibicións de 
contratar e que establece “Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en 
materia de disciplina de mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral y de 
igualdad de oportunidades ...”.

Tamén se inclúe en todos os pregos como criterio de desempate a acreditación da implan-
tación dun plan de igualdade ou a obtención da Marca Galega de Excelencia en Igualdade, de 
acordo co establecido nos artigos 67 e 75 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, 
polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Ga-
licia en materia de igualdade e nos artigos 11 e 22 do Decreto 33/2009, do 21 de xaneiro, polo 
que se regula a promoción da igualdade nas empresas e a integración do principio de igualdade 
nas políticas de emprego.

Inclúense tamén condicións especiais de execución dos contratos e consideracións de tipo 
social que tenden a reducir ou eliminar as desigualdades entre mulleres e homes no mercado 
laboral (artigos 121 e 150 do TRLCSP).

 

PReVISIÓN e VAlORACIÓN DOS POSIBleS eFeCTOS DO PROGRAMA 
SOBRe uN e OuTRO SeXO e SOBRe A IGuAlDADe De OPORTuNIDADeS 
eNTRe MulleReS e HOMeS.

Cando se recollan nos pregos de cláusulas administrativas condicións especiais de execu-
ción, dado o volume de contratos que se celebran, pode contribuírse á redución das diferenzas 
laborais entre mulleres e homes.
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C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Secretaría Xeral Técnica

 

III.1.3. PROGRAMA 121B - ASESORAMENTO E DEFENSA DOS INTERESES DA 
COMUNIDADE AUTÓNOMA :

 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
Á Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia, con rango de dirección xeral, correspóndelle 

a dirección e coordinación dos servizos de asistencia xurídica da administración da comunidade 
autónoma e da súa Administración institucional, tanto consultiva como contenciosa, nos termos 
da Lei 7/1984, do Parlamento de Galicia, e do artigo 551.3 da Lei orgánica do Poder Xudicial.

Coa aprobación da Lei 4/2016, do 4 de abril, de ordenación da asistencia xurídica da Ad-
ministración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e do seu sector público, en 2018 a 
Asesoría Xurídica Xeral debe afrontar un proceso de importante reorganización, procedendo a 
establecer unha nova mecánica de traballo e de reparto de funcións.

Así, e polo que respecta ó sector público autonómico, intensifícase tamén a aplicación do 
principio de autoprovisión deseñado pola Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do 
sector público autonómico e que supón a asunción, con carácter xeral, por parte do corpo letra-
do da Xunta de Galicia das funcións de asesoramento xurídico e defensa en xuízo dos entes da 
administración paralela. Naqueles casos excepcionais nos que isto non sexa posible e se recorra, 
a un contrato externo, a Asesoría Xurídica Xeral conserva o poder de supervisar a execución 
do dito contrato e de coordinar a súa actuación para que se suxeite á unidade de doutrina legal 
dentro do sector público autonómico.

Deste xeito, refórzase o control legal para que todo o sector público estea suxeito ao mes-
mo grao de supervisión e control legal, o que se traduce nunha mellora da súa actuación e, en 
consecuencia, nun incremento substantivo da calidade xurídica da súa actividade.

Asemade, este control transversal permite tamén procurar o seguimento dos modelos de 
colaboración entre entes do sector público autonómico previstos na Guía da colaboración ho-
rizontal, aprobada polo Consello da Xunta de Galicia, que facilita aos órganos da Xunta a subs-
crición de encomendas de xestión e acordos de colaboración que permitan poñer en práctica o 
principio de autoprovisión inserido na devandita lei de racionalización. 
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Tamén se pretende, neste ano 2018, ao igual que no ano 2017, seguir reforzando a coordi-
nación dos servizos consultivos e contenciosos nas diversas áreas, especialmente nas materias de 
contratación pública e subvencións. 

A intervención dos letrados nas distintas fases do procedemento de contratación pública 
proporciónalles unha posición inmellorable, non só para garantir a legalidade dos procedemen-
tos, senón tamén para impulsar, a través do asesoramento ós órganos xestores, aproveitar as 
contratacións públicas para contribuír a obxectivos estratéxicos da comunidade, como poden ser 
a innovación ou a atención ás necesidades sociais. A Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racio-
nalización do sector público autonómico introduciu no ordenamento xurídico galego uns princi-
pios reitores da contratación pública en liña coas máis recentes directivas europeas na materia.

Para desenvolver ese mandato legal, a Xunta de Galicia aprobou no último ano, Guías de 
actuación para o fomento da contratación innovadora, da contratación socialmente responsable 
e da participación das pequenas e medianas empresas, a través da introdución de cláusulas e 
condicións específicas nos pregos, ás que está previsto que se unan outras relativas, por exemplo, 
á sostibilidade ecolóxica. 

Será papel do corpo de persoal letrado da Xunta seguir asesorando aos órganos de contra-
tación dos sector público autonómico na aplicación dos instrumentos xurídicos recollidos nestas 
Guías e, en consecuencia, dar concreción a ese carácter estratéxico da contratación pública 
galega.

En particular, tendo en conta a importancia dos fondos comunitarios previstos para estas 
atencións, a Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia debe seguir potenciando a utilización das mo-
dalidades de compra pública innovadora, mantendo o papel acadado por Galicia como unha das 
comunidades autónomas máis avanzadas neste campo.

Do mesmo xeito, a aplicación das recomendacións da Guía de cláusulas sociais debe ga-
rantir que as empresas contratistas do sector público autonómico non só sexan as mellores no 
concreto proxecto que se lles require, senón que ofrecen e tamén un plus de compromiso coa 
sociedade a través de boas prácticas sociais no eido das condicións laborais, do fomento da 
igualdade e do fomento da inclusión das persoas con discapacidade.

Así mesmo, de acordo coa Guía para unha contratación pública aberta a PEMES e empresas 
incipientes, a Asesoría Xurídica Xeral desempeña un papel importante no deseño dos pregos e 
expedientes contractuais trasladando orientacións aos órganos de contratación acerca de como 
aplicar o réxime de contratación pública de forma que se facilite a participación das pequenas e 
medianas empresas nas licitacións do sector público. 

As PEMEs considéranse en xeral a espiña dorsal da economía da UE e, por ende da econo-
mía galega, e para aproveitar ao máximo o seu potencial de creación de emprego, crecemento 
e innovación, debe facilitarse o seu acceso aos contratos públicos. A maior participación das 
PEMEs nas compras públicas xerará unha competencia máis intensa pola obtención de contratos 
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públicos, o que ofrecerá aos poderes adxudicadores unha mellor relación calidade-prezo e unha 
maior eficiencia do uso dos fondos públicos.

A Asesoría Xurídica Xeral convértese polo tanto en peza clave para seguir velando pola 
incorporación de medidas e boas prácticas que garantan o acceso das PEMES e empresas inci-
pientes aos procedementos de contratación.

Tamén debe destacarse que segundo a Lei 4/2016, do 4 de abril, de ordenación da asistencia 
xurídica da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e do seu sector público, 
a Asesoría Xurídica Xeral debe asistir á Administración autonómica na elaboración de modelos 
de pregos de cláusulas administrativas que contribúan a homoxeneizar a práctica contractual da 
administración xeral e do seu sector público, co obxectivo de acadar unha maior eficiencia na 
tramitación dos procedementos de adxudicación en interese de todos os participantes e facilitar 
a concorrencia.

Nesta mesma liña, en cumprimento da propia Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racio-
nalización do sector público autonómico, a Asesoría Xurídica seguirá velando pola aplicación das 
Directrices de Técnica Normativa, aprobadas polo Consello da Xunta de Galicia, que proporcio-
na as pautas e os criterios técnicos para conseguir unha estrutura e unha redacción homoxéneos 
nas diferentes disposicións administrativas de carácter xeral, o que facilita a súa aplicación. A 
aplicación da nova lexislación, que garantirá á presenza da Asesoría Xurídica dende o comezo 
dos procesos de elaboración normativa, facilitará a consecución destes obxectivos.

Así mesmo, de acordo co artigo 32 da Lei 4/2016, do 4 de abril, de ordenación da asistencia 
xurídica da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e do seu sector público, 
relativo á prevención da corrupción:

“A Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia participará na elaboración dos plans de pre-
vención de riscos de corrupción que se elaboren polo sector público autonómico. En particular, 
deberá emitir informe sobre a súa adecuación aos requirimentos establecidos no artigo 31 bis do 
Código penal con carácter previo á súa remisión ao Consello de Contas de Galicia. Así mesmo, 
coñecerá dos resultados das avaliacións que este órgano faga sobre os devanditos plans.

Sen prexuízo das función dos órganos encargados da supervisión do funcionamento e do 
cumprimento dos modelos de prevención que se implanten, a Asesoría Xurídica Xeral exercerá 
as función de control de legalidade nos procedementos de formación da vontade das entidades 
do sector público que se determinen nos plans indicados, conforme, se é o caso, co que se 
dispoña nos acordos de asistencia xurídica previstos no artigo 2 desta lei. No marco destas fun-
cións, informará os organismos encargados de vixiar o funcionamento e observancia do modelo 
de prevención dos incumprimentos que observe e asesoraraos en dereito cando así o soliciten”.

Por último, para cumprir os obxectivos anteriores e, en calquera caso, para garantir unha 
asistencia xurídica satisfactoria e de calidade á Administración autonómica, a Dirección Xeral da 
Asesoría Xurídica Xeral persigue seguir atendendo adecuadamente á formación e especialización 
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dos letrados, tanto mediante xornadas internas de formación como a través da organización e 
participación en seminarios impartidos por profesionais caracterizados pola súa excelencia e co-
ñecemento das materias xurídicas, buscando especialmente a colaboración da EGAP como enti-
dade instrumental da Administración autonómica dedicada á formación das persoas empregadas 
públicas. En particular, tendo en conta o incremento de asuntos penais nos que a Administración 
ten intervención (ademais dos supostos nos que a administración sofre prexuízos directamente, 
outros casos que afectan aos intereses xerais como os delitos de incendios, contra o medio am-
biente ou casos de violencia de xénero), seguirase reforzando a formación en materia penal. Do 
mesmo modo, seguirase prestando especial atención á formación en dereito laboral así como en 
cuestións relativas ó principio de autoprovisión da administración e ó dereito da competencia.

No eido da prevención da corrupción, a Lei 4/2016, do 4 de abril, de ordenación da asis-
tencia xurídica da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e do seu sector 
público, atribúe un papel certamente relevante de control da legalidade á Asesoría Xurídica Xeral 
da Xunta de Galicia, que se materializa na labor atribuída aos letrados/as da Xunta de Galicia, xa 
que no artigo 32 do devandito texto legal indicase que a Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de 
Galicia participará na elaboración dos plans de prevención de riscos de corrupción que se elabo-
ren polo sector público autonómico. 

En particular, deberá emitir informe sobre a súa adecuación aos requirimentos establecidos 
no artigo 31 bis do Código penal con carácter previo á súa remisión ao Consello de Contas 
de Galicia. Así mesmo, coñecerá dos resultados das avaliacións que este órgano faga sobre os 
devanditos plans.

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
A actuación da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia diríxese á cidadanía, dado que 

este centro directivo, e dentro dela os seus letrados, teñen atribuída en exclusiva unha dobre 
función: a de asesoramento xurídico da administración e a de defensa en xuízo da mesma. 

Esta dobre función ten como finalidade asegurar o sometemento da actuación administrati-
va á legalidade e á defensa dos intereses propios da comunidade autónoma, o que redunda, en 
último termo, a favor do cidadán.

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
Como se sinalou anteriormente, a Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia e, dentro 

dela os seus letrados, teñen atribuída en exclusiva unha dobre función, a de asesoramento xurí-
dico da administración e a de defensa en xuízo desta.

Así, e en canto á labor de defensa en xuízo da administración, aos preitos seguidos en pri-
meira instancia (polos gabinetes das catro provinciais e de Santiago) hai que sumarlle os recursos 
ordinarios e extraordinarios (de casación). A todo isto hai que engadirlle ademais os preitos e 
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recursos no Servizo Galego de Saúde e das entidades do sector público asistidas mediante con-
venio de colaboración.

Por outra banda, en canto á función de asesoramento xurídico, hai que ter en conta que a 
elaboración de informes constitúe unha das principais actividades dos letrados de cada unha das 
consellerías.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
Os obxectivos e liñas de acción da Asesoría Xurídica Xeral son os que se definen e concre-

tan na Lei 4/2016, do 4 de abril, de ordenación da asistencia xurídica da Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia e do seu sector público e, en xeral, a prestación de asistencia 
xurídica tanto contenciosa como consultiva á administración autonómica e ao seu sector público. 

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
Os obxectivos a conseguir son os propios da Asesoría Xurídica Xeral definidos na Lei 

4/2016, do 4 de abril, de ordenación da asistencia xurídica da Administración xeral da Comu-
nidade Autónoma de Galicia e do seu sector público, e que se concretan no asesoramento á 
administración autonómica e ao sector público en asuntos constitucionais así como a representa-
ción e defensa ante o Tribunal Constitucional; no asesoramento á administración da comunidade 
autónoma e ao seu sector público en materia de dereito comunitario europeo e o seguimento 
de normativa comunitaria; no asesoramento e emisión de informes en dereito á administra-
ción autonómica e ao seu sector público; no estudo e informe dos anteproxectos de lei e dos 
proxectos de normas regulamentarias e na defensa e representación en xuízo da Administración 
autonómica e das entidades pertencentes ao seu sector público. 

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

X

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres
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Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

 

BReVe DeSCRICIÓN DO PROGRAMA DeNDe A PeRSPeCTIVA De XÉNeRO
A Asesoría Xurídica Xeral e, dentro dela os seus letrados e letradas, teñen atribuída en 

exclusiva as funcións de asesoramento xurídico da administración e a de defensa en xuízo desta.

 

IDeNTIFICACIÓN DuN Ou VARIOS OBXeCTIVOS eN MATeRIA De IGuAl-
DADe PReSeNTeS NA NORMATIVA e PlANS VIXeNTeS e Que SON De 
APlICACIÓN NO DeSeNVOlVeMeNTO DAS ACCIÓN CONTeMPlADAS 
NeSTe PROGRAMA 
Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do 
departamento

X

Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e 
homes

Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres 
e homes na sociedade

X

Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais 
e nas condicións de traballo

Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres

Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información

Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación 
territorial e vivenda

Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que 
facilite a conciliación e a corresponsabilidade

Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos 
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte, 
saúde, etc.)
Participación das mulleres no desenvolvemento rural
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Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de 
pobreza ou exclusión social

Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero

Outros (especificar)

 

IDeNTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADeS PReVISTAS DIReCTAMeNTe RelA-
CIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGuAlDADe eNTRe MulleReS e HO-
MeS, INDICANDO PARA CADA uNHA, AS PeRSOAS ÁS Que eSTÁ DIRIXIDA. 
INDICAR, NO CASO De DISPOR DeSTeS DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTe-
RÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TeRRITORIAl, eTC.) Ou 
PeRSOAS (IDADe, NIVel eDuCATIVO, eTC.), DeSTINATARIAS DAS AC-
CIÓNS.

O Consello da Xunta na súa reunión de once de xullo de dous mil trece aprobou un Acor-
do conxunto da Secretaría Xeral da Igualdade e da Asesoría Xurídica Xeral para o exercicio da 
acción popular por parte da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia nos 
procedementos penais en casos de morte por causa de violencia de xénero.

 

PReVISIÓN e VAlORACIÓN DOS POSIBleS eFeCTOS DO PROGRAMA 
SOBRe uN e OuTRO SeXO e SOBRe A IGuAlDADe De OPORTuNIDADeS 
eNTRe MulleReS e HOMeS.

Cumprimento dos obxectivos e das medidas propostas en materia de incorporación da 
perspectiva de xénero.

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia

 

III.1.4. PROGRAMA 121C - RELACIÓNS INSITUCIONAIS :
 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
Este programa de gasto está configurado para atender o exercicio das funcións que ten 

asignadas a Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias en execución do previs-
to no vixente decreto de estrutura orgánica da Vicepresidencia e da Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza.
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O programa centrará a súa actividade durante 2018 en continuar co proceso de mellora de 
eficiencia que está levando a cabo dende o ano 2009. 

Proba disto é a súa destacada liña de traballo na coordinación e canalización das actividades 
da Xunta en relación coas iniciativas de control e impulso do Parlamento de Galicia, exercendo 
como canle de comunicación axeitada entre a Xunta de Galicia e o Parlamento respecto á tra-
mitación de calquera tipo de iniciativa parlamentaria e solicitando das distintas consellerías ou ór-
gano da Xunta os informes procedentes para a resposta e tramitación das iniciativas que derivan 
da función de control e impulso ao Goberno e a elaboración das respostas ás preguntas escritas.

Por outra banda, outro dos obxectivos principais desta dirección xeral será o seguimen-
to dos acordos parlamentarios e, especialmente, do desenvolvemento do programa lexislativo 
aprobado polo Consello da Xunta.

Na súa vertente de relacións institucionais, a dirección xeral centrarase tamén en optimizar 
as relacións bilaterais da Xunta de Galicia co Goberno de España, tanto dende o punto de vista 
de resultados como dende o de custo económico.

Así, búscase o fomento e mellora das relacións coa Administración xeral do Estado, refor-
zando a regularidade das reunións da Comisión Bilateral de Cooperación do Estado e da comu-
nidade autónoma.

Dende esa comisión, buscarase iniciar negociacións para a transferencia de novas competen-
cias naquelas materias nas que a nosa comunidade ten un especial interese, coidando sempre de 
que veñan acompañadas da suficiente dotación económica para sostelas. Tamén xestionarase a 
conflitividade constitucional, intentando solucionar mediante a negociación os conflitos de com-
petencias que poidan xurdir entre as partes. E reivindicarase a necesaria participación e audiencia 
de Galicia na toma de decisións e na elaboración de disposicións normativas de rango estatal 
que poidan afectar as súas competencias e á prestación dos seus servizos ou distorsionar a súa 
planificación económico-orzamentaria.

A cooperación horizontal coas demais comunidades autónomas é outro obxectivo priori-
tario para a dirección xeral, que buscará reforzar o seguimento das súas disposicións normativas 
e tamén potenciar a colaboración a través de convenios e protocolos que permitan compartir 
servizos e recursos, unificar criterios e aportar eficiencia ao funcionamento do noso modelo 
territorial e á prestación dos servizos públicos.

Por último, dentro do compromiso da Xunta de Galicia coa transparencia, seguirase a me-
llorar o funcionamento do Rexistro de Convenios, actualizándoo e perfeccionándoo para facilitar 
o acceso ao mesmo por parte das persoas interesadas.
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POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
No exercicio destas funcións non se ve afectado ningún colectivo en particular, senón o total 

da poboación galega.

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
A dinámica administrativa e parlamentaria española complicouse nos últimos anos dende un 

punto de vista cualitativo, xa que a cambiante dinámica socioeconómica do Estado e a influencia 
da produción normativa europea motivan, xunto a outros factores, a complexidade crecente da 
normativa española.

A efectos prácticos isto implica unha maior carga de traballo e unha maior complexidade 
do seu desempeño.

As medidas levadas a cabo pasaron pola implementación de novas aplicacións informáticas, 
que permiten axilizar e mellorar o traballo a realizar, e polo esforzo persoal e directo dos funcio-
narios da Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
O marco legal que comprende as actuacións do programa é o seguinte:

 - Decreto 72/2013, do 25 de abril, polo que establece a estrutura orgánica da Vicepresi-
dencia e da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

 - Decreto 126/2006, do 20 de xullo, polo que se regula o Rexistro de Convenios da 
Xunta de Galicia.

 - Decreto 351/2009, do 9 de xullo, polo que se regula a legalización de documentos da 
Administración da Comunidade Autónoma de Galicia que deban producir efectos no 
estranxeiro.

 - Orde do 12 de marzo de 2003 pola que se dispón a publicación do acordo de aproba-
ción das normas de organización e funcionamento da Comisión Bilateral de Coopera-
ción Administración xeral do Estado- Comunidade Autónoma de Galicia.

 - Decreto 379/2009, do 27 de agosto, polo que se crea a Comisión de seguimento de 
disposicións normativas estatais e doutras comunidades autónomas.

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
Os beneficios que se pretenden acadar son: mellorar a canle de comunicación entre a Xunta 

de Galicia e o Parlamento galego, salvagardar as competencias da Comunidade Autónoma de 
Galicia e garantir o coñecemento e aceso da cidadanía aos convenios que sexan autorizados 
polo Consello da Xunta de Galicia e os que outorguen os departamentos da Xunta, organismos 
autónomos e entes de dereito público da Administración autonómica.
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B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión X

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Dirección Xeral de Relacións institucionais e Parlamentarias

 

III.1.5. PROGRAMA 122A - AVALIACIÓN E CALIDADE DA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA :

 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
Unha administración de maior calidade debe de impulsar actuacións orientadas ao logro 

da eficacia no seu funcionamento, a eficiencia na asignación de recursos, ao impulso da transpa-
rencia e á axilización de procedementos administrativos; a potenciar o acceso electrónico aos 
servizos públicos e a garantir o coñecemento dos dereitos das persoas usuarias e, en definitiva, 

Memoria II VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E 
XUSTIZA



2018

Proxecto

176

ao establecemento dos mecanismos necesarios para a mellora continua dos servizos públicos 
incrementando así o grao de satisfacción da cidadanía.

Neste marco, os obxectivos e liñas de acción da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma 
Administrativa, ademais de dar continuidade a actuacións e proxectos xa iniciados en exercicios 
anteriores, son os que se indican a continuación,

 -  Velar, supervisar e seguir propoñendo criterios e actuacións normalizadas para o mellor 
cumprimento das obrigas de publicidade activa e do dereito de acceso da cidadanía á 
información pública de conformidade coa normativa básica de transparencia e a nova 
Lei galega 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno co obxecto de que 
Galicia continúe á cabeza das administracións públicas mais transparentes.

En relación co anterior, fomentar e coordinar a posta en marcha de desenvolver as ac-
cións que permitan incrementar o nivel da calidade e reutilización da información pública 
que difunde o sector publico autonómico a través do Portal de Transparencia e Gober-
no Aberto para a súa consolidación como punto de referencia e acceso da cidadanía. 

 -  Garantir o eficiente funcionamento da oficina de defensa da persoa usuaria dos servizos 
públicos, en cumprimento da Lei 1/2015, do 1 de abril e do novo decreto de atención á 
cidadanía do sector público autonómico, que ten como obxectivos entre outros, servir 
de enlace entre a cidadanía e o sector público autonómico, centralizar a tramitación 
das suxestións e queixas promovendo a participación cidadá e propoñer actuacións de 
mellora ou accións correctivas das deficiencias que se detecten no seu caso, no funcio-
namento do sector publico autonómico. Así, moitas melloras organizativos tiveron a súa 
causa nas mais de 500 suxestións e queixas tramitadas dende a súa posta en funcio-
namento, como a axilización e automatización das comunicacións de queimas no agro 
galego, os avisos de retirada de niños de vespa velutina, as melloras dos protocolos na 
xestión das solicitudes de dependencia e discapacidade ou na sinalización dos edificios 
administrativos, entre outras.

 - Dentro do compromiso co incremento da participación cidadá e da eficiencia na xestión 
pública, garantir a dispoñibilidade de todos os canles de presentación de suxestións e 
queixas previstas no decreto de atención á cidadanía poñendo especial atención na 
modalidade de recepción telefónica dirixido especialmente á facilitar a accesibilidade ás 
persoas con discapacidade visual. 

 -  Afondar nas técnicas, metodoloxías e sistemáticas que permitan a implantación de sis-
temas de xestión de calidade no sector público autonómico, o establecemento de 
estándares de calidade na prestación dos servizos públicos e a avaliación das demandas 
cidadás a través da realización de estudos sobre o seu grao de satisfacción. Para iso 
continuarase co desenvolvemento da Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade 
dos servizos públicos e da boa administración a través, entre outras medidas, dos plans 
plurianuais de mellora da calidade.

 -  Impulsar, asesorar e apoiar aos órganos, servizos e unidades na elaboración e actuali-
zación das súas cartas de servizo, en especial, no relativo ao establecemento de indica-
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dores e estándares de calidade, emitindo informe con carácter previo á súa aprobación 
pola consellería ou entidade instrumental respectiva.

 -  Trala realización do proxecto piloto de análise de cargas de traballo na Vicepresidencia 
e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, compre estender os 
traballos de análise e avaliación as restantes unidades administrativas do sector publico 
autonómico co obxecto de lograr unha mellor distribución da carga de traballo e refor-
zar así as áreas de traballo cun maior volume de tramitación e de actividade.

 -  Unha vez rematado o Plan de Axilización Administrativa (Plan Achega 2014-2016), no 
que máis de 900 procedementos administrativos foron simplificados e incorporados á 
sede electrónica da Xunta de Galicia para o seu inicio, favorecendo unas relacións mais 
áxiles e próximas coa cidadanía, o obxectivo seguinte é acadar unha tramitación electró-
nica integral no novo contexto da Administración dixital, en cumprimento da normativa 
vixente en materia de procedemento administrativo común.

Un proceso que se está a levar a cabo en colaboración coa AMTEGA e que está a im-
plicar entre outras actuacións a necesidade de normalizar os formatos electrónicos de 
toda a documentación administrativa, determinar os mecanismos e os procesos de con-
servación e de eliminación dos expedientes e dos seus documentos, así como o acceso 
aos mesmos de xeito electrónico coa conseguinte redución das cargas administrativas 
e aforro en tempos.

 -  Continuar co labor de control que a Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionaliza-
ción do sector público autonómico atribúe a este departamento no relativo aos proce-
sos de creación de novas entidades instrumentais ou de integración no sector publico 
autonómico doutras existentes, a través do análise e informe sobre á súa procedencia, 
tendo en conta razóns de eficacia, autonomía de xestión e non duplicidade.

 - Continuar avanzando na acreditación dixital dos empregados públicos nas entidades 
instrumentais que restan, logo de ter finalizado o proceso no ámbito da Administración 
xeral, implantando así un sistema horario común e homoxéneo en todo o sector públi-
co autonómico por igual.

 -  Afondar no proceso de simplificación administrativa en colaboración coa AMTEGA des-
tinado a eliminar os trámites e documentos innecesarios ou en poder da administración, 
reducir as cargas administrativas, así como os tempos de tramitación. 

 - Seguir fomentando a extensión do Teletraballo no sector publico autonómico, posto 
en marcha no ano 2014, e que xa está sendo utilizado na actualidade por mais de 235 
empregados públicos como modalidade de traballo que facilita a conciliación da súa vida 
familiar e laboral.

 -  Informar as estruturas orgánicas e as relacións de postos de traballo, previa a realización 
de análises de carga de traballo en relación co persoal dos órganos, servizos e unidades 
administrativas seguindo criterios de racionalidade para acadar así unha Administración 
pública máis eficaz e eficiente.

 -  Analizar e informar todas as normas reguladoras dos procedementos administrativos, 
e as bases e convocatorias das axudas e subvencións do sector publico autonómico, 
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propoñendo criterios de racionalización e simplificación de trámites, eliminando do-
cumentación innecesaria ou en poder da administración e normalizando os anexos a 
utilizar pola cidadanía.

 -  Actualizar permanentemente a guía de procedementos e servizos dispoñibles na sede 
electrónica da Xunta de Galicia, garantindo que estea a disposición de toda a cidadanía 
a lexislación aplicable, os requisitos e documentación necesaria para a súa tramitación, os 
seus prazos de resolución, o órgano responsable da súa xestión, a necesidade de abono 
de taxas, se fose necesario, así como os modelos normalizados dispoñibles.

 -  Promover a implantación dos contratos programa nas entidades instrumentais do sector 
público autonómico, en especial nas axencias públicas autonómicas, velando polo cum-
primento dos obxectivos e compromisos asumidos nos mesmos a través das respectivas 
comisións de control e seguimento. 

 -  Levar a cabo o rexistro e seguimento das pautas de actuación recollidas no Código ético 
institucional da Xunta de Galicia.

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
As actuacións diríxense a todas as entidades do sector público autonómico galego con inde-

pendencia da súa localización xeográfica así como a todos os procedementos e servizos públicos 
que presta a administración da Xunta de Galicia, incluídos aqueles destinados aos galegos/as resi-
dentes no exterior. Os beneficiarios destinatarios destas accións serán os cidadáns de Galicia, así 
como os usuarios dos servizos públicos galegos xa que o obxectivo é acadar unha maior eficacia 
e eficiencia na xestión pública.

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
A Xunta de Galicia mantén aberta unha axenda de reformas iniciada no ano 2009 e que 

proseguirá no presente exercicio orzamentario. Tratase dunha axenda de mellora continua - 
centrada na modernización da Administración autonómica - e vertebrada en ámbitos esenciais 
como o da transparencia, a eficiencia na xestión publica, a redución de trámites, a eliminación 
de duplicidades, o aproveitamento do potencial tecnolóxico, a simplificación de estruturas e de 
cargas administrativas ou a mellora do marco regulatorio, entre outras.

Múltiples iniciativas que converxen nun único propósito final: mellorar a xestión e incremen-
tar a calidade dos servizos e prestacións que reciben os cidadáns de Galicia.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
 - Decreto 72/2013, do 25 de abril, polo que establece a estrutura orgánica da Vicepresi-

dencia e da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

 - Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno (DOG nº 30, do 15 de 
febreiro de 2016).

Memoria II VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E 
XUSTIZA



2018

Proxecto

179

 - Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade dos servizos públicos e da boa admi-
nistración (DOG nº 81, do 30 de abril de 2015).

 - Decreto 129/2016, do 15 de setembro, polo que se regula a atención á cidadanía no 
sector público autonómico de Galicia (DOG nº 187, do 30 de setembro de 2016).

 - Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico 
(DOG nº 17, do 27 de xaneiro de 2014).

 - Decreto 48/2014, do 30 de abril, polo que se autoriza o vicepresidente e conselleiro 
de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza para adaptar e incorporar á sede 
electrónica os procedementos administrativos da Xunta de Galicia (DOG nº. 83, do 2 
de maio).

 - Resolución do 8 de setembro de 2014, conxunta da Dirección Xeral de Avaliación e 
Reforma Administrativa e da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se dá publi-
cidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 24 de xullo de 2014 polo que 
se aproba o Código ético institucional da Xunta de Galicia (DOG nº 179, do 19 de 
setembro de 2014).

 - Orde do 20 de decembro de 2013, conxunta da Vicepresidencia e da Consellería de 
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e da Consellería de Facenda, pola que se 
regulan a acreditación, a xornada e o horario de traballo, a flexibilidade horaria e o tele-
traballo dos empregados públicos no ámbito da Administración xeral e do sector públi-
co da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 249, do 31 de decembro de 2013.)

 - Orde do 25 de maio de 2011 pola que se regula a tarxeta do persoal ao servizo do 
sector público autonómico.

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
Racionalización, reordenación e reestruturación do sector público autonómico de Galicia. 

Simplificación, redución de cargas administrativas, incremento da transparencia e mellora da cali-
dade e eficiencia na prestación dos servizos públicos.

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres
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Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc.)

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión X

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa

 

III.1.6. PROGRAMA 122B - FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL 
DA ADMINISTRACIÓN DA COMUNIDADE AUTÓNOMA :

 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
A Escola Galega de Administración Pública orientará a súa actuación a garantir o cumpri-

mento, coa máxima eficiencia, dos obxectivos marcados na súa lei de creación. Así, procurará 
combinar unha ampliación da oferta formativa cunha racionalización dos gastos a través da con-
solidación e ampliación da oferta formativa impartida a través das modalidades innovadoras de 
formación.

Baixo esta premisa, algunhas das necesidades que atenderá o programa son as seguintes:

 - A necesidade de universalizar a formación da EGAP, o que se acadará a través dun plan 
formativo único, que integra a formación destinada aos distintos colectivos de emprega-
dos públicos da comunidade autónoma.

 - A necesidade de modernizar e mellorar a eficiencia no seu traballo do persoal das 
distintas administracións para o cal se ofertará unha formación común, pero tamén uns 
contidos diferenciados e específicos adecuados as necesidades de cada colectivo que 
atenda ás especificidades e os desafíos concretos que se lle presentan ao persoal de 
cada Administración.
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 - A necesidade de que os empregados públicos e sociedade en xeral conte cun foro de 
debate, o que se conseguirá a través da a realización de actividades divulgativas, tales 
como xornadas, cursos monográficos, congresos, seminarios e conferencias, en materias 
de interese para as administracións públicas e a sociedade no seu conxunto, con especial 
atención ás novidades normativas, e aos desafíos que se lles presentan actualmente ás 
administracións públicas.

 - A necesidade de conciliar a vida laboral e familiar dos empregados públicos para o cal a 
EGAP aposta, a partir de criterios de innovación pedagóxica, polas diferentes contornas 
de aprendizaxe e metodoloxías de carácter flexible, entre as que están a autoformación 
e a teleformación, ou o uso de sistemas de videoconferencia configurándose a pluralida-
de de formatos, modalidades e metodoloxías de ensino como unha das liñas distintivas 
da acción formativa da EGAP.

 - A necesidade de capacitación e actualización constante dos coñecementos do persoal 
empregado público e, en relación con ela, a de que se presten uns servizos de calidade a 
sociedade, para o cal a EGAP adecuará a súa oferta formativa ás necesidades e aos desa-
fíos das administracións públicas, desde un compromiso de transparencia e ética pública.

 - A necesidade de internacionalizar a actividade formativa de cara a ampliar a dita activi-
dade e aforrar custos para o que se asinarán convenios e acordos para a realización de 
intercambios con organismos semellantes das administracións públicas, a nivel nacional 
e internacional.

 -  A necesidade de lograr o maior grao de difusión ampliación, mantemento e difusión 
do coñecemento xerado a partir das actividades organizadas pola escola, para o que se 
aposta especialmente pola utilización das tecnoloxías da comunicación e a información 
de cara a crear espazos que favorezan a posta a disposición dos interesados do fondo 
bibliográfico e documental da EGAP.

 - A necesidade de incorporar a opinión dos distintos axentes participantes no proceso 
formativo e de tomar en consideración as peculiaridades de cada modalidade de im-
partición para adecuar a formación ás necesidades reais e ás expectativas das persoas 
usuarias, o que se logra mediante un Sistema Integral de Avaliación da Calidade da 
Formación da Escola.

 - A necesidade de potenciar a formación en linguas, nomeadamente, na lingua galega, 
co obxecto de facer reais e efectivos os dereitos da cidadanía, reforzando a misión da 
escola de difundir e normalizar o idioma galego na Administración pública e contribuír á 
capacitación lingüística do seu persoal, para o cal se realizarán actividades destinadas ao 
persoal das distintas administracións na formación en lingua galega.

 - A necesidade de contar con programas de capacitación e formación para o exercicio 
da función directiva -curso para a obtención do diploma de directivo/a da Xunta de 
Galicia- e predirectiva -xefes/as de sección e negociado- na administración, así como de 
organizar e impartir cursos selectivos para o acceso aos corpos e escalas da Administra-
ción autonómica que se determine, así como o acceso aos corpos de funcionarios locais 
con habilitación de carácter estatal.
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POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
A escola ofrece formación aos seguintes colectivos: empregados públicos ao servizo da Ad-

ministración autonómica da Comunidade Autónoma de Galicia (15.902 persoas), empregados 
públicos da Administración local (26.631 persoas), empregados de xustiza transferidos á comuni-
dade autónoma (2.708 persoas) e persoal da administración e servizos do Sistema Universitario 
de Galicia (PAS) (2.789 persoas). En total, a EGAP atende ás demandas de formación de 48.030 
empregados públicos. Por outra banda a EGAP tamén é un organismo aberto á sociedade, es-
pecialmente por tratar daqueles temas de actualidade e de especial interese social, desenvolvén-
doos a través de xornadas, seminarios e a súa páxina web, instrumentos aos que pode acceder 
calquera persoa allea á administración.

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
A EGAP elabora para cada un dos colectivos mencionados anteriormente (Administración 

autonómica, local, xustiza e PAS) un plan de formación específico. Estes plans de formación 
materialízanse en convocatorias de cursos que se publican no DOG. A través das actividades 
formativas, a escola forma aos empregados públicos tanto con materias de carácter transversal 
(procedemento administrativo, ofimática, lingua galega, idiomas estranxeiros, xénero etc.), que 
incrementan súa capacitación profesional promovendo o seu desenvolvemento persoal e faci-
litando a súa mobilidade e promoción profesional, como con outras materias específicas máis 
estreitamente relacionadas cos diversos ámbitos de traballo da administración.

Este programa de gasto reflicte o esforzo realizado de cara a consolidar a impartición da 
formación de acordo con criterios de racionalización e eficiencia no gasto público, criterios que 
permiten manter, en todo caso, tanto os niveis de calidade na prestación do servizo coma as 
diferentes liñas de acción do organismo, tanto no ámbito da formación coma no ámbito da in-
vestigación e divulgación.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
 - Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da Escola Galega de Administración Pública 

(DOG nº. 143, do 2 de xuño de 1987), modificada pola Lei 10/1989, do 10 de xullo 
(DOG nº. 141, do 24 de xullo de 1989).

 - Decreto 306/1990, de 24 de maio, polo que se aproba o regulamento de organización 
e funcionamento da EGAP.

 - Decreto 52/2013, do 14 de marzo, polo que se establece a estrutura orgánica da Escola 
Galega de Administración Pública (DOG nº 62, do 1 de abril de 2013).

 - Decreto 294/1992, do 10 de setembro, que regula o diploma de directivo, modificado 
polo Decreto 1/1995, do 12 de xaneiro (DOG nº 9, do 13 de xaneiro de1995) e polo 
Decreto 319/1996, do 26 de xullo (DOG nº 153, do 6 de outubro de1996) e polo 
Decreto 172/2011, do 4 de agosto (DOG nº. 159, do 22 de agosto de 2011).
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 - Resolución do 4 de xaneiro de 2008, pola que se actualizan os criterios de participación 
nas actividades formativas da Escola Galega de Administración Pública (DOG nº 7, do 
10 de xaneiro de 2008).

 - Resolución do 9 de outubro de 2013, da Secretaría de Estado para a Función Pública, 
pola que se publica o Acordo de Formación para o Emprego das Administracións Públi-
cas de 19 de xullo de 2013.

 - Decreto 13/2014, do 30 de xaneiro, polo que se crea a Comisión Paritaria de Formación 
Local da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 29, do 12 de febreiro de 2014).

 - Resolución do 3 de marzo de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras e se con-
vocan subvencións destinadas ao financiamento de plans de formación das entidades 
locais de Galicia para o ano 2017, no marco do Acordo de formación para o emprego 
das administracións públicas (DOG núm. 53, do 16 de marzo).

 

Referidos á formación en lingua galega:

 - Art. 3.1 da Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da Escola Galega de Administración 
Pública (DOG nº 143, do 2 de xuño de 1987).

 - Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, aprobado por unanimidade no Parla-
mento de Galicia o día 22 de setembro de 2004.

 - Art. 24.1 da Lei 3/1993 de normalización lingüística de Galicia.
 

Outros plans que lle afectan á EGAP:

 - Plan Estratéxico de Galicia

 - Axenda Dixital de Galicia

 - Plan Galego das Persoas Maiores 2010-2013

 - Plan Impulsa Lugo

 - Plan Impulsa Ourense

 - Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015

 - VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e ho-
mes 2017-2020 

 - Estratexia Galega sobre Discapacidade 2015-2020

 - Estratexia Galega de Seguridade e Saúde Laboral 2016-2020
 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
Mediante as diferentes actividades formativas, a EGAP procura a capacitación profesional 

dos empregados públicos coa finalidade non só de mellorar o seu rendemento laboral e de 
facilitar a súa mobilidade dentro da administración, senón tamén de ofrecer un mellor servizo á 
sociedade.
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Ademais, a EGAP, a través das diferentes actividades de divulgación (xornadas, seminarios, 
edición de publicacións) pretende achegar á sociedade en xeral aqueles temas relacionados coa 
administración que poidan ser do seu interese, e facilitar a comprensión das diferentes novidades 
normativas.

Finalmente, a escola traballa con diferentes iniciativas relacionadas coa detección de nece-
sidades formativas, a calidade e a satisfacción dos usuarios, que contribúen a mellorar non só a 
formación, senón que tamén axudan a racionalizar os procesos de xestión

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

X

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

 

BReVe DeSCRICIÓN DO PROGRAMA DeNDe A PeRSPeCTIVA De XÉNeRO
A Escola Galega de Administración Pública vén desenvolvendo actividades de formación so-

bre igualdade e violencia de xénero dirixidas a todos os colectivos do persoal da administración, 
que se imparten a través das distintas metodoloxías de ensino, co propósito de achegar a forma-
ción nesta materia ao maior número posible de destinatarios. Hai que destacar o incremento da 
oferta formativa nesta materia que se vén producindo nos últimos anos e tamén a diversificación 
dos contidos.

Memoria II VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E 
XUSTIZA



2018

Proxecto

185

As actuacións da EGAP neste eido víñanse enmarcando no Plan Galego para a igualdade 
entre mulleres e homes, e desenvólvense tamén ao abeiro da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega 
para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, achegando periodicamente 
datos acerca da actividade formativa da EGAP cos que avaliar a súa contribución neste eido. 
Pero, no vindeiro ano, esta formación terá un novo alicerce que ven constituído polo Decreto 
70/2017, do 13 de xullo, polo que se regula a formación en igualdade e prevención e loita con-
tra a violencia de xénero do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma 
de Galicia. Neste decreto establecese a obriga de que os centros encargados da formación do 
persoal empregado público deseñen e executen plans de formación en igualdade entre mulleres 
e homes e prevención e loita contra a violencia de xénero. Estes plans deberán ter en conta a 
estrutura desta formación en tres niveis (básico, medio e superior), polo que a formación im-
partida pola EGAP nesta materia adecuarase a este esquema e adaptará o volume da súa acción 
formativa aos prazos de referencia recollidos na referida norma.

Ademais da formación especificamente centrada en materia de igualdade, incorpóranse este 
tipo de contidos nos programas doutras actividades formativas, co propósito de que o alumnado 
poida formarse en contidos xenéricos respecto do xénero e a igualdade. Trátase, en definitiva, 
de achegar os conceptos básicos en materia de igualdade de oportunidades e as ferramentas 
necesarias para integrar a perspectiva de xénero no traballo cotián dos empregados públicos.

Nas actividades que imparte abórdase a igualdade desde unha perspectiva xurídica, para 
coñecer o marco legal das políticas de igualdade e aténdese especificamente á igualdade nas ad-
ministracións públicas, mediante o estudo da avaliación do impacto de xénero e os instrumentos 
de intervención nesta materia.

Porén a formación neste eido non se circunscribe á igualdade no contexto da Adminis-
tración pública, senón que tamén se forma ao persoal desde a perspectiva de xénero noutros 
ámbitos, para fomentar a igualdade en todos os contextos.

Así mesmo, seguirá a desenvolverse un módulo sobre políticas de igualdade nas activida-
des formativas de maior impacto e que procuran unha capacitación xeral e multidisciplinar dos 
empregados públicos, co propósito de incorporar a cuestión de xénero como unha materia 
transversal á formación daqueles. Por outra banda, e para promover a igualdade no acceso á 
formación de todo o persoal ao servizo da administración, a EGAP asígnaselle unha puntuación 
adicional no baremo de selección ás persoas que gozasen dunha licenza de maternidade, dun 
permiso de paternidade, dunha redución de xornada ou dunha excedencia para o coidado de 
familiares, favorecendo así a súa preferencia no acceso ás actividades de formación.

Polo que se refire ás actividades formativas organizadas pola EGAP durante o ano 2016, 
poden extraerse os seguintes datos:

 - % de mulleres que participaron nas actividades formativas: 66,9%
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Así pois, do total do alumnado que participou nas actividades formativas da EGAP en 
2016, un 66,9% foron mulleres, o que vén dar conta do elevado grao de participación 
das empregadas públicas no conxunto da formación desenvolta pola escola.

Se atendemos de xeito diferenciado aos distintos colectivos de empregados públicos 
aos que se dirixe a formación da EGAP, atopamos que, nos cursos dirixidos ao persoal 
ao servizo da Administración da comunidade autónoma, o 65,0% son mulleres. No 
caso das actividades para o persoal ao servizo da Administración local, un 67,8% dos 
participantes foron mulleres. No mesmo sentido, as mulleres representan o 71,2% do 
alumnado pertencente á Administración institucional e dos entes instrumentais do sec-
tor público de Galicia. 

Hai que destacar tamén a elevada presenza feminina nas actividades dirixidas ao persoal 
da Administración de xustiza, cun 75,9% de mulleres. Finalmente, no caso das activida-
des que desenvolve a EGAP dirixidas ao Persoal de Administración e Servizos (PAS) das 
universidades galegas, atopamos que un 69,0% das persoas que participaron nas ditas 
actividades foron mulleres.

 

 - Nº de cursos impartidos en 2016 en materias especificamente relacionadas coa igualda-
de ou a prevención da violencia de xénero: 12 edicións de 8 cursos.

 

NOME DO CURSO EDICIÓNS
HORAS POR 
EDICIÓN

PERSOAS PARTICIPANTES 
(DESAGREGADO POR SEXO 

SE É POSIBLE)

A trata de seres humanos con fins de 
explotación sexual: a nova escravitude 
do século XXI 

1 21 horas Total=41 Mulleres=38

Aspectos prácticos na valoración pericial 
en violencia de xénero: metodoloxía e 
estratexias

1 16 horas Total=30 Mulleres=29

Formación básica en materia de igualdade 
de oportunidades entre mulleres e homes 

2 21 horas Total=22 Mulleres=16

Igualdade de xénero: perspectiva 
xurídica

1 21 horas Total=22 Mulleres=18

Linguaxe administrativa non sexista e 
imaxe igualitaria na práctica da xestión 
pública

3 30 horas Total=132 Mulleres=109

Módulo II. - Violencia de xénero e 
familiar. Tramitación 

1 30 horas Total=48 Mulleres=41 

Violencia de xénero 2 21 horas Total=24 Mulleres=24

Violencia de xénero e mulleres con 
discapacidade

1 30 horas Total=47 Mulleres=38
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 - Nº cursos impartidos en 2016 nos que existe un módulo de igualdade: 3 cursos (12 
edicións)

 

NOME DO CURSO EDICIÓNS
HORAS POR 
EDICIÓN

PERSOAS PARTICIPANTES 
(DESAGREGADO POR SEXO 

SE É POSIBLE)

Perfeccionamento de xefatura de 
negociado

6 15 (*) Total=278 Mulleres=218

Perfeccionamento de xefatura de sección 4 15 (*) Total= 199 Mulleres= 133

Manual de estilo do Diario Oficial 
de Galicia e outras publicacións 
institucionais

2 2 (*) Total=34 Mulleres=26

 

(*) As horas reflectidas na táboa refírense ao módulo de igualdade. A duración total de 
cada un dos cursos foi de 80 horas para os cursos de xefatura de negociado, 120 horas para os 
cursos de xefatura de sección e 20 horas o curso de Manual de estilo do Diario Oficial de Galicia 
e outras publicacións institucionais.

Por outra parte, entre o conxunto do persoal docente da EGAP, isto é, os titores/as das 
actividades en liña e os docentes da formación presencial, rexistramos así mesmo unha notable 
presenza feminina, sendo un total de 142 as mulleres que participaron como colaboradoras do-
centes da EGAP ao longo do 2016.

 

IDeNTIFICACIÓN DuN Ou VARIOS OBXeCTIVOS eN MATeRIA De IGuAl-
DADe PReSeNTeS NA NORMATIVA e PlANS VIXeNTeS e Que SON De 
APlICACIÓN NO DeSeNVOlVeMeNTO DAS ACCIÓN CONTeMPlADAS 
NeSTe PROGRAMA 
Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do 
departamento

X

Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e 
homes

X

Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres 
e homes na sociedade

X

Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais 
e nas condicións de traballo

X

Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres

Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información
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Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación 
territorial e vivenda

Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que 
facilite a conciliación e a corresponsabilidade

Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos 
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte, 
saúde, etc.)
Participación das mulleres no desenvolvemento rural

Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de 
pobreza ou exclusión social

Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero

Outros (especificar)

 

IDeNTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADeS PReVISTAS DIReCTAMeNTe RelA-
CIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGuAlDADe eNTRe MulleReS e HO-
MeS, INDICANDO PARA CADA uNHA, AS PeRSOAS ÁS Que eSTÁ DIRIXIDA. 
INDICAR, NO CASO De DISPOR DeSTeS DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTe-
RÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TeRRITORIAl, eTC.) Ou 
PeRSOAS (IDADe, NIVel eDuCATIVO, eTC.), DeSTINATARIAS DAS AC-
CIÓNS.

Formación do persoal ao servizo da Administración pública para a aplicación do principio 
de igualdade e a prevención da violencia de xénero, incrementando o número de actividades 
formativas relacionas especificamente coa igualdade de xénero ou os cursos que incorporan un 
módulo de igualdade.

Facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral das persoas participantes nas activi-
dades formativas da EGAP, coa finalidade de promover a corresponsabilidade e a asunción de 
responsabilidades familiares entre mulleres e homes, mantendo ou incrementando o número de 
actividades formativas que se ofertan en formato e-learning.

Proxectar o principio de igualdade nos distintos ámbitos de actuación da Administración 
pública.

Recoller a perspectiva de xénero nas estatísticas, memorias, informes e outro tipo de mate-
rial divulgativo que edite a EGAP.
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PReVISIÓN e VAlORACIÓN DOS POSIBleS eFeCTOS DO PROGRAMA 
SOBRe uN e OuTRO SeXO e SOBRe A IGuAlDADe De OPORTuNIDADeS 
eNTRe MulleReS e HOMeS.

Con este programa conséguese de maneira efectiva a igualdade de trato e oportunidades 
no acceso á formación de todo o persoal ao servizo da Administración autonómica e local. Así 
mesmo, téñense en conta as diferenzas que seguen existindo entre mulleres e homes respecto 
á asunción das responsabilidades familiares, polo que ao ofertar un porcentaxe considerable da 
actividade formativa na modalidade de teleformación, estase a favorecer a conciliación e a co-
rresponsabilidade.

Ademais, ao incluír módulos específicos sobre igualdade en cursos de temática xenérica 
promóvese a conciencia de que se debe aplicar a perspectiva de xénero de xeito transversal nas 
diferentes áreas competenciais da Xunta de Galicia.

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Escola Galega de Administración Pública

 

III.1.7. PROGRAMA 123A - ACCIÓN SOCIAL EN FAVOR DO PERSOAL DA 
ADMINISTRACIÓN :

 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
O programa está orientado a contribuír a financiar os gastos de alimentación do colectivo 

de traballadores e traballadoras da Xunta de Galicia.

 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
Subvencionar os gastos de alimentación do persoal da Xunta de Galicia mediante a entrega 

de bonos de comedor aos traballadores que prestan os seus servizos en Santiago de Composte-
la, que así o soliciten, o que lles permite obter unha redución do prezo do menú de 1,2 € sobre 
o prezo marcado, na cafetería de San Caetano.

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
Colectivo de traballadores da Xunta de Galicia con destino en Santiago de Compostela.
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DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
Mantense a partida orzamentaria destinada a subvencionar os bonos de comedor dos tra-

balladores que prestan servizo en Santiago de Compostela.

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
Contribuír a financiar os custos de alimentación dos traballadores da Xunta de Galicia.

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión X

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Secretaría Xeral Técnica
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III.1.8. PROGRAMA 131A - ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA :
 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
O programa na súa concreción ven de soportar o funcionamento dos servizos centrais e 

periféricos da consellería asociados á Administración de xustiza.

Concretamente o programa recolle o orzamento de gastos que xestionan a Dirección Xeral 
de Xustiza e a Secretaría Xeral Técnica, destinados a garantir o exercicio das competencias en 
materia de provisión de medios materiais e persoais para o funcionamento da Administración 
de xustiza.

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
O programa de gasto ten carácter sectorial, dirixido directamente ao sostemento dos gastos 

xerados polos operadores da Administración de xustiza en Galicia, e de modo amplo, dirixido ao 
sostemento da xustiza como servizo público fundamental para os cidadáns.

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
Na actualidade este programa de gasto contribúe á mellora da xestión realizada pola Ad-

ministración autonómica, fundamentalmente en dúas vertentes: por un lado os gastos correntes 
de funcionamento dos órganos e servizos xudiciais en Galicia, e por outra banda os gastos de 
mantemento do servizo de Asistencia Xurídica Gratuíta.

Polo que respecta aos gastos correntes de funcionamento da Administración de xustiza, os 
axustes a realizar deben contribuír á racionalización dos gastos que se viron incrementados nos 
últimos anos, en primeiro lugar polo incremento no prezo dos artigos e servizos contratados, e 
en segundo lugar polo feito de que a estrutura da Administración de xustiza en Galicia experi-
mentou un continuo crecemento desde a asunción de competencias.

Polo que respecta aos gastos asociados ao servizo de asistencia xurídica gratuíta, debemos 
resaltar a consolidación do esforzo inversor e a mellora na xestión e informatización do servizo.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
O marco normativo no que se encadra este programa ten a súa orixe no artigo 20 do Es-

tatuto de Autonomía de Galicia (Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril), que recolle unha chamada 
cláusula subrogatoria ou residual que fai relación ao exercicio pola nosa comunidade autónoma 
de todas as facultades que as leis orgánicas do Poder Xudicial e do Consello Xeral do Poder 
Xudicial atribúen ao Goberno do Estado en relación coa Administración de xustiza, materia esta 
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que a sentenza do Tribunal Constitucional 56/1990, do 29 de marzo, denominou “administración 
da Administración de xustiza”.

Concretamente en base a este artigo do Estatuto de Autonomía aprobouse o Real decreto 
2166/1994, do 4 de novembro, sobre traspaso de funcións en materia de provisión de medios 
materiais e económicos para o funcionamento da Administración de xustiza, que foron asumi-
das a través do Decreto 394/1994, do 29 de decembro. Do mesmo xeito aprobouse o Real 
decreto 2397/1996, do 22 de novembro, sobre traspaso de funcións e servizos en materia de 
medios persoais ao servizo da Administración de xustiza (funcións asumidas a través do Decreto 
438/1996, do 20 de decembro), e o Real decreto 233/1998, do 16 de febreiro sobre ampliación 
do traspaso das competencias equivalentes relativas ás fiscalías de Galicia e os institutos de me-
dicina legal (funcións asumidas a través do Decreto 82/1998, do 5 de marzo). 

Desde xeito quedou completado o proceso de transferencias de medios materiais e persoa-
is en materia de xustiza á Comunidade Autónoma de Galicia. 

O marco das competencias da comunidade autónoma nesta materia resultan da relación 
das anteditas normas coas previsións da Lei orgánica 19/2003, do 23 de decembro, pola que se 
modifica a Lei orgánica 6/1985 do Poder Xudicial.

Así mesmo, e en virtude do disposto na Lei orgánica 4/2014, do 11 de xullo, complemen-
taria da lei de racionalización do sector público e outras medidas de reforma administrativa, pola 
que se modifica a Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, transfírese á comunidade 
autónoma a xestión da xubilación do persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino 
en Galicia, competencia reservada ata agora ao Ministerio de Xustiza. 

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
Como antes se dicía, a finalidade xeral que persegue o programa é dar soporte á Adminis-

tración de xustiza en Galicia, incidindo especialmente na posta en marcha de actuacións tenden-
tes ao seu mellor funcionamento e modernización. Para conseguilo é preciso artellar unha serie 
de políticas instrumentais coa finalidade de dotar os medios de soporte da Administración de 
xustiza, incluíndo os recursos humanos auxiliares, concretamente aqueles medios económicos 
para o pagamento das valoracións e peritaxes, as locomocións e indemnizacións por razóns de 
servizo, así como o fornecemento dos medios materiais relativos ás infraestruturas inmobiliarias, 
o equipamento mobiliario e instrumental e outros subministros dos xulgados, tribunais, fiscalías, 
rexistros civís, instituto de medicina legal e demais servizos da Administración de xustiza en 
Galicia.

Así mesmo dentro deste mesmo programa articúlase a xestión do sistema de asistencia 
xurídica gratuíta, no relativo á regulamentación administrativa, recoñecemento das prestacións 
aos cidadáns beneficiarios e correlativa indemnización económica á avogacía e á procura polos 
servizos profesionais.
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Outros obxectivos fundamentais que persegue o programa son o deseño do modelo de 
implantación da nova organización da Administración de xustiza a través do remate da implanta-
ción da Nova Oficina Fiscal, así como mediante o inicio da implantación dos servizos procesuais 
comúns da Nova Oficina Xudicial. No ano 2018 iniciarse o despregue do modelo na cidade de 
Ourense para, de forma progresiva, continuar noutros partidos xudiciais.

O esforzo económico deste programa está en relación á mellora da estrutura da Adminis-
tración de xustiza en Galicia, que ven experimentando un continuo crecemento desde a asunción 
de competencias, e que concretamente na última lexislatura traduciuse en 68 novos postos.

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

X

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

 

BReVe DeSCRICIÓN DO PROGRAMA DeNDe A PeRSPeCTIVA De XÉNeRO
O programa ten por obxecto a mellora da organización e funcionamento da administración 

de xustiza, dotando aos órganos e aos servizos xudiciais en Galicia dos medios materiais e eco-
nómicos necesarios para que desenvolvan a súa actividade de xeito eficaz e eficiente.

 

IDeNTIFICACIÓN DuN Ou VARIOS OBXeCTIVOS eN MATeRIA De IGuAl-
DADe PReSeNTeS NA NORMATIVA e PlANS VIXeNTeS e Que SON De 
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APlICACIÓN NO DeSeNVOlVeMeNTO DAS ACCIÓN CONTeMPlADAS 
NeSTe PROGRAMA 
Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do 
departamento

X

Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e 
homes

Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres 
e homes na sociedade

X

Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais 
e nas condicións de traballo

Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres

Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información

Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación 
territorial e vivenda

Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que 
facilite a conciliación e a corresponsabilidade

Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos 
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte, 
saúde, etc.)
Participación das mulleres no desenvolvemento rural

Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de 
pobreza ou exclusión social

Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero

Outros (especificar)

 

IDeNTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADeS PReVISTAS DIReCTAMeNTe RelA-
CIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGuAlDADe eNTRe MulleReS e HO-
MeS, INDICANDO PARA CADA uNHA, AS PeRSOAS ÁS Que eSTÁ DIRIXIDA. 
INDICAR, NO CASO De DISPOR DeSTeS DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTe-
RÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TeRRITORIAl, eTC.) Ou 
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PeRSOAS (IDADe, NIVel eDuCATIVO, eTC.), DeSTINATARIAS DAS AC-
CIÓNS.

Para o desenvolvemento das actividades que se financian con este programa de gasto aplíca-
se fundamentalmente o Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba 
o seu texto refundido da lei de contratos do sector público (TRLCSP), polo que debe velarse 
porque se cumpra o establecido no artigo 60.1.c) do indicado texto, en canto ás prohibicións de 
contratar e que establece “Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en 
materia de disciplina de mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral y de 
igualdad de oportunidades ...”.

Tamén se inclúe en todos os pregos como criterio de desempate a acreditación da implan-
tación dun plan de igualdade ou a obtención da Marca Galega de Excelencia en Igualdade, de 
acordo co establecido nos artigos 11 e 19 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, 
polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Ga-
licia en materia de igualdade e nos artigos 11 e 22 do Decreto 33/2009, do 21 de xaneiro, polo 
que se regula a promoción da igualdade nas empresas e a integración do principio de igualdade 
nas políticas de emprego.

Tamén se establecerán condicións especiais en relación coa execución dos contratos e in-
cluirán consideracións de tipo social que tendan a reducir ou eliminar as desigualdades entre mu-
lleres e homes no mercado laboral, sempre que sexa pertinente (artigos 121 e 150 do TRLCSP).

 

PReVISIÓN e VAlORACIÓN DOS POSIBleS eFeCTOS DO PROGRAMA 
SOBRe uN e OuTRO SeXO e SOBRe A IGuAlDADe De OPORTuNIDADeS 
eNTRe MulleReS e HOMeS.

Cando se recollan nos pregos de cláusulas administrativas condicións especiais de execución, 
pode contribuírse á redución das diferenzas laborais entre mulleres e homes.

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Dirección Xeral de Xustiza en colaboración coa Secretaría Xeral Técnica

 

III.1.9. PROGRAMA 141A - ADMINISTRACIÓN LOCAL :
 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
A Dirección Xeral de Administración Local, no marco e execución das súas competencias, 

persegue como obxectivos prioritarios: 

Memoria II VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E 
XUSTIZA



2018

Proxecto

196

 - A optimización e mellora da xestión na prestación de servizos á cidadanía.

 - O logro de melloras progresivas na cooperación coas entidades locais. 

 - O avance en dotacións e servizos prestados aos administrados.

 - O fomento e o impulso da incorporación das novas tecnoloxías e da e-Administración 
ou administración electrónica nas entidades locais, en colaboración coa Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica de Galicia.

A colaboración entre a Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, a Axen-
cia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Dirección Xeral de Administración 
Local permitirá que no ano 2018 se poña a disposición dos concellos galegos, dentro 
de Eido Local, un “Portal de Transparencia”, que persigue dunha banda, facilitar a os 
concellos o cumprimento das súas obrigas legais, e doutra, ofrecer aos cidadáns de un 
modo sinxelo, accesible e intuitivo, a información sobre a actividade dos seus concellos.

 - O establecemento, dentro do marco básico estatal, dun réxime normativo propio para 
a Administración local galega, efectuando as adaptacións e propostas, tanto a nivel lexis-
lativo como regulamentario, que reflictan as particularidades e características propias, 
tanto da nosa comunidade autónoma, como das nosas entidades locais.

Neste eido, no exercicio 2018 entrará en vigor, o decreto sobre os libros de actas e 
resolucións das entidades locais galegas, que ten por obxecto establecer o marco para 
dar cumprimento as obrigas de emprego de soportes electrónicos, establecidas na Lei 
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións 
públicas, e a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, no 
tocante aos libros de actas dos órganos colexiados e as resolucións das entidades locais 
galegas. Este texto permitirá que, mediante acordo plenario, as entidades locais podan 
optar porque as actas das sesións dos órganos colexiados consten en soporte audiovi-
sual, sendo a comunidade autónoma galega a primeira en recoller esta posibilidade na 
súa normativa.

 - O fomento das liñas de colaboración coas entidades locais galegas no referente á con-
vocatoria e execución de liñas de subvención destinadas a eles, con especial énfase no 
apoio aos concellos na prestación dos servizos que lle son propios, apoiando a creación 
e a mellora das infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á pres-
tación de servizos municipais para que os concellos poidan contar con espazos dignos e 
adecuados para a prestación dos servizos que teñen encomendados 

Para responder a estas necesidades, consolídase para o período 2014-2020 unha nova 
liña de colaboración coas entidades locais galegas, que veu engadirse ás que xa existían 
e que se destina ao financiamento da construción e mellora do seus equipamentos e 
infraestruturas co obxectivo de dar cobertura as súas principais necesidades. Mellórase 
así a cobertura do benestar da poboación rural, favorécese o reequilibrio territorial, e 
facilítase a realización de actividades que poidan xeral emprego e fixar poboación.

 - A colaboración cos concellos galegos no exercicio das súas competencias tamén se 
evidenciará nas medidas de apoio ás policías locais da nosa comunidade, con especial 
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fincapé no reforzo da seguridade cidadá naqueles concellos con elevado incremento 
poboacional durante a tempada de verán.

 - A necesidade de que as entidades locais afronten o reto de acadar unha suficiente capa-
cidade organizativa e financeira para prestar os servizos públicos da súa competencia, de 
maneira axeitada e sostible, subxace nas accións que promoverá a Dirección Xeral de 
Administración Local en apoio ás fórmulas de colaboración e cooperación intermunici-
pal, que racionalicen servizos e recursos para ofrecer uns mellores servizos á cidadanía, 
favorecendo na concesión das axudas ás entidades locais que se acollan a estas fórmulas.

 - Tamén se lle dará impulso ao asociacionismo municipal das entidades locais mediante 
iniciativas que premien accións concretas de colaboración na xestión conxunta de servi-
zos entre agrupacións de concellos, mancomunidades de concellos e consorcios locais, 
no eido das subvencións e do sostemento común dos postos de habilitados no que se 
fomentará as agrupacións de concellos

 - O apoio aos procesos de fusión voluntaria de concellos, tanto a nivel normativo, co 
establecemento de vantaxes obxectivas para os concellos fusionados, como a nivel or-
zamentario, a través do Fondo especial para fusións.

 - A coordinación das políticas da Xunta e as deputacións provinciais, avanzando na con-
creción do reparto de competencias entre gobernos e especializando a actividade das 
deputacións na garantía dos servizos locais nos concellos de menor poboación. 

 - A relación coas corporacións locais e a elaboración dos programas formativos en mate-
ria de Administración local.

 - O fomento da formación nas administracións locais de Galicia, potenciando para iso os 
medios dos que dispón a Administración autonómica, de xeito que se asegure unha 
oferta formativa racional e axeitada no conxunto das administracións existentes en Ga-
licia.

 - A execución das competencias que, con respecto ao funcionariado con habilitación de 
carácter nacional, lle corresponden á Comunidade Autónoma de Galicia.

 - No 2018 avanzarase na solución o problema que se está a producir nos concellos de 
Galicia polo incremento do número de prazas vacantes en postos reservados a funcio-
narios de Administración local con habilitación de carácter nacional, mediante a posta en 
funcionamento do procedemento para a selección e nomeamento de persoal interino 
que cubra estes postos.

 - O impulso, en estreita relación coas entidades locais, ao desenvolvemento e materializa-
ción das accións previstas no Pacto Local, de modo que se poida acadar a implantación 
e desenvolvemento das previsións contidas nel. Continuarase na senda iniciada no 2017, 
ano no que a Comisión Galega de Cooperación Local retomou a súa actividade. A Di-
rección Xeral de Administración Local realiza unha importante labor de seguimento e 
impulso do cumprimento dos acordos adoptados .

 - Os incentivos ás entidades locais que cumpren coa súa obriga anual de rendición de 
contas. Estas institucións cando son beneficiarias dunha subvención financiada con fon-
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dos propios da comunidade autónoma non teñen que xustificar o pagamento material 
das actuacións subvencionadas con carácter previo ao libramento da subvención, é su-
ficiente a acreditación do recoñecemento da obriga, sen prexuízo de ter que acreditar 
a efectividade do pagamento da actuación no prazo de sesenta días desde a recepción 
dos fondos públicos.

 - A xestión do Fondo de Compensación Ambiental que tamén se empregará como fe-
rramenta de reequilibrio territorial e de impulso ao funcionamento dos servizos e á 
dotación de infraestruturas e realización de investimentos produtivos e xeradores de 
emprego no ámbito local e no financiamento do gasto corrente ou de funcionamento 
das entidades locais en materia ambiental.

 - A elaboración, impulso e xestión de programas con financiamento da Unión Europea e 
de cooperación transfronteiriza con incidencia no mundo local e no ámbito das compe-
tencias da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza se concretan 
no Proxecto 0101_GNP_AECT_1_E que ten por obxecto a implantación dunha ferra-
menta que permita a aplicación das TIC como medio que identifique e poña en valor os 
recursos transfronteirizos.

 - No ano 2018 consolídanse as axudas ao asociacionismo veciñal. Tendo en conta a im-
portante demanda e os resultados acadados polas convocatorias de axudas especificas 
destinadas as asociacións veciñais de Galicia nos exercicios 2016 e 2017, convocaranse 
novamente axudas destinadas a apoiar ao asociacionismo veciñal, coa finalidade de con-
tribuír a mellorar a calidade de vida local e dar un impulso efectivo a participación cidadá 
recoñecendo a labor realizada por estes colectivos en Galicia.

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
O programa ten carácter universal ao ter como destinatarios últimos o conxunto da cidada-

nía, sendo os concellos os suxeitos relevantes na implantación das actuacións previstas.

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
A normativa xeral, constituída fundamentalmente pola Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Ad-

ministración local de Galicia, establece o punto de partida para o deseño das propostas a través 
das cales acadar os obxectivos orzamentarios.

No tocante aos concellos, cómpre indicar que o concello constitúe o nivel básico e esen-
cial da organización territorial de Galicia. A crise financeira, que non deixou de afectar tamén as 
facendas locais, agudizouse no caso dos pequenos municipios, con escasa poboación e insufi-
cientes medios económicos, que atoparon dificultades para atender as esixencias que requería 
a prestación dos servizos públicos. É por iso que, nun escenario de recuperación económica 
en consolidación, deben buscarse fórmulas e recursos técnicos e organizativos adecuados que 
apoien o mantemento dun nivel óptimo de prestación de servizos ou contribúan á mellora da 
súa calidade, na acción de fomento individual ou mediante fórmulas de xestión compartida: con-
venios de colaboración, subvencións para infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos 
vinculados á prestación de servizos municipais, para actuacións destinadas á conservación, repo-
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sición e restauración do ambiente e reequilibrio territorial que inclúan o financiamento do gasto 
corrente ou de funcionamento das entidades locais en materia medioambiental, axudas para 
actuacións de reforzo das policías locais, así como o impulso do Portal Eido Local ou o estímulo 
definitivo á modernización da administración local da Comunidade Autónoma de Galicia median-
te a implantación, en colaboración coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, da 
e-Administración nos concellos de Galicia, constitúen importantes ferramentas para acadar unha 
prestación homoxénea dos servizos á vez que elevan o seu nivel de calidade.

Por outra banda, o fomento do asociacionismo municipal, a través das mancomunidades de 
concellos ou os consorcios locais, e a implantación de instrumentos e procedementos que per-
mitan a xestión compartida de servizos municipais na acción de fomento, compoñen fórmulas de 
xestión que optimizan recursos a menor custo e maior efectividade, especialmente no caso dos 
pequenos concellos e lles permiten prestar servizos públicos de maneira adecuada e sustentable. 
Un campo especialmente propicio para a agrupación de pequenos concellos é o do sostemento 
en común dos postos reservados aos habilitados nacionais, medida que será impulsada dende a 
Dirección Xeral de Administración Local.

Finalmente, non se pode esquecer a existencia das asociacións veciñais. Por mandato da lei 
de Administración local de Galicia, desde a Xunta de Galicia deberá favorecerse o desenvolve-
mento das asociacións que se constitúan para a defensa dos intereses xerais ou sectoriais dos 
veciños dos concellos de Galicia. As asociacións que se constitúen con esta finalidade teñen a 
consideración de entidades de participación cidadá e, xa que logo, eríxense nun dos elemen-
tos clave de vertebración da política e da vida local dos concellos galegos. Por este motivo o 
asociacionismo veciñal é outro dos escenarios en que se desenvolve a acción subvencional da 
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, respaldando o seu labor mediante 
o financiamento de novos investimentos e equipamentos das asociacións de veciños, confedera-
cións, federacións ou unións de asociacións de veciños, comunidades de augas e asociacións de 
mulleres rurais coa finalidade de mellorar a prestación dos servizos de interese local.

Outros ámbitos de actuación salientables serán as colaboracións cos colexios oficiais de 
secretarios, interventores e tesoureiros de Administración local de Galicia. A Consellería de 
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza ten atribuídas as competencias de elaboración, 
proposta e execución da política do Goberno galego en materia de Administración local. Dentro 
desta materia, ten atribuída a execución das competencias que, con respecto aos funcionarios 
con habilitación de carácter nacional, lle correspondan á Comunidade Autónoma de Galicia. 
Entre as funcións dos colexios atópase o impulso, a través dos medios que procedan, do estudo 
do dereito e técnicas de administración que afecten aos profesionais colexiados, así como cantas 
outras funcións redunden en beneficio dos intereses profesionais dos colexiados, como pode 
ser a implantación da e-Administración. Para facilitar a consecución dos seus intereses comúns, 
cómpre establecer un marco de colaboración que permita xuntar esforzos con estas asociacións 
de carácter profesional, que agrupan o persoal funcionario con habilitación de carácter nacional, 
e que deben xogar un papel central no proceso de modernización e racionalización da Admi-
nistración local.
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Debe destacarse a cooperación internacional transfronteriza con incidencia no mundo local 
que impulsarase mediante o Proxecto 0101_GNP_AECT_1_E que ten por obxecto a implanta-
ción dunha ferramenta que permita a aplicación das TIC como medio que identifique e poña en 
valor os recursos transfronteirizos.

Por último cómpre sinalar que o fomento da cooperación local centrará a actuación deste 
centro directivo mediante o impulso da actuación da Comisión Galega de Cooperación Local 
que retomou a súa actividade no 2017.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
O marco legal e regulamentario que comprende as actuacións do programa vén constituído 

por:

 - Lei 7/1985, de 2 de abril, de bases do Réxime Local.

 - Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia.

 - Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia 
e se crea o canon eólico o e Fondo de Compensación Ambiental.

 - Lei 5/2014, de 27 de maio, de medias urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 
27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sostenibilidade da Administración 
local.

 - Decreto 72/2013, do 25 de abril, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepre-
sidencia e da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
A finalidade do programa 141A. Administración Local concrétase nos seguintes puntos fun-

damentais:

 - A optimización e mellora da xestión na prestación de servizos á cidadanía.

 - O avance en dotacións e servizos prestados ós administrados.

 - O fomento e o impulso da incorporación das novas tecnoloxías e da e-Administración 
ou administración electrónica nas entidades locais, en colaboración coa Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica de Galicia.

 - O establecemento, dentro do marco básico estatal, dun réxime normativo propio para 
a administración local galega, efectuando as adaptacións e propostas, tanto a nivel lexis-
lativo como regulamentario, que reflictan as particularidades e características propias, 
tanto da nosa comunidade autónoma, como das nosas entidades locais.

 - O fomento das liñas de colaboración coas entidades locais galegas no referente á con-
vocatoria e execución de liñas de subvención destinadas a eles, con especial énfase no 
apoio aos concellos na prestación dos servizos que lle son propios, apoiando a creación 
e a mellora das infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á pres-
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tación de servizos municipais para que os concellos poidan contar con espazos dignos e 
adecuados para a prestación dos servizos que teñen encomendados. 

 - O soporte aos concellos galegos no exercicio das súas competencias, tamén se eviden-
ciará nas medidas de apoio ás policías locais da nosa comunidade, con especial fincapé 
no reforzo da seguridade cidadá naqueles concellos con elevado incremento poboacio-
nal durante a tempada de verán. 

 - A necesidade de que as entidades locais afronten o reto de acadar unha suficiente capa-
cidade organizativa e financeira para prestar os servizos públicos da súa competencia, de 
maneira axeitada e sostible, subxace nas accións que promoverá a Dirección Xeral de 
Administración Local en apoio ás fórmulas de colaboración e cooperación intermunici-
pal, que racionalicen servizos e recursos para ofrecer uns mellores servizos á cidadanía, 
favorecendo na concesión das axudas ás entidades locais que se acollan a estas fórmulas.

 - Impulso ao asociacionismo municipal das EELL mediante iniciativas que premien accións 
concretas de colaboración na xestión conxunta de servizos entre agrupacións de con-
cellos, mancomunidades de concellos e consorcios locais, no eido das subvencións e do 
sostemento común dos postos de habilitados no que se fomentará as agrupacións de 
concellos.

 - O apoio aos procesos de fusión voluntaria de concellos, tanto a nivel normativo, co 
establecemento de vantaxes obxectivas para os concellos fusionados, como a nivel or-
zamentario, a través do Fondo especial para fusións.

 - A coordinación das políticas da Xunta e as deputacións provinciais, avanzando na con-
creción do reparto de competencias entre gobernos e especializando a actividade das 
deputacións na garantía dos servizos locais nos concellos de menor poboación. 

 - A relación coas corporacións locais e a elaboración dos programas formativos en mate-
ria de Administración local.

 - A coordinación e impulso da formación nas administracións locais de Galicia, poten-
ciando para iso os medios dos que dispón a administración autonómica, de xeito que 
se asegure unha oferta formativa racional e axeitada no conxunto das administracións 
existentes en Galicia.

 - A execución das competencias que, con respecto ao funcionariado con habilitación de 
carácter nacional, lle corresponden á Comunidade Autónoma de Galicia.

 - O impulso, en estreita relación coas entidades locais, o desenvolvemento e materializa-
ción das accións previstas no Pacto local, de modo que se poida acadar a implantación 
e desenvolvemento das previsións contidas nel. Especialmente a través da Comisión de 
Cooperación Local.

 - A xestión do Fondo de Compensación Ambiental tamén se empregará como ferramen-
ta de reequilibrio territorial e de impulso ao funcionamento dos servizos e á dotación 
de infraestruturas e realización de investimentos produtivos e xeradores de emprego no 
ámbito local e no financiamento do gasto corrente ou de funcionamento das entidades 
locais en materia medioambiental.
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B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

X

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc.)

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

 

BReVe DeSCRICIÓN DO PROGRAMA DeNDe A PeRSPeCTIVA De XÉNeRO
Entre os obxectivos deste programa de gasto están a de contribuír ao financiamento de 

equipamentos e infraestruturas nas entidades locais para a prestación de servizos á cidadanía e a 
realización de investimentos produtivos que seren emprego no ámbito local, así como o impulso 
da Administración electrónica para posibilitar unha mellor relación entre a Administración auto-
nómica e os concellos e entre estes e a cidadanía.

Polo que se refire á dotación de equipamentos e infraestruturas, analizado dende o punto 
de vista da perspectiva de xénero hai que considerar que, a pesar da súa aparente neutralidade 
e do suposto carácter universal, as necesidades de mulleres e homes en canto a equipamentos 
públicos non son iguais, derivadas da situación que se recolle en numerosos estudos e estatísticas 
de que as mulleres utilizan máis o espazo público para tarefas de xestión doméstica e de coidado 
das persoas que dependen delas (maiores ou menores) e de que seguen a existir diferenzas en 
canto á mobilidade.

Por este motivo, a programación das infraestuturas e dos equipamentos públicos debe reali-
zarse tendo en conta que mulleres e homes teñen diferentes obrigas, oportunidades e necesida-
des. Dende o punto de vista do xénero será diferente o impacto que pode ter o financiamento 
para a construción dunha escola infantil ou dun centro de atención a persoas maiores, que a 
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construción dun campo de fútbol. Así, polas características dos investimentos que se financian 
(prazas e paseos, espazos e parques para a infancia, obras e equipamentos para a protección 
do ambiente e do medio natural e para o coñecemento e utilización recreativa e didáctica dos 
recursos naturais), hai que considerar que este programa de gasto vai ter un impacto positivo 
dende o punto de vista do xénero.

Polo que se refire ao fomento da e-Administración para facilitar a relación entre as entidades 
locais e a cidadanía, hai que considerar a existencia dunha fenda dixital de xénero que afecta non 
só ao acceso aos ordenadores e a internet, senón tamén á intensidade xa que as mulleres son 
usuarias menos intensivas, conectándose con menos frecuencia e durante menos tempo.

En canto ao número de mulleres e homes que potencialmente poden beneficiarse do pro-
grama de gasto, debemos considerar ao total da poboación galega, xa que desde este programa 
de gasto se desenvolven actuacións dirixidas á Administración local galega co fin de promover 
a realización de obras e equipamentos para a prestación de servizos públicos. A diversidade 
de servizos que se pretende dotar ou mellorar, dentro dun amplo catálogo que vai desde as 
infraestruturas de uso público ata a realización de obras, equipamentos e subministracións para 
a prestación dos servizos públicos relacionados no artigo 81 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de 
Administración local de Galicia, permite identificar como poboación potencialmente beneficiaria 
por igual á poboación masculina como á feminina.

 

IDeNTIFICACIÓN DuN Ou VARIOS OBXeCTIVOS eN MATeRIA De IGuAl-
DADe PReSeNTeS NA NORMATIVA e PlANS VIXeNTeS e Que SON De 
APlICACIÓN NO DeSeNVOlVeMeNTO DAS ACCIÓN CONTeMPlADAS 
NeSTe PROGRAMA 
Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do 
departamento

X

Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e 
homes

Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres 
e homes na sociedade

Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais 
e nas condicións de traballo

X

Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres

Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información

Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación 
territorial e vivenda

X
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Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que 
facilite a conciliación e a corresponsabilidade

X

Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos 
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte, 
saúde, etc.)
Participación das mulleres no desenvolvemento rural

Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de 
pobreza ou exclusión social

Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero X

Outros (especificar)

 

IDeNTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADeS PReVISTAS DIReCTAMeNTe RelA-
CIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGuAlDADe eNTRe MulleReS e HO-
MeS, INDICANDO PARA CADA uNHA, AS PeRSOAS ÁS Que eSTÁ DIRIXIDA. 
INDICAR, NO CASO De DISPOR DeSTeS DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTe-
RÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TeRRITORIAl, eTC.) Ou 
PeRSOAS (IDADe, NIVel eDuCATIVO, eTC.), DeSTINATARIAS DAS AC-
CIÓNS.

Ademais das actuacións directas que se financian e que como xa se indicou poden ter un 
impacto positivo na promoción da igualdade entre mulleres e homes, no punto seguinte relació-
nanse os obxectivos e as medidas concretas para a incorporación da perspectiva de xénero e a 
identificación dos indicadores de seguimento.

 

OBXECTIVOS ACTIVIDADES DESTINATARIOS

Integrar a perspectiva de xénero na 
actuación xeral do departamento

Procedementos de contratación 
promovidos pola Dirección Xeral de 
Administración Local

Empresas

Convocatorias de subvencións 
promovidas pola Dirección Xeral de 
Administración Local

Entidades locais

Subscrición de convenios 
promovidos pola Dirección Xeral de 
Administración Local

Entidades locais, entidades sen 
ánimo de lucro no ámbito do 
asociacionismo veciñal

Promover o uso da linguaxe 
inclusiva en toda a documentación 
producida pola Dirección Xeral de 
Administración Local (convenios 
de colaboración, convocatorias de 
subvencións, contratos, ...)

Redacción de convocatorias de 
subvencións, contratos e convenios

Persoal ao servizo da Dirección 
Xeral de Administración Local

Entidades locais, entidades sen 
ánimo de lucro no ámbito da 
Administración local
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OBXECTIVOS ACTIVIDADES DESTINATARIOS

Promover a actividade empresarial e 
laboral das mulleres introducindo 
medidas que faciliten o acceso das 
mulleres a todos os sectores da 
actividade profesional sobre os que 
se actúa

Execución de obras e adquisición de 
equipamentos para a prestación de 
servizos públicos

Entidades locais, entidades sen 
ánimo de lucro no ámbito da 
Administración local

Procedementos de contratación 
promovidos pola Dirección Xeral de 
Administración Local

Empresas

Potenciar o desenvolvemento e 
adecuación dos proxectos en materia 
de obras e equipamentos para a 
prestación de servizos públicos que 
facilitan a conciliación

Subvencións a entidades locais para 
a execución de proxectos de obras e 
para a adquisición de equipamentos 
para a prestación de servizos 
públicos

Entidades locais

 

PReVISIÓN e VAlORACIÓN DOS POSIBleS eFeCTOS DO PROGRAMA 
SOBRe uN e OuTRO SeXO e SOBRe A IGuAlDADe De OPORTuNIDADeS 
eNTRe MulleReS e HOMeS.

Cumprimento dos obxectivos e das medidas propostas en materia de incorporación da 
perspectiva de xénero:

OBXECTIVOS MEDIDAS INDICADORES

Integrar a perspectiva de xénero na 
actuación xeral do departamento

Introdución da perspectiva 
de xénero nos procedementos 
administrativos promovidos pola 
Dirección Xeral de Administración 
Local

Porcentaxe de procedementos de 
contratación que incorporan 
cláusulas con perspectiva de xénero

Porcentaxe de convocatorias de 
axudas que incorporan criterios de 
igualdade de xénero

Porcentaxe de convenios asinados 
que incorporan criterios de 
igualdade de xénero

Promover o uso da linguaxe 
inclusiva en toda a documentación 
producida pola Dirección Xeral de 
Administración Local (convenios 
de colaboración, convocatorias de 
subvencións, contratos, ...)

Desenvolvemento de pautas de 
supervisión e orientación para 
facilitar e estimular un mellor 
uso dunha linguaxe inclusiva 
na documentación producida pola 
actividade administrativa da 
Dirección Xeral de Administración 
Local

Número de accións realizadas 
por tipoloxía (convocatorias de 
subvencións, contratos, convenios)

Número de textos de convocatorias 
de subvención, contratos e 
convenios revisados e validados

Promover a actividade empresarial e 
laboral das mulleres introducindo 
medidas que faciliten o acceso das 
mulleres a todos os sectores da 
actividade profesional sobre os que 
se actúa

Incorporación de criterios 
de valoración que, desde a 
perspectiva de xénero, incentiven 
a contratación de mulleres na 
execución dos proxectos que se 
desenvolvan baixo o impulso da 
Dirección Xeral de Administración 
Local, a través de convenios de 
colaboración e convocatorias de 
subvencións

Porcentaxe de mulleres contratadas 
sobre o total de persoas 
contratadas

Incorporación de cláusulas nos 
pregos de contratación que promovan 
a integración da perspectiva de 
xénero nos contratos xestionados 
pola Dirección Xeral de 
Administración Local

Porcentaxe de mulleres contratadas 
sobre o total de persoas 
contratadas

Potenciar o desenvolvemento e 
adecuación dos proxectos en materia 
de obras e equipamentos para a 
prestación de servizos públicos que 
facilitan a conciliación 

Integración da perspectiva de 
xénero nos proxectos de obras e 
equipamentos para a prestación dos 
servizos públicos

Número de proxectos que actúan 
sobre os servizos públicos que 
facilitan a conciliación

Número de proxectos e obras que 
teñen en conta a dimensión de 
xénero

Poboación potencialmente 
destinataria desagregada por sexo
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SINAlAR OS PRINCIPAIS ReSulTADOS DO PROGRAMA, DeNDe O PuNTO 
De VISTA DO XÉNeRO, NO eXeRCICIO 2016.

No exercicio 2017 a principal liña de axudas dirixida aos concellos, deste centro directivo, 
a orde do Fondo de Compensación Ambiental, recolle dentro dos criterios de valoración das 
solicitudes presentadas na liña de concorrencia competitiva, a puntuación da presentación do 
compromiso de incluír nos criterios de adxudicación dos pregos que rexan a contratación das 
obras e equipamentos subvencionados aos concellos o incentivo da contratación de mulleres. 
Coma resultado do establecemento deste criterio de valoración, 51 solicitudes presentaron este 
compromiso.

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Dirección Xeral de Administración Local

 

III.1.10. PROGRAMA 212A - PROTECCIÓN CIVIL E SEGURIDADE DA 
COMUNIDADE AUTÓNOMA :

 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
O papel da Xunta de Galicia na atención de emerxencias céntrase en tres funcións fun-

damentais: a superior dirección e coordinación da protección civil, a xestión dos servizos que 
se considere necesario prestar de forma unitaria para todo o territorio galego, e a xestión das 
emerxencias que superen os medios de resposta de que dispoñen as entidades locais.

Os obxectivos deste programa na área de protección civil e emerxencias consisten na defi-
nición e a posterior posta en funcionamento dun sistema que garanta a protección dos cidadáns 
fronte as situación de grave risco, catástrofe ou calamidade pública, e que por extensión poda 
utilizarse dun xeito efectivo para a xestións das situacións de urxencia ou emerxencia que de 
xeito cotián ocorren aos cidadáns da comunidade autónoma.

Na área de seguridade consisten en soportar o funcionamento do sistema de seguridade 
público galego, desde a aplicación, ordenación e calidade do servizo público para garantir unha 
prestación máis eficaz e eficiente, tanto na consecución dos resultados desexables como no uso 
racional e sostible dos recursos públicos dispoñibles, tendo en conta que estamos ante unha 
materia moi sensible e transcendente, ao constituírse como un ben público que vai unido ao 
benestar social e a calidade de vida da sociedade galega.
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As prioridades de actuación do programa orzamentario 212A a través da Dirección Xeral 
de Emerxencias e Interior, da AXEGA e da AGASP, atendendo a problemática observada ata 
o momento actual, tanto nas emerxencias producidas na comunidade, como tendo en conta a 
dispersión poboacional e a poboación sobre a que se leva a cabo o obxectivo estratéxico do 
programa, son, fundamentalmente:

 - Planificación axeitada e actualizada en materia de protección civil.

 - Equipamento dos servizos profesionais e organizacións de voluntariado que forman par-
te do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia para garantir unha 
adecuada atención a cidadanía.

 - Aplicación e desenvolvemento da lei de emerxencias.

 - O desenvolvemento normativo da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación das poli-
cías locais, no que atinxe a un novo decreto que a desenvolva, logo da entrada en vigor 
da Lei 9/2016, do 8 de xullo, que modifica a anterior. 

 - A aposta pola mellora continua en medios humanos, vehículos e medios técnicos desti-
nados á Unidade do Corpo Nacional de Policía Adscrita á CA de Galicia (UPA).

 - A potenciación da formación de carácter permanente na Academia Galega de Segurida-
de Pública para: a) os funcionarios da UPA en todas as funcións que lle son propias e, en 
especial, para os grupos de investigación especializada en medio ambiente e incendios, 
menores, violencia de xénero...etc; b) para os voluntarios de protección civil, persoal 
de protección civil e emerxencias e resto de axentes que interveñen nas emerxencias.

 - A adecuación da normativa galega de xogo á realidade actual do sector de xogo en 
España, coas actualizacións que fosen necesarias para garantir o bo funcionamento do 
sector e a garantía dos dereitos de consumidores e usuarios.

 - Modernización e potenciación do sistema de atención ás emerxencias en Galicia a través 
do novo CAE 112, dando unha resposta mais áxil e eficaz aos galegos.

 - Consolidación e potenciación do Grupo de Apoio Loxístico á intervención nas emer-
xencias, poñendo a disposición dos distintos colectivos operativos os seus recursos 
especializados e o Posto de Mando Avanzado.

 

O programa desenvólvese a través de tres centros directivos: Dirección Xeral de Emerxen-
cias, Academia Galega de Seguridade Pública e Axencia Galega de Emerxencias, que dirixen as 
súas actividades en orde a:

 - Na área de protección civil elabóranse e implántanse plans de emerxencia por mor de 
riscos tanto naturais como aqueles ocasionados pola actividade humana, aténdese a 
xestión de emerxencias derivadas dos avisos ó CAE112 Galicia e da activación dos de-
vanditos plans, préstase apoio os concellos e agrupacións de voluntarios de protección 
civil como parte fundamental do sistema e dáse apoio técnico á Comisión Galega de 
Protección Civil como órgano colexiado da Administración da comunidade autónoma 

Memoria II VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E 
XUSTIZA



2018

Proxecto

208

que ten como finalidade a coordinación e colaboración interadministrativa en materia 
de protección civil.

 - Na área de bombeiros, a través dos catro consorcios provinciais e un comarcal nos 
que participa a Xunta de Galicia xunto coas deputación provinciais, aténdense prio-
ritariamente por persoal especializado as incidencias derivadas de incendios urbanos, 
industriais e forestais de afectación a vivendas, explosións, fugas, inundacións, rescates, 
derrubamentos e outras actividades de salvamento que for precisas.

 - Na área de policía as intervencións do persoal policial da Unidade de Policía Adscrita 
se dirixen a complementar as actuacións das distintas consellerías da Xunta que poidan 
precisar de prevención, reforzo ou investigación desde a perspectiva da seguridade: 
protección, incendios forestais, medio natural, furtivismo e marisqueo ilegal, patrimonio 
cultural, protección de vítimas de violencia de xénero, de menores e familia, e as inspec-
cións en materia de urbanismo.

 - A través da Axencia Galega de Emerxencias as necesidades que se tratan de atender 
consisten na definición e a aplicación dun criterio integral e integrado de coordinación, 
cooperación e colaboración entre os distintos axentes que interveñen na emerxencia, 
que permita dar unha resposta integral no eido da xestión das emerxencias e, no seu 
caso, na posterior rehabilitación da situación o seu estado anterior.

 - A través da Academia Galega de Seguridade Pública aténdese á formación do persoal 
do sistema integrado de protección civil, emerxencias e seguridade pública.

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
Polo que respecta ao colectivo ao que se dirixen as actuacións do programa, tanto nas 

áreas de protección civil e emerxencias como na de policía, ao estaren despregados os efectivos 
destes colectivos por toda a xeografía galega, as súas intervencións abarcan toda a Comunidade 
Autónoma de Galicia, en colaboración e coordinación cos corpos de emerxencias, seguridade e 
bombeiros dependentes dos concellos, así como tamén cos corpos de seguridade dependentes 
da Administración estatal. 

Na área de formación as actividades están dirixidas á policía Local de Galicia, UPA, agrupa-
cións de protección civil, bombeiros, axentes forestais e forzas e corpos de seguridade do Estado.

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
En relación a actividade da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior:

1. Na área de protección civil.

1.1 Situación de partida.

 ■ Disponse de plans e programas de emerxencias que necesitan ser renovados por 
imperativo legal e mellorar a súa implantación.
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 ■ Hai novas obrigas legais que é preciso atender como é o sistema de plans de auto-
protección que teñen que ter e implantar os establecementos suxeitos ao Decreto 
171/2010 sobre Plans de Autoprotección en Galicia.

 ■ O rexistro de voluntarios de protección civil debe ser actualizado para responder ás 
necesidades das agrupacións e da administración para o seu mellor funcionamento, 
en orde a acadar unha óptima mobilización dos recursos dispoñibles.

 

1.2 Actuacións novas.

Ademais de atender as emerxencias ordinarias (incendios, inundacións, accidentes,...), 
tramitación de expedientes de subvencións, convenios, etc. está previsto:

 ■ Renovación e implementación dos plans de emerxencia exterior que caducaron ou 
van a caducar, ademais de elaborar novos plans para establecementos que por di-
versos motivos (superación de umbrais ou nova normativa) é preciso realizar. Unha 
vez renovados no ano 2013 o Plan Especial de Protección Civil por Accidentes en 
Transporte de Mercadorías Perigosas (cuxa primeira versión databa do ano 2000), 
no 2015 o Plan Especial de Protección Civil contra Incendios Forestais (datado no 
2001), e no ano 2016 o Plan Especial de Protección Civil ante Inundacións, é nece-
sario a renovación e actualización do PLATERGA, Plan Territorial de Emerxencias 
en Galicia.

 ■ Revisar os plans vixentes e proceder á súa implantación: se están a implantar novas 
aplicacións informáticas e está previsto a realización de exercicios e simulacros.

 ■ Mantemento e mellora da aplicación web para o rexistro e xestión de plans de au-
toprotección. Facilitar aos concellos, servizos de emerxencias e outras consellerías 
evitando toda a burocracia asociada á xestión destes plans e dotando de verdadeira 
utilidade para a protección civil o contido destes plans.

 ■ Implantación dunha aplicación de xestión da información de agrupacións de volun-
tarios e de GES, que responda ás súas necesidades e ás da administración dotan-
do ás agrupacións cunha nova ferramenta de xestión de recursos, tanto humanos 
como materiais.

 ■ Participación en proxectos europeos na área de protección civil e xestión de riscos.

 ■ Desenvolvemento do mapa de riscos de Galicia, que se constituirá como unha fe-
rramenta de axuda na avaliación de riscos potenciais, na toma de decisións durante 
a xestión de emerxencias e permitirá que a poboación teña unha maior información 
de cara a adoptar medidas de autoprotección.

 ■ A ampliación da dotación de medios e recursos naquelas Asociacións de Volunta-
rios de Protección Civil e zonas nas que aínda houbese necesidades pendentes, a 
través fondos FEDER 2014/2020. Esta actuación virá complementar o amplo proce-
so de renovación e mellora do equipamento que se levou a cabo nos últimos tres 
anos e que achegou ás asociacións equipamento (109 todo terreos pick up, 116 
remolques de emerxencias, 48 furgóns, 45 esparexedores de sal, 40 embarcacións 
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ou 212 equipos de protección individual contra a vespa velutina, entre outros) por 
valor de máis de 9 millóns de euros .

 ■ O fomento do voluntariado de protección civil. Tanto potenciando a súa formación, 
como realizando campañas de promoción entre a cidadanía, con especial atención 
á poboación en idade escolar así como a xente maior que pode atopar nas AVPC 
unha oportunidade para un envellecemento activo participando en actividades da 
agrupación e transmitindo coñecementos, experiencias e valores aos mais novos. 

 

2. Na área de bombeiros

2.1 Situación de partida

A Xunta de Galicia está a participar no funcionamento e operatividade do consorcio 
provincial da Coruña (con 10 parques comarcais de bombeiros), de Lugo (con 6 par-
ques comarcais de bombeiros), no de Pontevedra (con 5 parques comarcais de bom-
beiros) e no consorcio provincial de Ourense ( 4 parques comarcais de bombeiros), que 
comezou a funcionar en febreiro de 2017, coa incorporación en xuño dos efectivos e 
medios do parque do Carballiño/O Ribeiro.

 

2.2 Actuacións novas

O ano 2018 comeza con todos os consorcios provinciais en pleno funcionamento, aten-
dendo deste xeito á obriga recollida na disposición adicional terceira, apartado 2, da Lei 
5/2007, de emerxencias de Galicia, e se homoxeniza un mesmo sistema de prestación 
deste servizo en toda a comunidade autónoma.

A Xunta de Galicia, a pesar de tratarse dunha competencia que corresponde, por atribu-
ción legal, aos Concellos e Deputacións Provinciais, seguirá participando nos orzamentos 
dos Consorcios de Bombeiros, aos que ven contribuíndo cunha achega anual que supe-
ra os 8 millóns de euros. Neste ámbito, seguirá instando ás deputacións que así o deci-
diron hai máis dun ano, a que clarifiquen xa o modelo de xestión, e a que concreten as 
consecuencias xurídicas e económicas do cambio polo que avogan. En paralelo, a Xunta 
de Galicia abordará a comarcalización dos parques municipais das grandes cidades, pro-
curando igualmente a necesaria implicación das Deputacións Provinciais.

 

2.3 Datos estatísticos

Tendo en conta as variables de territorio e poboación atendidos nunha isócrona non 
superior aos 30 minutos, as intervencións dos consorcios de bombeiros, sumados as 
parques municipais de bombeiros dependentes das grandes cidades galegas, permiten a 
cobertura de poboación seguinte: A Coruña: 87,05% ; Lugo: 89,65% ; Ourense: 70,36% 
; Pontevedra: 73,21%.

 

3. Na área de policía.

3.1 Situación de partida.
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Dende a súa creación en 1991, a Unidade do Corpo Nacional de Policía Adscrita á 
Comunidade Autónoma de Galicia ven ampliando notablemente a prestación dos seus 
servizos, para dar resposta á asunción paulatina de novas funcións e competencias. Ac-
tualmente, o labor da Unidade de Policía Adscrita abrangue eidos importantes para 
a vida cotiá dos cidadáns, en materia de menores, xogo, a loita contra o furtivismo e 
incendios forestais,  a ordenación do territorio ou a intervención fronte aos casos de 
violencia de xénero.

 

3.2 Actuacións novas.

 ■ Promover o incremento e actualización dos medios humanos, dos vehículos e da 
dotación de medios técnicos modernos e funcionais da Unidade do Corpo Nacio-
nal de Policía adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia (UPA), que permita o 
funcionamento de novos equipos operativos, que coas súas intervencións de pre-
vención e protección incrementen o benestar da poboación galega, e dean unha 
mellor resposta ás súas demandas.

 ■ Potenciar o desenvolvemento das funcións propias da Unidade do Corpo Nacional 
de Policía adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia, especialmente as referidas 
a prevención e investigación de incendios; protección do medio natural e dos re-
cursos mariños; colaboración en tarefas de rescate e salvamento; colaboración na 
protección de vítimas de violencia de xénero e nos casos de violencia intrafamiliar 
e contra menores.

 ■ Potenciar a formación de carácter permanente na Academia Galega de Seguridade 
Pública para os funcionarios da Unidade do Corpo Nacional de Policía adscrita á 
Comunidade Autónoma de Galicia en todas as funcións que lle son propias e, en 
especial, para os grupos de investigación especializada en medio ambiente e incen-
dios; control de marisqueo ilegal; protección das vítimas de violencia de xénero, 
dos menores e da familia; patrimonio histórico; seguridade de persoas e edificios; 
operativos de seguridade e outros.

 

4. A través da Axencia Galega de Emerxencias.

4.1 Situación de partida.

Na actualidade o sistema de atención de emerxencias de Galicia está baseado nunha 
estrutura multidisciplinar, que dependendo de distintas administracións e con sistemas 
organizativos moi diversos, procede a resolución destas unha vez que os recursos dis-
postos para elo son alertados polo Centro de Atención de Emerxencias 112 Galicia.

 

4.2 Actuacións novas.

 ■ Potenciar os recursos cos que conta o Grupo de Apoio Loxístico á Intervención 
(GALI). O éxito do GALI fixo que se incrementase no anterior exercicio un 300% 
a demanda dos seu servizos, o que permitiu reforzar o equipamento operativo es-
pecializado en emerxencias complexas ou de gran magnitude na CC.AA de Galicia, 
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mediante a posta a disposición dos axentes intervintes de recursos especializados e 
do Posto de Mando Avanzado

 ■ Xestión e mobilización da única estación base repetidora portátil da nova rede 
tetra móbil dixital de emerxencias e seguridade de Galicia (RESGAL) para reforzar 
a cobertura de dita rede en aquelas situacións de emerxencia ou de risco que así 
o requiran.

 ■ Consolidación da súa estrutura organizativa con criterios de tecnificación e especia-
lización na atención das emerxencias.

 ■ Adquisición de novas ferramentas TIC así como a evolución e optimización das 
existentes.

 ■ Formación e constante especialización do persoal da AXEGA e do CIAE 112 Ga-
licia.

 ■ Impulsar e dar apoio ao papel que debe xogar o novo Centro Integrado de Aten-
ción ás Emerxencias 112 Galicia (CIAE112-Galicia) da Estrada, como elemento 
catalizador para a paulatina “integración operativa” dos distintos servizos básicos 
de atención ás emerxencias: sector seguridade, sector sanitario, sector asistencial, 
sector contraincendios e salvamento, sector medioambiental e sector protección 
civil, para así acadar unha xestión e coordinación “integral” e “integrada” das emer-
xencias. 

 ■ Deseño, aprobación e evolución de protocolos de intervención de recursos de 
emerxencias no territorio de Galicia, atendendo a criterios de territorialidade e 
operatividade dos recursos.

 ■ Mellora continua dos protocolos e procedementos que regulan os simulacros que 
se coordinan dende o CIAE 112 Galicia potenciando a presenza da AXEGA e 
do CIAE 112 Galicia como centro coordinador e vertebrador daqueles exercicios 
prácticos que se realizan no ámbito da comunidade autónoma calquera que sexa 
a súa natureza.

 ■ O mantemento da cooperación interrexional en materia de emerxencias con Por-
tugal, Castela-León e o Principado de Asturias en zonas fronteirizas comúns, pro-
movendo iniciativas como as desenvolvidas polo novo proxecto “ARIEM +”, enca-
drado no INTERREG V España – Portugal (POCTEP) 2014-2020, do cal a AXEGA 
é o beneficiario principal.

 

5. A través da Academia Galega de Seguridade Pública.

5.1 Situación de partida.

A AGASP, organismo autónomo administrativo, ten como finalidade a formación no 
eido de protección civil, bombeiros e axentes forestais e medioambientais así como 
no ámbito de formación policial, mediante cursos dirixidos ao ingreso e á promoción 
interna nas distintas escalas das policías locais, e a formación continua, perfeccionamen-
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to e especialización do persoal destes corpos da policía local, así como do persoal da 
Unidade do Corpo Nacional de Policía Adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia.

 

5.2 Actuacións novas:

 ■ Ampliar ás relación e sinerxías con novos colectivos así como exercer competencias 
delegadas ou compartidas a través de convenios ou outros instrumentos de xeito 
que o conxunto dos diferentes colectivos que conforman a seguridade pública en 
Galicia, en sentido amplo, teñan como referencia a academia, en especial continuar 
coa execución do convenio posto en funcionamento en 2016 co Ministerio do 
Interior, a formación das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, en concreto da 
Garda Civil e da Policía Nacional, que en total suman preto de 8.000 efectivos na 
CCAA supoñendo un aumento exponencial en número de membros ata de agora 
colectivos mais presentes na Agasp da Policía Local e UPA.

 ■ Colaborar en materia de formación continuada de xuíces e maxistrados mediante o 
convenio entre o Consello Xeral do Poder Xudicial e a Xunta de Galicia.

 ■ Colaborar co Ministerio de Xustiza mediante convenio marco, en trámite, entre 
o Centro de Estudos Xurídicos do Ministerio de Xustiza e a Xunta de Galicia en 
materia de formación de fiscais, letrados da Administración de xustiza, médicos 
forenses e avogados do Estado.

 ■ Colaborar co Ministerio do Interior na formación dos colectivos de seguridade pri-
vada na CCAA.

 ■ Colaborar co Ministerio do Interior, nun futuro convenio, na formación dos funcio-
narios de institucións penitenciarias na CCAA. 

 ■ A impartición de formación baseado no Certificado de Profesionalidade nos pro-
gramas do itinerario formativo das cualificacións profesionais a través das unida-
des formativas de cualificación profesional de extinción de incendios e salvamento 
(SEA129_2) e o certificado de profesionalidade de nivel 2 de extinción de incen-
dios e salvamento (SEAD0111).

 ■ Continuar e ampliar mediante novo acordo de colaboración entre a Vicepresiden-
ciae Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a Consellería 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Academia Galega de Seguridade 
Pública, sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación en emerxen-
cias e protección civil tanto completa como modular.

 ■ Implantar un itinerario formativo para axentes forestais e mediambientais.

 ■ Desenvolver a cooperación da administración xeral da comunidade autónoma de 
Galicia cos concellos na selección dos membros dos corpos de policía local, vixian-
tes municipais e auxiliares de policía local, unha vez aprobado o decreto polo que 
se regula. En 2018 se desenvolverían deste xeito os procesos selectivos que for 
precisos, logo dos convenios asinados cos concellos interesados.
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DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
Polo que respecta ao marco legal no que se desenvolve o programa, este está integrado 

polas seguintes disposicións legais:

 - Lei 17/2015, do 9 de xullo, do sistema nacional de protección civil.

 - Real decreto, 407/1992, do 24 de abril, polo que se aproba a norma básica de protec-
ción civil.

 - Real decreto 393/2007, do 23 de marzo, polo que se aproba a norma básica de auto-
protección.

 - Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia.

 - Decreto 171/2010, do 1 de outubro, sobre plans de autoprotección na Comunidade 
Autónoma de Galicia.

 - Real decreto 1196/2003, do 19 de setembro, polo que se aproba a directriz básica de 
protección civil para o control e planificación ante o risco de accidentes graves nos que 
interveñen substancias perigosas.

 - Decreto 56/2000, do 3 de marzo, polo que se regula a planificación, as medidas de 
coordinación e a actuación dos voluntarios e entidades colaboradoras en materia de 
protección civil.

 - Decreto 123/2014, do 18 de setembro, polo que se regula a acreditación, a uniformida-
de e os distintivos do persoal voluntario das agrupacións de voluntarios de protección 
civil, a imaxe corporativa destas agrupacións e os equipos de mobilidade necesarios para 
o desenvolvemento das funcións de protección civil e emerxencias.

 - Resolución do 2 de agosto de 2010, da Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas de Galicia, polo que se publica o Plan Territorial de Emerxencias e Protección 
Civil de Galicia.

 - Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

 - Lei 5/1997 da Administración local de Galicia.

 - Lei orgánica 2/1986, do 13 de marzo, de corpos e forzas de seguridade.

 - Lei 4/2007, do 20 de abril de coordinación de policías locais.

 - Lei 9/2016, do 8 de xullo, que modifica a Lei 4/2007.

 - Decreto 243/2008, do 16 de outubro, de desenvolvemento da Lei 4/2007, do 20 de 
abril, de coordinación de policías locais.

 - Decreto 60/2010, do 8 de abril, de uniformidade, acreditación e medios técnicos a dis-
posición dos corpos de Policía local.

 - Orde do 29 de xaneiro de 2009, referida aos méritos, probas e temarios para os dis-
tintos procesos selectivos referidos aos corpos de Policía Local, vixilantes municipais e 
auxiliares de tempada.
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 - Decreto 59/2012, do19 de xaneiro, do procedemento de homologacións da AGASP de 
cursos realizados por outras entidades.

 - Real decreto 221/1991, do 22 de febreiro, de regulación das unidades adscritas.

 - Real decreto 1089/2000, do 19 de xuño, que modifica ao anterior.

 - Orde do 19 de xuño de 1991, do Ministerio do Interior, de creación da Unidade do 
Corpo Nacional de Policía adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia.

 - Decreto 223/2007, do 5 de decembro, polo que se aproba o estatuto da AXEGA.

 - Real decreto 903/1997, do 16 de xuño, do Ministerio de Fomento sobre transposición 
da normativa europea referente ó número único de emerxencias 112.

 - Acordo do Consello da Xunta do 1 de outubro de 1997, en virtude do cal se consti-
túe a Xunta de Galicia en entidade prestataria do servizo de atención de chamadas de 
urxencia 112.

 - Lei 1/2007, do 15 de xaneiro, da Academia Galega de Seguridade Pública.

 - Lei 8/2007, do 13 de xuño, de policía de Galicia.
 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
Con este programa pretendese:

 - Mellorar e renovar a implantación de plans de protección civil.

 - Reforzar e mellorar a xestión dos parques de bombeiros.

 - Apoiar aos diferentes organismos da Xunta en necesidades relativas a protección, inves-
tigación, vixilancia e garantía da seguridade das persoas e do medio.

 - Asemade perséguese o estudio e a execución da política autonómica en materia de 
protección civil e emerxencias, mediante o exercicio das funcións definidas no artigo 18 
da lei de emerxencias.

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

X
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Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

 

BReVe DeSCRICIÓN DO PROGRAMA DeNDe A PeRSPeCTIVA De XÉNeRO
O programa desenvólvese a través de tres centros directivos: Dirección Xeral de Emerxen-

cias e Interior, Axencia Galega de Emerxencias e Academia Galega de Seguridade Pública, e entre 
as actividades afectadas atópanse a implantación de plans de emerxencia e protección civil e a 
súa activación, actividades de prevención, reforzo e investigación dende a área da seguridade e 
formación do persoal do sistema integrado de protección civil, emerxencias e seguridade pública.

A principal finalidade deste programa dende a perspectiva de xénero é favorecer a incor-
poración da muller ás forzas e corpos de seguridade, así como aos servizos de emerxencias, 
e promover as condicións para que, mellorando a súa formación e capacitación, adquira unha 
maior participación.

Dende o ano 1991 no que se crea a UPA, o acceso de persoal feminino á Unidade de Poli-
cía Adscrita ven sendo progresiva e as novas promocións van producindo un paulatino aumento 
da porcentaxe de mulleres respecto do total de efectivos.

Na actualidade esta porcentaxe é dun 13,75% sobre o total do persoal.

Na Unidade de Policía Adscrita tense creado un grupo específico para desenvolver tarefas 
en materia de violencia de xénero e protección das vítimas, conformado con persoal especiali-
zado, ao que se deu formación na materia, e prácticas reais nas comisarías do CNP, incorporán-
dose en xullo de 2016 a estas labores.

A Axencia Galega de Emerxencias na súa actividade ordinaria de xestión, segundo o dispos-
to na Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia, incorpora a perspectiva de xénero 
coma un dos principios reitores na súa política de xestión e contratación pública. Sendo unha 
das súas funcións principais a da dirección do Centro Integrado de Atención de Emerxencias 112 
Galicia, tal principio plásmase nos pregos dos contratos de servizos licitados para a xestión do 
mesmo, tanto no que atinxe estritamente ao servizo de teleoperación como o de xestión dos 
sistemas informáticos e de telecomunicacións.
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Así, hoxe pódese afirmar que das 84 persoas contempladas no contrato de xestión operati-
va e soporte tecnolóxica do número de emerxencias 112, 65 son mulleres o que representa que 
o 78% do total de persoas que traballan no Centro de Atención de Emerxencias son mulleres.

 

IDeNTIFICACIÓN DuN Ou VARIOS OBXeCTIVOS eN MATeRIA De IGuAl-
DADe PReSeNTeS NA NORMATIVA e PlANS VIXeNTeS e Que SON De 
APlICACIÓN NO DeSeNVOlVeMeNTO DAS ACCIÓN CONTeMPlADAS 
NeSTe PROGRAMA 
Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do 
departamento

X

Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e 
homes

Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres 
e homes na sociedade

X

Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais 
e nas condicións de traballo

Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres

Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información

Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación 
territorial e vivenda

Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que 
facilite a conciliación e a corresponsabilidade

Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos 
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte, 
saúde, etc.)
Participación das mulleres no desenvolvemento rural

Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de 
pobreza ou exclusión social

Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero

Outros (especificar)
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IDeNTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADeS PReVISTAS DIReCTAMeNTe RelA-
CIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGuAlDADe eNTRe MulleReS e HO-
MeS, INDICANDO PARA CADA uNHA, AS PeRSOAS ÁS Que eSTÁ DIRIXIDA. 
INDICAR, NO CASO De DISPOR DeSTeS DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTe-
RÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TeRRITORIAl, eTC.) Ou 
PeRSOAS (IDADe, NIVel eDuCATIVO, eTC.), DeSTINATARIAS DAS AC-
CIÓNS.

Tratarase de incorporar de xeito paulatino a perspectiva de xénero como unha ferramenta 
da análise que permita desagregar por sexo as estatísticas de vulnerabilidade e de risco, tendo en 
conta que as situacións que fan vulnerables a homes e mulleres non son as mesmas (por exem-
plo, nunha emerxencia as mulleres embarazadas poden ter máis risco ou posibilidade de dano).

As actividades previstas para o ano 2018 consisten en afondar na capacitación a través 
de cursos de especialización e actividades formativas organizadas pola AGASP. Nos cursos de 
formación policial obrigatorios (novo ingreso e promoción) e nos cursos básicos en materia de 
protección civil existirán módulos sobre a igualdade entre homes e mulleres.

Logo da creación na UPA en xullo de 2016 dun grupo específico en materia de violencia 
de xénero, no ano 2018 as actuacións van dirixidas a perfeccionar e mellorar as actuacións na 
protección das mulleres vítimas fronte aos seus maltratadores, favorecendo a presentación das 
correspondentes denuncias e poñendo en marcha o máis amplo abano de actuacións asistenciais 
e de protección, ao fin de evitar o desamparo.

Así mesmo, polo que se refire ás actividades desenvolvidas no Centro Integrado de Aten-
ción de Emerxencias 112 Galicia dependente da Axencia Galega de Emerxencias, respecto das 
políticas activas de igualdade, é necesario ter presente que a maioría do persoal son mulleres, 
polo que neste ámbito a AXEGA cumpre os obxectivos previstos coa política de promoción 
da igualdade entre mulleres e homes non sendo necesario unha especial acción de fomento de 
contratación feminina (as mulleres representan o 80% dos curriculums presentados na bolsa de 
traballo do Centro de Atención de Emerxencias).

 

PReVISIÓN e VAlORACIÓN DOS POSIBleS eFeCTOS DO PROGRAMA 
SOBRe uN e OuTRO SeXO e SOBRe A IGuAlDADe De OPORTuNIDADeS 
eNTRe MulleReS e HOMeS.

Maior e mellor coñecemento en materia de análise de xénero e de políticas de igualdade.

Potenciar as unidades dedicadas especificamente a loita contra a violencia de xénero e a 
atención a este tipo de vítimas. Neste sentido, ademais da creación do grupo específico da UPA 
para a loita contra a violencia de xénero e a protección das vítimas, mantense un protocolo de 
colaboración coa Xefatura Superior de Policía de Galicia, para a colaboración e coordinación do 
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persoal de ambos corpos dedicados a estas tarefas, de xeito que se acaden mellores cotas de 
eficacia e cooperación.

Realizar un esforzo en materia de formación co obxecto de aumentar os cursos específicos 
en materia de xénero, en especial os dirixidos as forzas e corpos de seguridade.

Continuar nas políticas activas desenvolvidas ata o de agora, tal e como se expuxo, e afondar 
nos plans de favorecemento á muller, nos que xa participa a AXEGA, tales como o Plan Dike 
(programa para a inserción laboral das vítimas de violencia doméstica); Proxecto Perla (entre 
Administración pública, empresas e asociacións sen ánimo de lucro que unen esforzos para po-
tenciar a igualdade de oportunidades e a conciliación).

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Academia Galega de Seguridade

Axencia Galega de Emerxencias

 

III.1.11. PROGRAMA 312G - APOIO Á CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E 
PERSOAL E OUTROS SERVIZOS DE PROTECCIÓN SOCIAL :

 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
Contribuír á mellora da calidade de vida dos homes e mulleres, de xeito que poidan partici-

par de forma igualitaria na asunción das responsabilidades familiares e dos tempos laborais e de 
ocio para o desenvolvemento do seu proxecto vital. 

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
O Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido 

das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, recolle o 
compromiso da comunidade autónoma na eliminación da discriminación entre mulleres e homes 
e na promoción da igualdade no ámbito laboral e formativo. Neste sentido, a conciliación do em-
prego e da vida familiar así como o fomento da corresponsabilidade son criterios xerais fixados 
na lei que vinculan a actuación dos poderes públicos.
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Ademais, resulta imprescindible mudar a conciencia da cidadanía facéndoa consciente da 
importancia da conciliación e da corresponsabilidade, reforzando a sensibilización e a educación 
en igualdade para eliminar roles e estereotipos tradicionais que colocan a mulleres e homes en 
tarefas e funcións diferentes e, polo tanto, nunha posición de desigualdade económica e social. 

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
A conciliación da vida familiar e laboral é unha estratexia que facilita a consecución da 

igualdade real e efectiva entre mulleres e homes. Diríxese a conseguir unha nova organización 
do sistema social e económico na que mulleres e homes podan facer compatibles as diferentes 
facetas da súa vida: o emprego, a familia, o ocio e o tempo persoal.

Polo tanto, a conciliación da vida familiar, persoal e laboral contribúe a crear unha sociedade 
baseada na calidade de vida das persoas, favorecendo as mesmas oportunidades para as mulleres 
e para os homes, co fin de poder desenvolverse en todos os ámbitos vitais, progresar profe-
sionalmente, atender as responsabilidades familiares e poder desfrutar do tempo, tanto persoal 
como laboral.

As medidas de conciliación tradicionalmente dirixíanse fundamentalmente as mulleres, con-
tribuíndo a que a conciliación se considerase como un “problema exclusivo das mulleres”. Sen 
embargo, a corresponsabilidade social vai máis alá da conciliación, e non só se refire a aumentar a 
implicación dos homes no reparto das responsabilidades domésticas e familiares, senón que debe 
estenderse a outros axentes sociais e instancias públicas e privadas.

Por iso, esta cuestión debe ser abordada dende a perspectiva da igualdade de oportunida-
des, que é un dos principios reitores das políticas europeas, da lexislación comunitaria así como 
da Estratexia Europea para o Emprego.

O éxito das medidas que teñen en conta o enfoque da corresponsabilidade radica na súa 
universalización, é dicir, que se aplican tanto a traballadores como a traballadoras xa que a súa 
finalidade é promover a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. Polo contrario, se 
as medidas van dirixidas só ás mulleres, manteranse a desigualdade e as diferenzas de xénero. 

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
 - Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido 

das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.

 - VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e ho-
mes 2017-2020 

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
Os cambios experimentados nos últimos anos na sociedade e nas familias (incremento da 

esperanza de vida, aumento do número de fogares nos que os dous membros da parella traba-
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llan, incremento do número de familias monoparentais), os modelos de organización do traballo 
nas empresas, ou a dificultade para acceder a servizos que permiten o coidado e a atención a 
persoas dependentes, etc, dificultan a homes e mulleres, pero especialmente a estas últimas ao 
considerarse socialmente que “é a súa responsabilidade”, facer compatibles os tempos que po-
den dedicar á familia, ao emprego e ao ocio. 

A falta de corresponsabilidade e as dificultades para conciliar vida persoal, familiar e laboral, 
contribúen a soster a discriminación laboral e salarial das mulleres e constitúen unha das principais 
barreiras para o seu desenvolvemento e progreso profesional. E no caso da sociedade, supoñen 
unha importante perda de talento que lastra a competitividade empresarial e dificulta o progreso 
económico.

É importante coñecer estas consecuencias na vida das persoas, pero tamén para a sociedade 
no seu conxunto, para ser conscientes do problema e buscar solucións eficaces. Non se trata 
de axudar ás mulleres para que podan traballar e atender as responsabilidades familiares, senón 
de repartir tarefas e equilibrar os tempos e os horarios para que mulleres e homes desfruten e 
exerzan os mesmos dereitos e as mesmas responsabilidades.

Por todo isto, faise preciso o establecemento de actividades que faciliten a solución dos 
problemas descritos: campañas de sensibilización e difusión para fomentar a corresponsabilidade; 
axudas dirixidas a fomentar a corresponsabilidade dos homes traballadores; implantación de ser-
vizos e axudas dirixidas a favorecer a conciliación da vida familiar, persoal e laboral ou impulsar 
novas formas de organización dos tempos de traballo.

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR

O programa está destinado a promover a conciliación da vida persoal, familiar e laboral ao 
tempo que se favorece a asunción compartida das responsabilidades domésticas e familiares por 
parte de homes e mulleres. Esta dobre vertente implica traballar a sensibilización social, respecto 
da necesidade de compartir as tarefas no ámbito privado ao tempo que se dota a sociedade 
de recursos para a conciliación. Promovendo a implicación activa de todas as administracións, 
das empresas e dos axentes sociais na implantación de modelos que favorezan a participación 
igualitaria na corresponsabilidade e nos usos do tempo. 

 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

X

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres
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Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

 

BReVe DeSCRICIÓN DO PROGRAMA DeNDe A PeRSPeCTIVA De XÉNeRO
A persistencia dos roles de xénero na nosa sociedade, concretamente no que respecta a 

asignación histórica ás mulleres do rol de coidadora e responsable principal do traballo domés-
tico, faise patente se se analizan os motivos polos que a poboación inactiva afirma non buscar 
emprego. Os datos evidencian que, á marxe de situacións como a xubilación ou a enfermidade 
ou incapacidade propias, as razóns vinculadas ao coidado de persoas dependentes -nenos e 
nenas, persoas maiores, con enfermidades…- así como outras responsabilidades familiares e 
persoais, son xustificadas principalmente polas mulleres, cun peso extremadamente inferior entre 
a poboación masculina inactiva.

Segundo datos da EPA do ano 2016, do total de mulleres en situación de inactividade, o 
14,58% manifestan como razón da súa inactividade motivos asociados á existencia de responsa-
bilidades familiares, fronte ao 2,12% dos homes na mesma situación.

E cando se analizan as estatísticas das excedencias laborais para o coidado de persoas, 
compróbase que a maioría son solicitadas por mulleres: o 90,9 % no caso das excedencias por 
coidado de fillas e fillos, e o 79,8 % das relacionadas co coidado de familiares (anuario de estatís-
ticas do Ministerio de Emprego e Seguridade Social. Ano 2015).

Por outra banda, a desigualdade de xénero no ámbito laboral ten outro dos seus datos máis 
reveladores no tipo de xornada de traballo. A xornada a tempo parcial presenta unha acusada 
diferenza entre os sexos: un 22,1 % das mulleres traballa a tempo parcial, fronte a un 6,1 % dos 
homes (EPA 2016). Pero se ademais o cálculo se realiza sobre o total de persoas que traballan 
a tempo parcial, compróbase que 3 de cada 4 persoas que realizan este tipo de xornada son 
mulleres, en concreto o 76,4 %.

Este traballo a tempo parcial non é unha opción voluntaria na gran maioría dos casos. Á hora 
de sinalar os motivos desta modalidade de traballo, a gran maioría de mulleres e homes aducen 
facelo por non poder atopar un traballo a tempo completo. O coidado de menores, persoas 
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maiores, en situación de dependencia etc., así como a existencia doutras obrigas familiares e per-
soais son razóns cun menor peso, pero mencionadas case exclusivamente por mulleres.

A falta de conciliación tamén ten un gran impacto sobre a natalidade: o 44% das mulleres 
entre 20 e 44 años aínda non tivo fillos/as e o 58% das mulleres que residen en España asegura 
que ter fillos/as representa un obstáculo para a vida profesional.

De feito, a incidencia dos factores asociados á maternidade, á corresponsabilidade e á con-
ciliación da vida persoal, familiar e laboral como obstáculos para o acceso e a permanencia das 
mulleres no mercado do traballo remunerado fanse patentes cando se analizan as taxas de 
ocupación da poboación de 20 a 49 anos con fillos e fillas. As diferenzas entre homes e mulleres 
agudízanse neste grupo de poboación cunha diferenza de máis 20 puntos porcentuais entre os 
sexos cando se é nai ou pai de menores de 11 anos, cun ou varios fillos e/ou fillas; é dicir, unha 
taxa de ocupación sempre máis alta entre os homes. Segundo os datos da EPA 2015, a taxa de 
ocupación das mulleres con dous fillos/as menores de 6 anos é do 69,1% fronte ao 89,7% no 
caso dos homes. Cando se teñen tres ou máis fillos/as de entre 6 e 11 anos, a taxa de ocupación 
das mulleres baixa ata o 55,8% e a dos homes sitúase no 78,9% (máis de 20 puntos de diferenza).

Neste programa de gasto utilízanse os seguintes indicadores con relevancia dende o punto 
de vista do xénero:

Persoas beneficiadas (mulleres), homes que reducen a súa xornada para o coidado de fillas/
os menores, e familias beneficiadas polas actividades de conciliación.

 

IDeNTIFICACIÓN DuN Ou VARIOS OBXeCTIVOS eN MATeRIA De IGuAl-
DADe PReSeNTeS NA NORMATIVA e PlANS VIXeNTeS e Que SON De 
APlICACIÓN NO DeSeNVOlVeMeNTO DAS ACCIÓN CONTeMPlADAS 
NeSTe PROGRAMA 
Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do 
departamento

Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e 
homes

X

Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres 
e homes na sociedade

Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais 
e nas condicións de traballo

X

Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres

Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información
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Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación 
territorial e vivenda

Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que 
facilite a conciliación e a corresponsabilidade

X

Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos 
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte, 
saúde, etc.)

X

Participación das mulleres no desenvolvemento rural

Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de 
pobreza ou exclusión social

Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero

Outros (especificar)

 

IDeNTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADeS PReVISTAS DIReCTAMeNTe RelA-
CIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGuAlDADe eNTRe MulleReS e HO-
MeS, INDICANDO PARA CADA uNHA, AS PeRSOAS ÁS Que eSTÁ DIRIXIDA. 
INDICAR, NO CASO De DISPOR DeSTeS DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTe-
RÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TeRRITORIAl, eTC.) Ou 
PeRSOAS (IDADe, NIVel eDuCATIVO, eTC.), DeSTINATARIAS DAS AC-
CIÓNS.
 

ACTIVIDADE PREVISTA PERSOAS DESTINATARIAS
Impulso de medidas que favorezan a conciliación da vida persoal, 
familiar e laboral e promoción da corresponsabilidade dos homes 
na atención das responsabilidades domésticas e familiares

Sociedade en xeral e, preferentemente, 
os homes

Fomento dos programas de conciliación a través das 
entidades locais e programas de fomento da conciliación e 
corresponsabilidade con outras entidades

Sociedade en xeral

 

A totalidade das actividades previstas dentro deste programa están directamente relaciona-
das coa promoción da igualdade entre mulleres e homes e diríxense á sociedade en xeral aínda 
que, nalgún caso están previstas actuacións cuxo público obxectivo é preferentemente masculino 
(liña de axudas á redución de xornada por coidado de fillos/as menores de tres anos).

 

PReVISIÓN e VAlORACIÓN DOS POSIBleS eFeCTOS DO PROGRAMA 
SOBRe uN e OuTRO SeXO e SOBRe A IGuAlDADe De OPORTuNIDADeS 
eNTRe MulleReS e HOMeS.

As actuacións previstas neste programa por unha banda son de carácter sensibilizador, 
pretenden un cambio estrutural e forman parte dunha estratexia a longo prazo baseada na 
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educación en valores de igualdade. Espérase con elas contribuír a un cambio de modelo social 
que supere as relacións asimétricas de poder no ámbito da parella e reducir as discriminación 
por razóns de xénero no mercado laboral derivadas dos diferentes roles asignados tradicional-
mente a homes e mulleres. Neste sentido cabería esperar, a medio prazo, unha diminución da 
porcentaxe de persoas que na nosa comunidade continúan pensando que o coidado de persoas 
dependentes e as tarefas do fogar son unha responsabilidade eminentemente feminina e polo 
tanto, colocar ás mulleres nunha mellor situación respecto do acceso e permanencia no mercado 
laboral permitindo a Galicia contar cunha forza de traballo necesaria para o seu desenvolvemento 
económico.

Por outra banda, tamén existen no programa actividades directamente dirixidas a apoiar o 
desenvolvemento de recursos e medidas de conciliación da vida persoal, familiar e laboral que, 
aínda que dirixidas a toda a sociedade, agárdase que teñan unha maior repercusión no acceso 
e permanencia das mulleres no mercado de traballo e na mellora da súa calidade de vida, dada 
a persistencia dos roles de xénero tradicionais. A medio prazo agárdase unha diminución da 
porcentaxe de mulleres que non acceden ao mercado laboral por insuficiencia de recursos de 
atención a menores durante a xornada de traballo.

 

SINAlAR OS PRINCIPAIS ReSulTADOS DO PROGRAMA, DeNDe O PuNTO 
De VISTA DO XÉNeRO, NO eXeRCICIO 2016.

Unhas medidas inadecuadas para conciliar o traballo coas responsabilidades familiares, re-
percuten de maneira desproporcionada nas mulleres (as mulleres que traballan realizan cada 
semana unha media de 22 horas de traballo non remunerado, cifra que se reduce a 10 horas no 
caso dos homes, segundo datos de Eurofound 2015), á vez que se desalenta a moitos homes a 
coller permisos relacionados coa familia ou acollerse a fórmulas de traballo flexible, e se presiona 
ás mulleres para que abandonen o mercado de traballo ou reduzan as súas horas de traballo. 
Por ese motivo, en 2016, a Secretaría Xeral da Igualdade promoveu programas de fomento da 
corresponsabilidade a través dos que se concederon 212 axudas para redución de xornada. 
Ademais, a través das actividades de conciliación que se desenvolveron en colaboración coas 
entidades locais de Galicia resultaron beneficiarias un total de 2077 persoas (1866 mulleres e 
211 homes).

Por outra banda, tamén se colaborou con 32 Asociacións de Nais e Pais para establecer 
e levar a cabo programas de actividades complementarias e extraescolares co fin de facilitar a 
conciliación da vida persoal, familiar e laboral.

 

INDICAR Se Se TeÑeN IMPlANTADO NOVAS eSTRATeXIAS PARA uNHA 
MellOR INCORPORACIÓN DA PeRSPeCTIVA De XÉNeRO NA XeSTIÓN, 
DeSeNVOlVeMeNTO e AVAlIACIÓN DAS ACCIÓNS Que FINANCIA O PRO-
GRAMA De GASTO. eN CASO AFIRMATIVO, FACeR uNHA BReVe DeSCRI-

Memoria II VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E 
XUSTIZA



2018

Proxecto

226

CIÓN.eN CASO NeGATIVO INDICAR AS DIFICulTADeS ATOPADAS PARA 
leVAlO A CABO.

Pola asignación de competencias que ten atribuídas, a Secretaría Xeral da Igualdade integra e 
ten presente en todas as súas actuacións a perspectiva de xénero e a consideración da igualdade 
de oportunidades entre mulleres e homes. Así mesmo, está a desenvolver continuamente novas 
estratexias para estender esta transversalidade ao resto dos departamentos da Xunta de Galicia.

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Secretaría Xeral da Igualdade

 

III.1.12. PROGRAMA 313B - ACCIÓNS PARA A IGUALDADE, PROTECCIÓN E 
PROMOCIÓN DA MULLER :

 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
Impulsar o avance efectivo cara unha igualdade real entre mulleres e homes a través da sen-

sibilización da cidadanía, o empoderamento das mulleres e a incorporación do enfoque integrado 
de xénero nas actuacións da Administración autonómica. 

Teranse especialmente en conta as actuacións a desenvolver no ámbito rural e no ámbito 
educativo, co obxecto de contribuír a cohesión social en Galicia así como para favorecer o cam-
bio de valores e o respecto para conformar unha sociedade con igualdade de oportunidades por 
razón de xénero.

Realizaranse actividades de promoción da igualdade en colaboración coas diferentes admi-
nistracións públicas e as asociacións, entidades sen fin de lucro, outras institucións e axentes, así 
como cos concellos en materias con incidencia sobre o colectivo feminino. 

Prestarase un especial apoio á promoción do emprego das mulleres, acompañando os 
programas de fomento de autoemprego e do emprendemento feminino con accións de acom-
pañamento, asesoramento e titorización que axuden a mellorar a taxa de pervivencia das inicia-
tivas emprendedoras. Tamén se promoverá a información das mulleres en todos os eidos, con 
especial atención a aquelas mulleres que se atopan en situación de especial vulnerabilidade polo 
seu entorno persoal, social ou xeográfico.

A través dos programas de atención especializada, fomentaranse accións dirixidas a deter-
minados colectivos de mulleres: mulleres xestantes e/ou lactantes, mulleres en situación de risco 
ou en proceso de exclusión social, mulleres en situación de especial protección.
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Finalmente, a través deste programa de gasto, desenvolveranse actuacións para fomentar a 
participación e o asociacionismo LGTBI, dando visibilidade ás accións, programas e campañas que 
se desenvolvan co fin de favorecer a participación, a concienciación e a sensibilización de toda a 
sociedade en conceptos como igualdade, dignidade e respecto do colectivo LGTBI.

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
As desigualdades diferenciais que seguen a existir entre homes e mulleres obrigan a mellorar 

a posición das mulleres en todos os ámbitos e fan necesaria a adopción dunha dobre estratexia 
que permita, por unha banda, desenvolver accións específicas que respondan a necesidades 
prácticas e, por outra, o deseño de medidas xerais que fomenten o equilibrio social, laboral, de 
representación, ...etc entre mulleres e homes e, por outra, promover a introdución de obxectivos 
de igualdade en todas as políticas (respondendo máis a plantexamentos estratéxicos).

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
A incorporación das mulleres ao mercado laboral, a súa permanencia no emprego e as súas 

condicións laborais están lonxe de darse en condicións de igualdade con respecto ás dos homes. 

Atención especial requiren as mulleres nas que concorren outros factores adicionais que 
poden conducir a situacións de discriminación e potenciar a ausencia dunha igualdade de opor-
tunidades efectiva; nestes casos resulta necesario facer referencia ao concepto de discriminación 
múltiple que pon de relevo a conexión que existe entre o xénero e outros factores como a 
discapacidade, a orixe racial ou étnica, a idade, a capacidade económica, a orientación sexual, etc. 

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
 - Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido 

das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.

 - VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e ho-
mes 2017-2020.

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
Para que a igualdade de xénero se valore e se promova, non só polas administracións pú-

blicas, senón tamén pola cidadanía, é preciso que a dita igualdade se recoñeza como un dereito 
humano e como motor de desenvolvemento da sociedade.

Precísase coñecer a realidade sobre a que se actúa e facer visibles as diferenzas entre homes 
e mulleres, nos ámbitos en que existan, e identificar se estas diferenzas poden supoñer desigual-
dades para desenvolver proxectos e actuacións que garantan un beneficio igual (ou equivalente) 
para mulleres e homes como resultado das políticas públicas.

As actuacións deste programa de gasto terán presentes, ademais, os ámbito prioritarios 
de actuación incluídos no Compromiso estratéxico para a igualdade de xénero 2016-2019, da 
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Unión Europea: aumento da participación da muller no mercado laboral e a equiparación da 
independencia económica de mulleres e homes; redución da desigualdade de salarios e pensións 
por razón de xénero, loita contra a pobreza entre as mulleres, promoción da igualdade entre 
mulleres e homes na toma de decisións; loita contra a violencia de xénero.

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR

O programa está destinado á incorporación da transversalidade de xénero nas actuacións 
da administración autonómica e á promoción da igualdade en todos os ámbitos, prestando unha 
especial atención á promoción do emprego das mulleres e a aquelas mulleres en situación de 
vulnerabilidade.

 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

X

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

 

BReVe DeSCRICIÓN DO PROGRAMA DeNDe A PeRSPeCTIVA De XÉNeRO
Malia que xa se ten avanzado considerablemente e que as actitudes ante a igualdade están 

evolucionando, aínda persisten desigualdades entre mulleres e homes na educación (en termos 
de preferencia de titulacións, de rendemento e de patróns de participación). É máis probable que 
as mulleres cursen educación superior pero siguen sobrerepresentadas en campos vinculados 
cos roles femininos tradicionais, como os relacionados coas tarefas asistenciais e infrarepresenta-
das en carreiras de ciencias, matemáticas, tecnoloxías da información e enxeñerías. 
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Como resultado, a desigualdade nas ocupacións adopta formas novas e as mulleres con-
tinúan a ter máis probabilidades que os homes de ser economicamente non activas. Segundo 
a EPA de 2016, en Galicia a taxa de actividade das mulleres era do 69,4% fronte ao 77% dos 
homes.

As mulleres supoñen ademais a principal fonte de potencial empresarial sen explotar. A acti-
vidade emprendedora das mulleres é significativamente máis baixa que a masculina. As iniciativas 
emprendedoras femininas sitúanse en sectores con poucas posibilidades de expansión interna-
cional e de creación de emprego, e alonxadas da tecnoloxía. Segundo os datos do informe GEM 
2015, a taxa de actividade emprendedora feminina sitúase en Galicia no 4,62, fronte ao 5,51 da 
taxa masculina.

Polo que respecta ao acceso aos recursos económicos ao longo da vida, a igualdade entre 
mulleres e homes continúa a ser difícil de alcanzar. As mulleres (especialmente as que teñen 
asociados outros factores de discriminación) continúan a xerar unha proporción máis baixa de 
ingresos que os homes no mercado laboral. É moito máis probable que as mulleres traballen a 
tempo parcial e reciban un salario inferior por hora de traballo. Segundo a EPA do 4º trimestre 
de 2016, o 22,6% das mulleres traballadoras tiñan contratos a tempo parcial, fronte ao 6,2% dos 
homes. E isto non é unha opción voluntaria na maior parte dos casos, senón que está asociada 
ao coidado de menores, persoas maiores, en situación de dependencia, así como a outras obrigas 
familiares e persoais.

Por outra banda, o diferencial dos salarios medios anuais de mulleres e homes cífrase no 
22,1 %, isto é, as mulleres galegas gañan ao ano por termo medio o 77,9 % do salario dos homes. 
Isto da lugar a unha ampla disparidade nas pensións e polo tanto as mulleres de idade avanzada 
teñen un maior risco de pobreza e de exclusión social que os homes. 

Por todo o anterior, a Secretaría Xeral da Igualdade desenvolve, no marco deste programa 
de gasto, actuacións dirixidas a reducir as desigualdades en canto a emprego e protección social, 
co fin de alcanzar os obxectivos da estratexia Europa 2020, especialmente en tres ámbitos de 
gran relevancia para a igualdade de xénero: o emprego, a educación e o fomento da inclusión 
social, contribuíndo así ao potencial de crecemento da poboación activa europea. 

Así, fináncianse actuacións integrais de promoción da igualdade no eido laboral, comple-
mentando accións de apoio directo á actividade empresarial feminina con accións que favorecen 
a conciliación da vida persoal, familiar e laboral.

Tamén se levan a cabo actuacións dirixidas a promover o liderado e a promoción da igual-
dade na toma de decisións co fin de aproveitar plenamente todas as capacidades, potenciando 
o asociacionismo feminino como factor clave e axente de cambio que permite transformar a 
realidade a través da participación social, especialmente no medio rural.

E programas integrais para a atención a mulleres en situación de especial vulnerabilidade 
(afectadas por factores de discriminación múltiple) que se desenvolven tanto en colaboración 
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coas entidades locais como con entidades sen fin de lucro, así como actuacións dirixidas a garantir 
a igualdade de trato. 

O programa tamén comprende actuacións dirixidas a garantir a igualdade de trato e com-
bater a discriminación por razóns de orientación sexual e identidade sexual, e fomentar a par-
ticipación e o asociacionismo LGTBI co fin de favorecer a participación, a concienciación e a 
sensibilización de toda a sociedade en conceptos como igualdade, dignidade e respecto do 
colectivo LGTBI.

Ademais, compleméntanse estas actuacións directas con accións de sensibilización e infor-
mación dirixidas a eliminar os estereotipos de xénero que aínda están presentes na sociedade, 
así como a mudar os roles de xénero. Ou actividades formativas específicas para profesionais que 
traballan no ámbito da promoción da igualdade, docentes, persoal orientador, pais e nais, etc.

Neste programa utilízanse, entre outros, os seguintes indicadores de xénero: nº activida-
des de conciliación, participantes que melloraron a súa situación persoal ou laboral a través de 
medidas de fomento da igualdade, nº actividades de información, formación e sensibilización no 
ámbito da promoción da igualdade, mulleres beneficiarias dos programas de autoemprego, ...

 

IDeNTIFICACIÓN DuN Ou VARIOS OBXeCTIVOS eN MATeRIA De IGuAl-
DADe PReSeNTeS NA NORMATIVA e PlANS VIXeNTeS e Que SON De 
APlICACIÓN NO DeSeNVOlVeMeNTO DAS ACCIÓN CONTeMPlADAS 
NeSTe PROGRAMA 
Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do 
departamento

X

Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e 
homes

X

Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres 
e homes na sociedade

X

Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais 
e nas condicións de traballo

X

Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres X

Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información

Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación 
territorial e vivenda
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Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que 
facilite a conciliación e a corresponsabilidade

X

Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos 
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte, 
saúde, etc.)

X

Participación das mulleres no desenvolvemento rural

Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de 
pobreza ou exclusión social

X

Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero

Outros (especificar)

 

IDeNTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADeS PReVISTAS DIReCTAMeNTe RelA-
CIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGuAlDADe eNTRe MulleReS e HO-
MeS, INDICANDO PARA CADA uNHA, AS PeRSOAS ÁS Que eSTÁ DIRIXIDA. 
INDICAR, NO CASO De DISPOR DeSTeS DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTe-
RÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TeRRITORIAl, eTC.) Ou 
PeRSOAS (IDADe, NIVel eDuCATIVO, eTC.), DeSTINATARIAS DAS AC-
CIÓNS.
 

ACTIVIDADE PREVISTA PERSOAS DESTINATARIAS

Centros de información ás mulleres
Sociedade en xeral, e preferentemente 
as mulleres

Accións de sensibilización dirixidas ao fomento da igualdade de 
oportunidades entre homes e mulleres

Sociedade en xeral con independencia 
de que o seu foco de interese 
sexa variable segundo o ámbito de 
desigualdade sobre o que se quere 
incidir

Medidas de apoio a mulleres dirixidas a previr situacións de 
exclusión social (programas e recursos integrais)

Entidades de iniciativa social e 
mulleres

Creación de empresas por mulleres, promoción do autoemprego e do 
emprego das mulleres

Mulleres

Programas de capacitación no ámbito da igualdade de 
oportunidades entre homes e mulleres

Persoal da administración autonómica e 
persoal técnico de centros e recursos 
dependentes dos concellos galegos 
buscando a incorporación da perspectiva 
de xénero no seu traballo cotiá

Programas dirixidos ao fomento do papel social do movemento 
asociativo das mulleres e pola igualdade, así como do 
asociacionismo LGTBI

Movemento asociativo

Programas de promoción da igualdade a través das entidades 
locais

Entidades locais e sociedade en xeral

Actuacións de promoción da igualdade e da corresposabilidade
Nenas e nenos, pais e nais, profesorado 
e persoal orientador

 

A totalidade das actividades previstas dentro deste programa están dirixidas a toda a so-
ciedade pero dependendo da liña de acción pode definirse un perfil destinatario máis concreto.
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PReVISIÓN e VAlORACIÓN DOS POSIBleS eFeCTOS DO PROGRAMA 
SOBRe uN e OuTRO SeXO e SOBRe A IGuAlDADe De OPORTuNIDADeS 
eNTRe MulleReS e HOMeS.

As actuacións que se van levar a cabo son accións propiamente dirixidas a limar situacións 
de desigualdade e dotar a cidadanía no seu conxunto, e as mulleres en particular, de maiores 
índices e cotas de igualdade, é dicir, este programa na súa integridade está dirixido a eliminar a 
brecha aínda existente no ámbito da igualdade e que homes e mulleres teñan os mesmos de-
reitos e oportunidades. Por este motivo as actuacións previstas neste programa pretenden un 
cambio estrutural e forman parte dunha estratexia a longo prazo pero con obxectivos anuais a 
acadar e que a través das diferentes liñas de acción a desenvolver, pretenden contribuír a un 
cambio de modelo social e a desaparición das discriminacións por razóns de xénero que aínda 
existen. Deste xeito cabería esperar, a medio prazo, unha diminución na brecha aínda existente 
no ámbito da igualdade entre mulleres e homes, tanto nos espazos públicos (participación iguali-
taria no mercado laboral, nos órganos de decisión, etc) coma nos espazos privados e domésticos.

Por iso o programa contén diferentes liñas de acción como son as accións de sensibilización 
dirixidas a diferentes públicos e coas que se agarda contribuír a un cambio de modelo social que 
supere as relacións asimétricas de poder e a discriminación das mulleres nos ámbitos nos que 
aínda perdura. 

Tamén se agarda que a través das liñas de acción dirixidas ao emprendemento feminino 
se produza un incremento do emprego feminino por conta propia e allea, e un incremento da 
conciencia de xénero das mulleres do territorio e capacitación para a busca de emprego. 

Espérase fortalecer as capacidades e destrezas do persoal de diferentes ámbitos co obxec-
to de ofrecer á poboación unha atención de carácter integral que teña en conta as diferenzas 
derivadas do xénero para superar as brechas existentes en cada ámbito concreto dos sinalados 
na diagnose.

En resumo, reducir as fendas de xénero existentes en cada ámbito concreto dos sinalados 
na diagnose.

 

SINAlAR OS PRINCIPAIS ReSulTADOS DO PROGRAMA, DeNDe O PuNTO 
De VISTA DO XÉNeRO, NO eXeRCICIO 2016.

En 2016 financiáronse 81 proxectos de emprendemento feminino, que implicaban un total 
de 195 postos de traballo por conta propia ou allea. Ademais, recibiron atención, información 
ou asesoramento nos centros de información á muller 16.498 persoas e resolvéronse 70.144 
consultas.

Por outra banda, financiáronse 60 proxectos dirixidos á atención integral a mulleres en 
situación de vulnerabilidade (mulleres con diversidade funcional, vítimas de violencia de xénero, 
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con enfermidade mental, mulleres monoparentais, reclusas ou ex-reclusas, con problemas de 
adicións, etc). 

Desenvolvéronse actividades formativas específicas dirixidas ao profesorado, e en colabo-
ración coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria desenvolveuse o I Plan 
de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020, e traballouse no 
deseño curricular dunha materia de libre configuración autonómica de igualdade. Mellorouse a 
formación en igualdade do persoal ao servizo da Xunta de Galicia, a través de distintas actividades 
formativas que se desenvolveron na EGAP, así como dos e das profesionais que prestan servizos 
en ámbitos relacionados coa promoción da igualdade.

Desenvolveuse un proxecto específico para fomento da igualdade no ámbito do deporte 
en colaboración con Verónica Boquete, e leváronse a cabo campañas de sensibilización dirixidas 
a concienciar a toda a cidadanía galega sobre a importancia de poñer en valor as mulleres e as 
súas aportacións en distintos ámbitos, así como na importancia de desenvolver estratexias coor-
dinadas na loita e prevención da violencia de xénero ou de fenómenos como a trata de seres 
humanos con fins de explotación sexual.

Elaboráronse materiais informativos e de divulgación.

 

INDICAR Se Se TeÑeN IMPlANTADO NOVAS eSTRATeXIAS PARA uNHA 
MellOR INCORPORACIÓN DA PeRSPeCTIVA De XÉNeRO NA XeSTIÓN, 
DeSeNVOlVeMeNTO e AVAlIACIÓN DAS ACCIÓNS Que FINANCIA O PRO-
GRAMA De GASTO. eN CASO AFIRMATIVO, FACeR uNHA BReVe DeSCRI-
CIÓN.eN CASO NeGATIVO INDICAR AS DIFICulTADeS ATOPADAS PARA 
leVAlO A CABO.

Pola asignación de competencias que ten atribuídas, a Secretaría Xeral da Igualdade integra 
e ten presente en todas as súas actuacións a perspectiva de xénero e a consideración da igual-
dade de oportunidades entre mulleres e homes. Así mesmo, está a desenvolver continuamente 
novas estratexias para estender esta transversalidade ao resto dos departamentos da Xunta de 
Galicia.

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Secretaría Xeral da Igualdade
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III.1.13. PROGRAMA 313D - PROTECCIÓN E APOIO ÁS MULLERES QUE 
SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO :

 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
Con este programa trátase de previr e abordar a violencia de xénero dende as súas diferen-

tes causas, tipoloxías, manifestacións e consecuencias, así como garantir a asistencia e protección 
das vítimas, con actuacións de carácter integral, desenvolvendo a Lei 11/2007, do 27 de xullo, 
galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, modificada pola Lei 
12/2016, do 26 de xullo.

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
Este programa diríxese a todas as mulleres que vivan, residan ou traballen en Galicia e que se 

encontren nunha situación de violencia de xénero, así como as súas fillas e fillos e outras persoas 
dependentes delas, vítimas directas e indirectas. 

O programa diríxese tamén á atención a vítimas de trata de seres humanos, fundamental-
mente as que o son con fins de explotación sexual.

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
A violencia de xénero constitúe a manifestación máis extrema da desigualdade entre mulle-

res e homes e constitúe un gravísimo problema ao que se enfronta a sociedade actual. A Cons-
titución Española proclama no seu artigo 15 o dereito de todas as persoas á vida e á integridade 
física e moral, sen que, en ningún caso, poidan ser sometidos a tortura nin a penas ou tratos 
inhumanos ou degradantes. O artigo 14 da norma fundamental establece a igualdade de todos 
ante a lei, prohibindo calquera discriminación por razón de sexo; a violencia de xénero constitúe 
un ataque frontal contra ambos preceptos constitucionais. Trátase dunha violencia que afecta ás 
mulleres polo mero feito de selo e constitúe un atentado contra a integridade, a dignidade e a 
liberdade das mulleres, independentemente do ámbito no que se produza.

Por esta razón, é necesario actuar en vertentes distintas: a prevención, atención, protección 
e asistencia fronte á violencia de xénero.

No ano 2016, Galicia situouse no décimo segundo lugar no elenco de comunidades autó-
nomas por número de mortes por esta lacra (3 casos, o 6,8% do total).

Polo que se refire á taxa denuncias, por cada 10.000 mulleres, presentados nos xulgados 
sobre a muller, no ano 2016, Galicia sitúase no posto número décimo cuarto entre as comunida-
des autónomas. No ano 2016, presentáronse en Galicia 5.683 denuncias por violencia de xénero.

Memoria II VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E 
XUSTIZA



2018

Proxecto

235

As mulleres vítimas de violencia de xénero teñen acceso a axudas económicas directas, a 
recursos de acollida, acceso prioritario ás vivendas de promoción pública, son beneficiarias do 
bono de aluguer social para acceso a unha vivenda cando residen nun recurso de acollida e están 
contempladas como colectivo preferente en todas as medidas de emprego xestionadas dende 
a Xunta de Galicia.

Tamén se fai un importante investimento para que 80 concellos galegos que contan con 
centros de informacións ás mulleres manteñan os centros de información e asesoramento, e para 
que as vítimas da violencia de xénero poidan contar con atención psicolóxica e asesoramento 
xurídico especializados.

A rede galega de acollemento, que conta con cinco centros de acollida e un centro de 
emerxencias tivo, no ano 2016, un grao medio de ocupación do 61,14%.

Por outra banda, non se deben esquecer as axudas económicas a mulleres vítimas de vio-
lencia de xénero que, no ano 2016, lle foron concedidas a 434 mulleres.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
 - Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violen-

cia de xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 26 de xullo.

 - Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a 
violencia de xénero.

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
Para o apoio e protección das mulleres que sofren violencia de xénero existen diversidade 

de recursos dispersos que se fai preciso coordinar e harmonizar para unha maior eficacia, así 
como a necesidade de seguir incidindo 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; na formación da totalidade dos profesionais implicados no tratamento da violencia de 
xénero, ou na visibilización e sensibilización sobre un delito aínda moi oculto na nosa sociedade, 
como é o da trata de persoas, fundamentalmente con fins de explotación sexual.

Consolídase o compromiso do Goberno galego con esta problemática, reflectida no VII Plan 
Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2017-2020, 
reforzando o apoio ás vítimas da violencia machista, garantindo as axudas económicas directas 
que poden ser solicitadas ao longo de todo o ano e incluíndo como beneficiarias das mesmas ás 
vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual logo da modificación lexislativa 
operada en 2016. Continúase ademais co programa específico de inserción laboral, que se basea 
na súa integración no mercado laboral como elemento clave para conseguir unha recuperación 
integral, así como co impulso e difusión do Protocolo de Coordinación e Cooperación Institu-
cional fronte á Violencia de Xénero na Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Pleno 
do Observatorio Galego da Violencia de Xénero o 10 de xullo de 2017.
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Ademais, levarase a cabo a Implantación progresiva do decreto que regula a formación en 
igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero de todo o persoal ao servizo da ad-
ministración da comunidade cutónoma, o que permitirá fortalecer o coñecemento da violencia 
machista e mellorar o tratamento das vítimas.

Destacar tamén o reforzo das oficinas xudiciais de atención ás vítimas da violencia de xéne-
ro en Galicia, incluíndo nas ditas oficinas tarefas de apoio e asistencia psicolóxica ás vítimas, en 
coordinación coa DX Xustiza.

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR

O programa está destinado a previr e abordar a violencia de xénero dende as súas diferen-
tes causas, tipoloxías, manifestacións e consecuencias, así como garantir a asistencia e protección 
das vítimas, con actuacións de carácter integral, desenvolvendo a Lei 11/2007, do 27 de xullo, 
galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero (modificada modificada 
pola Lei 12/2016, do 26 de xullo), e diríxese a todas as mulleres que vivan, residan ou traballen 
en Galicia e que se atopen nunha situación de violencia de xénero, así como as súas fillas e fillos 
e outras persoas dependentes delas, vítimas directas. O programa diríxese tamén á atención a 
vítimas de trata de seres humanos, fundamentalmente con fins de explotación sexual.

 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

X

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión
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BReVe DeSCRICIÓN DO PROGRAMA DeNDe A PeRSPeCTIVA De XÉNeRO
•	 Situación das mulleres e dos homes en relación cos ámbitos prioritarios de intervención do 

programa de gasto.

Entre 2004 e 2016, foron asasinadas en España a mans das súas parellas ou ex-parellas, 797 
mulleres. No ano 2016, presentáronse en Galicia 5.983 denuncias por violencia de xénero, 
e no Punto de Coordinación das Ordes de Protección rexistráronse 1.180 ordes de protec-
ción, ás que se engaden as ditadas en anos anteriores e que continúan en vigor. Estas cifras 
seguen a falar dunha realidade dramática que en pleno século XXI aínda viven as mulleres 
pola súa condición de tal, seguen a falar do prezo inasumible que paga esta sociedade pola 
desigualdade, que se cobra cada ano a vida das mulleres. Unha análise dos acontecementos 
diarios, das estatísticas de violencia de xénero ou da desigualdade de oportunidades, lévanos 
a concluír que é, non xa necesario, senón urxente, construír un novo patrón de relación 
igualitario en substitución do tradicional, obsoleto e fracasado, que prexudica ás mulleres, 
pero tamén é insatisfactorio para os homes. 

Os desaxustes e os fracasos que produce o actual patrón desigual deben obrigarnos, como 
colectividade, a repensar un novo modelo de relación, que sexa aceptado por todos e todas 
e que sexa gratificante para mulleres e homes. Na construción dese novo modelo débense 
implementar liñas de acción con criterio horizontal e interinstitucional, destinadas a estimular 
a corresponsabilidade de toda a sociedade e, especialmente, da xente máis nova contra a 
violencia de xénero, así como a ampliar a protección das vítimas, considerando neste grupo 
ás mulleres e aos menores.

(Fonte: CGPJ/ Ministerio Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade/Xunta de Galicia: Secretaría 
Xeral da Igualdade-Punto de Coordinación das Ordes de Protección)

 

•	 Nº de mulleres e homes potenciais beneficiarias/os do programa de gasto.

Ademais das accións dirixidas á sociedade galega en xeral que contén este programa, funda-
mentalmente ás de sensibilización e visibilización da violencia de xénero poden cuantificarse 
como beneficiarias directas: 4.396 usuarias do teléfono de información ás mulleres, 463 
mulleres e os seus 134 fillos e fillas beneficiarias do programa de atención psicolóxica, 130 
mulleres e 125 menores ingresadas/os en centros de acollemento, 434 mulleres beneficiarias 
de axudas económicas. 

(Fonte: Xunta de Galicia: Secretaría Xeral da Igualdade)
 

•	 Existencia de indicadores con relevancia de xénero.

Accións de sensibilización, información e formación sobre violencia de xénero, mulleres e 
fillas/os atendidos nos programas de protección.

 

IDeNTIFICACIÓN DuN Ou VARIOS OBXeCTIVOS eN MATeRIA De IGuAl-
DADe PReSeNTeS NA NORMATIVA e PlANS VIXeNTeS e Que SON De 
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APlICACIÓN NO DeSeNVOlVeMeNTO DAS ACCIÓN CONTeMPlADAS 
NeSTe PROGRAMA 
Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do 
departamento

X

Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e 
homes

X

Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres 
e homes na sociedade

X

Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais 
e nas condicións de traballo

Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres

Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información

Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación 
territorial e vivenda

Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que 
facilite a conciliación e a corresponsabilidade

Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos 
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte, 
saúde, etc.)
Participación das mulleres no desenvolvemento rural

Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de 
pobreza ou exclusión social

X

Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero X

Outros (especificar)

 

IDeNTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADeS PReVISTAS DIReCTAMeNTe RelA-
CIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGuAlDADe eNTRe MulleReS e HO-
MeS, INDICANDO PARA CADA uNHA, AS PeRSOAS ÁS Que eSTÁ DIRIXIDA. 
INDICAR, NO CASO De DISPOR DeSTeS DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTe-
RÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TeRRITORIAl, eTC.) Ou 
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PeRSOAS (IDADe, NIVel eDuCATIVO, eTC.), DeSTINATARIAS DAS AC-
CIÓNS.
 

ACTIVIDADE PREVISTA PERSOAS DESTINATARIAS
Promover a concienciación social sobre a 
problemática da violencia de xénero e a 
responsabilidade de toda a sociedade para a súa 
erradicación e impulsar a prevención e a detección 
das situacións de violencia de xénero en todas as 
súas formas e ámbitos

Toda a sociedade

Mellorar a formación das e dos profesionais 
implicados na prevención, atención e integración das 
vítimas de violencia de xénero.

Toda a sociedade

 Reforzar a protección e a atención integral das 
mulleres vítimas de violencia de xénero así como das 
persoas ao seu cargo mediante unha rede de recursos 
especializados e facilitar a integración social e 
a independencia económica das mulleres vítimas de 
violencia de xénero 

Mulleres e menores
Nº total mulleres atendidas en 2016: 6.879

 Aumentar a coordinación dos esforzos públicos 
co fin de acadar unha maior eficacia e 
complementariedade dos recursos destinados a 
intervención integral coas vítimas de violencia de 
xénero

Toda a sociedade

Impulsar unha atención integral e específica ás 
mulleres vítimas de trata con fins de explotación 
sexual.

Mulleres
Nº total mulleres atendidas en 2016: 424

 

A totalidade das actividades previstas dentro deste programa están directamente relaciona-
das coa prevención e a loita contra a violencia de xénero, e polo tanto diríxense tanto á socie-
dade en xeral como ás vítimas desa violencia en particular.

 

PReVISIÓN e VAlORACIÓN DOS POSIBleS eFeCTOS DO PROGRAMA 
SOBRe uN e OuTRO SeXO e SOBRe A IGuAlDADe De OPORTuNIDADeS 
eNTRe MulleReS e HOMeS.

Para comprender a desigualdade e a violencia de xénero, poder combatelas e deconstruilas 
é imprescindible partir dos roles estipulados historicamente para as mulleres e os homes así 
como a valoración outorgada a cada un deles.

Polo tanto, as actuacións previstas neste programa son por unha banda, de carácter preven-
tivo, a través de vías de sensibilización e información, que pretendan cambios estruturais, medidas 
que conleven o fomento de valores de igualdade, respecto, resolución de conflitos de maneira 
non violenta, fomento da autoestima e das habilidades de comunicación..., son factores de pro-
tección ante a violencia encamiñados ao establecemento de relacións igualitarias e de respecto 
entre homes e mulleres.

Por outra banda existen no programa actividades directamente dirixidas a apoiar e atender 
as necesidades das vítimas da violencia de xénero, fundamentalmente a través de axudas de ca-
rácter económico, apoio psicolóxico, asistencia xurídica, recursos residenciais de acollemento e 
información en todas as fases do seu proceso de saída da situación de violencia.
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SINAlAR OS PRINCIPAIS ReSulTADOS DO PROGRAMA, DeNDe O PuNTO 
De VISTA DO XÉNeRO, NO eXeRCICIO 2016.

Os principais resultados acadados polo programa 313D dende o punto de vista do xéne-
ro teñen que ver coa consolidación e mellora dos programas de prevención e loita contra a 
violencia de xénero por un lado, e coa implantación e apertura de novas liñas de traballo tales 
como o Protocolo de Coordinación e Cooperación Institucional fronte á Violencia de Xénero 
na Comunidade Autónoma de Galicia, o impulso da Mesas Locais de Coordinación Interinsti-
tucional contra a violencia de xénero, facilitándolle novas ferramentas e informes, e apoiando a 
constitución de novas mesas ou a formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia 
de xénero do persoal ao servizo da administración da Comunidade Autónoma, para fortalecer o 
coñecemento da violencia machista e mellorar o tratamento das vítimas.

 

INDICAR Se Se TeÑeN IMPlANTADO NOVAS eSTRATeXIAS PARA uNHA 
MellOR INCORPORACIÓN DA PeRSPeCTIVA De XÉNeRO NA XeSTIÓN, 
DeSeNVOlVeMeNTO e AVAlIACIÓN DAS ACCIÓNS Que FINANCIA O PRO-
GRAMA De GASTO. eN CASO AFIRMATIVO, FACeR uNHA BReVe DeSCRI-
CIÓN.eN CASO NeGATIVO INDICAR AS DIFICulTADeS ATOPADAS PARA 
leVAlO A CABO.

Pola asignación de competencias que ten atribuídas, a Secretaría Xeral da Igualdade integra e 
ten presente en todas as súas actuacións a perspectiva de xénero e a consideración da igualdade 
de oportunidades entre mulleres e homes. Así mesmo, está a desenvolver continuamente novas 
estratexias para estender esta transversalidade ao resto dos departamentos da Xunta de Galicia.

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Secretaría Xeral da Igualdade

 

III.1.14. PROGRAMA 324B - MELLORA DOS SISTEMAS DE SAÚDE E 
SEGURIDADE NO TRABALLO :

 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
Este programa de gasto, asignado á Secretaría Xeral Técnica, serve de instrumento para 

dar cobertura ás funcións que o Servizo de Prevención de Riscos Laborais ten atribuídas polo 
Decreto 204/1997, de 24 de xullo, polo que se crea o Servizo de Prevención de Riscos Laborais 
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para o persoal da Administración da Xunta de Galicia, así como polo disposto no artigo 31.3 da 
Lei 31/1995, de 8 de novembro, de prevención de riscos laborais.

Desta forma, a Secretaría Xeral Técnica ten que dar cumprimento ás seguintes funcións:

 - O deseño, a implantación e a aplicación dun plan de prevención de riscos laborais que 
permita a integración da prevención na empresa.

 - A avaliación dos factores de risco que poidan afectar á seguridade e á saúde dos traba-
lladores.

 - A planificación da actividade preventiva e a determinación das prioridades na adopción 
das medidas preventivas adecuadas e a vixilancia da súa eficacia.

 - A información e formación dos traballadores.

 - A prestación dos primeiros auxilios e plans de emerxencia.

 - A vixilancia da saúde dos traballadores en relación cos riscos derivados do traballo.
 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
As actuacións recollidas no programa están dirixidas a dar cumprimento á normativa de pre-

vención de riscos laborais referida aos empregados públicos da Administración xeral da comuni-
dade autónoma que non desenvolvan o seu posto de traballo nun centro educativo ou sanitario. 

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
Continúase consolidando o gasto neste programa, logrando que sen incrementar a dotación 

económica do mesmo, se manteñan as condicións óptimas na vixilancia da saúde, na formación 
aos empregados públicos e en tódalas accións referidas á prevención de riscos laborais que se 
financian dende este programa. 

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
O programa encádrase no marco legal seguinte:

 - Decreto 72/2013, do 25 de abril, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepre-
sidencia e da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

 - Decreto 204/1997, de 24 de xullo, polo que se crea o Servizo de Prevención de Riscos 
Laborais para o persoal da Administración da Xunta de Galicia.

 - Lei 31/1995, de 8 de novembro, de prevención de riscos laborais.
 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
O presente programa ten como finalidade garantir o cumprimento da normativa de preven-

ción de riscos laborais no ámbito da Xunta de Galicia.
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B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

X

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

 

BReVe DeSCRICIÓN DO PROGRAMA DeNDe A PeRSPeCTIVA De XÉNeRO
O programa ten por obxecto o cumprimento das condicións de seguridade e saúde laboral 

dos empregados públicos, debendo terse en conta a perspectiva de xénero á hora de realizar 
as súas actividades.

Deste xeito, os estudos de seguridade e saúde laboral nalgunha das súas conclusión son 
específicos para colectivos femininos, tales como: embarazadas, parto recente, nais en lactación 
natural ou a vixilancia da saúde de xeito diferenciado por razón de sexo.

 

IDeNTIFICACIÓN DuN Ou VARIOS OBXeCTIVOS eN MATeRIA De IGuAl-
DADe PReSeNTeS NA NORMATIVA e PlANS VIXeNTeS e Que SON De 
APlICACIÓN NO DeSeNVOlVeMeNTO DAS ACCIÓN CONTeMPlADAS 
NeSTe PROGRAMA 
Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do 
departamento

X
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Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e 
homes

Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres 
e homes na sociedade

X

Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais 
e nas condicións de traballo

X

Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres

Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información

Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación 
territorial e vivenda

Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que 
facilite a conciliación e a corresponsabilidade

Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos 
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte, 
saúde, etc.)
Participación das mulleres no desenvolvemento rural

Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de 
pobreza ou exclusión social

Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero

Outros (especificar)

 

IDeNTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADeS PReVISTAS DIReCTAMeNTe RelA-
CIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGuAlDADe eNTRe MulleReS e HO-
MeS, INDICANDO PARA CADA uNHA, AS PeRSOAS ÁS Que eSTÁ DIRIXIDA. 
INDICAR, NO CASO De DISPOR DeSTeS DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTe-
RÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TeRRITORIAl, eTC.) Ou 
PeRSOAS (IDADe, NIVel eDuCATIVO, eTC.), DeSTINATARIAS DAS AC-
CIÓNS.

Para o desenvolvemento das actividades que se financian con este programa de gasto aplíca-
se fundamentalmente o Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba 
o seu texto refundido da lei de contratos do sector público (TRLCSP), polo que debe velarse 
porque se cumpra o establecido no artigo 60.1.c) do indicado texto, en canto ás prohibicións de 
contratar e que establece “Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en 
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materia de disciplina de mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral y de 
igualdad de oportunidades ...”.

Tamén se inclúe en todos os pregos como criterio de desempate a acreditación da implan-
tación dun plan de igualdade ou a obtención da Marca Galega de Excelencia en Igualdade, de 
acordo co establecido nos artigos 67 e 75 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, 
polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Ga-
licia en materia de igualdade e nos artigos 11 e 22 do Decreto 33/2009, do 21 de xaneiro, polo 
que se regula a promoción da igualdade nas empresas e a integración do principio de igualdade 
nas políticas de emprego.

 

SINAlAR OS PRINCIPAIS ReSulTADOS DO PROGRAMA, DeNDe O PuNTO 
De VISTA DO XÉNeRO, NO eXeRCICIO 2016.

Se ben, como se sinalou, moitas das actividades amparadas neste programa teñen en conta 
o sexo dos empregados públicos (avaliacións de riscos con previsión expresas para embarazadas 
ou nais en lactación), no ano 2016 realizáronse os seguintes recoñecementos médicos específi-
cos desagregados por sexos:

 - Recoñecementos xinecolóxicos: 4.579

 - Proba do PSA: 1.312
 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Secretaría Xeral Técnica 

 

III.1.15. PROGRAMA 331A - COOPERACIÓN EXTERIOR E AO 
DESENVOLVEMENTO :

 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
Execución da política da Xunta de Galicia na materia de cooperación para o desenvolve-

mento e acción humanitaria.

Coa Lei 3/2003, do 19 de xuño, de cooperación para o desenvolvemento, a comunidade 
galega asume a responsabilidade de cooperar con outros países para propiciar o seu desenvolve-
mento integral, contribuír á mellora das condicións de vida dos seus habitantes e aliviar e corrixir 
as situacións de pobreza así como propiciar un desenvolvemento humano solidario e estable, 
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que inclúa maiores cotas de liberdade e un reparto máis xusto dos froitos do crecemento eco-
nómico.

De tal xeito, mediante a política publica de cooperación para o desenvolvemento, a Xunta 
de Galicia trata de contribuír á redución da pobreza colaborando na consecución dos Obxectivos 
de Desenvolvemento Sostible (ODS) e promovendo o desenvolvemento nos países do sur.

O Plan Director da Cooperación Galega establece os obxectivos e prioridades de actua-
ción, que se concretaran anualmente nos Plans Anuais. Para este novo ciclo de planificación o 
Plan Director incorpora un modelo de xestión baseado nun marco de resultados, orientando os 
esforzos á consecución dos seguintes resultados de xestión (RX):

 - A cooperación galega aliña o seu marco normativo, estratéxico e operativo coa axenda 
global de desenvolvemento.

 - A cooperación galega concentra a súa axuda no exterior con criterios de eficacia

 - A cooperación galega especializa a súa axuda nos sectores nos que conta con valor 
engadido ou vantaxes comparativas.

 - Os actores e axentes da cooperación galega coordinan e complementan as súas ac-
tuacións para contribuír aos resultados de desenvolvemento da cooperación española.

 - Os actores e axentes da cooperación galega fortalecen a súa capacidade institucional 
para un maior alcance das súas actuacións.

 - A cidadanía galega accede a unha información de calidade sobre os logros colectivos da 
cooperación galega na loita contra a pobreza.

 - A cooperación galega mellora a planificación e xestión das actuacións en educación para 
o desenvolvemento.

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
Os beneficiarios das actuacións son as ONGD e os restantes axentes de cooperación re-

coñecidos na Lei 3/2003, sendo os beneficiarios últimos das intervencións de desenvolvemento 
a poboación dos países do Sur nos que os axentes de cooperación executan os seus proxectos.

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
No ano 2006 foi aprobado o I Plan Director da Cooperación Galega 2006-2009. Concluído 

o período da súa vixencia, iniciouse un segundo ciclo de planificación, abrindo paso ao II Plan 
Director, que orientou os esforzos da cooperación galega durante o período 2010-2013, no que 
se recolleron as fortalezas do I Plan e se avanzou cara a superar as debilidades atopadas.

No ano 2017 finaliza a execución do III Plan Director da Cooperación Galega 2014-2017. 
O novo Plan busca a posta en valor dos aspectos cualitativos da nosa cooperación. Apóstase 
pola concentración sectorial da axuda galega, que xa se iniciou co II Plan, por unha orientación 
estratéxica das actuacións de cooperación que poña en valor as singularidades da nosa Comu-
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nidade Autónoma, poñendo énfase na especialización en determinados sectores nos que Galicia 
dispón de demostrada experiencia e pola orientación da nosa cooperación á busca de maiores 
complementariedades, explorando novas vías de financiamento internacional para proxectos que 
poderían levar a cabo os distintos departamentos do goberno autonómico en asociación cos 
axentes de cooperación. Todo elo, adecuándose ás directrices da Cooperación Española, afon-
dando e priorizando aquelas nas que Galicia pode ter un papel destacado.

No ano 2018 iniciarase a execución do IV Plan Director 2018-2021 que seguirá a afondar na 
concentración da axuda e na posta en valor as vantaxes comparativas da Cooperación Galega, no 
marco do cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS).

O Plan Director cuadrienal concretase en plans anuais, que detallan as actuacións previstas 
para o exercicio orzamentario correspondente.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
 - Decreto de estrutura orgánica da Vicepresidencia e da Consellería de Presidencia, Ad-

ministracións Públicas e Xustiza, que establece as competencias da dirección xeral na 
materia de cooperación para o desenvolvemento.

 - Lei 3/2003, do 19 de xuño, de cooperación para o desenvolvemento, modificada pola 
Lei 1/2015, de 1 de abril, de garantía da calidade dos servizos públicos e da boa admi-
nistración

 - Decreto 29/2017, do 9 de marzo, de cooperación para o desenvolvemento.

 - Plan Director da Cooperación Galega.

 - Plans Anuais da Cooperación Galega (Plan Anual 2018).
 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
Contribución á redución da pobreza colaborando na consecución dos Obxectivos de Des-

envolvemento Sostible (ODS) e promovendo o desenvolvemento nos países do sur así como 
potenciar a educación para o desenvolvemento nas súas catro dimensións: Sensibilización, for-
mación, investigación e mobilización.

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres
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Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

X

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

 

BReVe DeSCRICIÓN DO PROGRAMA DeNDe A PeRSPeCTIVA De XÉNeRO
A través deste programa finánciase a execución da política da Xunta de Galicia na materia 

de cooperación para o desenvolvemento e acción humanitaria.

O programa vincúlase directamente co establecido no artigo 32 da Lei orgánica 3/2007, do 
22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes que dispón que todas as políticas e 
a planificación estratéxica en materia de cooperación ao desenvolvemento incluirán o principio 
de igualdade entre mulleres e homes como elemento esencial na súa axenda de prioridades e 
recibirán un tratamento de prioridade transversal e específica nos seus contidos. 

 

IDeNTIFICACIÓN DuN Ou VARIOS OBXeCTIVOS eN MATeRIA De IGuAl-
DADe PReSeNTeS NA NORMATIVA e PlANS VIXeNTeS e Que SON De 
APlICACIÓN NO DeSeNVOlVeMeNTO DAS ACCIÓN CONTeMPlADAS 
NeSTe PROGRAMA 
Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do 
departamento

X

Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e 
homes

X

Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres 
e homes na sociedade

X

Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais 
e nas condicións de traballo
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Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres

Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información

Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación 
territorial e vivenda

Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que 
facilite a conciliación e a corresponsabilidade

Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos 
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte, 
saúde, etc.)

X

Participación das mulleres no desenvolvemento rural

Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de 
pobreza ou exclusión social

Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero

Outros (especificar)

 

IDeNTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADeS PReVISTAS DIReCTAMeNTe RelA-
CIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGuAlDADe eNTRe MulleReS e HO-
MeS, INDICANDO PARA CADA uNHA, AS PeRSOAS ÁS Que eSTÁ DIRIXIDA. 
INDICAR, NO CASO De DISPOR DeSTeS DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTe-
RÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TeRRITORIAl, eTC.) Ou 
PeRSOAS (IDADe, NIVel eDuCATIVO, eTC.), DeSTINATARIAS DAS AC-
CIÓNS.

En todas as convocatorias xestionadas pola Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa 
Unión Europea insírese a perspectiva de xénero a través do establecemento nas bases de cada 
unha delas de requisitos e criterios de valoración específicos para garantir que, tanto as entidades 
solicitantes como os proxectos subvencionados, conten cun bo tratamento e impacto en temas 
de xénero. A modo de exemplo, requírese e valórase o seguinte:

 - Que a entidade solicitante conte cunha estratexia de xénero e persoal formado na 
materia

 - Que o proxecto se deseñe tendo en conta as diferentes necesidades e situacións de 
mulleres e homes

 - Dependendo da temática do proxecto, que se potencie o empoderamento das mulle-
res para a súa participación na toma de decisións.
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 - A existencia dun orzamento con perspectiva de xénero.
 

Estes mesmos criterios de valoración aplícanse tamén no caso dos convenios de colabora-
ción e cando se contratan servizos externos requírese das persoas contratadas formación espe-
cífica en materia de xénero.

 

PReVISIÓN e VAlORACIÓN DOS POSIBleS eFeCTOS DO PROGRAMA 
SOBRe uN e OuTRO SeXO e SOBRe A IGuAlDADe De OPORTuNIDADeS 
eNTRe MulleReS e HOMeS.

Moitos dos proxectos que se desenvolven e financian no ámbito da cooperación ao des-
envolvemento están encamiñados a mellorar a situación das mulleres en termos de redución da 
pobreza e da violencia de xénero, o seu acceso e permanencia no sistema educativo, garantir 
os seus dereitos sexuais e reprodutivos, mellorar a súa situación económica e laboral e a súa 
participación social e política.

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea
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IV. CADROS DE OBXECTIVOS POR PROGRAMA
 OBXECTIVOS DE PROGRAMA

Programa: 111E RELACIÓNS EXTERIORES

Eixe: E4 - Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno

Prioridade de Actuación: PA03 - Impulso das institucións de autogoberno e mellora da súa in-
fluencia e colaboración con Europa, a Eurorexión e o resto do Estado
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: I01 - Fortalecer a acción exterior de Gali-
cia, especialmente nas relacións coa Unión Europea e na cooperación transfronteiriza.

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI03 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OO01 - Accións para a promoción, impulso e fortalecemento da acción exterior de Galicia e 
apoio á presenza efectiva da Xunta naqueles foros de ámbito comunitario abertos á partici-
pación autonómica.
OO02 - Xestión, seguimento, avaliación e control dos fondos comunitarios destinados ao 
Programa INTERREG V-A España Portugal (POCTEP) 2014-2020.

Programa: 121A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE ADMINISTRACIÓN XERAL

Eixe: E5 - EIXE INSTRUMENTAL. Administración moderna, eficiente e de calidade

Prioridade de Actuación: PA02 - Administración transparente, eficiente e orientada a resul-
tados
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: I01 - Acadar unha administración eficiente 
e que persiga a mellora continua da calidade dos servizos a través da optimización e ra-
cionalización da xestión do gasto público.

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI06 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OO01 - Accións para o aumento da eficiencia das administracións públicas, como parte da 
reforma da administración pública e do sector público, cunha estratexia integrada que tra-
te as disfuncións institucionais existentes na conxunto da administración autonómica.

OO02 - Aplicación de reformas en materia de centralización de contratos e autoprovisión.

OO03 - Renovación e mellora das infraestruturas públicas (novas instalacións e equipamen-
tos) co obxecto de acadar unha xestión máis eficiente da enerxía.
OO04 - Implantación dun novo modelo de rexistro e sistema de información ao cidadán a tra-
vés dunha nova aplicación informática cun único Rexistro Xeral, e a incorporación da dixi-
talización dos documentos que se presenten nas oficinas de rexistro

Programa: 121B ASESORAMENTO E DEFENSA DOS INTERESES DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

Eixe: E5 - EIXE INSTRUMENTAL. Administración moderna, eficiente e de calidade

Prioridade de Actuación: PA01 - Función pública profesional, motivada e orientada ao servizo 
público
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: I03 - Avanzar na mellora da calidade e se-
guridade xurídicas da actuación da administración e sector público autonómico.

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI06 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OO03 - Medidas de coordinación dos servizos consultivos e contenciosos da Asesoría Xurídi-
ca.

Programa: 121C RELACIÓNS INSTITUCIONAIS

Eixe: E4 - Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno

Prioridade de Actuación: PA03 - Impulso das institucións de autogoberno e mellora da súa in-
fluencia e colaboración con Europa, a Eurorexión e o resto do Estado
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: I02 - Impulsar a coordinación co Parlamento 
e a dos distintos departamentos da Xunta de Galicia para evitar que se solapen competen-
cias co Estado e coas demais Comunidades Autónomas.

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI04 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OO01 - Accións de mellora e axilización da tramitación parlamentaria das diferentes ini-
ciativas gubernamentais

Programa: 122A AVALIACIÓN E CALIDADE DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Eixe: E5 - EIXE INSTRUMENTAL. Administración moderna, eficiente e de calidade

Prioridade de Actuación: PA02 - Administración transparente, eficiente e orientada a resul-
tados
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: I04 - Desenvolver un proceso de mello-
ra continua da calidade e da transparencia no sector público que complete os procesos de 
reestruturación e simplificación administrativas xa en marcha.

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI07 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)
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OO05 - Culminación da reordenación das entidades instrumentais do sector público autonómi-
co de Galicia.

Programa: 122B FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN DA C.A.

Eixe: E5 - EIXE INSTRUMENTAL. Administración moderna, eficiente e de calidade

Prioridade de Actuación: PA01 - Función pública profesional, motivada e orientada ao servizo 
público
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: I01 - Acadar unha maior competencia dos 
empregados e empregadas públicos da comunidade autónoma, promovendo unha formación conti-
nuada ao longo da súa vida profesional, que redunde na mellora da prestación dos servizos 
públicos á cidadanía; a través dunha formación adaptada ás necesidades do alumnado, de 
calidade, práctica e flexible, que promova a conciliación da vida persoal e profesional, e 
aproveite todo o potencial das novas tecnoloxías.

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI04 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OO01 - Accións formativas para os empregados e empregadas públicas.

Programa: 123A ACCIÓN SOCIAL EN FAVOR DO PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN

Eixe: E5 - EIXE INSTRUMENTAL. Administración moderna, eficiente e de calidade

Prioridade de Actuación: PA01 - Función pública profesional, motivada e orientada ao servizo 
público
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: I02 - Contribuír a unha función pública 
profesional, motivada e orientada ao servizo público

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OO01 - Desenvolver e aplicar estratexias e políticas de recursos humanos axeitadas ás ne-
cesidades reais para a prestación dos servizos públicos, nomeadamente a través do desen-
volvemento da lei do empregado público

Programa: 131A ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

Eixe: E4 - Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno

Prioridade de Actuación: PA03 - Impulso das institucións de autogoberno e mellora da súa in-
fluencia e colaboración con Europa, a Eurorexión e o resto do Estado
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E01 - Mellorar a capacidade institucional e 
a eficiencia da administración de xustiza en Galicia.

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI05 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OI06 - GASTOS DE PERSOAL

OO01 - Modernización e adaptación das infraestruturas sobre as que se presta este servizo.

OO02 - Implantación de novas solucións tecnolóxicas.

OO03 - Implantación da nova oficina xudicial e fiscal.

OO04 - Medidas para a modernización e achegamento á cidadanía da Administración de Xustiza

Indicador Valor Previsto

P00141 - Infraestruturas xudiciais construídas ou rehabilitadas 57

P01004 - Número de efectivos 2.971

P1022H - Persoas usuarias da asistencia xurídica gratuíta. Homes 21.000

P1022M - Persoas usuarias da asistencia xurídica gratuíta. Mulleres 26.000

Programa: 141A ADMINISTRACIÓN LOCAL

Eixe: E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

Prioridade de Actuación: PA04 - Conservación da natureza, ordenación do territorio e da pai-
saxe e cohesión territorial
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E01 - Completar o proceso de ordenación ur-
banística do territorio galego, fomentando a participación da cidadanía no mesmo e a pro-
tección do solo e apoio á administración local.

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI05 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OO09 - Accións de mellora de infraestruturas e servizos públicos e realización de progra-
mas conxuntos coas entidades locais.

Indicador Valor Previsto

P0076E - Entidades locais beneficiadas en actuacións globais destinadas á 
conservación, reposición e restauración do medio ambien

213

P0076F - Entidades locais beneficiadas en actuacións de creación, mellora 
e ampliación servizos locais básicos

88

Programa: 161A ELECCIÓNS E PARTIDOS POLÍTICOS
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Eixe: E4 - Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno

Prioridade de Actuación: PA03 - Impulso das institucións de autogoberno e mellora da súa in-
fluencia e colaboración con Europa, a Eurorexión e o resto do Estado
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: I03 - Contribuír a avanzar no autogoberno 
dunha autonomía histórica que achegue a Galicia ás rexións europeas máis desenvolvidas e 
con maior calidade de vida.

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OO08 - Eleccións e partidos políticos

Programa: 212A PROTECCIÓN CIVIL E SEGURIDADE DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

Eixe: E4 - Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno

Prioridade de Actuación: PA03 - Impulso das institucións de autogoberno e mellora da súa in-
fluencia e colaboración con Europa, a Eurorexión e o resto do Estado
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E02 - Consolidar unha Administración efi-
ciente que ofreza unha resposta integral ás necesidades que demanda a cidadanía en materia 
de emerxencias, protección civil e seguridade pública, atendendo aos criterios de forma-
ción, especialización e innovación tecnolóxica.

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI05 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OO01 - Dimensionamento dos teléfonos de información á cidadanía existentes e implantación 
dun novo mapa de atención ás emerxencias coa modernización e mellora da atención á po-
boación.

OO02 - Profesionalización dos servizos de emerxencia.

OO03 - Accións de formación, actualización e especialización na AGASP ao distinto persoal 
de protección civil e seguridade pública.
OO04 - Potenciación da seguridade pública a través do Corpo Nacional de Policía Adscrita á 
Xunta de Galicia (UPA).

Indicador Valor Previsto

P00280 - Profesionais de intervención ante as urxencias. 554

P01023 - Chamadas atendidas polos servizos de emerxencias 1.020.000

P01024 - Medios técnicos adquiridos para o sistema de emerxencias e de 
protección civil

245

P227.H - Participantes en accións de formación. Homes 5.500

P227.M - Participantes en accións de formación. Mulleres 1.000

Programa: 311A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE PROMOCIÓN SOCIAL

Eixe: E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

Prioridade de Actuación: PA03 - Mellora dos servizos sociais a familias e á infancia, apoio 
á conciliación e á promoción da igualdade, servizos e axudas complementarios da educación e 
políticas de xuventude e cooperación
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: I02 - Contribuír aos servizos sociais a fa-
milias e á infancia, apoio á conciliación, servizos e axudas complementarios da educación 
e políticas de xuventude e cooperación

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI02 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

Programa: 312G APOIO Á CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E PERSOAL E OUTROS SERVIZOS DE PROTECCIÓN 
SOCIAL

Eixe: E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

Prioridade de Actuación: PA03 - Mellora dos servizos sociais a familias e á infancia, apoio 
á conciliación e á promoción da igualdade, servizos e axudas complementarios da educación e 
políticas de xuventude e cooperación
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E03 - Mellorar a conciliación da vida fami-
liar e laboral e promover a corresponsabilidade entre mulleres e homes para contribuír a 
acadar o principio de igualdade por razón de xénero en todos os ámbitos e á revitalización 
demográfica

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OO01 - Apoio á conciliación da vida persoal, familiar e laboral.

Indicador Valor Previsto

SE03.H - Participantes que reciben actuacións destinadas á mellora dasúa 
situación no ámbito laboral. Homes

1.426

SE03.M - Participantes que reciben actuacións destinadas á mellora dasúa 
situación no ámbito laboral. Mulleres

2.227

Programa: 313B ACCIÓNS PARA A IGUALDADE, PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DA MULLER

Eixe: E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social
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Prioridade de Actuación: PA04 - Deseño dunha estratexia de integración social que mellore o 
benestar da cidadanía, axude ás persoas máis desfavorecidas a retornar o máis axiña posible 
a situacións socioeconómicas aceptables e que fomente a igualdade de xénero
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E03 - Impulsar a igualdade de oportunidades 
por razón de xénero, a inclusión e mellora social, o acceso á actividade e ao emprego das 
mulleres

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI06 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OO01 - Promoción do autoemprego e do emprendemento femininos.

OO02 - Potenciación da participación das mulleres en todos os ámbitos sociais en condi-
cións de igualdade.

OO03 - Promoción da igualdade no ámbito local

OO04 - Modificación dos valores, actitudes e estereotipos que sustentan a desigualdade.

OO05 - Colaboración coas entidades que traballan con mulleres en situación de especial 
vulnerabilidade.

Indicador Valor Previsto

P00181 - Mulleres que recibiron información, atención ou asesoramento 12.000

P00468 - Mulleres beneficiadas do programa de autoemprego da muller (EME-
GA)

183

S0EE01 - Mulleres pertencentes a colectivos máis vulnerables que partici-
pan nas actuacións.

3.705

Programa: 313D PROTECCIÓN E APOIO ÁS MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO

Eixe: E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

Prioridade de Actuación: PA04 - Deseño dunha estratexia de integración social que mellore o 
benestar da cidadanía, axude ás persoas máis desfavorecidas a retornar o máis axiña posible 
a situacións socioeconómicas aceptables e que fomente a igualdade de xénero
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E05 - Reducir a violencia de xénero articu-
lando unha resposta global e coordinada fronte e esta lacra, en calquera das súas modali-
dades e consecuencias

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI06 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OO01 - Protección e apoio integral a vítimas de violencia de xénero.

OO02 - Accións para fomentar a empregabilidade das vítimas de violencia de xénero.

OO03 - Accións específicas dirixidas a mulleres vítimas da trata ou explotación sexual.

OO04 - Consolidación da rede galega de acollemento.

OO05 - Información, formación e sensibilización en materia de violencia de xénero.

Indicador Valor Previsto

P00115 - Mulleres atendidas nos programas de protección e apoio a vítimas 
da violencia de xénero.

555

P110.H - Menores atendidos nos programas de protección e apoio a vítimas 
da violencia de xénero. (Homes)

309

P110.M - Menores atendidos nos programas de protección e apoio a vítimas 
da violencia de xénero. (Mulleres)

284

Programa: 324B MELLORA DOS SISTEMAS DE SAÚDE E SEGURIDADE NO TRABALLO

Eixe: E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

Prioridade de Actuación: PA03 - Aumento da empregabilidade e produtividade dos traballadores 
e traballadoras de Galicia a través da formación e innovación constante
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E05 - Acadar unhas relacións laborais mo-
dernizadas baseadas na responsabilidade social empresarial (RSE), diminuíndo a conflitivi-
dade e a sinistralidade laboral

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OO11 - Recoñecementos médicos do persoal empregado na Xunta de Galicia

Indicador Valor Previsto

P00325 - Accións de formación e información desenvoltas en materia depre-
vención de riscos laborais

93

Programa: 331A COOPERACIÓN EXTERIOR E AO DESENVOLVEMENTO

Eixe: E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

Prioridade de Actuación: PA03 - Mellora dos servizos sociais a familias e á infancia, apoio 
á conciliación e á promoción da igualdade, servizos e axudas complementarios da educación e 
políticas de xuventude e cooperación
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 OBXECTIVOS DE PROGRAMA

Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: I01 - Mellorar a calidade de vida nos paí-
ses do Sur a través da cooperación ao desenvolvemento e da acción humanitaria galega.

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI04 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OO01 - Accións de cooperación no exterior.

OO02 - Programas de educación para o desenvolvemento.

OO03 - Medidas de Acción Humanitaria.

Indicador Valor Previsto

P0045L - Axudas concedidas para a cooperación exterior e ao desenvolve-
mento

85
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V. CADROS NUMÉRICOS
 

Orzamento consolidado. Distribución dos créditos por programas e servizos

Programas
Servizos

11 12 21 22 23 24 25

121A-Dirección e servizos xerais de Admi-
nistración xeral

59.996

121B-Asesoramento e defensa dos intereses 
da C.A.

2.590

121C-Relacións institucionais 799

123A-Acción social en favor do persoal da 
Administración

64

131A-Administración de xustiza 146.115

141A-Administración local 13.803

161A-Eleccións e partidos políticos 2.000

212A-Protección civil e seguridade da comu-
nidade autónoma

15.486

311A-Dirección e servizos xerais de promo-
ción social

2.282

312G-Apoio á conciliación da vida laboral 
e persoal e outros servizos de protección 
social

1.202

313B-Accións para a igualdade, protección e 
promoción da muller

7.226

313D-Protección e apoio ás mulleres que so-
fren violencia de xénero

5.427

324B-Mellora dos sistemas de saúde e segu-
ridade no traballo

756

Total 16.138 2.590 60.816 146.115 13.803 2.799 15.486

 (Miles de Euros) 
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Orzamento consolidado. Distribución dos créditos por programas e servizos (conti-

nuación)

Programas
Servizos

26 27 28 80 81 A1 Total

111E-Relacións exteriores 2.624 2.624

121A-Dirección e servizos xerais de Admi-
nistración xeral

1.829 61.825

121B-Asesoramento e defensa dos intereses 
da C.A.

2.590

121C-Relacións institucionais 799

122A-Avaliación e calidade da Administra-
ción pública

1.181 1.181

122B-Formación e perfeccionamento do per-
soal da Administración da C.A.

3.311 3.311

123A-Acción social en favor do persoal da 
Administración

64

131A-Administración de xustiza 146.115

141A-Administración local 13.803

161A-Eleccións e partidos políticos 2.000

212A-Protección civil e seguridade da comu-
nidade autónoma

2.892 6.585 24.963

311A-Dirección e servizos xerais de promo-
ción social

2.282

312G-Apoio á conciliación da vida laboral 
e persoal e outros servizos de protección 
social

1.202

313B-Accións para a igualdade, protección e 
promoción da muller

7.226

313D-Protección e apoio ás mulleres que so-
fren violencia de xénero

5.427

324B-Mellora dos sistemas de saúde e segu-
ridade no traballo

756

331A-Cooperación exterior e ao desenvol-
vemento

5.027 5.027

Total 7.651 1.181 1.829 3.311 2.892 6.585 281.196

 (Miles de Euros) 
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Orzamento consolidado. Distribución dos créditos por programas e capítulos

Programas
Capítulos

I II III IV VI VII VIII Total

111E-Relacións exteriores 1.424 358 8 781 53 2.624

121A-Dirección e servizos xerais de 
Administración xeral

21.642 19.250 16 121 20.556 190 50 61.825

121B-Asesoramento e defensa dos inte-
reses da C.A.

2.422 168 2.590

121C-Relacións institucionais 609 152 37 799

122A-Avaliación e calidade da Adminis-
tración pública

1.092 90 1.181

122B-Formación e perfeccionamento do 
persoal da Administración da C.A.

1.075 1.617 484 135 3.311

123A-Acción social en favor do persoal 
da Administración

64 64

131A-Administración de xustiza 92.128 13.585 14.107 26.296 146.115

141A-Administración local 831 105 4.794 221 7.853 13.803

161A-Eleccións e partidos políticos 2.000 2.000

212A-Protección civil e seguridade da 
comunidade autónoma

5.572 3.421 3 8.929 7.038 24.963

311A-Dirección e servizos xerais de 
promoción social

2.282 2.282

312G-Apoio á conciliación da vida la-
boral e persoal e outros servizos de 
protección social

1.202 1.202

313B-Accións para a igualdade, protec-
ción e promoción da muller

222 6.884 120 7.226

313D-Protección e apoio ás mulleres 
que sofren violencia de xénero

50 5.308 69 5.427

324B-Mellora dos sistemas de saúde e 
seguridade no traballo

523 232 756

331A-Cooperación exterior e ao desen-
volvemento

492 3.514 60 962 5.027

Total 129.568 39.516 26 48.124 54.907 9.004 50 281.196

 (Miles de Euros) 

 

DISTRIBUCIÓN ORGÁNICA

11 SECRETARIA XERAL DE IGUALDADE 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 2.237 2.282 2,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 272 272 0,0
Cap. IV - Transferencias correntes 12.945 13.395 3,5
Cap. VI - Investimentos reais 173 189 9,0

Total 15.628 16.138 3,3

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

12 ASESORIA XURÍDICA XERAL 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 2.374 2.422 2,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 168 168 0,0

Total 2.543 2.590 1,9

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 
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21 SECRETARÍA XERAL TÉCNICA 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 21.203 19.813 -6,6
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 28.689 19.837 -30,9
Cap. III - Gastos financeiros 25 16 -36,6
Cap. IV - Transferencias correntes 153 121 -20,8
Cap. VI - Investimentos reais 34.176 20.788 -39,2
Cap. VII - Transferencias de capital 190 190 0,0
Cap. VIII - Activos financeiros 50 50 0,0

Total 84.486 60.816 -28,0

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

22 D.X. DE XUSTIZA 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 87.329 92.128 5,5
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 3.932 13.585 245,5
Cap. IV - Transferencias correntes 13.845 14.107 1,9
Cap. VI - Investimentos reais 449 26.296 5760,0

Total 105.555 146.115 38,4

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

23 D.X DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 814 831 2,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 105 105 0,0
Cap. IV - Transferencias correntes 4.794 4.794 0,0
Cap. VI - Investimentos reais 41 221 439,0
Cap. VII - Transferencias de capital 7.519 7.853 4,4

Total 13.274 13.803 4,0

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

24 D.X. DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 597 609 2,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 152 152 0,0
Cap. IV - Transferencias correntes 2.000 2.000 0,0
Cap. VI - Investimentos reais 37 37 0,0

Total 2.787 2.799 0,4

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

25 D.X DE EMERXENCIAS E INTERIOR 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 4.286 4.372 2,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 1.092 1.130 3,5
Cap. III - Gastos financeiros 4 3 -38,9
Cap. IV - Transferencias correntes 8.929 8.929 0,0
Cap. VI - Investimentos reais 1.229 1.052 -14,4

Total 15.540 15.486 -0,3

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 
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26 DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS EXTERIORES E COA U. 
EUROPEA 

2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 1.878 1.916 2,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 358 358 0,0
Cap. III - Gastos financeiros 8 8 0,0
Cap. IV - Transferencias correntes 3.795 4.295 13,2
Cap. VI - Investimentos reais 113 113 0,0
Cap. VII - Transferencias de capital 962 962 0,0

Total 7.113 7.651 7,6

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

27 D. X. DE AVALIACIÓN E REFORMA ADMINISTRATIVA 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 1.071 1.092 2,0
Cap. VI - Investimentos reais 90 90 0,0

Total 1.160 1.181 1,8

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

28 DELEGACIÓNS TERRITORIAIS 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 1.793 1.829 2,0

Total 1.793 1.829 2,0

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

80 ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 1.054 1.075 2,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 1.578 1.617 2,4
Cap. IV - Transferencias correntes 503 484 -3,8
Cap. VI - Investimentos reais 135 135 0,0

Total 3.270 3.311 1,2

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

81 ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 711 726 2,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 1.899 2.138 12,6
Cap. VI - Investimentos reais 28 28 0,0

Total 2.638 2.892 9,6

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

A1 AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 462 475 2,8
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 153 153 0,0
Cap. VI - Investimentos reais 6.804 5.957 -12,4

Total 7.419 6.585 -11,2

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 
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 SERVIZOS 2017 2018 % Var.

11 SECRETARIA XERAL DE IGUALDADE 15.628 16.138 3,3
12 ASESORIA XURÍDICA XERAL 2.543 2.590 1,9
21 SECRETARÍA XERAL TÉCNICA 84.486 60.816 -28,0
22 D.X. DE XUSTIZA 105.555 146.115 38,4
23 D.X DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 13.274 13.803 4,0
24 D.X. DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS 2.787 2.799 0,4
25 D.X DE EMERXENCIAS E INTERIOR 15.540 15.486 -0,3
26 DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS EXTERIORES E COA U. 
EUROPEA 

7.113 7.651 7,6

27 D. X. DE AVALIACIÓN E REFORMA ADMINISTRATIVA 1.160 1.181 1,8
28 DELEGACIÓNS TERRITORIAIS 1.793 1.829 2,0
80 ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 3.270 3.311 1,2
81 ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA 2.638 2.892 9,6
A1 AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS 7.419 6.585 -11,2

Total 263.206 281.196 6,8

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

 

Consellería, Organismos Autónomos, Entidades públicas instrumentais de consulta ou 
asesoramento e Axencias Públicas Autonómicas

Consellería
OO.AA , EE.CC.AA. 

e Axencias
Trans. Internas Consolidado

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Cap. I - Gastos de persoal 123.583 127.292 2.228 2.276 0 0 125.811 129.568

Cap. II - Gastos en bens correntes e 
servizos

34.769 35.608 3.630 3.908 0 0 38.399 39.516

Cap. III - Gastos financeiros 37 26 0 0 0 0 37 26

Cap. IV - Transferencias correntes 52.650 54.253 503 484 6.189 6.613 46.963 48.124

OPERACIÓNS CORRENTES 211.039 217.180 6.361 6.668 6.189 6.613 211.211 217.235

Cap. VI - Investimentos reais 36.307 48.787 6.966 6.120 0 0 43.274 54.907

Cap. VII - Transferencias de capital 15.638 15.125 0 0 6.966 6.120 8.671 9.004

Cap. VIII - Activos financeiros 50 50 0 0 0 0 50 50

OPERACIÓNS DE CAPITAL 51.995 63.961 6.966 6.120 6.966 6.120 51.995 63.961

Total 263.034 281.141 13.327 12.788 13.155 12.733 263.206 281.196

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

 

Medios Persoais

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza

2018

Altos Cargos 17
Persoal Funcionario 3.350
Subgrupo A1 264
Subgrupo A2 903
Subgrupo C1 1.376
Subgrupo C2 736
Agrupacións profesionais 71
Persoal Laboral 482
Grupo I 39
Grupo II 34
Grupo III 154
Grupo IV 110
Grupo V 138
Grupo VIII 7

TOTAL 3.849

 

Memoria II VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E 
XUSTIZA



2018

Proxecto

263

Medios Persoais

Escola Galega de Administración Pública 2018
Altos Cargos 1
Persoal Funcionario 23
Subgrupo A1 6
Subgrupo A2 3
Subgrupo C1 3
Subgrupo C2 10
Agrupacións profesionais 1
Persoal Laboral 7
Grupo IV 5
Grupo V 2

TOTAL 31

 

Medios Persoais

Academia Galega de Seguridade Pública 2018
Persoal Funcionario 18
Subgrupo A1 5
Subgrupo A2 3
Subgrupo C1 1
Subgrupo C2 7
Agrupacións profesionais 2
Persoal Laboral 1
Grupo II 1

TOTAL 19

 

Medios Persoais

Axencia Galega de Emerxencias 2018
Persoal Funcionario 2
Subgrupo A1 2
Persoal Laboral 5
Grupo I 1
Grupo III 3
Grupo IV 1

TOTAL 7

 

 Entidades Públicas Empresariais, Consorcios, Sociedades Mercantís e Funda-
cións do Sector Público Autonómico

Consorcios autonómicos Explotación Capital

Consorcio Local dos Peares 68 7

Fundacións do sector público autonómico Explotación Capital

Fundación Galicia Europa 751 10

Fundación Semana Verde de Galicia 2.007

Total 2.826 17

 (Miles de Euros)
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I. ESTRUTURA ORGÁNICA E COMPETENCIAS

I.1. eSTRuTuRA ORGÁNICA
 No Decreto 30/2017, do 30 de marzo, establécese a estrutura orgánica da Consellería de 

Facenda, que inclúe os seguintes órganos:

 - Conselleira/o.

 - Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio.

 - Intervención Xeral da Comunidade Autónoma.

 - Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

 - Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos.

 - Dirección Xeral da Función Pública.

 - Órganos colexiados.
 

Adscríbense á consellería as seguintes entidades:

 - O Instituto Galego de Estatística (Ige), organismo autónomo que se axustará, en canto 
aos seus fins, estrutura e funcionamento, ao previsto na Lei 9/1988, do 19 de xullo, de 
estatística de Galicia e ás normas que a desenvolven. Tamén debe adecuarse ao réxime 
xurídico que establece a Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funciona-
mento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, no referido 
aos organismos autónomos.

 - O Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (Cix-
tec), ente de dereito público creado pola disposición adicional quinta da Lei 2/1998, do 
8 de abril, de medidas tributarias, de réxime orzamentario, función pública, patrimonio, 
organización e xestión. 

 - A Axencia Tributaria de Galicia (Atriga), creada polo Decreto 202/2012, do 18 de ou-
tubro, ao abeiro do disposto no artigo 10 da Lei 15/2010, do 28 de decembro, de me-
didas fiscais e administrativas, como instrumento para realizar as funcións administrativas 
de aplicación dos tributos e demais funcións e competencias que lle atribúe a citada lei.

 -  O Consello Económico e Social de Galicia, ente institucional de dereito público, órgano 
consultivo da Administración autonómica en materia socioeconómica, creado pola Lei 
6/1995, do 28 de xuño, en aplicación do previsto no artigo 9.2 da Constitución Española 
e nos artigos 4.2 e 55.4 do Estatuto de Autonomía de Galicia.

 

Así mesmo, adscritos á consellería existirán os órganos colexiados seguintes:

 - A Xunta Superior de Facenda, creada coa denominación de Tribunal Económico Admi-
nistrativo da Comunidade autónoma de Galicia pola Lei 13/1991, do 9 de decembro, e 
regulada polo Decreto 34/1997, do 20 de febreiro, que modifica a súa denominación en 

Memoria II CONSELLERÍA DE FACENDA



2018

Proxecto

268

virtude do exposto na disposición adicional primeira da Lei 6/2003, do 9 de decembro, 
de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia.

 - O Consello Galego de Estatística, creado pola Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística 
de Galicia.

 - A Comisión Orzamentaria da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, 
creada polo Decreto 206/1996, do 24 de maio.

 - A Comisión de Coordinación dos Fondos Comunitarios, regulada polo Decreto 
139/2012, do 29 de xuño.

 - A Comisión de Nóminas, creada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 3 
de marzo de 2000, regulada polo Decreto 93/2016, do 21 de xullo (DOG núm. 145, 
do 2 de agosto). 

 - A Comisión de Seguimento e Control do Gasto Corrente, creada polo acordo do Con-
sello da Xunta de Galicia do 19 de maio de 2000.

 - A Comisión de Persoal da Xunta de Galicia creada pola Lei 4/1988, do 26 de maio, 
da función pública de Galicia, e regulada no artigo 18 da Lei 2/2016, do 29 de abril, de 
emprego público de Galicia e no Decreto 156/1988, do 9 de xuño.

 - O Consello Asesor para a Integración da Discapacidade na Función Pública Galega, é un 
órgano adscrito á Dirección Xeral de Función Pública creado polo Decreto 143/2008, 
do 3 de xullo. 

 - O Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Ga-
licia, creado pola Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade dos servizos públicos 
e da boa administración, que modifica a Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionali-
zación do sector público autonómico.

 

I.2. COMPeTeNCIAS

I.2.1. DA CONSELLERÍA
A Consellería de Facenda é o órgano da Administración da Comunidade Autónoma de 

Galicia ao que lle corresponden as competencias e funcións que en materia de facenda se esta-
blecen no Estatuto de Autonomía.

O Texto refundido da lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia (TRLRFOG), 
aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, establece no artigo 7 as seguintes 
competencias da Consellería de Facenda:

 - A administración, xestión e recadación dos dereitos da Facenda da comunidade autó-
noma.

 - A ordenación dos pagamentos nos termos establecidos na presente lei.

 - A elaboración do anteproxecto de lei de orzamentos xerais da comunidade autónoma.
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 - O control de eficacia e eficiencia respecto dos obxectivos previstos nos orzamentos 
xerais da comunidade.

 - O exercicio directo das demais funcións de control interno reguladas nesta lei e a direc-
ción e execución da contabilidade pública.

 - A execución ou dirección da política económica e financeira aprobada pola Xunta, na 
forma que esta determine.

 - O desenvolvemento das actividades inherentes ao exercicio da tutela financeira sobre 
os entes locais, que ten atribuída a comunidade no artigo 49 do Estatuto de autonomía

 - As funcións executivas en materia de ordenamento e control das institucións de crédito 
corporativo público e territorial e das caixas de aforro que operen no seu territorio, nos 
termos previstos no artigo 30 do Estatuto de autonomía.

 - As demais funcións e competencias que lle asigne a normativa legal vixente.

 

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA E DO PATRIMONIO

Á Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio correspóndenlle as competencias seguintes:

 - As establecidas no Decreto 119/1982, do 5 de outubro , así como o exercicio daquelas 
que lle sexan delegadas pola persoa titular da consellería.

 - A presidencia da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa da comunidade au-
tónoma, de acordo co establecido no Decreto 237/2007, do 5 de decembro, polo que 
se crea a Xunta Consultiva de Contratación Administrativa da Comunidade Autónoma 
de Galicia e se regula a súa composición e funcións.

 - A organización, mantemento e custodia do Rexistro Xeral de Contratistas da Comuni-
dade Autónoma de Galicia, de acordo co Decreto 262/2001, do 20 de setembro, polo 
que se refunde a normativa reguladora do Rexistro Xeral de Contratistas.

 - A organización, mantemento e custodia do Rexistro de Contratos do Sector Público 
Autonómico de Galicia, regulado no Decreto 103/2016, do 28 de xullo.

 - As competencias que as normas reguladoras do patrimonio da comunidade autónoma 
e sobre sucesión intestada lle asignen, e todas aquelas que as mesmas normas atribúen 
á Consellería de Facenda.

 

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

Correspóndenlle á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma as seguintes competen-
cias:

 - Efectuar o control interno da actividade económico-financeira da Comunidade Autó-
noma de Galicia, mediante o exercicio da función interventora e do control financeiro 

Memoria II CONSELLERÍA DE FACENDA



2018

Proxecto

270

na forma e co contido previstos non capítulo I do título V do texto refundido da Lei de 
réxime financeiro e orzamentario de Galicia. 

 - A dirección e xestión da contabilidade pública na forma e co contido previstos nos ca-
pítulos II e III do título V do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario 
de Galicia e na súa normativa de desenvolvemento. 

 - A dirección da contabilidade das entidades que forman parte do sector público da Co-
munidade Autónoma de Galicia, nos termos dispostos non texto refundido da Lei de 
réxime financeiro e orzamentario de Galicia e na súa normativa de desenvolvemento.

 - As actuacións de control financeiro de subvencións de acordo co disposto na Lei 9/2007, 
de subvencións de Galicia, e demais normativa de desenvolvemento. 

 - As actuacións de auditoría de fondos comunitarios que lle correspondan, de conformi-
dade co establecido nos regulamentos comunitarios e a restante normativa de aplica-
ción. 

 - A xestión dá información económico-financeira e formulación de informes e propostas 
de actuación derivadas do exercicio da súas funcións contables e de control. 

 - Exercicio das demais funcións que ao devandito órgano lle asigna a lei e demais norma-
tiva de aplicación. 

 

Son competencia propia da Intervención Xeral, sen prexuízo da súa delegación: 

 - A fiscalización previa dos seguintes gastos: 

 ■ Os de contía indeterminada. 

 ■ Os que deben ser aprobados polo Consello da Xunta de Galicia ou afecten a máis 
dunha consellería. 

 ■ Aqueles que deban ser sometidos a informe da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta 
de Galicia ou doutro alto órgano consultivo. 

 - A emisión de informes de expedientes de gasto que deban ser sometidos á autorización 
do Consello da Xunta de Galicia. 

 - A facultade de avocar a fiscalización previa de calquera acto ou expediente. 

 - O nomeamento de representantes da Intervención Xeral así como a designación de 
funcionarias/os asesoras/es e para a comprobación material das cantidades destinadas 
a obras, subministracións, adquisicións e servizos, de conformidade coa normativa apli-
cable en cada caso. 

 

DIRECCIÓN XERAL DE PLANIFICACIÓN E ORZAMENTOS

Correspóndenlle as seguintes competencias:
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 - Realización de estudos e actuacións relativas á determinación dous recursos económi-
cos que deben ser transferidos á comunidade autónoma desde os orzamentos doutras 
administracións públicas, agás os que este decreto lles asigne a outros centros directivos. 

 - A formulación e seguimento dos obxectivos da política orzamentaria, a realización dos 
estudos relacionados coas devanditas actuacións e a elaboración dos criterios para a súa 
aplicación. A definición das directrices que deban seguirse na elaboración dos escenarios 
orzamentarios e na evolución das políticas orzamentarias de gasto público que neles se 
integran. A formulación da normativa e das instrucións precisas para a elaboración anual 
dos orzamentos xerais da comunidade autónoma.

 - Elaboración dos marcos financeiros plurianuais en que haberá de enmarcar a elabora-
ción dos orzamentos anuais, a través dos cales se garantirá unha programación orzamen-
taria coherente cos obxectivos de estabilidade orzamentaria e débeda pública.

 - Coordinación permanente do desenvolvemento do proceso orzamentario, tanto no 
momento da elaboración dos orzamentos xerais da comunidade autónoma como nos 
períodos anteriores e posteriores, velando pola efectividade da execución das distintas 
fases do antedito proceso e por que estas se desenvolvan dentro dos prazos previstos. 
Desenvolvemento das competencias atribuídas pola lexislación vixente á Consellería de 
Facenda en materia orzamentaria.

 - A preparación dos estudos que informan as decisións dos escenarios de ingresos. Par-
tindo destas decisións, a proposta do límite de gasto non financeiro e a elaboración 
do proxecto de orzamentos xerais da comunidade autónoma con base nas dotacións 
propostas polos centros xestores, axustadas ao límite de gasto aprobado e ás directrices 
formuladas nas comisións funcionais do gasto.

 - Análise económico-financeira da evolución orzamentaria na súa vertente de ingresos e 
gastos; se é o caso, poderá propor aquelas medidas que se consideren convenientes 
para o necesario equilibrio orzamentario.

 - O exercicio das competencias atribuídas pola lexislación vixente á Consellería de Fa-
cenda en materia de retribucións do persoal, aprobación e modificación de anexos de 
persoal, autorización de masa salarial en convenios e acordos colectivos e, en xeral, en 
todas aquelas materias relacionadas con decisións sobre o persoal que teñan repercu-
sión económica.

 - A xestión do Fondo de Cooperación Local.

 - Polo que se refire aos xestores das políticas de gasto sanitario, sen prexuízo das compe-
tencias xerais incluídas nos puntos precedentes, correspóndelle a este centro directivo:

 ■ Establecer os criterios que se deben seguir en materia de xestión de recursos pro-
pios.

 ■ Coñecer aqueles actos de control, inspección e avaliación da xestión, tanto en 
centros ou servizos sanitarios propios coma concertados, efectuados pola sección 
e servizos competentes en materia sanitaria ou por órganos de control interno e 
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externo, que teñan contido económico e que sexan de interese para este centro 
directivo.

 ■ Emitir informe sobre os proxectos de novos investimentos e novos servizos en 
canto á súa incidencia nos gastos recorrentes.

 ■ Así mesmo, requirirán informe previo da dirección xeral o establecemento de con-
certos de vinculación, revisión de tarifas ou outras modificacións nas condicións 
económicas dos servizos concertados que impliquen a adquisición de novos com-
promisos financeiros ou que condicionen a asignación dos recursos económicos 
para futuros exercicios.

 - As competencias que o Estatuto de autonomía lle atribúe á comunidade autónoma en 
materia de planificación e programación económica. En particular, a avaliación estratéxi-
ca e financeira dos plans elaborados no seo do sector público autonómico.

 - A solicitude aos centros xestores de gastos e demais entidades do sector público auto-
nómico de canta información resulte necesaria para o adecuado exercicio das compe-
tencias recollidas nos puntos anteriores.

 - A definición e coordinación da formación específica do seu persoal nas materias rela-
cionadas coa política económica e orzamentaria; co contido e estrutura das políticas de 
gasto público; coas técnicas de previsión económica, orzamentarias e de avaliación de 
obxectivos e proxectos, e coas demais materias de coñecemento imprescindible para 
un adecuado exercicio das súas competencias.

 

DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA FINANCEIRA, TESOURO E FONDOS 
EUROPEOS

Exercerá as competencias seguintes:

 - O desenvolvemento e execución das funcións que lle corresponden á comunidade 
autónoma en materia financeira, en especial as relativas a:

 ■ Endebedamento da Administración xeral da comunidade autónoma e doutros en-
tes públicos da comunidade.

 ■ Operacións de garantía que corresponda outorgar ao Consello da Xunta de Galicia, 
así como os procedementos de reintegro que se inicien polos avais executados con 
cargo á tesouraría da comunidade autónoma.

 ■ Tutela financeira sobre corporacións locais galegas.

 ■ Centros de contratación de valores.

 ■ Mutualidades de previsión social non integradas na Seguridade Social e outras en-
tidades aseguradoras.

 ■ Mediación de seguros e reaseguros privados.

 ■ Caixas de aforro e demais entidades financeiras.
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 ■ Ordenación do crédito, banca e seguros.

 - A xestión da tesouraría da comunidade autónoma e, en canto estea atribuída á comu-
nidade, a doutros entes públicos, en especial:

 ■ A realización dos ingresos.

 ■ A ordenación xeral de pagamentos en canto lle fose delegada polo/a conselleiro/a 
de Facenda.

 ■ A ordenación xeral de pagamentos do Servizo Galego de Saúde, así como a perio-
dización de pagamentos e provisión de fondos dos seus centros de xestión.

 ■ A xestión dos depósitos e fianzas que deban constituírse na Caixa Xeral de Depó-
sitos da Comunidade Autónoma.

 ■ Autorización da apertura de contas nas entidades de crédito e aforro, e o seu 
réxime de disposición, de acordo co establecido na Lei de réxime financeiro e or-
zamentario de Galicia.

 ■ A xestión e rendibilización de todos os recursos financeiros da tesouraría xeral e a 
súa distribución para o pagamento das obrigacións.

 - En relación cos programas operativos dos fondos procedentes da Unión Europa en 
que a Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos actúe como 
autoridade de xestión, organismo intermedio, organismo coordinador ou organismo 
equivalente:

 ■ O exercicio, no ámbito da Comunidade Autónoma, das funcións que os regulamen-
tos comunitarios lles atribúen ás autoridades de xestión, organismos intermedios, 
organismos coordinadores ou organismos equivalentes.

 ■ A colaboración coa Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos nas actuacións 
que, de acordo cos regulamentos comunitarios, se deben realizar con carácter pre-
vio á aprobación dos programas operativos.

 ■ A colaboración coa Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos na avaliación, 
seguimento e modificación dos programas operativos, nos termos previstos nos 
documentos descritivos das funcións e procedementos dos distintos fondos.

 ■ A coordinación das misións de control comunitarias, así como da resposta ás soli-
citudes de información realizadas por institucións comunitarias, sobre os programas 
operativos.

 ■ A interlocución da comunidade autónoma coa Administración xeral do Estado e 
coas institucións comunitarias, así como, de ser o caso, con outras comunidades 
autónomas ou estados membros, no ámbito dos programas operativos.

 ■ A coordinación da actuación dos organismos xestores da comunidade autónoma 
participantes nos citados programas operativos.

 - En relación cos programas operativos en que así se determine, exercer, no ámbito da 
comunidade autónoma, as funcións que os regulamentos comunitarios lles atribúen aos 
organismos intermedios das autoridades de certificación.
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 - O seguimento dos programas comunitarios desenvolvidos no ámbito da Administración 
da comunidade autónoma non comprendidos nas letras c) e d), así como dos proxectos 
europeos en que organismos xestores da Administración da comunidade autónoma 
teñan a condición de beneficiarios.

 - A programación e a xestión do Fondo de Compensación Interterritorial.

 

DIRECCIÓN XERAL DA FUNCIÓN PÚBLICA

A Dirección Xeral da Función Pública é o órgano ao cal lle corresponde, baixo a depen-
dencia da persoa titular da Consellería de Facenda, a execución da política de persoal da Admi-
nistración da Comunidade Autónoma de Galicia, nos termos previstos na Lei da función pública 
e demais normativa que a desenvolva, a xestión das competencias atribuídas á Consellería de 
Facenda nesta materia e a resolución daquelas que lle delegue a persoa titular da Consellería. 
A tal fin, coordinará a actuación dos órganos competentes en materia de persoal das distintas 
consellerías e entidades dependentes e ditará as instrucións oportunas

A Dirección Xeral da Función Pública exercerá as seguintes competencias: 

 - A realización dos estudos e traballos que en materia de persoal lle sexan encomendados 
ou coide conveniente efectuar. 

 - A elaboración dos anteproxectos de disposicións en materia de función pública. 

 - A proposta á persoa titular da consellería da convocatoria e resolución dos concursos 
de traslados para a provisión de postos de traballo dos distintos corpos, escalas e cate-
gorías da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades 
públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia xestionados pola Direc-
ción Xeral da Función Pública. 

 - A fixación dos criterios aos que se deberán someter todas as convocatorias públicas de 
libre designación e de persoal directivo. 

 - A elaboración das ofertas de emprego público. 

 - A coordinación coas distintas consellerías e coa Seguridade Social dos expedientes de 
xubilación parcial do persoal laboral.

 - A coordinación das eleccións sindicais do persoal funcionario e laboral.

 - A coordinación na elaboración das estatísticas do número de efectivos na Comunidade 
Autónoma de Galicia.

 - A elaboración dos informes en materia de persoal conxuntos coa dirección xeral com-
petente en materia de orzamentos 

 - A proposta á conselleira ou conselleiro da convocatoria de probas selectivas para o 
ingreso nos corpos, escalas e categorías da Administración xeral da Comunidade Autó-
noma de Galicia, xestionados pola Dirección Xeral da Función Pública.
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 - A proposta de resolución dos expedientes de incompatibilidades do persoal ao servizo 
da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 - A tramitación dos expedientes de incompatibilidades dos membros da Xunta de Galicia 
e altos cargos da Administración autonómica sometidos á Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, 
de transparencia e bo goberno.

 - A coordinación das relacións laborais e sindicais con respecto ao persoal ao servizo da 
Administración da comunidade autónoma. 

 - As convocatorias para a elaboración de listas para a cobertura temporal de postos de 
persoal funcionario e laboral en aplicación da norma que as regule.

 - A proposta, se é o caso, ao órgano competente da incoación de expedientes disciplina-
rios cando se detecten indicios racionais de responsabilidade administrativa na actuación 
do persoal, e elevar ao Consello da Xunta as propostas de imposición da sanción de 
separación do servizo ou despedimento do persoal xestionado pola Dirección Xeral da 
Función Pública. 

 - A emisión dos informes preceptivos e previos que sobre os proxectos de disposicións 
que afecten a materia de réxime de persoal ou estrutura orgánica estableza a normativa 
vixente. 

 - A elaboración dos estudos e propostas sobre as relacións de postos de traballo, así 
como a elevación ao Consello da Xunta das propostas ou modificacións das relacións 
de postos de traballo para a súa aprobación.

 - A coordinación coa Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa para levar 
a cabo, de ser o caso, a reasignación de efectivos, unha vez se realicen os estudos orga-
nizativos necesarios pola Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, para 
valorar as cargas de traballo das distintas unidades administrativas da Xunta de Galicia. 

 - A xestión do Rexistro de Persoal da Xunta de Galicia.. 

 - A xestión do Rexistro de persoal directivo e dos contratos de alta dirección.

 - A coordinación e/ou xestión do Rexistro de órganos de representación do persoal ao 
servizo da Administración Xeral da Xunta de Galicia e dos seus organismos, axencias e 
entidades dependentes.

 

I.2.2. DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
 

INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA (IGE)

O Instituto Galego de Estatística é un organismo autónomo creado pola Lei 9/1988, do 19 
de xullo, de estatística de Galicia. Entre as súas funcións están as seguintes:

 - Dirixir e coordinar a actividade estatística no ámbito das competencias da Comunidade 
Autónoma de Galicia.
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 - Coordinar a actividade estatística levada a cabo polas distintas administracións públicas 
de Galicia.

 - Levar a cabo as estatísticas ou as fases delas que lle encomenden o Plan galego de esta-
tística e os seus correspondentes programas estatísticos, así como calquera outra que lle 
podan encomendar ou que se estableza en virtude de convenios con outros organismos 
estatísticos.

 - Colaborar en estatísticas de interese estatal ou supraestatal promovidas polos organis-
mos competentes.

 - Asegurar a difusión adecuada das estatísticas publicadas en Galicia, a través dos medios 
máis pertinentes, e expedir certificacións dos resultados estatísticos da súa competencia.

 - Velar polo cumprimento das normas técnicas aprobadas e a aplicación das garantías 
necesarias para que sexan respectados o segredo estatístico e as outras condicións xu-
rídicas a que se debe suxeitar a actividade estatística.

 

I.2.3. DAS ENTIDADES PÚBLICAS INSTRUMENTAIS DE CONSULTA OU 
ASESORAMENTO
 

CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL DE GALICIA (CES)

Creado pola Lei 6/1995, do 28 de xuño, é un órgano consultivo da Administración auto-
nómica en materia económica e social, en aplicación do previsto no artigo 9.2 da Constitución 
Española e nos artigos 4.2 e 55.4 do Estatuto de Autonomía de Galicia, co obxecto de facer 
efectiva a participación dos axentes económicos e sociais na política socioeconómica de Galicia

 

I.2.4. DAS AXENCIAS PÚBLICAS AUTONÓMICAS
 

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (ATRIGA)

Foi creada polo Decreto 202/2012, do 18 de outubro, ao abeiro do disposto no artigo 10 
da Lei 15/2010, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, como instrumento para 
a realización das funcións administrativas de aplicación dos tributos e demais funcións e compe-
tencias que lle atribúe a citada lei. Ten por obxecto a aplicación de todos os tributos propios, 
así como, por delegación do Estado, dos tributos estatais cedidos, como instrumento ao servizo 
dos intereses da Comunidade Autónoma de Galicia para a aplicación efectiva dos recursos ao 
seu cargo.

Entre as funcións da Axencia Tributaria de Galicia están as seguintes:
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 - Aplicar e exercer a potestade sancionadora nos tributos propios da Comunidade Autó-
noma de Galicia, así como nos tributos estatais cedidos á comunidade autónoma e nas 
recargas que se establezan sobre estes, de acordo co disposto na normativa aplicable.

 - Aplicar e exercer a potestade sancionadora noutros tributos estatais ou locais recadados 
en Galicia que puidese asumir por delegación ou encomenda.

 - Recadar os ingresos de dereito público de natureza non tributaria que a normativa atri-
búa á consellería competente en materia de facenda.

 - Revisar en vía administrativa os actos realizados no exercicio das funcións anteriores. 
Exceptúanse as reclamacións económico administrativas, revisar os actos nulos de pleno 
dereito e aqueles outros cuxa revisión se atribúa por lei específica a outros órganos.

 - Coordinarse e colaborar coas demais administracións tributarias, e en particular partici-
par nos órganos de goberno da Axencia Estatal de Administración Tributaria ou, de ser 
o caso, nos das entidades que se creen en relación coa aplicación dos tributos en Galicia.

 - Calquera outra función que lle sexa atribuída por lei ou por convenio administrativo.

 

CENTRO INFORMÁTICO DE XESTIÓN TRIBUTARIA, ECONÓMICO-FI-
NANCEIRA E CONTABLE (CIXTEC)

Foi creado como ente de dereito público pola disposición adicional quinta da Lei 2/1998, 
do 8 de abril, de medidas tributarias, de réxime orzamentario, función pública, patrimonio, or-
ganización e Xestión e inicia a súa actividade por determinación do Decreto 360/1998, do 4 de 
decembro.

O obxecto do Cixtec é o desenvolvemento de proxectos e aplicacións informáticas, a súa 
xestión, planificación, supervisión, asesoramento e coordinación, así como a subministración dos 
equipos necesarios para realizar os procesos informáticos da Xunta de Galicia de natureza tribu-
taria, contable, orzamentaria e económico-financeira e, en xeral, os relacionados cos anteriores.

A disposición transitoria terceira, apartado 5, da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de or-
ganización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, 
prevé a súa conversión en axencia pública autonómica.
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II. PRINCIPAIS LIÑAS DE ACCIÓN PARA O ANO 2018

II.1. DA CONSelleRÍA
A Consellería de Facenda é a responsable da xestión orzamentaria dos programas propios 

da consellería e dos créditos consignados na sección de “Gastos de diversas Consellerías” des-
tinados ao pago de servizos de carácter horizontal como aluguer, seguros e o imposto de bens 
inmobles dos que integran o patrimonio da comunidade autónoma.

Os recursos asignados á Consellería de Facenda no proxecto de orzamentos para o exer-
cicio 2018 veñen marcados polo inicio da recuperación económica e financeira e, polo tanto, 
deben perseguir o incremento do grao de eficacia e eficiencia do gasto público da consellería co 
fin de crear unha administración moderna baseada na planificación e na xestión por resultados 
nun escenario de control do gasto e de austeridade. 

Os principais obxectivos estratéxicos que se pretenden conseguir son os seguintes:

 - A continuación do plan de modernización dos procesos da consellería iniciados no exer-
cicio 2010 no que se refire, fundamentalmente, a aqueles que teñen que ver cos servizos 
que se prestan á cidadanía.

 - A finalización dos procesos de actualización lexislativa coa aprobación dunha nova lei en 
materia de réxime financeiro, orzamentarios e de control.

 

As actuacións máis importantes que se levarán a cabo no exercicio 2018 son as seguintes:

 - Fomentar e estender a contratación electrónica a todas as consellerías da Administra-
ción autonómica e ás entidades instrumentais. O seu uso permitirá incrementar a efica-
cia e reducir custos á Administración e ás empresas garantindo sempre a seguridade e a 
calidade dos procesos da contratación pública.

 - Adoptar as medidas necesarias para lograr a consolidación do proceso de utilización da 
aplicación informática que pretende a coordinación entre a xestión orzamentaria vincu-
lada con investimentos e a información de carácter patrimonial existente no inventario 
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

 

Estas actuacións desenvolveranse dende os diferentes centros directivos, organismos, axen-
cias e entes públicos tal e como se detalla a continuación.

 

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA E DO PATRIMONIO

En colaboración co Cixtec vai estender a toda Administración autonómica a contratación 
electrónica na súa aposta polo fomento da e-administración que, ademais de informatizar os 
procesos administrativos, facilita de maneira expresa as relacións e o acercamento á cidadanía e, 
no marco da contratación pública, permitirá un aforro de recursos ás empresas e a realización de 
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procesos de contratación encadrados nos principios da transparencia, da publicidade e demais 
principios da contratación pública.

Continuará o proceso de redistribución de espazos para conseguir o seu aproveitamento 
óptimo e rebaixando no posible o gasto en alugueiros e xestionando o alleamento daqueles 
inmobles que resulten innecesarios para a prestación do servizo público.

Está a realizar todas as tarefas de colaboración e coordinación co Instituto Galego de Esta-
tística nos cometidos recollidos na lei do plan galego de estatística de Galicia.

 

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma para o exercicio 2018 formula como 
obxectivos primordiais os seguintes:

 - Potenciar a eficacia e eficiencia nos procedementos de xestión internos coa finalidade de 
modernizar a Administración, dedicando unha especial atención no emprego dos fondos 
europeos. Este obxectivo concrétase en:

 □ Incrementar a eficacia no gasto público introducindo sistemas de seguimento, 
avaliación e control, así como de auditoría dos expedientes de gasto.

 □ Auditar e controlar os distintos programas de gasto e especialmente as actua-
cións con fondos comunitarios e as axudas con fondos non comunitarios, para 
gañar en eficiencia.

 - Modificar a normativa de fiscalización e control para adaptarse aos cambios na estrutura 
orgánica do sector público autonómico dimanantes da aplicación da Lofaxga.

 - Levar a cabo o control financeiro permanente e a auditoría das entidades do sector 
público dentro dunha programación plurianual.

 - Elaborar un rexistro de entidades do sector público autonómico de acordo co previsto 
na Lei 16/2010.

 

DIRECCIÓN XERAL DE PLANIFICACIÓN E ORZAMENTOS 

Os obxectivos da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos para o ano 2018 encá-
dranse dentro das funcións propias e específicas de elaboración e seguimento do orzamento da 
comunidade autónoma, que en concreto son os seguintes:

 - A Lei 2/2011 de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira consolida un cam-
bio na xestión financeira da comunidade autónoma, obrigando a deseñar un escenario 
orzamentario plurianual que constituirá a programación do sector público autonómico 
con orzamento limitativo; isto, en colaboración co Cixtec, desenvolverase o soporte 
informático que permita elaborar os devanditos escenarios, así como a súa actualización 
nun tempo razoable.
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 - Os escenarios plurianuais serán a base dos orzamentos de cada exercicio, definirán a 
senda financeira da comunidade autónoma en base á previsible evolución dos ingresos, 
así coma os recursos que se van asignar ás diferentes políticas de gasto, en función dos 
diferentes obxectivos estratéxicos e os compromisos plurianuais asumidos.

 - Elaborar un límite de gasto non financeiro do orzamento consolidado que enmarque o 
proceso de elaboración orzamentaria.

 - O cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e da senda de consolida-
ción fiscal acordada no consello de política fiscal e financeira para a Comunidade Autó-
noma de Galicia esixe a adopción dunha disciplina financeira que parta xa do proceso 
de planificación das actuacións das seccións orzamentarias. Para iso avaliaranse as reper-
cusións orzamentarias de cada plan, proxecto plurianual ou norma que se propoñan. 

 - Proseguir co proceso de mellora continua na elaboración e calidade dos orzamentos da 
comunidade autónoma.

 - A Lei 16/2010 de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector 
público autonómico de Galicia establece a obriga de deseñar os contratos plurianuais de 
xestión das axencias públicas autonómicas, para o que se colaborará no seu deseño e 
se informará respecto do encaixe dos gastos dimanantes da súa aplicación co escenario 
financeiro da comunidade autónoma.

 - Obter as contas parciais ao longo do ano e dun estado do orzamento vixente de in-
gresos é unha prioridade para a Xunta de Galicia; precísase unha orde que sistematice 
todo o rexistro de ingresos e ordene aos distintos axentes que interveñen na súa con-
tabilización, así mesmo en colaboración coa IXCA e o CIXTEC mellorarase a aplicación 
informática soporte do sistema contable a nivel consolidado.

 - Xestionar eficazmente os expedientes que modifican gasto promovidos polas diferentes 
consellerías.

 - Impulsar a análise das repercusións económico-orzamentarias das diferentes políticas 
de gasto para os efectos de posibilitar a súa execución dentro do marco da política de 
estabilidade orzamentaria.

 - Levar a cabo todas aquelas actuacións que permitan mellorar o seguimento e mante-
mento dos diferentes programas orzamentarios e os obxectivos neles definidos median-
te o establecemento de sistemas específicos para os gastos da dependencia, da sanidade 
pública, dos investimentos en infraestruturas e dos gastos de persoal na Administración 
institucional.

 - Desenvolver o seguimento dos obxectivos do Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020 
correspondente ao exercicio 2018, realizar as avaliacións de implementación (eficacia 
e eficiencia) e de resultado do período 2015 a 2017 do Plan Estratéxico de Galicia 
2015-2020, a preparación e comezo da elaboración dos informes da Avaliación dos 
obxectivos/resultados do PO FEDER Galicia para o informe anual a remitir en 2019 e 
de cumprimento do marco de rendemento e realizar as análises dos plans sectoriais, 
transversais ou territoriais deseñados polos distintos axentes públicos autonómicos, así 
como o seu encaixe dentro da planificación estratéxica xeral
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DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA FINANCEIRA, TESOURO E FONDOS 
EUROPEOS

O obxectivo da Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos consiste 
en avanzar na implementación da política de cohesión económica, social e territorial da Unión 
Europea en liña coa Estratexia Europa 2020 e en acadar unha xestión correcta, eficiente e eficaz 
dos recursos procedentes dos fondos estruturais que contribúen a financiar a política rexional. 

Por outra banda, ao longo do ano 2018, este centro directivo, xa designado organismo 
intermedio dos programas operativos FEDER e FSE 2014-2020, coa conseguinte aprobación 
do documento de descrición de Funcións e Procedementos do Organismo Intermedio seguirá 
avanzando nas tarefas de implementación dos sistemas de xestión e control esixidos no artigo 
122 do Regulamento (UE) nº 1303/2013, que é imprescindible para poder levar a cabo todas as 
funcións previstas no artigo 125 do citado regulamento, entre as que destaca, ademais das tare-
fas de xestión e verificacións, a importancia dos procedementos de selección de operacións e o 
protagonismo do enfoque a resultados, polo que se prestará especial atención ao cumprimento 
dos hitos financeiros e físicos programados, así como a outros aspectos novidosos tales como a 
avaliación do risco de fraude e a xestión do risco e a crecente utilización das metodoloxías de 
custos simplificados, especialmente no que atinxe á execución do gasto no Fondo Social Euro-
peo; especial tratamento merece o Programa Operativo de Emprego Xuvenil 2014-2020, que 
ten data de remate o 31 de decembro do 2018 no que se refire ao eixo 5

Asemade, a Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos no marco 
do obxectivo da Cooperación Territorial Europea recollido no Regulamento (UE) nº 1299/2013 
do Parlamento Europeo e do Consello, realizará as funcións de Coordinador Rexional para os 
programas operativos de Cooperación Transnacional e Interrexional, en particular, a coordina-
ción coas Autoridades dos Programas Operativos; Interreg Espacio Atlántico, Interreg SUDOE 
(Sudoeste Europeo) e Interreg Europe, así como a representación nos Comités dos referidos 
programas.

Neste contexto, as principais liñas de acción da Dirección Xeral de Política Financeira, Te-
souro e Fondos Europeos para o ano 2018 son as seguintes: 

 - Avanzar nas tarefas de implementación dos sistemas de xestión e control que garanta 
unha xestión eficaz, eficiente e correcta dos fondos europeos asignados para o período 
2014-2020 no marco dos Programas Operativos FEDER e FSE 2014-2020 e do Progra-
ma Operativo de Emprego Xuvenil 2014-2020.

 - Como parte do sistema de xestión e control, no 2018 terminarán de perfilarse os distin-
tos módulos da ferramenta informática de xestión e control Fondos 1420, para garantir 
o intercambio electrónico de información e o axeitado rexistro e almacenamento, entre 
outros, dos datos relativos ás operacións, gastos, indicadores, verificacións e auditorías, 
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co obxecto de posibilitar un axeitado seguimento, control, auditoría e avaliación de 
resultados. 

 - Ademais, traballarase no desenvolvemento dos distintos procedementos de xestión e 
control descritos no Documento de Descrición de Funcións e Procedementos, tales o 
marco de xestión de riscos, que incluirá a adopción de medidas eficaces e proporcio-
nadas contra o fraude ou o procedemento de verificacións. Para implementar todos os 
procedementos descritos será imprescindible unha estreita e continua colaboración cos 
organismos xestores dos fondos estruturais, aos que se proporcionará asistencia técnica 
e asesoramento continuo. 

 - Manter actualizada a formación e mellorar a capacitación do persoal do centro directivo, 
así como dos xestores de fondos comunitarios, mediante a realización de cursos, semi-
narios ou xornadas divulgativas sobre os distintos aspectos que atinxen aos programas 
operativos.

 - Avanzar na implementación da estratexia de comunicación e dos plans de información 
e comunicación dos programas operativos, e levar a cabo as medidas de comunicación 
necesarias para lograr unha maior difusión da contribución dos fondos europeos, xunto 
ao seguimento das actuacións nesta materia desenvolvidas polos xestores. En particular, 
ao longo de 2018 levarase a cabo a avaliación da estratexia de comunicación.

 - Planificar o endebedamento da comunidade autónoma.

 - Negociar e formalizar operacións crediticias coa banca pública europea.

 - Lanzamento de débeda pública da comunidade autónoma a longo prazo.

 - Obter as mellores condicións financeiras posibles para o endebedamento do exercicio, 
respectando en todo caso o principio de prudencia financeira.

 - Afondar no asesoramento, control e seguimento do endebedamento do sector público 
da comunidade autónoma.

 - Incidir nos procedementos de tutela financeira ás corporacións locais.

 - Coordinar e xestionar os procedementos para constituír e devolver avais por medios 
electrónicos.

 - Mellorar os procedementos de pago.
 

DIRECCIÓN XERAL DA FUNCIÓN PÚBLICA

A actividade da Dirección Xeral da Función Pública no 2018 virá determinada polos seguin-
tes elementos singulares que se superporán ao seu funcionamento ordinario:

 - Desenvolvemento da aplicación informática de recursos humanos.

 - Desenvolvemento das aplicacións informáticas da Oficina de Incompatibilidades e Boas 
Prácticas.
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 - A preparación e elaboración dos regulamentos de desenvolvemento da nova lei da 
emprego público de Galicia, coa fixación dos posibles criterios a ter en conta para o seu 
articulado.

 - Desenvolvemento do Decreto de provisión de postos de traballo de persoal funcio-
nario da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das Entidades 
Instrumentais integrantes do sector público autonómico.

 - A posta en marcha e o desenvolvemento dunha nova aplicación informática nas listas 
para o nomeamento de persoal funcionario interino e de persoal laboral temporal.

 - A tramitación dos concursos de traslados de persoal funcionario e laboral, e en concreto 
o desenvolvemento dos concursos específicos de persoal funcionario, unha vez aproba-
do o Decreto de provisión de postos.

 - Desenvolvemento das actuacións do Consello Asesor para a Integración da discapacida-
de na función pública de Galicia.

 - Elaboración da Oferta de Emprego Público anual.

 - Desenvolvemento dos procesos selectivos derivados das ofertas públicas de emprego 
de anos anteriores.

 - Aprobación do Plan de estabilización do persoal temporal.

 - Cumprimento das obrigas de publicidade derivadas da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de 
transparencia e bo goberno.

 - Continuación cos procesos de integración dos entes.

 - Desenvolvemento dos procesos de funcionarización.

 - Refundición das categorías do persoal laboral.

 

II.2. DOS ORGANISMOS AuTÓNOMOS
 

INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA (IGE)

 - Dirixir e coordinar as actividades estatísticas no ámbito competencial da comunidade 
autónoma, fortalecendo especialmente a cooperación coas consellerías para elaborar 
e executar os proxectos técnicos das operacións que lles encomendan os programas 
estatísticos e catalogar e explotar os rexistros administrativos de interese estatístico.

 - Elaborar as actividades e operacións do Programa Estatístico Anual (PEA 2018) que lle 
correspondan e as que se establezan por convenio con outros organismos públicos, en 
particular, as que se derivan do asinado co Instituto Nacional de Estatística para realizar 
conxuntamente a Enquisa de Poboación Activa en Galicia.

 - Promover a elaboración de normas e requisitos técnicos unitarios para a estatística 
pública, participando activamente no Comité Interterritorial de Estatística e no Foro 
Rexional de Estatística.
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 - Fomentar a investigación estatística e cooperar coa comunidade científica para mellorar 
métodos e procedementos.

 - Intensificar o uso estatístico das fontes administrativas e establecer procedementos de 
colaboración entre as persoas propietarias e as autoridades estatísticas para garantir a 
calidade da información.

 - Contribuír á formación especializada dos membros da organización estatística e á dos 
estudantes galegos, mediante accións específicas dirixidas a cada colectivo.

 - Aumentar o valor da información estatística dispoñible e profundar na análise das se-
guintes materias: demografía, estrutura sociolaboral, estrutura sociocultural, cohesión 
territorial, conxuntura económica e estrutura económica.

 - Reforzar a transparencia e mellorar a accesibilidade das estatísticas.

 

II.3. DAS eNTIDADeS PuBlICAS INSTRuMeNTAIS De CONSulTA Ou 
ASeSORAMeNTO
 

CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL DE GALICIA (CES)

As liñas de acción para o exercicio económico 2018 son atender plenamente as súas acti-
vidades, tales como:

1. Ditames de solicitude preceptiva: son aqueles que versen sobre:

1.1. Anteproxectos de lei, proxectos de decretos lexislativos, plans xerais e sectoriais

que regulen materias socio-económicas directamente vinculadas ao desenvolve-
mento económico e social de Galicia.

1.2. Anteproxectos de lei ou proxectos de disposicións administrativas que afecten á 

organización, ás competencias ou funcionamento do consello.

1.3. Anteproxectos ou proxectos relativos a materias que por precepto expreso du-

nha lei teñan que serlle consultadas ao consello.

2. Ditames facultativos: son aqueles solicitados polo Consello da Xunta ou polas consellerías.

3. Informes ou estudos por solicitude da Xunta de Galicia:

3.1. Sobre as reformas de normativa vixente sempre que afecten ao desenvolvemento 

económico e social.

3.2. Sobre a elaboración de plans e programas, en relación ás mesmas materias.

4. Informes ou estudos por propia iniciativa:

4.1. Sobre as reformas da normativa vixente coa intención de mellorar o desenvolve-

mento económico e social da comunidade.

4.2. Sobre a elaboración dos plans e programas, co mesmo obxectivo.
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4.3. Sobre as repercusións e adaptacións necesarias que a introdución das novas tec-

noloxías impoñan no sistema económico e social galego.

4.4. Sobre a execución de plans ou programas de especial transcendencia para o de-

senvolvemento económico e social de Galicia.

5. Memoria anual:

5.1. Sobre a situación económica e social de Galicia 

5.2. Sobre as recomendacións ou orientacións, se é o caso, acerca da política orzamen-

taria.

6. Organización de Xornadas de Estudio sobre materias propias do ámbito de funcións que 
incumben ao Ces.

7. Realización de publicacións sobre materias de intres relativas á área socioeconómica.

8. Presenza institucional en foros de discusión ou de colaboración que podan resultar de inte-
rese para o organismo.

II.4. DAS AXeNCIAS PÚBlICAS AuTONÓMICAS
 

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (ATRIGA)

 - Dar cumprimento ás previsións orzamentarias do estado de ingresos nos tributos de 
competencia da Comunidade Autónoma de Galicia: tributos propios e tributos cedidos 
polo Estado.

 - Iniciativa nas modificacións lexislativas en materia tributaria.

 - Incrementar a eficacia e eficiencia na aplicación dos tributos e a loita contra a fraude 
fiscal a través da mellora do tratamento da información e dos procesos de control, a 
racionalización e modernizacións dos procedementos internos e a detección de áreas 
de risco (Plan de Control Tributario).

 - Mellorar a información e asistencia ao contribuínte orientando a actuación administrati-
va ao servizo dos cidadáns e á transparencia.

 - Consolidar os mecanismos de colaboración coa AEAT, as Administracións Tributarias 
das restantes comunidades autónomas e a Administración local.

 - Promover a alta cualificación do persoal.

 - Fomentar e estender a colaboración social e impulsar as novas tecnoloxías, á busca da 
redución de trámites administrativos e dos custos fiscais indirectos.

 - Funcionamento da sede electrónica da Axencia Tributaria de Galicia con novas funcio-
nalidades e novos servizos.
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CENTRO INFORMÁTICO PARA A XESTIÓN TRIBUTARIA, ECONÓMI-
CO-FINANCEIRA E CONTABLE (CIXTEC)

As actuacións que se levarán a cabo no exercicio 2018 enmárcanse dentro do obxectivo 
xeral de consolidar o camiño de crecemento estable, mellorando as condicións de vida dos 
galegos e galegas, en base a un modelo de crecemento que, de acordo co Plan estratéxico de 
Galicia 2015-2020, ten especial apoio no coñecemento, a especialización, a innovación e a inter-
nacionalización da nosa economía.

Entre as principais operación que se levarán a cabo, destacaremos as seguintes:

 - Actuacións encamiñadas á posta en marcha das actuacións tendentes á consolidación 
das reformas integrais na organización e funcionamento das Administracións públicas 
derivadas da entrada en vigor da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento ad-
ministrativo común das a Administracións Públicas e da Lei 40/2015, do 1 de outubro, 
de Réxime Xurídico do Sector Público.

 - Incrementar o uso das tecnoloxías da información nas relacións entre a cidadanía e a 
administración pública mellorando os procedementos telemáticos facilitando a informa-
ción duna forma personalizada, flexible e transparente.

 - Evolución das funcionalidades necesarias para dar cumprimento ao disposto na “Lei 
25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro 
de facturas no sector público”.

 - Incrementar a eficiencia e posibilidades dos sistemas de información corporativos de 
cara a evolucionar as funcionalidades dos Sistemas de Información Económico Financei-
ros para dar resposta ás necesidades de información da organización.

 - Ao longo do período 2014–2020 levarase a cabo o desenvolvemento de actuacións 
que faciliten a xestión das axudas comunitarias mediante o establecemento de novos 
sistemas de información.
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III. ORZAMENTO DE GASTOS POR PROGRAMA

III.1. PROGRAMAS De GASTO

III.1.1. PROGRAMA 124A - DIRECCIÓN, MODERNIZACIÓN E XESTIÓN DA 
FUNCIÓN PÚBLICA:

 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
A finalidade deste programa é levar a cabo as funcións propias deste centro directivo, que 

se concretan nas seguintes:

 - Tramitación de procesos selectivos en todas as súas fases.

 - Tramitación de procesos de contratación temporal.

 - Procesos de provisión: concursos de traslados de persoal laboral e funcionario.

 - Subvencións aos comités de empresa

 - Resolución das situacións administrativas e demais do persoal funcionario, laboral da 
Administración da comunidade autónoma previstas na Lei 2/2015, do 29 de abril, do 
emprego público de Galicia e no Convenio colectivo único da Xunta de Galicia.

 - Emitir os informes previos en relación coas retribucións e, en xeral, con calquera autori-
zación de melloras retributivas, individuais e colectivas, que afecten ao persoal ao servizo 
da comunidade autónoma.

 - Coordinación, información e participación nos órganos correspondentes relativos ás 
relacións laborais do persoal ao servizo da Xunta de Galicia.

 - A inscrición no rexistro central de persoal de todos os actos que afecten á vida adminis-
trativa do persoal da súa competencia.

 - A clasificación de órganos de selección de persoal e fixación do límite máximo de asis-
tencias que percibirán os membros de tales órganos.

 - A xestión dos rexistros de altos cargos.

 - A tramitación dos expedientes de incompatibilidades dos membros da Xunta de Galicia 
e altos cargos da Administración autonómica sometidos á Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, 
de transparencia e bo goberno. 

 - Mantemento e xestión do rexistro de persoal eventual da Xunta de Galicia.

 - A emisión dos informes preceptivos e previos que sobre os proxectos de disposicións 
que afecten en materia de réxime de persoal.

 - Rexistro do persoal directivo
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
Racionalización e control do persoal ao servizo da administración autonómica
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POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
Persoal do sector público autonómico

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
Pártese dunha situación na que o persoal se ve afectado pola reorganización do sector pú-

blico autonómico derivado fundamentalmente da Lei 16/2010.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
 - Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia e Convenio colectivo único 

para o persoal laboral da Xunta de Galicia.

 - Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

 - Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das Ad-
ministracións públicas.

 - Lexislación sobre igualdade de xénero
 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
Racionalización e optimización dos efectivos

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

X

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)

Memoria II CONSELLERÍA DE FACENDA



2018

Proxecto

291

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

 

BReVe DeSCRICIÓN DO PROGRAMA DeNDe A PeRSPeCTIVA De XÉNeRO
O principal obxectivo deste programa orzamentario dende o punto de vista da perspecti-

va de xénero é o de manter e avanzar na consecución dunha administración autonómica máis 
igualitaria.

Os principais indicadores que se poden utilizar para facer unha análise da situación actual 
aplicando a perspectiva de xénero son: porcentaxe de mulleres e homes que son persoal ao 
servizo da Administración pública autonómica, porcentaxe de mulleres e homes que desem-
peñan postos directivos na administración, porcentaxe de mulleres e homes que desempeñan 
altos cargos na administración autonómica, porcentaxe de mulleres e homes que participan nos 
procesos selectivos e porcentaxe diferenciado de mulleres e homes que superan ditos procesos 
e polo tanto acceden a un emprego público.

No caso do acceso á función pública, a desagregación deses datos por sectores de activida-
de, corpos, escalas ou categorías de acceso, permitiría detectar aqueles sectores onde o grao de 
paridade no acceso sexa menor. 

Para obter esta información que permita facer este análise dende o punto de vista do xé-
nero, a propia administración dispón do Rexistro de persoal, dos Rexistros de altos cargos, do 
futuro Rexistro do persoal directivo así como da información de xestión dos procesos selectivos. 

Para obter unha visión xeral aínda que sen ter en conta a distribución en canto a niveis 
de responsabilidade, segundo os datos do Ige, en xaneiro de 2016 o persoal da administración 
autonómica que prestaba os seus servizos no ámbito das consellerías e os seus organismos autó-
nomos, a docencia non universitaria, institucións sanitarias e administración de xustiza ascendía a 
86.499 persoas, das que 60.533 eran mulleres, o que supón o 69,98% do total.

 

IDeNTIFICACIÓN DuN Ou VARIOS OBXeCTIVOS eN MATeRIA De IGuAl-
DADe PReSeNTeS NA NORMATIVA e PlANS VIXeNTeS e Que SON De 
APlICACIÓN NO DeSeNVOlVeMeNTO DAS ACCIÓNS CONTeMPlADAS 
NeSTe PROGRAMA 

Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do departamento X

Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e homes X

Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres e 
homes na sociedade
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Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais e 
nas condicións de traballo

X

Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres

Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información

Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación 
territorial e vivenda

Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que facilite 
a conciliación e a corresponsabilidade

Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos os ámbitos 
da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte, saúde, etc.)

Participación das mulleres no desenvolvemento rural

Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de pobreza 
ou exclusión social

Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero

Outros (especificar)

 

IDeNTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADeS PReVISTAS DIReCTAMeNTe RelA-
CIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGuAlDADe eNTRe MulleReS e HO-
MeS, INDICANDO PARA CADA uNHA, AS PeRSOAS ÁS Que eSTÁ DIRIXIDA. 
INDICAR, NO CASO De DISPOR DeSTeS DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTe-
RÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TeRRITORIAl, eTC.) Ou 
PeRSOAS (IDADe, NIVel eDuCATIVO, eTC.), DeSTINATARIAS DAS AC-
CIÓNS.

A administración debe desenvolver un tratamento exemplar en canto á introdución do prin-
cipio de igualdade entre mulleres e homes na súa xestión de recursos humanos, máxime nunha 
administración pública estatisticamente feminizada en termos xerais, malia que non a todos os 
niveis.

Por iso vanse desenvolver medidas que favorezan a mellora da acción pública en materia 
de igualdade de xénero entre o persoal ao servizo da Administración autonómica e con efecto 
exemplar na sociedade e así fomentarase a flexibilidade horaria no desenvolvemento da xornada 
de traballo e o teletraballo co obxectivo de favorecer a conciliación da vida familiar, persoal e 
laboral e a corresponsabilidade. 
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No terreo do acceso e promoción profesional, manterase a esixencia de coñecemento da 
normativa en materia de igualdade nos programas dos procesos selectivos e valoraranse os cur-
sos sobre igualdade de xénero nos concursos de emprego público.

Ademais, difundiranse os datos sobre a presenza de mulleres e de homes en cada corpo, 
escala ou categoría de emprego público.

Todas as actuacións que desenvolve a Dirección Xeral da Función Pública teñen como des-
tinatarios potenciais o conxunto de persoas empregadas públicas na Administración autonómica. 
Ademais, no exercicio das súas competencias relacionadas cos procesos selectivos, as persoas 
destinatarias son as que participan en ditos procesos para obter un posto de traballo. Debido á 
inclusión de mecanismos que garanten a aplicación dos principios de igualdade, mérito e capaci-
dade, non existen nestes procesos distincións de xénero e está garantida a composición paritaria 
dos tribunais.

 

PReVISIÓN e VAlORACIÓN DOS POSIBleS eFeCTOS DO PROGRAMA 
SOBRe uN e OuTRO SeXO e SOBRe A IGuAlDADe De OPORTuNIDADeS 
eNTRe MulleReS e HOMeS.

Cumprimento dos obxectivos e das medidas propostas en materia de incorporación da 
perspectiva de xénero.

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Dirección Xeral da Función Pública

 

III.1.2. PROGRAMA 581A.- ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICA
 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
Este programa inclúe as actividades do Instituto Galego de Estatística (IGE) e das Conselle-

rías, a través dos seus Órganos Estatísticos Sectoriais (OES), encadradas nos Programas Estatísti-
cos Anuais (PEA), que desenvolven o Plan Galego de Estatística (PGE 2017-2021).

O obxectivo do plan é desenvolver e consolidar o sistema estatístico e conseguir un 
conxunto coherente, rigoroso e actualizado de datos, que contribúa ao coñecemento e á análise 
da realidade, ao tempo que responda ás demandas de información das institucións públicas, dos 
axentes económicos e sociais e dos cidadáns, axeitándose aos criterios de economía e uso das 
fontes existentes, minimizando as molestias aos cidadáns e garantindo o segredo estatístico.
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Este obxectivo central concrétase nos informativos, instrumentais e de calidade, que se sa-
tisfán coas actuacións relacionadas e descritas nos programas anuais.

Executar os programas contribúe tamén ao cumprimento do obxectivo do Plan Estratéxico 
Galicia 2015-2020, de desenvolver o sistema de información estatística oficial como un dos piares 
nos que se deben asentar as políticas de transparencia.

 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
Crear, organizar e difundir coñecemento estatístico acorde coas necesidades das institucións 

públicas, dos axentes económicos e sociais e dos cidadáns.

Contribuír a estruturar e desenvolver a organización estatística, potenciando a coordinación 
e a colaboración institucional coas entidades públicas territoriais e non territoriais galegas, estatais, 
europeas e internacionais, relacionadas coa estatística.

Asegurar a calidade e a conexión do sistema estatístico cos usuarios e informantes.

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
Fornecedores de datos (fogares e empresas, fundamentalmente) e calquera que utilice a 

información estatística (cidadanía, persoal investigador, administracións públicas e universidades; 
Xunta de Galicia, Parlamento de Galicia e demais órganos estatutarios).

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
O PEA 2018, vencellado con este programa orzamentario, será o segundo do PGE 2017-

2021, aprobado por Lei 15/2016, do 28 de xullo. Para avaliar este plan, o quinto da Comunidade 
Autónoma (1998/2001, 2002/2006, 2007/2011 e 2012/2016), cómpre medir os resultados de 
cada un dos seus cinco programas. Os indicadores elixidos reflicten a execución das actividades 
programadas e o cumprimento do calendario de difusión. Pendente de executar o PEA 2017, o 
cadro seguinte recolle os resultados dos cinco anteriores e os obxectivos para 2017.

IGE E DEPARTAMENTOS DA XUNTA
PEA 
2012

PEA 
2013

PEA 
2014

PEA 
2015

PEA 
2016

OBXECTIVOS 
PEA 2017

Grao execución operacións e actividades 
programadas

90% 89% 83% 84% 86% 90%

Grao execución operacións novas 75% 62% 59% 75% 79% 80%

Grao cumprimento calendario difusión 75% 83% 68% 65% 65% 75%

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
O marco legal que ampara o Programa 581A queda establecido na seguinte lexislación:

Memoria II CONSELLERÍA DE FACENDA



2018

Proxecto

295

 - Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia, modificada polas leis 7/1993, do 24 
de maio, 10/2001, do 17 de setembro, 16/2006, do 27 de decembro e 8/2011, do 9 
de novembro.

 - Lei 15/2016, do 28 de xullo, do Plan Galego de Estatística 2017-2021

 - Decreto 24/2008, do 21 de febreiro, polo que se regulan os órganos estatísticos secto-
riais e se establece o procedemento de designación.

 - Decreto 60/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o estatuto do organismo autóno-
mo Instituto Galego de Estatística.

 

O IGE e os OES executan os programas estatísticos anuais aprobados por decreto, logo do 
informe do Consello Galego de Estatística 

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
O PEA 2018, vencellado co programa orzamentario 581A, recollerá e describirá as activida-

des que darán cumprimento aos obxectivos do PGE 2017-2021, en particular, aos informativos 
plasmados nas súas metas. No PEA 2018 tamén figurarán as relacionadas coas liñas de actuación 
salientables do plan.

En relación cos obxectivos organizativos tentarase implantar unha política de formación 
profesional continua para o persoal estatístico e intensificarase o uso estatístico das fontes admi-
nistrativas. Entre os obxectivos de calidade, reforzaranse a transparencia e a accesibilidade das 
estatísticas. A consideración da perspectiva de xénero tamén será unha obriga da organización 
estatística.

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

X
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Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

 

BReVe DeSCRICIÓN DO PROGRAMA DeNDe A PeRSPeCTIVA De XÉNeRO
Segundo a Lei 15/2016, do 28 de xullo, do PGE 2017-2021, as estatísticas programadas 

deberán ter en conta a perspectiva de xénero. As incluídas no PEA 2018 que prevexan datos 
sobre persoas físicas deberanse recoller e difundir por sexo.

 

IDeNTIFICACIÓN DuN Ou VARIOS OBXeCTIVOS eN MATeRIA De IGuAl-
DADe PReSeNTeS NA NORMATIVA e PlANS VIXeNTeS e Que SON De 
APlICACIÓN NO DeSeNVOlVeMeNTO DAS ACCIÓNS CONTeMPlADAS 
NeSTe PROGRAMA 
Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do 
departamento

Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e 
homes

Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres 
e homes na sociedade

Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais 
e nas condicións de traballo

Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres

Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información

Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación 
territorial e vivenda

Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que 
facilite a conciliación e a corresponsabilidade

Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos 
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte, 
saúde, etc.)
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Participación das mulleres no desenvolvemento rural

Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de 
pobreza ou exclusión social

Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero

Outros (especificar) X

 

IDeNTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADeS PReVISTAS DIReCTAMeNTe RelA-
CIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGuAlDADe eNTRe MulleReS e HO-
MeS, INDICANDO PARA CADA uNHA, AS PeRSOAS ÁS Que eSTÁ DIRIXIDA. 
INDICAR, NO CASO De DISPOR DeSTeS DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTe-
RÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TeRRITORIAl, eTC.) Ou 
PeRSOAS (IDADe, NIVel eDuCATIVO, eTC.), DeSTINATARIAS DAS AC-
CIÓNS.
1. Elaboración e difusión de “Indicadores de xénero”. 

Orzamento: 0€

Persoas ou entidades ás que está dirixida: cidadáns, en xeral 

2. Elaboración e difusión de “A realidade da muller galega”.

Orzamento: 0€

Persoas ou entidades ás que está dirixida: cidadáns, en xeral

3. Elaboración e difusión da “Estatística de violencia de xénero”

Orzamento: 0€

Persoas ou entidades ás que está dirixida: cidadáns, en xeral
 

PReVISIÓN e VAlORACIÓN DOS POSIBleS eFeCTOS DO PROGRAMA 
SOBRe uN e OuTRO SeXO e SOBRe A IGuAlDADe De OPORTuNIDADeS 
eNTRe MulleReS e HOMeS.

O Informe de seguimento do PEA 2016, aprobado polo Consello Galego de Estatística e 
remitido ao Parlamento, contempla os resultados das actividades directamente relacionadas coa 
perspectiva de xénero do apartado anterior:

1. Elaboración e difusión de “Indicadores de xénero”. 

Execución: 100%

2. Elaboración e difusión de “A realidade da muller galega”.

Execución: 100%

3. Elaboración e difusión da “Estatística de violencia de xénero”

Execución: 100%
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Con respecto ao obxectivo xeral de considerarmos a perspectiva de xénero en todas as 
estatísticas que prevexan datos sobre persoas físicas, o informe de avaliación do PGE 2012-
2016 inclúe un anexo específico e indicadores de cobertura de cada actuación programada. A 
estimación media é que se cumpre no 81% das operacións e no 65% das variables difundidas e 
potencialmente desagregables por sexo. 

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Instituto Galego de Estatística

 

III.1.3. PROGRAMA 611A.-DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE FACENDA:
 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
O Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico- Financeira e Contable (Cixtec) 

é unha entidade adscrita á Consellería de Facenda que desenvolve a súa actividade, prestando 
servizos tanto aos órganos centrais da consellería como ao resto das consellerías a través dos 
sistemas de información e aplicacións informáticas de carácter horizontal, polo que as súas actua-
cións encádranse, con carácter xeral, neste programa, cuxa finalidade é a de atender e xestionar 
os gastos dos servizos centrais da Consellería de Facenda, coordinando os servizos centrais, tanto 
no que respecta a medios humanos como materiais e de organización, actuando de soporte 
básico para a execución do resto dos programas da consellería, coa finalidade de acadar maiores 
cotas de efectividade e racionalidade administrativa.

 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
Dentro do marco competencial que esta entidade ten atribuído, débense destacar os des-

envolvementos de proxectos e aplicacións informáticas, a súa planificación, instalación, xestión, 
supervisión, asesoramento e coordinación para levar a cabo os procesos informáticos da Ad-
ministración autonómica de Galicia de natureza tributaria, contable, orzamentaria e económico 
-financeira, e en xeral, nos que exerza competencias a Consellería de Facenda e as súas entidades 
dependentes, así como a subministración do equipamento informático necesarios para acadar 
os seus fins.

O marco de vida económica e social galega é a referencia na que o Ces desenvolve a súa 
actividade. Entre as súas funcións asignadas pola Lei 6/1995, do 28 de xuño pola que se crea o 
Ces, o artigo 5 destaca a elaboración de ditames, informes ou estudios
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POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
Todas as prestacións e servizos desenvoltos por este organismo teñen un ámbito de actua-

ción que afectan a toda a Comunidade Autónoma de Galicia.

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
A situación actual encádrase dentro do fomento da e-administración, incrementando a in-

formatización dos procesos administrativos, sobre todo naqueles que incidan dunha forma máis 
directa nas relacións coa cidadanía. Así mesmo, estanse a incorporar novas funcionalidades nos 
sistemas horizontais da Consellería de Facenda que permitan incrementar as medidas de control 
económico-financeiro como medio necesario para acadar os obxectivos de austeridade e disci-
plina orzamentaria.

O Consello Económico e Social de Galicia créase como ente consultivo da Xunta de Galicia 
en materia socio-económica en aplicación do previsto no artigo 9.2º da Constitución española e 
nos artigos 4.2º e 55.4º do Estatuto de autonomía de Galicia, co obxecto de facilitar a participa-
ción de todas/os galegas/os na vida política, económica, social e cultural. 

Por outra parte, o Consello Económico e Social responde tamén á aspiración dos axentes 
económicos e sociais de que se atendan as súas opinións e propostas, no proceso de adopción 
de decisións pola Xunta de Galicia, e á pretensión desta de centralizar a participación social para 
tales efectos. 

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
O marco regulamentario que ampara as actuacións deste programa, no relativo ao Cixtec 

é o seguinte:

 - Lei 2/1998, do 8 de abril, de medidas tributarias, de réxime orzamentario, función públi-
ca, patrimonio, organización e xestión 

 - Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración 
xeral e do sector público autonómico de Galicia.

 - Decreto 360/1998, do 4 de decembro, no que se regula a dotación de medios persoais 
do Cixtec e se determina o inicio da súa actividade. 

 - Decreto 361/1998, do 4 de decembro, no que se aproba o Estatuto do Cixtec.
 

O marco regulamentario que ampara as actuacións deste programa, no relativo ao Ces é 
o seguinte:

 - Lei 6/1995, do 28 de xuño, pola que se crea o Consello Económico e Social de Galicia.

 - Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración 
xeral e do sector público autonómico de Galicia.
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 - Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo 
Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
De acordo cos obxectivos establecidos no Plan estratéxico de Galicia 2015-2020, o Centro 

Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (Cixtec) realizará as súas 
inversións de cara a potenciar unha Administración moderna, eficiente e de calidade, impulsando 
a Sociedade Dixital.

As actuacións que se levarán a cabo no exercicio 2018 enmárcanse dentro do obxectivo 
xeral de consolidar o camiño de crecemento estable, mellorando as condicións de vida dos gale-
gos e galegas, en base a un modelo de crecimiento que, de acordo co Plan estratégico de Galicia 
2015-2020, ten especial apoio no coñecemento, a especialización, a innovación e a internaciona-
lización da nosa economía.

Entre as principais operación que se levarán a cabo, destacaremos as seguintes:

 - Actuacións encamiñadas a posta en marcha das actuacións tendentes á consolidación 
das reformas integrais na organización e funcionamento das Administracións públicas 
derivadas da entrada en vigor da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento ad-
ministrativo común das a Administracións públicas e da Lei 40/2015, de 1 de outubro, 
de Réxime xurídico do sector público.

 - Incrementar o uso das tecnoloxías da información nas relacións entre a cidadanía e a 
administración pública mellorando os procedementos telemáticos facilitando a informa-
ción duna forma personalizada, flexible e transparente.

 - Evolución das funcionalidades necesarias para dar cumprimento ao disposto na “Lei 
25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro 
de facturas no sector público”.

 - Incrementar a eficiencia e posibilidades dos sistemas de información corporativos de 
cara a evolucionar as funcionalidades dos Sistemas de Información Económico Financei-
ros para dar resposta ás necesidades de información da organización.

 

Ao longo do período 2014–2020 levarase a cabo o desenvolvemento de actuacións que 
faciliten a xestión das axudas comunitarias mediante o establecemento de novos sistemas de 
información.

Con respecto ao Ces, a finalidade é facer efectiva a participación dos distintos axentes na 
política social e económica de Galicia. Responde así o seu espírito á lexítima aspiración da socie-
dade civil organizada, de que as súas opinións sexan escoitadas e os seus traballos tidos en conta 
á hora de adoptar decisións que afecten aos seus intereses por parte do Goberno galego. 
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B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión X

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico- Financeira e Contable (Cixtec)

Consello Económico e Social de Galicia (Ces)

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

 

III.1.4. PROGRAMA 612A.-PLANIFICACIÓN, ELABORACIÓN DE ORZAMENTOS 
E COORDINACIÓN ECONÓMICA:

 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
Elaboración e seguimento da execución dos orzamentos da comunidade autónoma:
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1. Elaboración do proxecto anual de orzamentos xerais da comunidade autónoma e xestionar 
as modificacións precisas para garantir o cumprimento dos obxectivos establecidos no Plan 
Estratéxico e na normativa de estabilidade orzamentaria.

2. Análise e seguimento da execución do orzamento de ingresos, con especial atención ao 
sistema de financiamento autonómico e ao financiamento finalista doutras administracións.

3. Seguimento da execución dos programas de gasto orzamentados e do equilibrio orzamen-
tario, no eido dun sistema de orzamentación encamiñada a resultados.

4. Información sobre calquera iniciativa lexislativa ou norma de rango regulamentario, plans 
ou programas de actuación, co fin de valorar as súas repercusións e efectos, e supeditarse 
de xeito estrito ao cumprimento das esixencias do principio de estabilidade orzamentaria, 
tendo en conta os escenarios financeiros da comunidade autónoma.

5. Seguimento das medidas de austeridade e racionalización do gasto público incluídas no Plan 
de reequilibrio económico financeiro (PEF) da Comunidade autónoma de Galicia para o pe-
ríodo 2017-2018 e proposta de medidas correctoras que garantan os obxectivos de déficit 
e endebedamento comprometido nel.

6. Seguimento e soporte da execución financeira do Sergas.

7. Mantemento e seguimento dos obxectivos estratéxicos e operativos de cada programa de 
gastos.

8. Orzamentación, seguimento e proposta de racionalización dos gastos de persoal, tanto na 
Administración xeral coma na instrumental co obxectivo de optimización dos recursos exis-
tentes, garantindo unha consolidación do gasto de persoal axustada á capacidade financeira 
da comunidade autónoma e en consonancia co acordo marco sobre sostibilidade das finan-
zas públicas.

9. Programación, seguimento, inspección, avaliación, estudos e comunicación dos fondos estru-
turais FEDER e FSE Galicia 2014-2020.

10. Análise dos obxectivos e actuacións das entidades que integren o sector público autonómi-
co, da súa coherencia coas políticas de gasto e avaliación da súa incidencia financeira.

11. Seguimento e avaliación dos obxectivos do Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
Incrementar a eficacia e a eficiencia nos procedementos de coordinación de axudas públicas 

e da programación, xestión e seguimento dos programas europeos da política rexional comu-
nitaria.

Deseñar un marco orzamentario que de soporte financeiro ás políticas estratéxicas de gasto 
da comunidade autónoma e garanta a sustentabilidade das finanzas públicas.

Realizar un seguimento da execución dos orzamentos da comunidade autónoma consonte 
a lei aprobada polo Parlamento e os obxectivos de estabilidade orzamentaria previamente de-
terminados.
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POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
O programa actúa sobre a elaboración, execución e liquidación dos orzamentos de todo o 

sector público autonómico.

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
A situación de partida caracterízase pola acusada recesión económica, derivada dunha im-

portante crise nos sectores financeiro e da construción que provoca unha diminución importante 
nos ingresos da comunidade autónoma

Todo isto vén obrigando a realizar un forte axuste estrutural nos orzamentos da comuni-
dade autónoma, dada a escasa marxe para obter ingresos tributarios ou financeiros adicionais.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
 - Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade orzamentaria e sustentabilidade 

financeira, publicado no BOE núm. 103, de 30 de abril de 2012, que establece os princi-
pios reitores que vinculan a todos os poderes públicos, aos que deberá adecuarse a po-
lítica orzamentaria do sector público, orientada cara a estabilidade e a sustentabilidade 
como garante dun crecemento económico sostible, e da creación de emprego.

 - Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da 
lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia (TRLRFOG).

 - Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira de 
Galicia

 - Normativa de aplicación aos fondos estruturais e PEG 2015-2020.
 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

X
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Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

 

IDeNTIFICACIÓN DuN Ou VARIOS OBXeCTIVOS eN MATeRIA De IGuAl-
DADe PReSeNTeS NA NORMATIVA e PlANS VIXeNTeS e Que SON De 
APlICACIÓN NO DeSeNVOlVeMeNTO DAS ACCIÓNS CONTeMPlADAS 
NeSTe PROGRAMA 
Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do 
departamento

Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e 
homes

Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres 
e homes na sociedade

Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais 
e nas condicións de traballo

Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres

Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información

Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación 
territorial e vivenda

Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que 
facilite a conciliación e a corresponsabilidade

Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos 
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte, 
saúde, etc.)
Participación das mulleres no desenvolvemento rural

Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de 
pobreza ou exclusión social

Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero
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Outros (especificar) X

 

IDeNTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADeS PReVISTAS DIReCTAMeNTe RelA-
CIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGuAlDADe eNTRe MulleReS e HO-
MeS, INDICANDO PARA CADA uNHA, AS PeRSOAS ÁS Que eSTÁ DIRIXIDA. 
INDICAR, NO CASO De DISPOR DeSTeS DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTe-
RÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TeRRITORIAl, eTC.) Ou 
PeRSOAS (IDADe, NIVel eDuCATIVO, eTC.), DeSTINATARIAS DAS AC-
CIÓNS.

En relación á promoción da igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, a DX de 
Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos presenta unha tipoloxía de actividades de carác-
ter “indirecto”, é dicir, que non inflúen directamente en ningún colectivo de mulleres ou homes, 
nin asociacións ou outras entidades. As actuacións deste órgano en relación da promoción da 
igualdade, presentan resultados xerais no ámbito da xestión de fondos estruturais.

Así, a DX de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos leva a cabo a tarefa de coordi-
nación e impulso da promoción da igualdade en todas as fases de xestión do programa operativo 
FEDER e FSE de Galicia 2014-2020, en calidade de Organismo Intermedio en delegación da 
Autoridade de xestión do citado programa.

Por outra banda, a DX de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos ven de aplicar 
determinadas medidas de “discriminación positiva” para empresas cun maior desenvolvemento 
en materia de igualdade, para os casos de empate. Concretamente: 

Nas cláusulas administrativas e na folla de especificacións de prescricións técnicas dos proce-
dementos de contratación especifícase que, no caso de persistir empate de proposicións, logo de 
aplicar o reconto de persoal con discapacidade, resolverase para aquela empresa que acredite a 
implantación dun plan de igualdade segundo o artigo 11 do Decreto 33/2009, do 21 de xaneiro, 
polo que se regula a promoción da igualdade nas empresas e a integración do principio de igual-
dade nas políticas de emprego.

Ademais, de continuar o empate, outorgarase o contrato ao licitador que acredite a obten-
ción da Marca Galega de Excelencia en Igualdade conforme ao artigo 22 do Decreto 33/2009.

No ámbito do PEG 2015-2020 realízase o seguimento e avaliación do principio horizontal 
de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres o do obxectivo estratéxico correspon-
dente.

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos 
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DX de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos

 

III.1.5. PROGRAMA 621A.-ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA, TRIBUTARIA, 
PATRIMONIAL E DO CONTROL:

 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
Inclúense neste programa as actuacións en materia financeira, tributaria, patrimonial e de 

control.

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
A planificación, control e xestión do programa de endebedamento da comunidade autóno-

ma, a correcta xestión dos tributos propios e cedidos, a xestión do patrimonio da comunidade 
autónoma e o control da actividade económica-financeira. 

O Programa atopa o seu fundamento na aplicación efectiva dos tributos xestionados pola 
Axencia Tributaria de Galicia a través de procedementos que redunden na eficacia e na eficiencia 
na recadación dos ingresos públicos

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
As actuacións previstas dentro deste programa teñen carácter universal no ámbito da Co-

munidade Autónoma de Galicia.

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
A situación dos mercados financeiros que nos últimos anos dificultaron o acceso ao finan-

ciamento para as comunidade autónomas, tanto nos mercados de capitais como nos mercados 
de crédito.

Nun marco recesivo a diminución de ingresos, en especial en autoliquidacións, fai necesario 
poñer o énfase na optimización dos medios materiais e humanos para manter a recadación, en 
especial a través de actuacións de investigación e comprobación.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
 - Decreto 30/2017, do 30 de marzo, polo que se establece a estrutura orgánica da Con-

sellería de Facenda.

 - En materia de endebedamento: a Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidade 
orzamentaria e sustentabilidade financeira, así como os acordos adoptados no seo do 
Consello de Política Fiscal e Financeira das CCAA, que determinan a súa capacidade de 
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endebedamento. No ámbito da normativa galega, o Texto refundido da Lei de réxime 
financeiro e orzamentario de Galicia establece no seu Título II o réxime básico ao que 
haberán de axustarse as operacións de endebedamento que efectúe a comunidade 
autónoma.

 - O programa desenvólvese dentro do ámbito marcado pola normativa en materia de po-
lítica financeira: a Lei de mediación de seguros privados, o texto refundido da Lei de or-
denación e supervisión de seguros privados, o texto refundido da Lei de réxime financei-
ro e orzamentario de Galicia, así como os acordos adoptados no seo do Consello de 
Política Fiscal e financeira das comunidades autónomas en materia de endebedamento.

 - Axencia Tributaria Galega (Atriga) creada ao abeiro do disposto no artigo 10 da Lei 
15/2010, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, como instrumento 
para realizar as funcións administrativas de aplicación dos tributos e demais funcións e 
competencias que lle atribúe a citada lei.

 - O Decreto 202/2012, do 18 de outubro, polo que se crea a Axencia Tributaria de Ga-
licia e se aproba o seu estatuto.

 - A Orde do 19 de decembro de 2012 de inicio das actividades da Axencia Tributaria de 
Galicia.

 - A Orde do 20 de decembro de 2012 pola que se establece a organización e se atribúen 
determinadas funcións no ámbito de competencias das áreas de Xestión e de Colabo-
ración Social, Información e Asistencia da Axencia Tributaria de Galicia.

 - A Orde do 20 de decembro de 2012 pola que se organiza e se atribúen funcións á 
Inspección de Tributos no ámbito de competencias da Área de Inspección Tributaria da 
Axencia Tributaria de Galicia

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
Dende o punto de vista das competencias en materia financeira, a finalidade do programa 

é a seguinte:

 - A planificación do endebedamento da comunidade autónoma.

 - O desenvolvemento normativo e execución en materia de mediación de seguros.

 - A tutela financeira sobre corporacións locais galegas.

 - A ordenación de pagamentos e xestión de cobros
 

Dende o punto de vista das competencias tributarias, o control da aplicación dos tributos e 
ingresos xestionados pola Atriga coas seguintes accións:

 - A análise e deseño da política global de ingresos públicos, e elaboración da súa normati-
va no relativo aos tributos cedidos polo Estado á comunidade autónoma e aos tributos 
propios e prezos que esta estableza.

 - As accións de mellora da eficacia e eficiencia na aplicación dos tributos e a loita contra 
a fraude fiscal.
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 - As accións de mellora na información e asistencia ao contribuínte.

 - O impulso da administración electrónica.

 - O impulso e a coordinación das relacións de colaboración en materia tributaria con 
outras administracións públicas.

 - O apoio ás actuacións da Xunta Superior de Facenda.
 

Atendendo ás competencias en materia patrimonial e de control, as finalidades do programa 
e as actuacións para a súa consecución son as seguintes:

 - Coordinar e xestionar a contabilidade orzamentaria, financeira e patrimonial da comu-
nidade autónoma.

 - Levar a cabo o control interno da actividade económico-financeira.

 - Incrementar a eficacia no gasto público introducindo sistemas de seguimento, avaliación 
e control, e auditoría dos expedientes de gasto.

 - Auditar e controlar os distintos programas de gasto e especialmente as actuacións con 
fondos comunitarios e as axudas públicas financiadas con fondos non comunitarios, para 
gañar en eficiencia.

 - Levar a cabo o control financeiro permanente e as auditorías das entidades do sector 
público dentro dunha programación plurianual.

 - Buscar unha maior eficiencia na utilización do patrimonio inmobiliario e no gasto en 
aluguer (xestión patrimonial)

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres
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Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión X

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Intervención Xeral da Comunidade Autónoma 

Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Axencia Tributaria de Galicia
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IV. CADROS DE OBXECTIVOS POR PROGRAMA
 OBXECTIVOS DE PROGRAMA

Programa: 124A DIRECCIÓN, MODERNIZACIÓN E XESTIÓN DA FUNCIÓN PUBLICA

Eixe: E5 - EIXE INSTRUMENTAL. Administración moderna, eficiente e de calidade

Prioridade de Actuación: PA01 - Función pública profesional, motivada e orientada ao servizo 
público
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: I02 - Contribuír a unha función pública 
profesional, motivada e orientada ao servizo público

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OO01 - Desenvolver e aplicar estratexias e políticas de recursos humanos axeitadas ás ne-
cesidades reais para a prestación dos servizos públicos, nomeadamente a través do desen-
volvemento da lei do empregado público

Programa: 581A ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICA

Eixe: E5 - EIXE INSTRUMENTAL. Administración moderna, eficiente e de calidade

Prioridade de Actuación: PA02 - Administración transparente, eficiente e orientada a resul-
tados
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: I02 - Desenvolver o sistema de información 
estatística oficial como un dos piares nos que se debe asentar as políticas de transparen-
cia.

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI06 - Actuacións de soporte e apoio (Gastos de funcionamento)

OO01 - Impulso da estatística oficial a través das operacións estatísticas.

Programa: 611A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE FACENDA

Eixe: E5 - EIXE INSTRUMENTAL. Administración moderna, eficiente e de calidade

Prioridade de Actuación: PA02 - Administración transparente, eficiente e orientada a resul-
tados
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: I03 - Implantar unha xestión financeira 
orientada a resultados e que avance na eficiencia, transparencia, control e rendición de 
contas.

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI06 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OO01 - Garantir a tramitación telemática de todos os expedientes e trámites coa adminis-
tración autonómica.
OO04 - Investir na capacidade institucional e a eficiencia das administracións e os servi-
zos públicos co fin de introducir reformas e melloras na regulamentación e na xestión. Re-
forzar os sistemas de control da administración tanto cara aos propios xestores como cara 
os contribuíntes e perceptores de subvencións

Programa: 612A PLANIFICACIÓN, ELABORACIÓN DE ORZAMENTOS E COORDINACIÓN ECONÓMIA

Eixe: E5 - EIXE INSTRUMENTAL. Administración moderna, eficiente e de calidade

Prioridade de Actuación: PA02 - Administración transparente, eficiente e orientada a resul-
tados
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: I03 - Implantar unha xestión financeira 
orientada a resultados e que avance na eficiencia, transparencia, control e rendición de 
contas.

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OO02 - Garantir a transparencia, integridade e responsabilidade na administración pública 
e no gasto de fondos públicos, facendo fincapé, non en implementar novas normas e requisi-
tos, senón en aplicar con contundencia as xa existentes..
OO03 - Reforzar as tarefas de planificación e de xestión dos Programas Operativos dos fon-
dos estruturais.

Programa: 621A ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA, TRIBUTARIA, PATRIMONIAL E DE CONTROL.

Eixe: E5 - EIXE INSTRUMENTAL. Administración moderna, eficiente e de calidade

Prioridade de Actuación: PA02 - Administración transparente, eficiente e orientada a resul-
tados
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: I03 - Implantar unha xestión financeira 
orientada a resultados e que avance na eficiencia, transparencia, control e rendición de 
contas.

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI06 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OO02 - Garantir a transparencia, integridade e responsabilidade na administración pública 
e no gasto de fondos públicos, facendo fincapé, non en implementar novas normas e requisi-
tos, senón en aplicar con contundencia as xa existentes..
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 OBXECTIVOS DE PROGRAMA

OO04 - Investir na capacidade institucional e a eficiencia das administracións e os servi-
zos públicos co fin de introducir reformas e melloras na regulamentación e na xestión. Re-
forzar os sistemas de control da administración tanto cara aos propios xestores como cara 
os contribuíntes e perceptores de subvencións
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V. CADROS NUMÉRICOS
Orzamento consolidado. Distribución dos créditos por programas e servi-

zos

Programas
Servizos

01 02 03 04 05

124A-Dirección, modernización e xestión da 
función pública

2.652

611A-Dirección e servizos xerais de facenda 4.476

612A-Planificación, elaboración de orzamentos 
e coordinación económica

1.302 1.812 2.485

621A-Administración financeira, tributaria, 
patrimonial e de control

747 7.389 1.411

Total 6.526 7.389 1.812 3.896 2.652

 (Miles de Euros) 

 

Orzamento consolidado. Distribución dos créditos por programas e servi-

zos (continuación)

Programas
Servizos

80 A1 A2 B1 Total

124A-Dirección, modernización e xestión da 
función pública

2.652

581A-Elaboración e difusión estatística 4.193 4.193

611A-Dirección e servizos xerais de facenda 14.112 923 19.511

612A-Planificación, elaboración de orzamentos 
e coordinación económica

5.599

621A-Administración financeira, tributaria, 
patrimonial e de control

14.478 24.025

Total 4.193 14.112 14.478 923 55.981

 (Miles de Euros) 

 

Orzamento consolidado. Distribución dos créditos por programas e capítulos

Programas
Capítulos

I II III IV VI VII Total

124A-Dirección, modernización e xestión da 
función pública

2.640 13 2.652

581A-Elaboración e difusión estatística 2.844 331 1.017 4.193

611A-Dirección e servizos xerais de facenda 9.353 1.877 136 8.145 19.511

612A-Planificación, elaboración de orzamen-
tos e coordinación económica

4.297 40 1.232 30 5.599

621A-Administración financeira, tributaria, 
patrimonial e de control

21.047 2.175 3 799 24.025

Total 40.182 4.383 3 188 11.194 30 55.981

 (Miles de Euros) 
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DISTRIBUCIÓN ORGÁNICA

01 SECRETARÍA XERAL TECNICA E DO PATRIMONIO 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 3.544 3.528 -0,4
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 894 717 -19,8
Cap. IV - Transferencias correntes 0 40 0,0
Cap. VI - Investimentos reais 2.207 2.211 0,2
Cap. VII - Transferencias de capital 30 30 0,0

Total 6.675 6.526 -2,2

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

02 INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 6.860 7.389 7,7

Total 6.860 7.389 7,7

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

03 DIRECCIÓN XERAL DE PLANIFICACIÓN E ORZAMENTOS 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 1.810 1.812 0,1

Total 1.810 1.812 0,1

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

04 D.X POLÍTICA FINANCEIRA, TESOURO E FONDOS EUROPEOS 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 3.717 3.893 4,7
Cap. III - Gastos financeiros 3 3 0,0

Total 3.720 3.896 4,7

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

05 D.X. DE FUNCIÓN PÚBLICA 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 2.596 2.640 1,7
Cap. IV - Transferencias correntes 13 13 0,0

Total 2.609 2.652 1,7

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

80 INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 2.789 2.844 2,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 326 331 1,5
Cap. VI - Investimentos reais 1.046 1.017 -2,8

Total 4.161 4.193 0,8

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

A1 CENTRO INFORMATICO XESTION TRIBUTARIA ECONOMICA E 
CONTABLE 

2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 5.096 5.198 2,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 1.040 1.040 0,0
Cap. VI - Investimentos reais 7.923 7.874 -0,6

Total 14.059 14.112 0,4

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 
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A2 AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 12.011 12.251 2,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 2.110 2.165 2,6
Cap. VI - Investimentos reais 290 62 -78,6

Total 14.411 14.478 0,5

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

B1 CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 559 628 12,2
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 265 130 -51,2
Cap. IV - Transferencias correntes 0 136 0,0
Cap. VI - Investimentos reais 0 30 0,0

Total 825 923 11,9

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

 

 SERVIZOS 2017 2018 % Var.

01 SECRETARÍA XERAL TECNICA E DO PATRIMONIO 6.675 6.526 -2,2
02 INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 6.860 7.389 7,7
03 DIRECCIÓN XERAL DE PLANIFICACIÓN E ORZAMENTOS 1.810 1.812 0,1
04 D.X POLÍTICA FINANCEIRA, TESOURO E FONDOS EUROPEOS 3.720 3.896 4,7
05 D.X. DE FUNCIÓN PÚBLICA 2.609 2.652 1,7
80 INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA 4.161 4.193 0,8
A1 CENTRO INFORMATICO XESTION TRIBUTARIA ECONOMICA E 
CONTABLE 

14.059 14.112 0,4

A2 AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA 14.411 14.478 0,5
B1 CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL 825 923 11,9

Total 55.129 55.981 1,5

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

 

Consellería, Organismos Autónomos, Entidades públicas instrumentais de consulta ou 
asesoramento e Axencias Públicas Autonómicas

Consellería
OO.AA , EE.CC.AA. 

e Axencias
Trans. Internas Consolidado

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Cap. I - Gastos de persoal 18.527 19.262 20.454 20.920 0 0 38.981 40.182

Cap. II - Gastos en bens correntes e 
servizos

894 717 3.742 3.666 0 0 4.637 4.383

Cap. III - Gastos financeiros 3 3 0 0 0 0 3 3

Cap. IV - Transferencias correntes 23.415 23.936 0 136 23.403 23.884 13 188

OPERACIÓNS CORRENTES 42.839 43.919 24.196 24.722 23.403 23.884 43.633 44.757

Cap. VI - Investimentos reais 2.207 2.211 9.260 8.983 0 0 11.466 11.194

Cap. VII - Transferencias de capital 9.290 9.013 0 0 9.260 8.983 30 30

Cap. VIII - Activos financeiros 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIÓNS DE CAPITAL 11.496 11.224 9.260 8.983 9.260 8.983 11.496 11.224

Total 54.336 55.143 33.456 33.705 32.662 32.867 55.129 55.981

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 
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Medios Persoais

Consellería de Facenda 2018
Altos Cargos 7
Persoal Funcionario 446
Subgrupo A1 152
Subgrupo A2 107
Subgrupo C1 134
Subgrupo C2 47
Agrupacións profesionais 6
Persoal Laboral 13
Grupo I 1
Grupo III 1
Grupo IV 10
Grupo V 1

TOTAL 466

 

Medios Persoais

Instituto Galego de Estatística 2018
Altos Cargos 1
Persoal Funcionario 53
Subgrupo A1 38
Subgrupo A2 8
Subgrupo C1 4
Subgrupo C2 2
Agrupacións profesionais 1
Persoal Laboral 11
Grupo I 1
Grupo III 9
Grupo IV 1

TOTAL 65

 

Medios Persoais

Centro Informático para a Xestión Tributaria 
Económico-Financeira e Contable

2018

Altos Cargos 1
Persoal Laboral 105
Grupo I 2
Grupo II 69
Grupo III 25
Grupo IV 7
Grupo V 2

TOTAL 106
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Medios Persoais

Axencia Tributaria de Galicia 2018
Altos Cargos 1
Persoal Funcionario 363
Subgrupo A1 75
Subgrupo A2 94
Subgrupo C1 123
Subgrupo C2 63
Agrupacións profesionais 8
Persoal Laboral 22
Grupo III 9
Grupo IV 9
Grupo V 4

TOTAL 386

 

Medios Persoais

Consello Económico e Social de Galicia 2018
Altos Cargos 2
Persoal Laboral 10
Grupo I 7
Grupo III 3

TOTAL 12
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I. ESTRUTURA ORGÁNICA E COMPETENCIAS

I.1. eSTRuTuRA ORGÁNICA
Con data 14 de novembro de 2016 publícase no Diario Oficial de Galicia (DOG Nº 217) 

o Decreto 146/2016, do 13 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta 
de Galicia.

O Decreto 177/2016, do 15 de decembro de 2016 ( DOG nº 239) fixa a estrutura orgánica 
da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia, e no seu artigo nº 3 enumera como 
órganos superiores de dirección da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, 
os seguintes:

 - A Secretaría Xeral Técnica 

 - A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático.

 - A Dirección Xeral de Patrimonio Natural.

 - A Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo.
 

Ademais, quedan adscritos á consellería, segundo o artigo nº 3 apartado b) do 177/2016, 
do 15 de decembro:

 - O organismo autónomo Instituto de Estudos do Territorio (IET)

 - A entidade pública empresarial Augas de Galicia

 - A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), ente público de natureza 
consorcial

 

O Decreto 167/2015, do 13 de novembro (DOG nº 221 do 19 de novembro de 2015) 
establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. 
Quedan adscritos á consellería, segundo o artigo nº 3. 2 deste decreto os seguintes órganos 
colexiados:

 - O Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible

 - A Comisión de Seguimento das Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia

 - A Comisión Superior de Urbanismo de Galicia

 - O Observatorio Galego da Biodiversidade

 - A Comisión de Coordinación de Sistemas de Información Xeográfica e Cartográfica

 - O Observatorio Galego de Educación Ambiental

 - O Consello Galego de Protección de Animais Domésticos e Salvaxes en Catividade

 - O Comité Galego de Pesca Fluvial

 - Os comités provinciais de pesca fluvial

 - O Comité Galego de Caza
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 - O Comité Galego das Árbores Senlleiras

 - Os comités provinciais de caza
 

I.2. COMPeTeNCIAS
A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio é o órgano de administración 

da comunidade autónoma ao cal lle corresponden as competencias e funcións en materia de 
medio ambiente, ordenación do territorio e urbanismo e conservación da natureza, consonte o 
establecido no EAG, nos termos sinalados na Constitución Española, e que exercerá, no nivel de 
desenvolvemento que se indica no seu decreto de estrutura orgánica, para cada un dos órganos 
integrantes deste departamento.

A acción política da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio guíase pola 
idea fundamental de que o territorio é o principal activo de que dispón a nosa sociedade. Un 
activo que ten algo máis que un valor económico de uso, que non é só un recurso de explotación 
económica, senón que é o contorno no que os seres humanos desenvolven a súa vida, xerando, 
polo tanto, con el, unha relación de identidade, unha relación emocional que nos obriga a pro-
texelo, a ordenar con mimo o seu uso e a transferilo, se é posible, en mellores condicións das 
que nós o temos herdado. A política territorial para Galicia abordará de xeito global o desenvol-
vemento dun territorio ordenado, buscando fortalecer 3 tipos de relacións: a necesaria interrela-
ción entre as cidades, a vinculación entre o medio rural, o ámbito periurbano e o mundo urbano, 
e a coordinación entre as administracións municipais, supramunicipais e autonómica. Deste xeito 
poderemos planificar e ordenar con criterios de sustentabilidade ambiental, económica e social 
os usos do territorio.

No que respecta á materia de medio ambiente, continuarase coa orientación ambiental 
baseada na introdución de melloras na xestión, programación e planificación, para o que se van 
seguir empregando métodos de traballo dinámicos que comporten unha maior implicación so-
cial, empresarial e institucional.

 

I.2.1. DA CONSELLERÍA
A Secretaría Xeral Técnica da consellería exercerá as funcións e competencias establecidas 

no artigo 29 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Adminis-
tración xeral e do sector público autonómico de Galicia, en relación coas diferentes unidades e 
servizos en que se estrutura a consellería, así como aquelas outras previstas na normativa aplica-
ble ao mesmo as que lle sexan delegadas ou encomendadas pola persoa titular da consellería, de 
acordo a Orde do 15 de marzo de 2012 sobre delegación de competencias no secretario xeral 
e noutros órganos da consellería.

De acordo co disposto na disposición transitoria primeira do Decreto 177/2016, do 15 de 
decembro, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático asume as funcións e 
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competencias que o artigo 11 do Decreto 167/2015, do 13 de novembro, atribuían á extinta 
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental. De conformidade co establecido neste 
artigo, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, considerando a evidencia 
de que o medio ambiente resulta un elemento fundamental para o desenvolvemento económi-
co e social da nosa comunidade autónoma, exercerá as competencias e funcións en materia de 
avaliación e control da incidencia que sobre o medio ambiente provoque a actividade humana, 
o fomento de sistemas e estratexias de corrección de dita incidencia, a avaliación dos efectos de 
determinados plans e programas no ambiente, a xestión dos sistemas de observación ambiental 
e predición meteorolóxica e o impulso da investigación ambiental e o desenvolvemento tecno-
lóxico para o logro da adecuada protección ambiental.

A Dirección Xeral de Patrimonio Natural de conformidade co establecido no artigo 12 
do Decreto 167/2015, do 13 de novembro exercerá as competencias e funcións atribuídas á 
consellería en materia de conservación, protección, uso sustentable, mellora e restauración do 
patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia e dos seus elementos etnográficos e a súa 
preservación para as xeracións futuras; e en particular o fomento de medidas de desenvolve-
mento socioeconómico dos espazos naturais protexidos; a ordenación, conservación, protec-
ción, fomento e o aproveitamento sustentable dos recursos cinexéticos e piscícolas nas augas 
continentais; a divulgación dos valores do patrimonio natural; a xestión dos hábitats naturais, da 
flora e fauna silvestres, das paisaxes naturais e dos elementos senlleiros da xea da comunidade 
autónoma galega, así como o desenvolvemento e dinamización do uso público e recreativo do 
medio natural; a promoción da defensa integral da natureza e dos elementos que a compoñen; a 
conservación específica dos espazos que compoñen a Rede Galega de Espazos Protexidos e da 
Rede Natura 2000 de Galicia ou doutras zonas de alto valor ambiental, sen prexuízo das compe-
tencias atribuídas a outros órganos. 

A Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo exercerá as funcións inheren-
tes á dirección, planificación, impulso, xestión e coordinación das competencias en materia de 
urbanismo e ordenación do territorio, así como os informes na zona de servidume de protección 
do dominio público marítimo-terrestre e no solo rústico, que ten atribuídas a consellería.

Os Reais decretos polos que se aprobaron os traspasos de funcións e servizos nas materias 
da actual competencia da consellería son os seguintes:

 

Medio Ambiente e Territorio: 

 - Real decreto 3564/1983, do 5 de outubro, sobre traspaso de funcións e servizos do 
Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de estudos de ordenación do 
territorio e medio ambiente. Funcións asumidas e asignadas polo Decreto 53/1984, do 
23 de marzo.
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 - Real decreto 971/1984, do 28 de marzo, sobre traspaso de funcións e servizos do 
Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de medio ambiente. Funcións 
asumidas e asignadas polo Decreto 116/1984, do 29 de xuño.

 - Real decreto 659/1985, do 17 de abril, sobre traspaso de funcións e servizos do Estado 
á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de ordenación do litoral e vertidos ao 
mar. Funcións asumidas e asignadas polo Decreto 252/1985, do 28 de novembro.

 

Urbanismo:

 - Real decreto 212/1979, do 26 de xaneiro, transfire á Xunta todas as competencias atri-
buídas á Administración do Estado pola lei sobre réxime do solo, ordenación urbana e 
disposicións regulamentarias, no que afecte ao ámbito territorial da Xunta. Asumidas e 
asignadas polo Decreto 5/1979, do 22 de febreiro, as funcións e servizos son traspasa-
das polo Real decreto 2424/1982, do 24 de xullo, e asumidas e asignadas polo Decreto 
130/1982, do 4 de novembro. Tales competencias comprenden todas as relativas ás or-
des normativa, organizativa, resolutiva, consultiva e de calquera outro xénero atribuídas 
á Administración do Estado polas disposicións vixentes nas citadas materias.

 

Patrimonio Natural:

 - Real decreto 1082/2008, do 30 de xuño, de ampliación das función e servizos da Admi-
nistración do Estado en materia de conservación da natureza, a través do que se realizou 
a transferencia do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas.

 

I.2.2. DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xe-

ral e do sector público autonómico de Galicia, define os organismos autónomos como entidades 
públicas instrumentais cuxa organización e funcionamento se regulan polo dereito administrativo, 
e que se someten a dereito privado só naqueles casos nos que corresponda de acordo coa nor-
mativa xeral ou sectorial aplicable.

Adscrito á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio con natureza de 
organismo autónomo figura:

 

INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO (IET)

O Instituto de Estudos do Territorio (Iet) foi creado pola Lei 6/2007, do 11 de maio, de 
medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia, como un or-
ganismo autónomo de carácter administrativo, adscrito á consellería competente en materia de 
urbanismo e ordenación do territorio, e que ten por obxecto a análise, estudo e asesoramento 
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en materia de urbanismo e ordenación do territorio, entendéndose comprendida nela a ordena-
ción, protección e xestión da paisaxe.

Segundo o disposto no artigo 10 da Lei 6/2007, modificado pola disposición derradeira 
segunda da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, as función do IET son as seguintes:

a) Realizar traballos de investigación, análise, estudo e difusión sobre urbanismo e ordena-
ción do territorio.

b) Prestar asistencia e asesoramento aos concellos de Galicia para a elaboración do pla-
neamento urbanístico e a xestión e execución do planeamento, a fin de implementar as 
políticas da paisaxe na planificación urbanística e territorial.

c) Prestar apoio á consellaría competente en materia de urbanismo e ordenación do te-
rritorio. 

d) A recompilación e o tratamento da información do territorio galego, así como a produ-
ción cartográfica para as diferentes consellarías e organismos públicos da Comunidade 
Autónoma de Galicia, especialmente en materia agraria e de desenvolvemento rural.

e) O apoio e o asesoramento á Xunta de Galicia en materia de paisaxe, e de colaboración 
e coordinación con outras administracións e sectores da sociedade.

f) Delimitar as grandes áreas paisaxísticas sobre as que se desenvolverán os catálogos da 
paisaxe e elaborar os catálogos da paisaxe de Galicia.

g) Formar, sensibilizar e concienciar á sociedade galega na necesidade de protexer e xes-
tionar debidamente as nosas paisaxes.

h) Avaliar o estado de conservación das paisaxes de Galicia, analizar as súas transforma-
cións e previsible evolución e realizar estudos e propostas en materia de paisaxe.

i) Promover a colaboración e a cooperación en materia de paisaxe, sobre todo mediante 
asistencia científica e técnica mutua, e intercambios de experiencias con fins de forma-
ción e información.

j) O seguimento de iniciativas de investigación e difusión de coñecementos de ámbito 
estatal, europeo e internacional en materia de paisaxe.

k) Fomentar o intercambio de información e experiencias, así como a asistencia científica 
e técnica mutua en materia de paisaxes transfronteirizas.

l) Elaborar cada catro anos un informe sobre o estado da paisaxe en Galicia, que a Xunta 
de Galicia presentará ao Parlamento de Galicia».

 

Os estatutos do Iet foron aprobado polo Decreto 244/2011, do 29 de decembro, que foi 
modificado, no que se refire as súas funcións, polo Decreto 14/2017, do 26 de xaneiro, polo que 
se aproba o Regulamento de ordenación da información xeográfica e da actividade cartográfica 
de Galicia.
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I.2.3. DAS ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS
A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración 

xeral e do sector público autonómico de Galicia, define as entidades públicas empresariais como 
entes instrumentais aos que se lles encomenda a realización, con criterios de xestión empresarial, 
de actividades prestacionais, de xestión de servizos públicos ou de produción de bens de interese 
públicos susceptibles de contraprestación.

Na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio está adscrita a seguinte 
entidade con natureza de ente público empresarial:

 

AUGAS DE GALICIA

A Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, no seu artigo 8, crea e regula o ente 
público Augas de Galicia con personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar para o 
cumprimento dos seus fins e das competencias reguladas por esta lei, e adscríbea á consellería 
competente en materia de augas.

O artigo do 11 da Lei 9/2010 encoméndalle a Augas de Galicia:

1. No eido da xestión das concas intra comunitarias, as competencias que o ordenamento 
xurídico vixente en materia de augas atribúe aos organismos de conca, así como as que es-
pecificamente se regulen na presente lei e no resto do ordenamento xurídico de aplicación.

2. Con relación ás concas inter comunitarias, a participación na planificación hidrolóxica, así 
como a representación da Comunidade Autónoma de Galicia nos organismos de conca do 
Estado na forma que fixe o ordenamento xurídico de aplicación.

3.  No eido das obras hidráulicas:

 - A planificación, programación, proxecto, construción e explotación de obras hidráulicas 
declaradas de interese da Comunidade Autónoma de Galicia polo Consello da Xunta.

 - A promoción ante a Administración Xeral do Estado da declaración de obras de inte-
reses xeral deste.

 - A redacción de proxectos, construción e explotación de obras de interese xeral do Es-
tado nas condicións que fixen os correspondentes convenios que terán de subscribirse 
entre Augas de Galicia e o órgano competente da Administración Xeral do Estado.

 - A participación na construción e explotación das obras hidráulicas de competencia das 
entidades locais galegas na forma regulada pola presente lei.

4. No eido da planificación territorial e urbanística, corresponde a Augas de Galicia a emisión 
de informe con anterioridade á aprobación inicial dos instrumentos de ordenación territorial 
e dos plans xerais de ordenación urbana. Igualmente, terán que someterse a informe de 
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Augas de Galicia a aprobación e modificación dos plans parciais e especiais que conteñan 
determinacións có mesmo obxecto que os plans regulados pola Lei 9/2010.

5. En materia de abastecemento e saneamento de augas:

 - A ordenación dos servizos de abastecemento e saneamento en alta.

 - A elaboración dos plans xerais galegos de abastecemento e saneamento de acordo co 
previsto na Lei 9/2010, os cales conterán os criterios para a coordinación das actuacións 
das entidades locais competentes en materia de abastecemento e saneamento.

 - A promoción da constitución de consorcios e mancomunidades para a mellor presta-
ción dos servizos de abastecemento e saneamento.

6. En materia de vertidos:

 - A autorización e control dos vertidos de augas urbanas ou industriais ao dominio pú-
blico hidráulico, así como da eventual reutilización dos efluentes, e, en xeral, as demais 
funcións que a lexislación atribúe aos organismos de conca.

 - A autorización das obras e instalacións de vertidos desde terra ás augas do litoral galego 
e o exercicio das funcións de policía sobre os mesmos.

7. A elaboración e proposta á consellería competente en materia de augas das normas que 
sexan necesarias para o desenvolvemento da presente lei para a súa posterior elevación, de 
ser o caso, ao Consello da Xunta e o exercicio das actuacións que legal ou regulamentaria-
mente lle sexan atribuídas.

8. En materia tributaria, actuar como suxeito activo con relación á aplicación dos tributos en 
materia de augas regulados na presente lei conforme á normativa vixente.

 

Os Reais decretos polos que se aprobaron os traspasos de funcións e servizos nas materias 
do ente son os seguintes:

 - Real decreto 1870/1985, do 11 de setembro, sobre traspaso de funcións e servizos do 
Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de abastecemento de auga, 
saneamento, encauzamento e defensa de marxes. Funcións asumidas e asignadas polo 
Decreto 253/1985, do 17 de outubro.

 - Real decreto 2792/1986, do 30 de decembro, sobre traspaso de funcións e servizos do 
Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de obras hidráulicas. Funcións 
asumidas e asignadas polo Decreto 24/1987, do 29 de xaneiro.

 

I.2.4. DOS CONSORCIOS AUTONÓMICOS
O artigo 95 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, habilita á Administración Xeral da Co-

munidade Autónoma de Galicia para constituír, mediante convenio, consorcios con outras Ad-
ministracións públicas para a xestión de servizos da súa competencia ou para a consecución de 
fins de interese común, así como con entidades privadas sen ánimo de lucro que persigan fins de 
interese público concorrente cos da Xunta de Galicia, para a realización destes.
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Na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio figuran adscritas as seguin-
tes entidades con natureza de consorcio:

 

 AXENCIA DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA (APLU)

A Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural 
de Galicia introduce a novidade organizativa de maior interese en materia de disciplina urba-
nística, ao crear a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (en adiante Aplu) como 
instrumento fundamental para velar pola utilización racional do solo conforme ao disposto no 
ordenamento urbanístico, e proceder a súa regulación no seu artigo 226. Esta norma legal de-
rrogouse pola Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, que dedica o seu artigo 10 á 
Aplu, definíndoa como un ente público de natureza consorcial, dotado de personalidade xurídica, 
patrimonio e orzamento propios e plena autonomía no cumprimento das súas funcións de ins-
pección, restauración da legalidade e sanción en materia de urbanismo, así como o desempeño 
de cantas outras competencias lle asignen as leis e os seus estatutos. Está adscrita organicamente 
á consellería competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio.

A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ten por finalidade esencial velar pola 
utilización racional do solo conforme ao disposto na normativa reguladora do urbanismo, a 
ordenación do territorio e do litoral, especialmente no medio rural e na zona de servidume de 
protección do dominio público marítimo-terrestre. 

Correspóndenlle, en todo caso, as seguintes competencias:

1. As competencias que en materia urbanística lle sexan atribuídas polos seus estatutos. O 
artigo 3 do Decreto 213/2007 indica que son funcións da Aplu as seguintes:

a) A inspección e vixilancia urbanística sobre os actos de edificación e uso do solo.

b) A adopción das medidas cautelares previstas na lei urbanística, en especial, as de suspen-
sión dos actos de edificación e uso do solo que se realicen en solo rústico sen a precep-
tiva autorización autonómica ou incumprindo as condicións da autorización outorgada.

c) A instrución dos expedientes de reposición da legalidade e dos expedientes sanciona-
dores por infraccións urbanísticas, cando a competencia para a súa resolución lle corres-
ponda á comunidade autónoma.

d) A formulación ás distintas administracións de toda clase de solicitudes que considere 
pertinentes para asegurar o mellor cumprimento da legalidade urbanística.

e) A denuncia ante o Ministerio Fiscal e os órganos da orde xurisdicional penal dos feitos 
que, como resultado das actuacións practicadas, se consideren constitutivos de delito.

f) A potestade sancionadora e de restitución e reposición da legalidade no ámbito da 
servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre.

g) O requirimento para a anulación de licenzas urbanísticas contrarias á normativa regula-
dora do urbanismo, a ordenación do territorio e do litoral.
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h) O asesoramento e asistencia ás administracións públicas integradas na axencia, nas ma-
terias da súa competencia, así como a proposta á consellería competente en materia de 
urbanismo de modificación ou adopción de normas legais ou regulamentarias necesarias 
para o mellor cumprimento da legalidade urbanística.

i) As competencias de inspección, supervisión, sanción e restablecemento da legalidade 
urbanística que os municipios integrados voluntariamente na axencia deleguen nela, nas 
condicións que se determinen nos correspondentes convenios de adhesión.

2. As competencias inicialmente asignadas aos órganos autonómicos para restaurar a legalidade 
urbanística e para impor sancións por infraccións urbanísticas graves e moi graves. 

a) En materia de restauración da legalidade urbanística, o artigo 155 da Lei 2/2016 atribúe 
á Aplu a competencia sobre os actos de edificación e uso do solo que se realicen sen 
o título habilitante esixible sobre os terreos cualificados polo planeamento urbanístico 
como zonas verdes, espazos libres públicos, viarios ou na zona de protección das vías de 
circulación establecida no artigo 92.1 da Lei 2/2016, dotacións e equipamentos públicos. 
E o artigo 156 do mesmo texto legal indica que corresponde á Aplu a competencia para 
a adopción das medidas precisas de protección da legalidade urbanística respecto ás 
obras e usos realizados en solo rústico, en calquera das súas categorías, sen o preceptivo 
plan especial, sen autorización autonómica ou sen axustarse ás condicións da autoriza-
ción outorgada, así como nos supostos de obras e usos prohibidos.

b) En materia de potestade sancionadora, o artigo 163 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, 
do solo de Galicia, indica que corresponde ao Consello Executivo da Aplu a imposición 
de sancións pola comisión de infraccións moi graves a partires de 300.000 € e ao seu 
director a imposición de sancións pola comisión de infraccións graves cometidas en solo 
rústico sen o preceptivo título habilitante ou sen a autorización autonómica cando esta 
sexa esixible, ou incumprindo as súas condicións, e moi graves ata 300.000 €.. Igual-
mente a Aplu poderá exercer a competencia para impor sancións cando se a delegue 
o titular da alcaldía.

 

O CENTRO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN AM-
BIENTAL DE GALICIA (CEIDA)

É froito dun convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente, Territorio 
e Infraestruturas, o Concello de Oleiros e a Universidade da Coruña para coordinar, dinamizar e 
promover a educación ambiental en Galicia, en todos os sectores sociais, así como o intercambio 
científico e cultural, traballando na procura de solucións aos problemas ambientais e fomentando 
as boas prácticas cidadáns neste eido.
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CONSORCIO PARA A XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DA REDE BÁSICA DE 
ABASTECEMENTO DE AUGA DOS CONCELLOS DE CERVO E BURELA

Por Decreto 53/2005, do 10 de marzo, constituíuse o Consorcio para a xestión e explota-
ción da rede básica de abastecemento de auga dos concellos de Cervo e Burela.

O consorcio, integrado polos concellos de Cervo, Burela e a Entidade Pública Empresarial 
“Augas de Galicia”, ten por obxecto:

 - A xestión e explotación da rede básica de abastecemento de auga, en alta, ata os depó-
sitos municipais dos termos municipais de Cervo e Burela.

 - O estudo das necesidades en orde ao abastecemento de auga na zona especificada 
anteriormente e a elaboración dos correspondentes proxectos para a satisfacción da-
quelas.

 - A solicitude dos títulos administrativos pertinentes para o abastecemento das augas e, 
de ser o caso, vertidos, así como a execución, conservación e explotación das corres-
pondentes obras e instalacións.

 - O asesoramento técnico para o establecemento e explotación das redes locais.
 

Non obstante, o consorcio, a petición de calquera dos concellos consorciados, poderase 
facer cargo directamente tanto da xestión de abonados das súas respectivas redes locais como 
do mantemento e explotación destas.

 

CONSORCIO PARA A XESTIÓN DO CICLO URBANO DA AUGA DO 
LOURO

Por Decreto 26/2013, do 7 de febreiro, constituíuse o Consorcio para a xestión do ciclo 
urbano da Auga do Louro.

O Consorcio, integrado polos concellos de Mos, O Porriño, Salceda de Caselas, Tui e a En-
tidade Pública Empresarial “Augas de Galicia”, ten por obxecto a prestación dos servizo públicos 
relacionados co uso da auga no eido territorial dos concellos consorciados.

 

I.2.5. DAS SOCIEDADES MERCANTÍS PÚBLICAS AUTONÓMICAS
A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración 

xeral e do sector público autonómico de Galicia, define as sociedades públicas autonómicas 
como sociedades mercantís, calquera que sexa a forma que adopten, en cuxo capital social sexa 
maioritaria a participación directa ou indirecta da Administración xeral da Comunidade Autóno-
ma de Galicia e das entidades instrumentais reguladas nesta lei.
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Na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio está adscrita a sociedade 
pública autonómica que de seguido se relaciona con natureza de sociedade anónima mercantil:

 

SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE, SA (SOGAMA)

Creada por Decreto 111/1992, de 11 de abril, coma unha sociedade pública autonómica 
dependente da consellería competente en materia de residuos, ten encomendadas entre as súas 
funcións a xestión dos residuos urbanos a partir de que son depositados nas estacións de trans-
ferencia ou plantas de tratamento previstas no plan de xestión de residuos urbanos, coas conse-
guintes operacións de transporte, almacenamento, valorización, tratamento, comercialización e 
depósito controlado dos residuos.

A escritura de constitución da sociedade é do 14 de maio de 1992 sendo o seu obxecto 
social o seguinte:

Todas as actividades relacionadas co deseño, construción, explotación e mantemento de 
instalación de transferencia, tratamento, eliminación e, en xeral, xestión de todo tipo de residuos 
engadida a recollida, transporte e reciclaxe.

 O estudo, desenvolvemento e implantación de tecnoloxías, proxectos e instalación enca-
miñados á obtención de enerxía a partir de fontes alternativas que cooperen á preservación do 
medio ambiente.

 A realización de todo tipo de traballos, obras, plans, estudos, informes, investigación, 
proxectos, auditorías, consultorías, asistencias técnicas e servizos profesionais relacionados coa 
protección, conservación, limpeza, recuperación, rexeneración, descontaminación ou mellora do 
medio ambiente, así coma a xestión de todo tipo de servizos en materia medioambiental. Ditas 
actividades incluirán, en particular, as materias seguintes:

 - Descontaminación de solos.

 - Aproveitamento de recursos forestais para a produción de biomasa.

 - Adecuación, selado, clausura e rexeneración de vertedoiros de residuos.
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II. PRINCIPAIS LIÑAS DE ACCIÓN PARA O ANO 2018

II.1. DA CONSelleRÍA
 

SECRETARÍA XERAL TECNICA

Os orzamentos da Secretaría Xeral Técnica da consellería de Medio Ambiente e Orde-
nación do Territorio, baséanse nos criterios de austeridade e economía que deben inspirar a 
actuación e a organización administrativa coa finalidade de dar cumprida resposta ás liñas básicas 
da súa actuación que son as seguintes:

 - A coordinación do réxime interno das actividades do resto dos centros directivos da 
consellería así como das xefaturas territoriais, elaborando propostas de actuación sobre 
aspectos relativos á organización, estruturación, métodos de traballo e mellora, atenden-
do a criterios de eficacia, eficiencia e redución do gasto público.

 - A ordenación, xestión e administración ordinaria dos asuntos relativos ao persoal da 
consellería introducindo unha maior racionalidade no desenvolvemento competencial e 
de xestión das súas funcións.

 - A coordinación e xestión da contratación pública da consellería.

 - En xeral, prestar apoio aos restantes centros directivos da consellería e aos seus entes 
adscritos coa finalidade de acadar unha mellora na calidade e eficiencia na prestación dos 
servizos públicos á cidadanía da nosa comunidade.

 

 

DIRECCIÓN XERAL DE CALIDADE AMBIENTAL E CAMBIO CLIMÁTICO

 - Continuar a elaboración da Estratexia galega de cambio climático e enerxía 2050, ins-
trumento planificador no que se detallarán as medidas de observación, mitigación e 
adaptación ao fenómeno que permitan a Galicia contribuír, de xeito coordinado, realista 
e eficiente, a combater as causas que alimentan o fenómeno, prever as repercusións da 
súa evolución no noso territorio e deseñar unha estratexia transversal para que a nosa 
comunidade poda adaptarse, no posible, a estes cambios.

 - Continuar a elaboración da Estratexia galega de sustentabilidade ambiental centrada en 
crear unha economía eficiente e sustentable no uso dos recursos públicos e privados.

 - Dar continuidade á progresiva consecución do Plan de xestión de residuos urbanos de 
Galicia 2010-2020, atendendo de xeito decidido ás demandas comunitarias en materia 
de prevención da xeración de residuos e á promoción da reutilización, reciclaxe e re-
cuperación dos xerados, co fin de acadar un modelo de xestión sostible, que reduza o 
seu impacto ambiental.

 - Seguir avanzando na dotación á comunidade autónoma dos equipamentos necesarios 
que garantan unha axeitada xestión de residuos no noso territorio, apostando pola au-
tosuficiencia territorial e a redución dos custos de transporte.
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 - Continuar co desenvolvemento das actuacións e medidas establecidas no Plan de Re-
siduos Industriais de Galicia 2016-2022 co fin de promover unha política adecuada de 
xestión destes residuos na comunidade autónoma diminuíndo a súa xeración e impul-
sando o seu correcto tratamento conforme á xerarquía de xestión establecida na direc-
tiva marco de residuos e en coherencia coas estratexias de cambio climático.

 - Potenciar os medios que garantan a calidade e transparencia da información, o que 
permitirá facer un seguimento dos resultados da planificación, comparando modelos de 
xestión cara á análise da súa eficiencia.

 - Seguir afondando na incorporación da variable ambiental nos procedementos de apro-
bación dos plans e programas, mediante a súa avaliación ambiental estratéxica, de acor-
do ao establecido nas directivas comunitarias.

 - Reducir o impacto das actividades no medio ambiente, mediante accións que tendan a 
conseguir unha mellora ambiental a través da prevención e o control dos incumprimen-
tos que impliquen un maior risco para as persoas e o medio ambiente.

 - Adaptar os condicionados ambientais das grandes instalacións industriais ao establecido 
na directiva de emisións industriais.

 - Mellorar a eficacia e a capacidade de analítica do Laboratorio de Medio Ambiente de 
Galicia automatizando os seus procesos analíticos e de xestión e mantendo e ampliando 
o seu alcance de acreditación.

 - Manter e impulsar as redes de observación meteorolóxica, oceanográfica e de calidade 
do aire, así como a certificación do seus sistemas de xestión da calidade.

 - Impulsar a dispoñibilidade de todos os datos das redes de observación na web mediante 
protocolos estándar (SOS, Thredds, etc), así como en produtos que permitan a rápida 
consulta polos usuarios.

 - Mellorar a predición de fenómenos de contaminación atmosférica e de adversos me-
teorolóxicos.

 - Elaborar alertas por observación (rachas de vento, choivas intensas, sarabia, raios, neve, 
etc) con avisos á carta para aplicacións móbiles, redes sociais, protección civil, DGT, 
portos, agricultores, etc.

 

DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO NATURAL

As actuacións a desenvolver pola Dirección Xeral de Patrimonio para 2018, estrutúranse en 
catro liñas principais, segundo o seguinte:

 

1. CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN E IMPULSO SOCIOECONÓMICO DE ESPAZOS 
NATURAIS PROTEXIDOS.
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É preciso dar pulo aos obxectivos de conservación do Patrimonio Natural e da Biodiver-
sidade nun contexto de desenvolvemento sostible adaptados aos estándares da conservación 
definidos polos marcos estratéxicos nacionais e internacionais.

Os principais obxectivos establecidos para o ano 2018 están orientados a seguir a traballar 
na liña que garanta a protección, conservación e posta en valor dos espazos naturais de maior 
valor ecolóxico, asegurar o mantemento e a coherencia da Rede Natura 2000, e promover o uso 
sostible das áreas protexidas, desenvolvendo e afianzando as medidas que inclúe o Plan director 
da rede natura 2000 de Galicia.

Existe a necesidade de actualizar o escenario normativo da conservación e o desenvolve-
mento sostible dos espazos naturais e da biodiversidade ás novidades xurídicas estatais e da UE.

Neste marco, as principais accións previstas son:

 - Rede Natura

A Rede Natura 2000 resultante do cumprimento da Directiva 92/43/CEE, está compos-
ta por 59 Zonas de especial conservación (ZEC), e 16 ZEPA, cunha superficie total de 
aproximadamente 390.000 ha, o que representa o 12,8% do total do territorio galego.

Débese avanzar en completar os sistemas de áreas protexidas. 

Durante o ano 2018 formularase unha proposta de ampliación de LIC co obxecto de 
tramitar un novo procedemento de designación, o cal suporá a inclusión na Rede Na-
tura 2000 dalgún dos THIC con tipoloxía de turbeira recollidos no anexo I da Directiva 
92/43/CEE, que están presentes en Galicia. A dita proposta permitirá a incorporación 
a esta rede ecolóxica europea das mellores ou as máis singulares representacións de 
hábitat turbosos existentes en Europa.

Por outra banda durante o ano 2018 implementaranse as inversións non produtivas na 
Rede Natura 2000 e nos parques naturais de Galicia coa aprobación de dúas liñas de 
axudas que teñen como obxectivo financiar actuacións de diversa índole coa finalidade 
de acadar a protección, conservación, valorización e mellora ambiental destes espazos.

 

 - A Rede de Parques Naturais de Galicia. 

A Rede de Parques Naturais de Galicia configurase coma un sistema integrado e unita-
rio co obxectivo de converter os parques naturais da nosa comunidade autónoma nun 
modelo de xestión compartida e coordinada e nunha icona da España verde, e de situar 
a marca “Galicia Natural e Única” como referente en España. 

Os Parques Naturais están encamiñados a multiplicar as oportunidades de desenvolve-
mento económico dos territorios e do seu contorno. É preciso dar relevancia á partici-
pación pública a través dos órganos establecidos como son as Xuntas Consultivas.

É preciso tamén dar un pulo á colaboración cos concellos en actuacións de conserva-
ción, rexeneración e mellora dos espazos con especial valor dos recursos naturais locais.
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O apoio socioeconómico ás áreas de influencia dos parques naturais e da Rede Natura 
2000 configurase como elemento dinamizador do desenvolvemento socioeconómico 
da poboación residente nas ditas áreas.

O actual Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia permitirá mellorar e afianzar 
o establecido no anterior Programa, prestando especial atención a financiar accións de 
apoio ao desenvolvemento socioeconómico das áreas de influencia, tanto dos parques 
naturais como da Rede Natura 2000. Manteranse as subvencións encamiñadas aos inves-
timentos non produtivos. Neste novo marco seguirase a impulsar axudas aos axentes do 
territorio de cara á mellora da paisaxe; prevención da erosión; o aumento,conservación 
e restauración biodiversidade; conservación de elementos patrimoniais, culturais e natu-
rais característicos da paisaxe agraria galega, incluíndo tamén investimentos.

 

 - A xestión do Parque Nacional Marítimo Terrestre de Illas Atlánticas.

Desde o ano 2008 a xestión do Parque Nacional corresponde á Xunta de Galicia. Me-
llorase a oferta de uso público, a través da creación de infraestrutura, equipamentos e 
sinalizacións para impulsar o turismo de natureza como actividade xeradora de ingresos 
e emprego, compatibilizando a conservación dos valores naturais cun uso sostible do 
medio natural. Por outro lado, levaranse a cabo actuacións que fomenten a protección 
e conservación das especies e dos hábitats e que incrementen o coñecemento técnico 
e científico dos elementos de conservación. 

 

 - A planificación dos espazos naturais.

Seguirase a traballar no desenvolvemento das medidas que contempla o Plan Director 
da Rede Natura 2000, aprobado no 2014. Neste contexto, determinarase o estado de 
conservación dos hábitats de interese comunitario para desenvolver medidas de conser-
vación adecuadas e abordar protocolos de seguimento .

É necesario continuar co planeamento dos recursos naturais, con especial énfase nos 
plans reitores de uso e xestión dos parques naturais, en fase de elaboración na actua-
lidade; así como dos plans de xestión de determinados espazos protexidos, que polas 
súas especiais características, deban contar con instrumentos concretos de planificación.

Potenciarase a promoción e posta en valor do patrimonio natural de Galicia identifican-
do as súas iconas ambientais. É preciso potenciar e poñer en valor todos e cada un dos 
espazos protexidos de Galicia, destacando as súas singularidades como un xeito de con-
vertelos en referentes medioambientais, ao mesmo tempo que actúan como factores 
de dinamización socioeconómica das súas áreas de influencia.

 

 - Rede de Reservas da Biosfera de Galicia

A concepción actual das Reservas da Biosfera vai máis alá dos espazos protexidos sendo 
unha ferramenta que vincula a conservación da biodiversidade co desenvolvemento 
socioeconómico para o benestar da humanidade. No escenario actual, as Reservas da 
Biosfera son xurisdición das comunidades autónomas nas que se localizan, que adopta-
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rán as medidas necesarias para mellorar o seu funcionamento. Os obxectivos e directri-
ces aparecen recollidos nos art. 65, 66, 67 da Lei 42, do 13 de decembro, do Patrimonio 
Natural e da Biodiversidade.

Galicia conta con seis Reservas da Biosfera, das cales unha esténdese por dúas comuni-
dades autónomas e outra é transfronteiriza. 

A Rede de Reservas da Biosfera de Galicia, creada no ano 2017, pon en valor estes 
espazos protexidos internacionalmente. 

Débese avanzar na xestión desta Rede, co obxectivo de fornecer o desenvolvemento 
sustentable destes territorios e á mellora do benestar da poboación que reside neles. 
Ademais debe potenciarse a Rede como unha canle que permita promover o coñece-
mento e difusión dos valores das Reservas da Biosfera de Galicia, a través de actuacións 
de educación, posta en valor e dinamización destes espazos..

Así mesmo, no exercicio 2018 impulsarase a tramitación de declaración da Ribeira Sacra 
como reserva da biosfera.

 

2. CONSERVACIÓN DA BIODIVERSIDADE

As accións para a conservación da biodiversidade encádranse no contexto normativo deri-
vado da Lei 42/2007 de conservacións do patrimonio natural e da biodiversidade, que ten por 
obxecto “a conservación do medio natural e os seus recursos, así como a xestión sostible dos 
espazos naturais e a flora e fauna silvestres, ademais da xea, da Comunidade Autónoma de Ga-
licia”, que se inspira nos principios da estratexia galega para a conservación e o uso sostible da 
biodiversidade: información, formación, participación e coordinación.

Efectuaranse distintas accións encamiñadas á adecuada protección e conservación das espe-
cies de flora e fauna silvestres, especialmente daquelas incluídas no catálogo galego de especies 
ameazadas. Así mesmo, continuarase coas accións necesarias para garantir a correcta aplicacións 
das Directivas comunitarias “hábitats” e “aves”, orientadas ao mantemento nun estado de con-
servación favorable dos hábitats e das especies. 

 - O Programa Interreg V-A ESPAÑA- PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 é a conse-
cuencia directa da favorable experiencia que desde 1989 supuxo a cooperación na liña 
fronteiriza entre ambos países, que permitiu e que pretende continuar avanzando na 
mellora da calidade de vida dos habitantes do Espazo de Cooperación. Neste marco, 
aprobáronse dous proxectos: POCTEP GERÊS_XURÉS DINÁMICO e MIGRA MIÑO-
MINHO, cuxa programación de actuacións se iniciará na presente anualidade e que se 
implementarán con outras accións programadas para os exercicios 2018 e 2019:

 ■ POCTEP GERÊS_XURÉS_DINÁMICO: dinamización conxunta da Reserva da 
Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés

 ■ O principal obxectivo de GERÊS_XURÉS_DINÁMICO é fortalecer a entidade e 
identidade propia da Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés (RBTGX) 
mediante o fomento da participación activa dos actores do territorio, a promoción 
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do seu desenvolvemento económico e turístico sustentable e a protección e con-
servación do seu patrimonio natural e cultural.

 ■ POCTEP MIGRA MIÑO-MINHO: protección e conservación de peixes migradores 
no tramo internacional 

 ■ MIGRA MIÑO - MINHO busca mellorar a protección e conservación do hábitat 
fluvial da subbacìa do tramo internacional do río Miño desde o encoro de Freira ata 
a súa desembocadura con actuacións de mellora do estado de conservación das 
canles fluviais e das especies de peixes migradores presentes no río Miño e os seus 
afluentes tributarios. Encaixa co eixo 3 e a prioridade de investimento 6D xa que 
mellora a protección e a xestión sustentable dun espazo natural de fronteira de alto 
valor ecolóxico e que conta con espazos da Rede Natura 2000.

 

 - Proxecto Life Oso-Caurel

Financiado por fondos do proxecto medioambiental europeo LIFE e da CMOT, poranse 
en marcha unha serie de medidas cuxo obxectivo é diminuír os posibles danos e con-
flitos na zona ocasionados pola presenza do oso, complementándose así mesmo cun 
estudo dos seus asentamentos e hábitats. Así, para alcanzar este reto, será necesario 
mellorar a conectividade e a calidade dos espazos nos que vive o oso, especialmente, 
en zonas de interese, así como mellorar o coñecemento por parte dos actores sociais, 
o que redundará unha maior aceptación social.

 

 - Plans de conservación de especies ameazadas

O programa de conservación de especies ameazadas ten por finalidade acadar a supervi-
vencia sostida a longo prazo no medio silvestre das especies de plantas e de animais que 
pola evolución das súas poboacións se atopan actualmente baixo ameaza de extinción 
na nosa comunidade autónoma. Durante o ano 2018 prevese continuar coa tramitación 
dos novos plans de conservación e recuperación de especies ameazadas así como co 
seguimento coa revisión de plans xa aprobados.

Como complemento a estas accións, durante o exercicio 2018 está previsto o desen-
volvemento das ferramentas informáticas de apoio necesarias que permitan a xestión de 
xeito integrado da información dispoñible sobre a localización e distribución en Galicia 
das especies de flora e fauna silvestres de interese para a conservación en Galicia, co 
fin de dispoñer da información actualizada no seguimento do estado de conservación 
destas especies e dos seus hábitats.

 

 - Control de especies exóticas invasoras

A introdución de especies animais ou vexetais exóticas con comportamento invasor 
está considerada como a segunda causa de extinción de especies e o segundo problema 
ambiental, por orde de magnitude. Esta problemática atinxe enormes danos económi-
cos en sectores relevantes como a agricultura, a pesca, o sector forestal.
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Continuarase co desenvolvemento de medidas encamiñadas á erradicación ou ao con-
trol destas poboacións, así como a metodoloxía de avaliación de riscos destas especies, 
priorizando as actuacións de acordo coa análise de riscos e o Plan estratéxico galego de 
xestión das especies exóticas invasoras.

É preciso avanzar así mesmo no desenvolvemento de plans de divulgación, detección 
temperá e actuación rápida fronte as especies que supoñen na actualidade un elevado 
risco, como é o caso da Reynoutria japonica, Cortadería selloana ou especies animais 
como o mapache ou o visón americano.

 

 - Protección de árbores senlleiras

Con independencia das medidas establecidas para a protección de especies ou unidades 
taxonómicas como tales, a conservación da nosa biodiversidade vexetal pasa tamén pola 
protección daqueles valores naturais, culturais, científicos, didácticos, estéticos ou pai-
saxísticos. Estes exemplares senlleiros representan un valioso legado e un valor natural 
na medida de que se trata de exemplares que subsistiron aos rigores dos tempos ou 
que contan cunhas particularidades especiais. Esta liña de conservación excede no seu 
ámbito de acción do campo estritamente biolóxico, ao incorporar o valor antropolóxico 
dende o punto de vista da estética e a sensibilidade do pobo ao seu entorno. O De-
creto 67/2007 do 22 de marzo que se regula o Catálogo Galego de Arbores Senlleiras, 
prevé a inclusión destas árbores e formación singulares coa finalidade de protexelos de 
posibles riscos e ameazas, garantindo a súa conservación.

Durante o exercicio 2018 está previsto levar a cabo unha revisión do estado de con-
servación e de saúde dos exemplares e formacións incluídas no Catálogo galego de 
árbores senlleiras, co obxecto de actualizar o citado Catálogo e fomentar a súa difusión 
ao público en xeral, promovendo deste xeito a súa conservación e preservación, cun 
enfoque participativo.

Así mesmo está previsto avanzar na promoción e posta en valor das nosas árbores 
senlleiras, mediante a creación de rutas integradas que enriquezan e poñan en valor 
este importante patrimonio natural galego, facendo compatible a promoción turística 
coa conservación do medio.

 

 - Rede galega de centros de recuperación de fauna silvestre

É preciso seguir na liña de traballo establecida nos catro centros de recuperación de fau-
na cos que conta a comunidade autónoma, pola labor que se está a facer de recuperar 
especies e a súa contribución á preservación e conservación global da nosa biodiver-
sidade. Durante 2018 rematarase a construción dun novo centro de recuperación na 
provincia de Pontevedra (no concello de Cotobade), proxecto que permitirá optimi-
zar os recursos destinados pola administración a través dun funcionamento integrado. 
Traballarase así mesmo no desenvolvemento e adecuación dos outros tres centros de 
recuperación de fauna, harmonizando a súa xestión e tendendo á súa especialización e 
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dando cumprimento deste xeito ao principio de eficacia na xestión por parte da admi-
nistración pública.

 

 - Protección animais de compañía

O obxectivo deste programa trata de mellorar o benestar dos animais domésticos e 
salvaxes en catividade en Galicia . A posta en marcha da nova lei de protección e be-
nestar dos animais de compañía en Galicia suporá un pulo do desenvolvemento de ac-
tividades específicas e medidas encamiñadas á protección efectiva dos animais e contra 
o maltrato. Favorecerase a participación das entidades protectoras de animais mediante 
un marco de apoio para institucións e ONG, o apoio aos concellos na proteccións de 
animais domésticos e en xeral a educación e sensibilización da poboación galega ante 
este grave problema, así como no desenvolvemento dunha campaña de promoción da 
adopción de animais abandonados.

 

3. DIVULGACIÓN E DIFUSIÓN DO PATRIMONIO NATURAL DE GALICIA

Constitúe un eixo fundamental cuxo obxectivo pretende por unha parte transmitir á socie-
dade a transcendencia da conservación da natureza para o seu benestar social e para o desen-
volvemento sostible e por outra contribuír activamente ao panorama internacional en materia 
de áreas protexidas.

É esencial que a sociedade coñeza e recoñeza os beneficios que as áreas protexidas pro-
porcionan ao benestar e a saúde da poboación presente e futura. É preciso comunicar estes 
beneficios o que permitirá un maior apoio aos esforzos de conservación.

Seguirase a traballar para trazar e afianzar vías de comunicación adecuadas para chegar ao 
público e mellorar a percepción social das áreas protexidas e dos compoñentes da biodiversida-
de. Melloras na rede de centros de visitantes dos parques, a atención educativa, o fomento das 
visitas guiadas, a investigación e a divulgación dos valores naturais que os espazos protexidos ate-
souran, así como o desenvolvemento de actuacións de colaboración e cooperación no ámbito 
da educación e de voluntariado ambiental.

 

4. OS RECURSOS CINEXÉTICOS E PISCÍCOLAS

A promoción, defensa e protección dos valores biolóxicos que ten o medio acuático con-
tinental constitúe un dos máis importantes valores que ten encomendada a Dirección Xeral de 
Patrimonio Natural. Nesa procura, está a desenvolver un amplo e variado programa de actua-
cións a prol das especies que habitan este medio natural, que van dende a mellora do hábitat 
no que se desenvolven, o reforzamento das súas poboacións, o seguimento sanitario, tanto 
das poboacións silvestres como as que son obxecto de cultivo, ata a axeitada xestión do seu 
aproveitamento. Nesta liña, durante 2018 continuarase a traballar na recompilación e análise da 
información existente sobre diferentes aspectos da realidade ambiental, social e económica dos 
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ecosistemas fluviais galegos co fin de establecer unhas directrices básicas que se materialicen nun 
“Plan director dos ríos de Galicia”, de acordo coas competencias atribuídas á Administración 
autonómica nesta materia.

En canto á actividade cinexética, seguirase apostando polo seu carácter social e polo seu 
papel como instrumento indispensable para a xestión das poboacións silvestres, posibilitando un 
equilibrio que faga factible o desenvolvemento de todas as especies que conviven no mesmo 
medio. A fonda transformación do monte galego imponlle á Administración galega un esforzo 
intenso para procurar o mantemento de especies que sofren unha diminución moi grave das con-
dicións do seu hábitat tradicional, namentres que outras máis favorecidas polo cambio, medran 
de xeito exponencial poñendo en perigo os equilibrios naturais.

A actuación administrativa neste eido, oriéntase no designio de contemplar estas dúas activi-
dades como ferramentas de primeira orde para o desenvolvemento económico de amplas zonas 
do noso territorio, porque poden aportar unha axuda importante, para evitar a despoboación, o 
abandono e a depauperación de boa parte do rural galego.

 - No caso do Recursos Cinexéticos, manteranse os programas de seguimento e control 
de especies de caza menor de interese, como o paspallás, cuxa caza só se autoriza na 
chaira limiá e máis a agacha, na que se está a colaborar con outras comunidades autóno-
mas nun importante programa de xestión da especie a nivel europeo.

Propiciaranse as actividades de colaboración co sector e coas súas entidades máis re-
presentativas, incidindo nas labores de información e concienciación para acadar un 
aproveitamento sostible destes recursos.

Durante 2018 seguirase a traballar no texto de desenvolvemento da lei de caza vixente 
en Galicia, para o que se buscará o maior consenso entre os sectores afectados que 
permita a necesaria implementación de accións necesarias nesta materia. 

Así mesmo, avanzarase na implementación das medidas preventivas e paliativas encami-
ñadas a minorar os danos e impacto das especies cinexéticas sobre os cultivos e/ou as 
explotacións gandeiras, para o que se continuará coa liña especifica de axudas fronte os 
danos ocasionados polo lobo. Seguirase así mesmo traballando na implementación das 
medidas incluídas no Plan de xestión do xabaril, en coordinación cos principais sectores 
afectados, dando continuidade á estratexia nesta materia implantada polo goberno en 
relación con esta especie.

Seguirase a potenciar a actividade cinexética como instrumento de desenvolvemento 
rural, pola súa particular virtualidade para xerar recursos, precisamente nos lugares nos 
que resulta máis necesaria, para fixar poboacións e xerar riqueza e emprego.

 

 - No relativo aos Recursos Piscícolas, seguirase traballando no coñecemento e na investi-
gación do estado poboacional de diversas especies piscícolas e do seu estado sanitario, 
así como do seu hábitat, para mellorar as condicións do medio e procurar o incremento 
das súas poboacións naturais.
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Así mesmo, seguirase a traballar na elaboración dos instrumentos básicos para a mellora 
da xestión dos recursos piscícolas e traballarase na elaboración dun documento ou Plan 
marco para a xestión destes recursos nas bacías galegas.

A pesca deportiva irá ordenándose dun xeito cada vez máis respectuoso cos valores de 
preservación do medio fluvial e da sostenibilidade das poboacións que o habitan, avan-
zando na conformación de tramos de pesca sen morte. Neste esforzo de concienciación 
ecolóxica, seguirase a traballar da man das asociacións de pescadores, para facer con elas 
un esforzo de formación e divulgación dos valores naturais dos nosos ríos, continuando 
coa liña de convenios de colaboración establecidos durante estes anos coas entidades 
colaboradoras de pesca fluvial.

Seguindo as directrices europeas, esta consellería ten posto en marcha un plan de xes-
tión para a anguía. Durante 2018 teranse en conta as conclusións da post-avaliación do 
citado plan e continuarase coas tarefas de seguimento e incremento de coñecemento 
sobre esta especie, abordando de ser necesario, os cambios normativos que se estipulen 
en Europa para garantir a súa supervivencia.

Vaise continuar co seguimento, levado a cabo nestes últimos anos, de especies singu-
larmente importantes e sobre as que convén facer un esforzo de conservación, polo 
seu valor biolóxico, como é o caso das alosas, sábalo e saboga, e do seu interese mais 
económico, como ocorre coas lampreas. Avanzarase así mesmo durante 2018 na trami-
tación dunha lei de pesca máis actual, que permita incorporar a esta actividade sostible 
á xente nova, para garantir o necesario relevo xeracional.

 

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO 

a) A materialización e posta en práctica da política territorial e de utilización racional do 
solo coa finalidade de favorecer o desenvolvemento equilibrado e sustentable do terri-
torio; contribuír a elevar a calidade de vida e a cohesión social da poboación e protexer 
e potenciar o patrimonio natural e cultural, sen prexuízo das competencias atribuídas 
a outros órganos, e o exercicio das funcións que a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do 
solo de Galicia, lle atribúe á persoa titular do centro directivo competente en materia 
de urbanismo.

b) O fomento da formación, da investigación e a elaboración e da participación cidadá na 
formulación, tramitación e xestión do planeamento territorial e urbanístico. A divul-
gación de estudos e proxectos en materia de urbanismo. O seguimento e control da 
actividade urbanística, sen prexuízo das competencias dos municipios.

c) A elaboración de proxectos e anteproxectos de disposicións normativas en materia de 
urbanismo.

d) A preparación de informes que, conforme á lexislación de carácter sectorial, lle co-
rresponda emitir ao órgano autonómico competente en materia de ordenación do 
territorio e urbanismo.
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e) A análise e proposta de informe dos expedientes de solicitude de autorización de exe-
cución de grandes establecementos comerciais sobre a súa adaptación ao planeamento 
vixente e en tramitación, para a posta en coñecemento da súa viabilidade á Comisión 
Consultiva de Equipamentos Comerciais.

f) A realización de apoio técnico e económico e a colaboración coas entidades locais para 
a formulación e tramitación do planeamento urbanístico, a súa xestión e execución e o 
seu seguimento, arquivo e rexistro, mediante un plan de axudas públicas.

g) Execución dun programa de axudas económicas e de asesoramento técnico encamiña-
das á materialización do Planeamento Urbanístico Municipal, coa finalidade de facilitar a 
elaboración e tramitación dos plans de ordenación municipal e polo tanto, o desenvol-
vemento sostible do noso territorio.

h) A realización de actuacións de mellora de contornos urbanos, de accesibilidade e supre-
sión de barreiras arquitectónicas e de equipamentos públicos que teñan por finalidade 
a revitalización do territorio e o reequilibrio territorial para a posta en valor do plan 
Hurbe. 

 

Realizaranse unha serie de actuacións en zonas de especial valor en espazos de relación 
publica, co fin de contribuír ao desenvolvemento local desas zonas e poñer a disposición dos 
seus habitantes os valores de ditos espazos. Trátase de preservar, conservar e/ou transformar, 
segundo o caso, determinadas espazos urbanos, a través de medidas puntuais e específicas para 
cada zona para a creación de riqueza e, en consecuencia, contribúan a unha maior calidade de 
vida dos seus cidadáns. As actuacións realizaranse coa colaboración dos concellos, xa que son as 
administracións máis próximas ao territorio e aos cidadáns, mediante o desenvolvemento dos 
programas de equipamentos públicos, de humanización de rúas e de urbanización e mellora de 
espazos públicos, para dar cobertura ás necesidades da cidadanía.

O obxectivo é que, ata o ano 2018, o 60 % de concellos de Galicia sexan beneficiarios 
dunha axuda.

 

II.2. DOS ORGANISMOS AuTÓNOMOS
 

INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO (IET)

Os obxectivos, liñas de acción e actuacións básicas do Instituto de Estudos do Territorio 
para o ano 2018 son:

1. Planificación da paisaxe

 - Continuarase co desenvolvemento dos instrumentos de protección, xestión e ordena-
ción da paisaxe establecidos na Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de 
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Galicia: Directrices de paisaxe de Galicia, unha vez rematada a súa redacción, continua-
rase coa súa tramitación ata a súa aprobación polo consello da Xunta de Galicia.

 - Procederase a identificación e delimitación de ámbitos de especial atención paisaxística 
(ámbitos degradados) para proceder á realización de plans de acción da paisaxe.

 - Procederase á impresión e difusión da Guía de Cor e Materiais.

 - Desenvolveranse normativamente outros aspectos da Lei 7/2008, en concreto iniciarase 
a redacción do regulamento da lei.

 - Continuaranse realizando actividades de divulgación e sensibilización da poboación so-
bre a paisaxe.

 - Dentro do Plan de Formación e Divulgación, continuarase co programa Paisaxe e Sus-
tentabilidade do Plan Proxecta, en colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria. Elaboraranse novas guías de boas prácticas e integración pai-
saxística dentro da colección Paisaxe Galega. En concreto, continuarase coa redacción e 
impresión da Guía para a elaboración de estudos de paisaxe urbana, e iniciaranse dúas 
novas guías de boas prácticas no sector forestal e sobre boas prácticas para as activida-
des mineiras e extractivas.

 - Aprobarase o decreto de creación do Consello Asesor da Paisaxe de Galicia.

 - No 2018 o Catálogo das Paisaxes de Galicia cumpre 2 anos de existencia. Procederase 
á actualización do mesmo de acordo co establecido no propio catálogo.

 - Continuarase coa redacción da rede de Itinerarios Paisaxísticos de Galicia.

 - Pactos pola paisaxe: Procurarase a conclusión deste tipo de acordos, definidos como 
instrumentos de concertación entre as administracións públicas, as entidades locais e ou-
tros axentes económicos e sociais dun determinado territorio que de maneira voluntaria 
desexan promover accións de protección e mellora das paisaxes e da calidade de vida 
dos cidadáns no marco do desenvolvemento sostible.

 - Premio Paisaxe Galega: A convocatoria dos premios da Paisaxe Galega contribuirá tan-
to á difusión da marca Paisaxe Galega como ao recoñecemento das boas prácticas 
paisaxísticas dos diferentes sectores da sociedade. Neste senso, os premios actuarán 
como certame de boas prácticas e constarán de varias categorías, co fin de poñer en 
valor as intervencións de diversa índole que teñan suposto unha mellora da paisaxe. O 
premio consistirá na concesión da Marca de calidade Paisaxe Galega, de tal xeito que 
os vencedores poderán utilizar o lema e o logo nos seus produtos, facendo así explícito 
o seu compromiso coa paisaxe e a súa contribución á calidade de vida da poboación. 
As diferentes categorías poden versar, entre outras, sobre actuacións dos sectores pro-
dutivos (agrícola, gandeiro, forestal, extractivo, turístico, etc.), exemplos de integración 
paisaxística ou de boas prácticas en materia de arquitectura, urbanismo e ordenación 
do territorio, actividades de investigación e innovación ou iniciativas artísticas (cine, lite-
ratura, fotografía, etc.).

 - Realizarase unha importante campaña de sensibilización sobre a importancia de pro-
texer e poñer en valor a paisaxe de Galicia.
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 - Tramitación de expedientes e informes en materia da paisaxe. Estes expedientes inclúen 
os informes en materia de paisaxe vinculantes para os instrumentos de ordenación 
do territorio, os informes de integración paisaxística previstos no artigo 51 do Plan de 
Ordenación do Litoral de Galicia e aqueles que se emiten en contestación ás consultas 
sectoriais formuladas dentro dos procedementos de avaliación de impacto ambiental de 
proxectos e avaliación ambiental estratéxica.

 

2. Estudos do territorio

 - Tras a sinatura dos convenios de colaboración para o deseño da Estratexia de Infraes-
trutura Verde de Galicia e do Sistema de Infraestrutura Verde da Área Metropolitana da 
Coruña, traballarase na implementación da Estratexia de Infraestrutura Verde de Galicia 
e no desenvolvemento da mesma a nivel local nunha área urbana: a área metropolitana 
da Coruña. O Iet é o encargado de coordinar os traballos dos grupos de investigación 
da Universidade de Santiago de Compostela e da Universidade de Coruña, así como de 
levar a cabo o proceso de participación pública para o desenvolvemento da Estratexia 
de Infraestrutura Verde de Galicia. Ademais, o Iet apoiará o proceso participativo realiza-
do pola Asociación de Desenvolvemento Rural A Mariña-Betanzos dentro dos traballos 
para o Sistema de Infraestrutura Verde da Área Metropolitana da Coruña.

 - Continuarase coa execución do Plan de Seguimento das Directrices de Ordenación do 
Territorio de Galicia e da Sustentabilidade Territorial, de acordo co disposto no Decreto 
176/2013, do 21 de novembro, para o ano 2018.

 - Tras o apoio á tramitación do Decreto de categorización de praias, prestarase a asisten-
cia técnica necesaria para a súa aprobación.

 

3. Cartografía e información xeográfica

 - Continuarase a colaboración co Instituto Geográfico Nacional para a produción e in-
tercambio de información xeográfica e territorial. En concreto, realizarase o procesado 
dos datos Lidar obtidos nos voos de 2015 e 2016. Actualizarase a cartografía básica e 
a Información Xeográfica de Referencia: rede hidrográfica, rede de transporte e Po-
boacións. Participarase no Plan Nacional de Teledetección para a utilización de imaxes 
de satélite na actualización das bases de datos cartográficas. Retomaranse a elaboración 
do novo Sistema de Ocupación dos Solos de España (SIOSE) e a revisión do Nomen-
clátor de entidades de poboación.

 - Iniciaranse os traballos correspondentes ao Plan Nacional de Ortofotografía Aérea 10 
(PNOA10) para a obtención de fotografías áreas de alta resolución espacial das áreas 
urbanas de Galicia.

 - Continuarase coa xestión da Infraestrutura de Datos Espaciais de Galicia (IDEG) e o Sis-
tema de Información Xeográfica Corporativo (SIXC), en colaboración coa AMTEGA, e 
levarase a cabo a administración, secretaría e as labores técnicas dos grupos de traballo 
da Comisión de Coordinación de SIX e Cartografía (CCSIXC).

Memoria II CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO 
TERRITORIO



2018

Proxecto

346

 - Logo da entrada en vigor no ano 2017 do Regulamento de ordenación da actividade 
cartográfica de Galicia, no ano 2018 aprobarase o Plan galego de cartografía e informa-
ción xeográfica e entrarán en funcionamento o Rexistro de Cartografía e a Cartoteca .

 - Coordinarase a elaboración de información xeográfica e xestionarase para que sexa 
un instrumento fundamental para a xestión territorial. Atenderase ás necesidades nesta 
materia das Administracións autonómica e local desenvolvendo un plan de formación 
para os concellos, así como coa actualización e mellora do Sistema de Información de 
Ordenación do Territorio e Urbanismo de Galicia (SIOTUGA).

 - Participarase no proxecto europeo GEOARPAD liderado pola AMTEGA.

 - Continuaranse as tarefas de asesoramento técnico ao GAIN na CIVIL UAVs INICIATI-
VE.

 - Continuarase prestando asesoramento e apoio ao resto dos organismos en todas aque-
las materias nas que o Iet é competente, en especial á Consellería de Medio Ambiente 
e Ordenación do Territorio.

 

II.3. DAS eNTIDADeS PÚBlICAS eMPReSARIAIS
 

ENTIDADE PUBLICA EMPRESARIAL AUGAS DE GALICIA

O Decreto 32/2012, do 12 de xaneiro, polo que se aproba o Estatuto da entidade pública 
empresarial Augas de Galicia que establece que as grandes liñas de actuación de Augas de Galicia 
diríxense nos seguintes sensos: 

a) Utilización sustentable e racional da auga e contribución á preservación e mellora do 
medio ambiente e, en particular, dos ecosistemas acuáticos. 

b) Compatibilidade da xestión pública da auga coa ordenación do territorio, a actividade 
económica, a conservación e protección do ambiente e a restauración da natureza. 

c) Unidade de xestión e planificación da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa. 

d) Participación das persoas usuarias, transparencia e información ao público en xeral. 

e) Eficacia na prestación dos servizos públicos de abastecemento, saneamento e depura-
ción. 

f) Recuperación dos custos dos servizos relacionados coa auga, incluídos os custos am-
bientais, para acadar a suficiencia financeira do sistema no marco dun prezo asequible. 

g) Coordinación e cooperación entre as administracións públicas con competencias en 
materia de augas e obras hidráulicas. 

h) Garantía da calidade da subministración da auga urbana en defensa da saúde dos cida-
dáns e das cidadás. 

i) Solidariedade territorial nos investimentos en infraestruturas e de equidade social nas 
políticas tarifarias na prestación dos servizos da auga.
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II.4. DOS CONSORCIOS AuTONÓMICOS
 

AXENCIA DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA (APLU)

Para a fixación das principais liñas de acción para o período 2018 da Axencia de Protección 
da Legalidade Urbanística tivéronse en conta 3 premisas fundamentais:

a) A recente e cada vez maior preocupación social pola materia urbanística e, mais en con-
creto, pola disciplina e potestade sancionadora neste eido. Non pode esquecerse que 
nos últimos anos desenvolvéronse ao longo da xeografía española actuacións xudiciais e 
policiais que puxeron en evidencia a existencia de numerosos ilícitos urbanísticos.

b) A crecente importancia das políticas de ordenación do territorio e de protección do 
medio ambiente.

c) A relación existente entre as competencias autonómicas e locais nesta materia, que 
esixe o exercicio coordinado do conxunto de potestades integradoras da mesma para 
un axeitado exercicio da competencia urbanística.

 

Sentado o anterior, o primeiro a destacar é que o obxectivo xenérico desta axencia céntra-
se principalmente en mellorar a vixilancia e inspección do territorio e a protección do litoral para 
velar polo cumprimento da legalidade urbanística. Partindo deste obxectivo xenérico as accións 
concretas a realizar son:

 - A prevención e persecución das infraccións urbanísticas e de costas, mediante a realiza-
ción de actuacións tales como a vixilancia e inspección do territorio para detectar obras 
en execución sen licenza municipal ou autorización autonómica; outorgar ao persoal 
formación especializada para mellorar a calidade e eficacia da disciplina urbanística, faci-
litando a súa participación en conferencias e cursos; a promoción de investigacións para 
determinar os feitos e identificar os presuntos responsables da comisión de infraccións 
graves ou moi graves; a paralización e/ou incoación prioritaria e urxente de expedientes 
de reposición da legalidade de obras en curso de execución sen licenza municipal ou 
autorización autonómicas preceptivas e cuxo prazo de caducidade estea próximo a 
cumprirse; a imposición de multas coercitivas no caso de incumprimento voluntario da 
orde de demolición ou a súa execución subsidiaria transcorrido un ano dende a súa exe-
cutividade. A consecución da máxima coordinación, colaboración e participación dos 
concellos para a consecución de óptimos resultados no eido do urbanismo, mediante a 
realización de actuacións tales como a vixilancia do cumprimento por parte dos conce-
llos do seu deber de revisar licencias contrarias ao ordenamento xurídico; dar a coñecer 
a actividade e as funcións da axencia aos concellos galegos non adheridos á mesma ou 
o asesoramento aos concellos na interpretación da normativa urbanística.
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E que, en última instancia, toda a actuación da Administración publica diríxese á protección 
do benestar dos cidadáns e, en materia urbanística, esta finalidade última da actividade adminis-
trativa maniféstase na promoción do seu dereito a un medio urbano e rural axeitado para o des-
envolvemento da persoa, consonte ao disposto no artigo 45 da Constitución Española de 1978, 
na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e na Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas.

 

II.5. DAS SOCIeDADeS MeRCANTÍS PÚBlICAS AuTONÓMICAS
 

SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO AMBIENTE DE GALICIA (SOGAMA)

A Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) é unha empresa pública autonómica que 
se adica principalmente á xestión e tratamento dos residuos urbanos producidos no territorio 
galego.

Orientadas á protección, conservación e coidado do medio ambiente no seu conxunto, as 
súa liñas de acción céntranse:

 - En dar un tratamento axeitado a todos os residuos que recibe, fomentando a valoriza-
ción material dos mesmos e naqueles nos que non é posible, valorizando enerxetica-
mente os mesmos coas máximas garantías ambientais. 

 - Na concienciación e divulgación ambiental, a través de campañas educativas relacio-
nadas coas boas prácticas na prevención e menor produción de residuos en orixe, a 
recollida selectiva, o aforro enerxético e o transporte limpo.

 - Na promoción da compostaxe doméstica e industrial.

 - Na participación en proxectos de innovación tecnolóxica ambiental.

 - No fomento do transporte sostible para os residuos urbanos, apostando polo ferroca-
rril, como medio máis eficiente, fiable e respectuoso co medio ambiente.

 - Na colaboración coas universidades galegas a través da docencia en masters e cursos 
específicos de postgrao vencellados ao medio ambiente.

 - Ampliacións das instalacións do Complexo Medioambiental de Cerceda co obxectivo 
de que os residuos urbanos teñan valorización material e enerxeticamente os que se 
poidan, e enviando unicamente ao vertedoiro os impropios ou desbotables. Esta amplia-
ción permitirá poder tratar ata 1.000.000 Tm de residuos.
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III. ORZAMENTO DE GASTOS POR PROGRAMA

III.1. PROGRAMAS De GASTO

III.1.1. PROGRAMA 521A - URBANISMO:
 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
O contido do programa é o desenvolvemento das actuacións necesarias para converter o 

territorio nun factor protagonista da competitividade e da igualdade e polo tanto nun axente 
activo de desenvolvemento económico e de cohesión social, e conseguir, mediante as oportunas 
intervencións de regulamentación sobre os usos do solo e accións de construción de edificacións, 
unha maior calidade de vida para os cidadáns.

Obxectivo estratéxico:

 - OE.3.04.01 Completar o proceso de ordenación urbanística do territorio galego fomen-
tando a participación da cidadanía no mesmo e a protección do solo

 

Indicadores de resultado asociado a ese obxectivo estratéxico:

 - IR 3.4.01 Superficie do territorio ordenada con criterios de eficiencia e sustentabilidade.
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
A súa execución presentase para dar solución as seguintes necesidades:

 - De ordenación e planificación das actividades humanas sobre o territorio, pola carencia 
de figuras de ordenación do territorio e de plans de ordenación municipal que están a 
impedir o desenvolvemento ordenado do territorio e a aplicación de criterios de cre-
cemento sostibles

 - De implicación de todos os axentes sociais intervintes para lograr, a través da cohesión 
social, o impulso de xeito decidido aos plans aprobados.

 - De fomento de iniciativas que contribúan a incrementar o interese dos suxeitos implica-
dos para axilizar a xestión e posta en valor do contido dos plans e programas.

 - De humanización das vilas de Galicia tendo en conta o modelo social de integración 
cidadá de persoas nativas e inmigrantes para buscar o achegamento dos entramados 
urbanos aos seus habitantes mediante a adecuación e creación de espazos públicos para 
as necesidades vixentes.

 - De actividades de formación e orientación de profesionais e equipos colaboradores 
para concienciar aos cidadáns sobre a importancia da planificación e ordenación do 
territorio no benestar e na calidade de vida.
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POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
O ámbito de aplicación das actuación do programa abarcan a totalidade do territorio da 

comunidade autónoma o que determina o seu carácter universal.

Coa implantación das actuación que se propón pretendese acadar o seguinte resultado:

 - Un territorio convertido en axente activo de desenvolvemento económico e cohesión 
social.

 - Un maior respecto co medio ambiente e, en definitiva, mellores condicións de habita-
bilidade e benestar no contorno de relación social dos residentes na nosa comunidade, 
conservando e mellorando o necesario equilibrio de relación home-natureza.

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
A situación actual, dende a premisa do obrigado cumprimento da ordenación do territorio 

e da planificación urbana, está determinada polos seguintes datos significativos:

Por unha parte o feito de que mais do 60 % dos concellos de Galicia están redactando o 
seu planeamento municipal, a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, ten 
comprometido axudas económicas para estes concellos para o cumprimento do obxectivo de 
que o planeamento acade a todo o territorio da comunidade autónoma, o que se pretende para 
o horizonte de 2017-2021 

Por outro lado, a continuación con actuacións do plan Hurbe como elemento revitalizador 
do territorio e do reequilibrio territorial mediante a realización dunha serie de actuacións en 
espazos de relación publica, co fin de contribuír ao desenvolvemento local desas zonas e poñer a 
disposición dos seus habitantes os valores de ditos espazos. Durante os últimos anos asináronse 
mais de 200 acordos de colaboración con concellos, 61 % do total, para execucións destas actua-
cións o obxectivo é acadar o 70 % ata o ano 2018. Así mesmo cabe sinalar as execucións en in-
vestimento inmaterial relativas a investigación e divulgación de estudios en materia de urbanismo.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
O marco legal de desenvolvemento das actuacións do programa de urbanismo ven deter-

minado, por un lado, polo establecido na lexislación de ordenación do territorio e urbanismo 
en canto as subvencións para a redacción do planeamento urbanístico ás entidades locais e, por 
outro polos acordos de colaboración para a posta en valor do plan Hurbe que se enmarcan no 
disposto pola lexislación de Réxime Local en canto lle correspónde á comunidade autónoma, 
a prestación da cooperación e asistencia activa que as entidades locais puideran precisar para 
o eficaz cumprimento das súas tarefas, podendo levar a cabo mediante subvencións eventuais 
ou continuas e a subscrición de convenios as relacións de colaboración e cooperación econó-
mica. Cabe así mesmo mencionar a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e o 
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seu Regulamento como instrumentos normativos para desenvolver as actuación do contido do 
programa.

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
Co desenvolvemento do programa pretendese a consecución da finalidade prevista, que se 

describe do seguinte xeito: 

 - Manter e mellorar as iniciativas de fomento da redacción de figuras de planeamento 
municipal e supramunicipal, mediante axudas económicas e colaboracións coas corpo-
racións e/ou outros entes locais da Comunidade Autónoma de Galicia.

 - Fomentar a elaboración de planeamento sectorial para desenvolvemento e planificación 
de actuacións, sobre partes do territorio, que pola súas especificidades o requiran.

 - Incentivar a dispoñibilidade de planeamento urbanístico municipal, mediante o financia-
mento da execución de actuacións de construción e mellora do contorno construído, 
mediante colaboracións cos concellos da nosa comunidade.

 - Mellorar a calidade do ambiente urbano, mediante a implantación de edificios e outras 
infraestruturas de equipamentos en lugares estratéxicos definidos en colaboración coas 
entidades locais e comarcais.

 - Colaborar con órganos e entidades para dispoñer de información territorial actualizada 
a disposición de todos os cidadáns.

 - Dotar á Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo dos medios e recur-
sos técnicos axeitados para o desenvolvemento das súas funcións.

 

Para a consecución deste obxectivos prevese a convocatoria pública de ordes de axudas di-
rixidas aos concellos para a redacción do seu planeamento urbanístico, a selección de actuacións 
para incluír no Plan Hurbe e formalización dos correspondentes acordos para a súa posta en 
valor. Con todo isto dáse solución a problemas concretos ao poñer á disposición da cidadanía as 
infraestruturas do Plan Hurbe e de instrumentos de planeamento ás corporacións locais para un 
desenvolvemento harmónico das actuacións sobre o territorio.

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres
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Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)

X

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

 

IDeNTIFICACIÓN DuN Ou VARIOS OBXeCTIVOS eN MATeRIA De IGuAl-
DADe PReSeNTeS NA NORMATIVA e PlANS VIXeNTeS e Que SON De 
APlICACIÓN NO DeSeNVOlVeMeNTO DAS ACCIÓNS CONTeMPlADAS 
NeSTe PROGRAMA 

Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do departamento

Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e homes

Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres e 
homes na sociedade

Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais e 
nas condicións de traballo

Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres

Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información

Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación 
territorial e vivenda

X

Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que facilite 
a conciliación e a corresponsabilidade

Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos os ámbitos 
da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte, saúde, etc.)

Participación das mulleres no desenvolvemento rural
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Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de pobreza 
ou exclusión social

Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero

Outros (especificar)

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

 

III.1.2.  PROGRAMA 541A - DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE MEDIO 
AMBIENTE:

 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
A finalidade do programa é o funcionamento e a coordinación dos servizos centrais e pe-

riféricos (xefaturas territoriais), tanto no que atinxe aos medios humanos como aos materiais 
e de organización, actuando de soporte básico para a execución do resto dos programas da 
consellería, co obxectivo de acadar maiores cotas de efectividade e racionalidade administrativa 
e de prestar un servizo público de calidade aos cidadáns que se relacionan coa administración 
competente en materia medioambiental.

Obxectivo instrumental:

 - OI.3.4.01 Contribuír á conservación da natureza, ordenación do territorio e da paisaxe 
e cohesión territorial

 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
As actividades que desenvolve céntranse na dirección, coordinación e control nas áreas de 

actividade competencia da consellería e, máis en concreto:

 - Na preparación, licitación e adxudicación dos expedientes de contratación pública com-
petencia da consellería.

 - Na xestión e administración dos recursos económicos da Secretaría Xeral Técnica.

 - Na xestión de gastos de persoal e de funcionamento dos servizos centrais e periféricos.

 - Na xestión e control dos convenios e protocolos nos que sexa parte a consellería.

 - No estudo e tramitación dos anteproxectos e proxectos de disposicións de carácter 
xeral que elaboren os distintos centros directivos, así como a coordinación das funcións 
xurídico-administrativas que desenvolvan as distintas unidades da consellería.
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 - Na coordinación dos servizos e centros administrativos dependentes da consellería.
 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
As actuacións financiadas con este programa de gasto están orientadas a atender as ne-

cesidades de funcionamento dos servizos administrativos da Consellería de Medio Ambiente e 
Ordenación do Territorio, o que redunda en beneficio dos cidadáns demandantes dos servizos 
prestados por este departamento.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
 - Decreto 146/2016, do 13 de novembro, polo que se establece orgánica das Conselle-

rías da Xunta de Galicia.

 - Decreto 167/2015, do 13 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica da 
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

 - Orde do 15 de marzo de 2012 sobre delegación de competencias no secretario xeral 
técnico e noutros órganos da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestru-
turas.

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
As actividades nas que se concreta este programas son:

 - Xestión do persoal da consellería. 

 - Xestión do gasto asociado ao funcionamento operativo dos servizos administrativos.

 - Coordinación dos servizos e centros administrativos dependentes da consellería co fin 
de acadar un funcionamento máis eficiente dos servizos, evitando duplicidades.

 - Coordinación e tramitación da produción normativa da consellería e dos entes do sec-
tor público adscritos a este departamento.

 - Avanzar na centralización da contratación administrativa da consellería.
 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres
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Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión X

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Secretaría Xeral Técnica

 

III.1.3. PROGRAMA 541B - CONSERVACIÓN DA BIODIVERSIDADE E POSTA EN 
VALOR DO MEDIO NATURAL:

 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
Obxectivo estratéxico: 

 - OE.3.04.02 Garantir un estado de conservación favorable do patrimonio natural, impul-
sando una xestión e protección eficiente e sustentable

 

Indicadores de resultado:

 - IR 3.4.02- Número de instrumentos de planificación de espazos da Rede galega de 
espazos protexidos aprobados (Nota: indicador provisional, pendente de aprobación 
definitiva)

 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
Contribuír á conservación do medio, do patrimonio natural e da biodiversidade dunha 

forma compatible co desenvolvemento das actividades humanas, é unha obriga que o goberno 
debe garantir. Ningunha actividade humana pode prescindir da compoñente ambiental, porque 
constitúe o medio sobre a que se sustenta. 

A rede Galega de Espazos Protexidos, a súa xestión e conservación constitúe, en esencia, 
o eixo básico sobre o que pivota a acción da Administración pública, consciente da necesidade 
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de dotala de réximes xurídicos axeitados, acompañados de medidas activas de conservación, 
restauración e posta en valor.

Merece especial atención para o próximo exercicio 2018 o avance nas medidas establecidas 
no Plan de ordenación dos recursos naturais da Rede Natura 2000 de Galicia coñecido como 
Plan Director. Así mesmo, e tras a creación da Rede de Parques Naturais de Galicia no ano 2017, 
no vindeiro exercicio 2018 debe avanzarse na xestión coordinada dos espazos que a integran, 
de xeito que se complementarán os obxectivos formulados nas propias normativas autonómica 
e estatal cos obxectivos e directrices da Rede Natura 2000, concluíndo coa elaboración dos 
plans reitores de uso e xestión (PRUX) que desenvolverán as directrices emanadas dos plans de 
ordenación dos recursos naturais (PORN) de cada parque natural. Isto permitirá consolidar un 
modelo coordinado de xestión destes espazos naturais e impulsar divulgación dos seus valores 
naturais mediante a marca “Galicia Natural e Única”

A conservación da vida silvestre como expresión da preservación dos elementos da biodi-
versidade constitúe así mesmo un obxectivo básico. Nos últimos anos a produción normativa e a 
implementación de instrumentos e ferramentas ao servizo da conservación das especies ten sido 
abundante, e isto suxire a necesidade de planificar e establecer as medidas axeitadas para garan-
tir a conservación das especies tendo en conta a prioridade das máis ameazadas. Neste senso, 
seguiranse impulsando a elaboración de novos instrumentos de planificación para a conservación 
e recuperación de especies ameazadas, con especial incidencia na elaboración de plans integrais 
que contemplen a preservación de especies, tanto de fauna como de flora, con requisitos de 
conservación análogos, implementándose así mesmo as medidas de seguimento da conservación 
e recuperación contidas nos plans xa aprobados.

Protexer activamente os animais de compañía e afondar nas políticas e accións centradas 
na eliminación do maltrato animal e o abandono de mascotas, é un dos obxectivos principais da 
nova lei de protección e benestar animal aprobada no ano 2017. O novo texto legal supón un 
importante avance na loita contra o maltrato animal e implementa gran cantidade de medidas 
e accións que perseguen garantir a protección, posesión e tenza responsable dos animais de 
compañía, buscando acadar o máximo nivel de protección e benestar destes animais. Durante o 
2018 prevese o desenvolvemento regulamentario desta norma e unha importante campaña de 
divulgación en medios de fomento da adopción de animais abandonados, como un paso máis 
nos obxectivos a acadar nesta materia.

De xeito análogo, a Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza, constituíu o 
primeiro instrumento xurídico xeral en establecer un marco de protección referido ao conxun-
to do territorio galego e que comprendía no seu ámbito de aplicación os espazos naturais, a 
fauna e a flora silvestres. As previsións desta lei e os seus desenvolvementos regulamentarios 
permitiron salvagardar os valores intrínsecos aos espazos naturais declarados como protexidos 
e manter nun bo estado de conservación a biodiversidade presente en Galicia. Sen embargo, o 
tempo transcorrido dende a súa aprobación, as modificacións incorporadas na normativa básica 
comunitaria e estatal, e a propia aplicación práctica da lei ao longo destes anos, teñen aconse-
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llado a súa revisión, co obxecto de acadar una protección máis eficaz do patrimonio natural e 
da biodiversidade existente na nosa comunidade autónoma, estando previsto rematar no 2018 
o proceso de revisión iniciado no ano 2016 cara a aprobación dunha nova Lei do Patrimonio 
Natural de Galicia.

Como eixo transversal aplicable, incidirase no desenvolvemento de programas de divulga-
ción, información e educación ambiental que permitan sensibilizar e concienciar á cidadanía sobre 
a importancia de alcanzar un uso sostible do medio natural, acercando os temas ambientais á 
poboación e propiciando a participación da cidadanía nesta materia

A posibilidade de recreo no medio natural constitúe tamén unha demanda cidadá. Trátase 
de proporcionar espazos de lecer a través da natureza, que servan de vehículo mediante o que 
achegar á poboación os valores deste medio, co fin de aumentar a súa valoración sobre a natu-
reza e lograr así unha maior sensibilización e implicación na súa conservación.

Por outra banda, o programa 541B contempla tamén as necesidades relativas á aplicación de 
políticas preventivas, funcións de policía e vixilancia, control e prevención de impactos no medio 
natural, para o que é preciso dispor dunha adecuada dotación de medios humanos e materiais co 
obxecto de adoptar as medidas correctoras e/ou compensatorias, de ser o caso.

Por último, este programa tamén promove o ordenado aproveitamento das especies da 
fauna cinexética e piscícola nas augas continentais, asegurando unha xestión sostible dos ecosis-
temas.

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
Ademais da poboación en xeral:

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

 - Ás Corporacións Locais.

 - Aos visitantes dos espazos naturais.

 - Ás sociedades protectoras de animais domésticos.

 - Ás sociedades e entidades colaboradoras e representativas da actividade cinexética e 
piscícola.

 - Aos colectivos de gandeiros, agricultores e silvicultores. 

 - Ás asociacións ecoloxistas entre cuxos fins figure a conservación do patrimonio natural 
e a biodiversidade.

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
A conservación do Patrimonio Natural e a Biodiversidade en Galicia ten como escenario 

común fundamental a súa grande heteroxeneidade, expresada por unha banda na variabilidade 
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das características bioxeográficas e socioecolóxicas, pero tamén, na conxunción de características 
e factores derivados; por unha banda, dos aspectos ecolóxicos e xeográficos e por outra, nas 
iteracións humanas que afectan á práctica totalidade do territorio, e que teñen na configuración 
territorial de Galicia o seu aval máis significativo. 

Galicia amosa sen dúbida, un perfil crecentemente urbano e unha translación da poboación 
dende o interior á costa, sen embargo non debemos de esquecer que o 90% do territorio é rural, 
e nel aséntase tamén unha importante porcentaxe da poboación total. Esta afirmación ten o seu 
aval máis significativo nas 26.892 entidades singulares de poboación con menos de 100 habitantes 
e os 198 municipios con menos de 5.000 habitantes dun total dos 313 dos concellos galegos.

O territorio galego amósase ademais como un escenario complexo, no que a demanda de 
bens e servizos ten unha correlación directa coa dispersión da poboación e coas necesidades 
estruturais. As características da propiedade, o alto peso do sector primario, a alta produtividade 
dos ecosistemas, as fortes demandas de solo para os usos agrarios, forestais ou urbanísticos, a 
gran dispersión da poboación ou a ocupación intensa dunhas áreas, que incrementan a demogra-
fía en termos relativos, fronte ao abandono propiciado polo éxodo rural noutras, configuran este 
territorio de fortes contrastes dun xeito significativo. Este contexto intensamente antropizado, 
cunha compoñente rural moi acusada, presenta unha forte dependencia entre as actividades 
coas que a biodiversidade coexiste e o equilibrio das poboacións silvestres depende, en grande 
medida, da existencia e da harmonización coas actividades que se desenvolven e manexan no 
territorio.

As políticas de conservación da natureza abórdanse desde a Consellería de Medio Ambien-
te e Ordenación do Territorio, e isto propicia un enfoque integrado das políticas do territorio. 
Moito do que queremos conservar hoxe, non se conservou só, é o resultado dunha xestión, da 
racionalidade no uso e no aproveitamento dos recursos levados a cabo por persoas que desen-
volven a súa actividade no territorio. 

No ámbito das competencias da Dirección Xeral de Patrimonio Natural determínanse as 
seguintes problemáticas a abordar:

 - Deterioro e perda da biodiversidade e do patrimonio natural.

 - Representatividade das áreas protexidas en termos relativos no contexto español e 
comunitario.

 - A excesiva complexidade para sacar adiante a planificación específica de instrumentos 
que fixen as normas de uso, xestión e desenvolvemento transversal dos espazos pro-
texidos como Plans reitores de uso e xestión, plans de conservación...

 - Estado incipiente de instrumentos de conservación dalgunhas especies de fauna e flora 
catalogadas. Poucos plans de conservación de especies aprobados, debido ao conflitivo 
da súa tramitación. Debe seguirse centrando esforzos en dar a coñecer e explicar os 
motivos e contidos dos plans tanto aos sectores da poboación afectados polas medidas 
de conservación como aos que reclaman medidas de conservación das especies

Memoria II CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO 
TERRITORIO



2018

Proxecto

359

 - Insuficiencia de infraestruturas, equipamentos e servizos de uso público que garantan o 
uso apropiado e sostible do medio natural, en especial, nos espazos naturais protexidos. 
Estas infraestruturas e equipamentos son a ferramenta básica na ordenación do uso 
público e ademais de ser insuficientes nalgúns casos non alcanzan a calidade necesaria. 
Cómpre, polo tanto, seguir coa dotación encamiñada a este fin que inclúa novos equi-
pamentos e mellore a súa calidade.

 - A oferta limitada dos servizos a visitantes nos espazos naturais protexidos constitúe 
unha debilidade.

 - As áreas protexidas en xeral e os parques, en particular, constitúen escenarios obxec-
tivos de gran valor intrínseco para o desenvolvemento económico e social. É necesario 
continuar con liñas de axudas necesarias para a promoción socioeconómica dos espazos 
naturais, o desenvolvemento sostible, a mellora da calidade de vida, o apoio ás oportu-
nidades empresariais e o fomento e mellora das canteiras de emprego que constitúen 
un obxectivo de primeira magnitude.

 - Necesidade de avanzar na transmisión de coñecemento e difusión dos valores do patri-
monio natural e a biodiversidade, como ferramenta principal ao servizo da conservación 
e da poboación.

 - Necesidade de mellorar a accesibilidade das canles fluviais para a ictiofauna, fomentando 
a conectividade dos hábitats e as especies.

 - Necesidade de incrementar os plans de ordenación de ríos que activen as medidas a 
adoptar para conseguir un aproveitamento sostible das poboacións piscícolas e dos 
ecosistemas acuáticos continentais. 

 - Precísase apoio para a ordenación da actividade cinexética e piscícola e para paliar os 
ataques das especies silvestres de fauna ao gando e aos cultivos agrícolas, que xeran gran 
tensión social, polo que cómpre continuar coas liñas de axudas de carácter compensa-
torio para os afectados. Así mesmo, seguirase traballando para evitar os danos, dando 
continuidade ás liñas de axudas para medidas preventivas fronte aos danos ocasionados 
pola fauna silvestre implementadas en anteriores exercicios.

 - Necesidade de mellorar a participación dos colectivos implicados na toma de decisións 
ambientais.

 - Insuficiencia de medios para afrontar a necesidade crecente de informar plans, pro-
gramas e proxectos que podan afectar á integridade dos espazos naturais, hábitats e 
especies ameazadas.

 - Impulsar a conservación e mellora do patrimonio natural nos espazos naturais mediante 
actuacións que permitan a conectividade de zonas urbanas e perirubanas para evitar 
a perda ou deterioro de especies e hábitats e lograr a máxima dotación de superficie 
verde.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
A décima Conferencia das Partes do Convenio sobre a diversidade biolóxica (CoP10), ce-

lebrada en Nagoya (Japón) en 2010, concluíu coa aprobación del Plan estratéxico mundial para 
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a biodiversidade 2011-2020, o Protocolo de Nagoya sobre o acceso aos recursos xenéticos e 
participación xusta e equitativa nos beneficios que se deriven de súa utilización (Protocolo ABS), 
e unha estratexia de mobilización de recursos ao servizo da biodiversidade mundial. Neste mo-
mento, a UE impulsa a adopción da Estrategia Europea sobre a biodiversidade ata 2020. Este 
contexto vaise reflectir nos marcos comunitarios de acción e nos regulamentos que desenvolven 
os fondos comunitarios. 

Todas as actuacións previstas acomódanse aos principios do VI Programa de Acción Comu-
nitaria en materia de medio ambiente, programa que resulta de especial interese como ferramen-
ta de primeira importancia para acometer iniciativas de desenvolvemento sostible.

Por último, detállanse as disposicións legais que enmarcan as actuacións do programa:

1. Comunitaria

 - 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 2009/147/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 30 de novembro de 
2009, relativa á conservación das aves silvestres.

 

2. Estatal

 - Real decreto 630/2013, do 2 de agosto, polo que se regula o Catálogo español de es-
pecies exóticas invasoras. 

 - Real decreto 139/2011, do 4 de febreiro, para o desenvolvemento do Listado de Es-
pecies Silvestres en réxime de protección especial e do Catálogo Español de Especies 
Ameazadas.

 - Real decreto 1082/2008, do 30 de xuño, sobre ampliación das funcións e servizos da 
Administración do Estado traspasados á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia 
de conservación da natureza (Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas 
de Galicia).

 - Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade, modifica-
da pola Lei 33/2015, do 21 de setembro.

 - Real decreto 287/2002, do 22 de marzo, polo que se desenvolve a Lei 50/1999, do 23 
de decembro, sobre o réxime xurídico da tenza de animais potencialmente perigosos.

 - Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o réxime xurídico da tenza de animais poten-
cialmente perigosos.

 

3. Autonómica

 - Decreto 69/2016, do 19 de maio, polo que se crea a Rede de Parques Naturais de 
Galicia

Memoria II CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO 
TERRITORIO



2018

Proxecto

361

 - Decreto 80/2015, do 11 de xuño, polo que se aproba o Plan de Conservación do Mo-
numento Natural da Praia das Catedrais.

 - Decreto 30/2015, do 5 de febreiro, polo que se aproba o Plan de conservación do 
humidal protexido Lagoa e areal de Valdoviño.

 - Decreto 10/2015, do 22 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 67/2007, do 22 de 
marzo, polo que se regula o Catálogo Galego de Árbores Senlleiras.

 - Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de conserva-
ción os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da 
Rede Natura 2000 de Galicia.

 - Decreto 9/2014, do 23 de xaneiro, polo que se aproba o Plan de conservación da píllara 
das dunas (Charadrius alexandrinus L.) en Galicia.

 - Decreto 75/2013, do 10 de maio, polo que se aproba o Plan de recuperación da subes-
pecie lusitánica do escribano palustre (Emberiza schoeniclus L.subsp. lusitanica Steinba-
cher) en Galicia.* Decreto 70/2013, do 25 de abril, polo que se aproba o Plan de 
recuperación do galápago europeo (Emys orbicularis L.) en Galicia.

 - Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia.

 - Decreto 167/2011, do 4 de agosto, por el que se modifica el Decreto 88/2007, do 19 
de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas e se actualiza o 
dito catálogo.

 - Decreto 297/2008, do 30 de decembro, polo que se aproba o Plan de xestión do lobo 
en Galicia.

 - Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies 
ameazadas.

 - Decreto 67/2007, do 22 de marzo, que se regula o Catálogo Galego de Arbores Sen-
lleiras.

 - Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados Espazos como 
Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais.

 - Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, polo que se regula a tenza de animais potencial-
mente perigosos na Comunidade Autónoma de Galicia e se crean os rexistros galegos 
de animais de compañía e potencialmente perigosos e de adestradores caninos.

 - Decreto 284/2001, do 11 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de caza de 
Galicia.

 - Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza.

 - Decreto 153/1998, do 2 de abril, polo que se aproba o regulamento que desenvolve 
a Lei 1/1993, do 13 de abril, de protección dos animais domésticos e salvaxes en cati-
vidade.

 - Decreto 130/1997, do 14 maio, polo que se aproba o regulamento de ordenación da 
pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continental.
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 - Lei 1/1993, do 13 de abril, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade.

 - Lei 7/1992, do 24 de xullo, de Pesca fluvial.

 - Decreto 149/1992, do 5 de xuño, polo que se aproba o Plan de Recuperación do Oso 
Pardo.

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
Beneficios a acadar:

 - Mantemento nun estado de conservación favorable de hábitats e especies mellorando 
o seu estado de conservación, de ser o caso.

 - Lograr unha representación axeitada dos hábitats e das especies propios de Galicia que 
garanta a súa conservación activa dentro das políticas de espazos naturais protexidos 
consolidando unha rede de espazos protexidos nun estado adecuado de conservación, 
cun modelo de xestión compartida e coordinada.

 - Ultimar a aprobación e aplicación dos instrumentos de planeamento dos espazos natu-
rais protexidos.

 - Posta en valor e desenvolvemento sostible social e económico dos territorios con mar-
cado carácter ambiental.

 - Establecer corredores verdes que proporcionen conectividade entre paisaxes, ecosiste-
mas, hábitats naturais ou seminaturais e que aseguren diversidade biolóxica e os proce-
sos ecolóxicos evolutivos.

 - Mellorar a situación de apoio ao desenvolvemento aos habitantes, empresas, ONG, 
entidades e institucións locais da área de influencia dos Parques Naturais, do Parque Na-
cional e dos espazos naturais protexidos, axudando a manter o tecido poboacional das 
áreas incluídas nos espazos, potenciando o valor dos espazos protexidos como axente 
de desenvolvemento económico e dinamizador das economías locais do seu contorno.

 - Dotar os espazos naturais das infraestruturas, equipamentos e servizos ambientais con 
suficiente oferta e calidade para o goce dos usuarios ordenando o uso socio recreativo 
do medio natural compatibilizándoo coa súa conservación e garantindo un uso racional 
do medio natural acorde coas demandas dos usuarios e coa fraxilidade dos ecosistemas.

 - Mellorar a información e difusión da importancia do Patrimonio Natural e da Biodiver-
sidade e garantir o goce, resaltando a importancia dos valores naturais e concienciando 
á cidadanía sobre a importancia de conservar a natureza.

 - Mellorar o nivel socioeconómico das poboacións que están integradas nos espazos 
protexidos, fomentando actividades produtivas respectuosas co medio, e a distribución 
equitativa dos beneficios ambientais.

 - Fomentar a participación das persoas e dos colectivos implicados na conservación do 
medio e na toma de decisións ambientais.
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 - Obter os máximos servizos ambientais e sociais das infraestructuras verdes e da bio-
diversidade para avanzar no valor que a sociedade lles outorga, que permitan o uso e 
desfrute público por parte da poboación.

 - Mellorar o nivel de protección e benestar dos animais de compañía.

 - Procurar o equilibrio das poboacións de fauna silvestre e a súa compatibilidade cos inte-
reses de agricultores e gandeiros.

 - Acadar un aproveitamento sostible dos recursos piscícolas e a súa preservación para as 
xeracións futuras.

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)

X

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

 

BReVe DeSCRICIÓN DO PROGRAMA DeNDe A PeRSPeCTIVA De XÉNeRO
As estratexias de conservación da biodiversidade constitúen unha oportunidade para pro-

mover a igualdade e a equidade entre homes e mulleres. As políticas seguidas desde a Dirección 
Xeral de Patrimonio Natural provocan por exemplo a introdución de novas actividades ou cam-
bios nas prácticas existentes. Tales cambios poden estar relacionados co uso da terra, agricultura, 
silvicultura, gandería, zonas pesqueiras e xestión dos recursos hídricos, entre outras actividades, 
nas que mulleres e homes levan a cabo participacións distintas, tendo acceso desigual a estes 
recursos e beneficiándose do seu uso de xeito diferente. No marco das estratexias nacionais e 
internacionais de conservación e preservación da Biodiversidade, calquera iniciativa nesta materia 
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debe garantir que o desenvolvemento e implementación das propostas, contribúan á igualdade, 
por medio da creación de posibilidades de acceso e beneficios equitativos tanto para as mulleres 
como para os homes. Isto queda garantido en todas as estratexias e plans nesta materia promo-
vidos desde a CMAOT.

A conservación da biodiversidade é na mesma medida, un asunto social e un problema am-
biental e o éxito da conservación sustentable depende principalmente do uso que os diferentes 
grupos de persoas lle dean aos recursos biolóxicos. Considérase que as mulleres teñen un papel 
clave na xestión da biodiversidade xa que teñen un papel crucial en campos como o da xestión 
da agricultura e son as responsables do control, desenvolvemento e transmisión do coñecemen-
to tradicional, moi ligado á conservación da biodiversidade. Dado que as mulleres representan 
polo menos a metade dous(as) usuarios(as) dous recursos biolóxicos, considérase primordial a 
súa implicación na conservación e a sustentabilidade destes recursos.

 

IDeNTIFICACIÓN DuN Ou VARIOS OBXeCTIVOS eN MATeRIA De IGuAl-
DADe PReSeNTeS NA NORMATIVA e PlANS VIXeNTeS e Que SON De 
APlICACIÓN NO DeSeNVOlVeMeNTO DAS ACCIÓNS CONTeMPlADAS 
NeSTe PROGRAMA 
Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do 
departamento

Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e 
homes

Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres 
e homes na sociedade

Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais 
e nas condicións de traballo

Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres

Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información

Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación 
territorial e vivenda

Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que 
facilite a conciliación e a corresponsabilidade

Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos 
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte, 
saúde, etc.)

X
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Participación das mulleres no desenvolvemento rural X

Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de 
pobreza ou exclusión social

Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero

Outros (especificar)

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Dirección Xeral de Patrimonio Natural

 

III.1.4. PROGRAMA 541D - CONTROL AMBIENTAL E XESTIÓN DE RESIDUOS:
 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
Obxectivo estratéxico: 

 - OE.3.5.01: Conservar e protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recur-
sos a través da xestión sostible dos residuos e a restauración de espazos degradados

 

Indicadores de resultado:

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

 - IR 3.5.01.b: Produción total de residuos domésticos
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
Un dos puntos fundamentais no que se centra este programa é a xestión de residuos. 

Os obxectivos básicos da actual política de residuos da UE son previr os residuos e fomen-
tar a reutilización, a reciclaxe e a recuperación para reducir o impacto ambiental. O obxectivo a 
longo prazo é que a UE se converta nunha sociedade da reciclaxe que se propoña coma obxec-
tivo evitar os residuos e utilizalos como recurso, proporcionando un alto nivel de protección ao 
medio.

Respecto dos residuos domésticos o Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 
2010-2022 establece as bases para impulsar a súa xestión en Galicia cara un novo escenario máis 
sustentable e acorde coa xerarquía de residuos marcada pola normativa, facendo especial fincapé 
na prevención e na valorización dos residuos.

Memoria II CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO 
TERRITORIO



2018

Proxecto

366

O Plan recolle os obxectivos marcados pola normativa vixente e establece novos marcos, 
especialmente en prevención e no despregue da recollida selectiva da fracción orgánica e no 
incremento do resto de recollidas, tanto en cantidade como en calidade.

Tamén ten en conta as particularidades do territorio galego (dispersión, multiplicidade de 
entidades poboacionais, estruturas organizativas, etc.) á hora de deseñar os modos de xestión e 
a súa loxística, tanto no que se refire aos modelos de recollida propostos, como ás posibilidades 
tecnolóxicas das infraestruturas de tratamento para cada fracción.

Os obxectivos a alcanzar son:

 - Estabilizar e reducir a produción de residuos en Galicia, en canto ao peso pero tamén 
en volume, diversidade e perigosidade, desaxustando a produción de residuos do crece-
mento económico. Fomentar a recollida selectiva en orixe, como estratexia para obter 
materiais de calidade que teñan saída no mercado da reciclaxe.

 - Potenciar a xestión e recollida en orixe da fracción orgánica.

 - Potenciar as recollidas comerciais en orixe.

 - Potenciar o mercado da reciclaxe. 

 - Garantir a complementariedade de modelos.

 - Desenvolver as infraestruturas precisas para tratar os residuos xerados, conseguir os 
obxectivos marcados e potenciar deste xeito a organización territorial, baixo criterios 
de suficiencia, proximidade, viabilidade ambiental e económica.

 - Minimizar o vertido final en depósitos controlados, especialmente da fracción biodegra-
dable e materiais recuperables.

 - Previr a contaminación do solo e rexenerar os solos degradados
 

Igualmente a produción e posterior xestión dos residuos industriais presenta impactos nega-
tivos sobre o medio, tanto polo seu volume, como polo seu potencial de conter substancias tóxi-
cas e perigosas. Nas últimas décadas, como consecuencia dos cambios na actividade económica, 
a produción deste tipo de residuos en Galicia incrementouse considerablemente, situándose en 
torno aos 2,4 millóns de toneladas anuais, incluíndo residuos non perigosos (RNP) e residuos 
perigosos (RP).

Nesta liña, este programa pretende dar unha resposta decidida ás esixencias formuladas 
pola Unión Europea, poñendo énfase no que se coñece como solucións a principio de liña para 
a xeración de residuos, orientadas a abordar o problema na súa orixe, mediante a minimización 
da súa xeración, seguindo a xerarquía marcada pola Directiva marco de residuos no tocante ao 
seu tratamento.

Entre os obxectivos xerais neste tipo de residuos, destaca o de dispoñer dunha visión ac-
tualizada da situación da xeración e xestión de residuos industriais en Galicia, como presuposto 
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esencial para establecer as prioridades de actuación en función do volume e perigosidade dos 
distintos tipos de residuos producidos conforme ás particularidades do tecido industrial galego.

Esta labor de diagnose ten unha fundamental importancia á hora de establecer as medidas 
concretas de redución en función dos distintos sectores produtivos e dos tipos de residuos pro-
ducidos por cada un deles, co fin de minimizar, cuantitativamente, o volume, e cualitativamente, 
a perigosidade dos residuos xerados así como orientar os sistemas do tratamento cara a súa 
valorización.

Deste xeito debemos incidir principalmente naqueles sectores que producen máis residuos, 
sen deixar de lado sectores secundarios en termos de xeración de residuos pero cun importante 
peso económico en Galicia, como o agroalimentario ou o de transformación da madeira e trans-
versalmente, abordar aqueles fluxos de residuos de orixe heteroxénea que presentan maiores 
dificultades de xestión pola dispersión na súa xeración, o que involucra maiores custos económi-
cos e ambientais na súa xestión.

Neste Programa igualmente incardínanse todas as actuacións da Xunta de Galicia en materia 
de control ambiental, ámbito no cal se buscará o obxectivo xeral de previr, reducir e controlar 
calquera tipo de contaminación, mellorando a avaliación ambiental e apoiando ás empresas nas 
tomas de decisións en relación coa minimización dos seus impactos.

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
Seguindo o disposto no punto anterior, debemos distinguir dous ámbitos, un o referente á 

xestión de residuos e outro ao control ambiental.

1. Xestión de residuos: 

a) En materia de prevención e redución da produción, as actuacións irán dirixidas tanto 
a produtores como consumidores, ao obxecto de propiciar un cambio progresivo nos 
procesos produtivos e nos hábitos de consumo así como nos modelos de xestión, pro-
movendo un uso máis eficaz dos recursos.

b) As actuacións vinculadas á recollida selectiva en orixe de todas as fraccións terán como 
eixe fundamental as entidades locais, ás que tamén irán dirixidas as ampliacións das do-
tacións das infraestruturas ambientais de xestión de residuos.

2. Control ambiental:

a) As actuacións de mellora da avaliación ambiental incidirán de xeito claro nas entidades 
locais galegas así como no sector empresarial, ao potenciar a rápida resolución dos pro-
cedementos, dentro do rigor absoluto ao disposto na normativa ambiental.

b) O fomento das medidas dirixidas á prevención e redución da contaminación ambiental 
teñen como público obxectivo o sector empresarial galego coa finalidade última de 
garantir a calidade de vida da poboación galega.
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DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
Entre as conclusións da diagnose realizada da xestión de residuos domésticos en Galicia nos 

últimos anos destacan as seguintes:

1. A baixa xeración per cápita de residuos en Galicia en comparación con outras comunidades 
autónomas e outros países da Unión Europea.

2. Insuficiente información referente a xeración e recollida de residuos. 

3. Avance na recollida de vidro, pero non en papel e envases.

4. Elevada porcentaxe de impropios na recollida selectiva da bolsa amarela e orgánica, o cal fai 
diminuír o potencial de recuperación de ambas fraccións e as súas posibilidades de acepta-
ción no mercado da reciclaxe e/ou dos fertilizantes e emendas orgánicas no caso da orgánica. 

5. As posibilidades de optimización que ofrecen as plantas existentes grazas á implantación de 
melloras nos procesos de clasificación, recuperación e tratamento que permitan optimizar o 
rendemento das mesmas.

6. A elevada dispersión territorial non fai aconsellable un modelo único de xestión, debendo 
incorporarse novas loxísticas para o medio rural onde algunhas recollidas selectivas teñen 
unha baixa eficiencia.

7. Baixo nivel de desenvolvemento das recollidas a grandes xeradores.

8. Necesidade de ampliar a xestión in situ, especialmente en lugares con elevada dispersión 
territorial e plantas de tratamento alonxadas, favorecendo o tratamento da fracción orgánica 
en plantas locais ou comarcais de compostaxe.

9. Necesidade de acometer medidas para impulsar a recollida separada de biorresiduos e a súa 
reciclaxe (os biorresiduos son aqueles que proceden exclusivamente da recollida selectiva). 
Dada a importancia da fracción orgánica sobre a xeración total de residuos, e o obxectivo 
que hai que conseguir antes de 2020, considérase prioritario actuar sobre a súa xestión. Para 
o que se vai levar a cabo a contratación de accións que fomenten a prevención (incluído 
o fomento da redución do desperdicio alimentario), a implantación e mellora da recollida 
selectiva, principalmente nas Entidades Locais, competentes na xestión de residuos domés-
ticos.

 

Os indicadores de seguimento do ano 2016 do Plan de Xestión de Residuos Urbanos de 
Galicia 2010-2022 máis salientables son:

 - Xeración de residuos por habitante: 1,117 kg/hab/día. 

 - Incremento da valorización material ata o 19,1% 

 - Diminución do rexeitamento, situándose no 33,3%
 

Respecto dos residuos industriais, no ano 2015 xeráronse en Galicia 2.876.818 t deste tipo 
de residuos.
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Destes, o 94% sobre o total, correspóndense con residuos non perigosos.

Sobre a cantidade xerada de residuos industriais, o seu tratamento, corresponde maiorita-
riamente con operacións de tratamento distintas da eliminación en vertedoiro, acadando para o 
ano 2015 un valor do 91% sobre o total xerado. 

En canto á distribución da xeración de residuos por provincias destaca A Coruña con prac-
ticamente a metade da produción (refino do petróleo e fabricación de aluminio). Lugo aumenta 
significativamente a taxa en relación aos residuos non perigosos, debido á importancia do sector 
da produción de aluminio na provincia. A maior xeración de residuos non perigosos corresponde 
a Coruña (sector da produción de enerxía eléctrica e do refino de petróleo), seguida de Ponte-
vedra (industria do automóbil, do papel, da extracción do granito e da madeira)..

En Galicia se localizan 649 instalacións para a xestión de residuos industriais, 456 instalacións 
se non temos en conta os almacenamentos, cunha capacidade de tratamento que supera os 8 
millóns de t/ano (excluídas as plantas de clasificación).

En relación á capacidade de eliminación, na actualidade cóntase cunha capacidade de elimi-
nación en vertedoiro de residuos perigosos de 400.000 t, respecto dos non perigosos a capaci-
dade autorizada restante para eliminar en vertedoiro elévase a 2,7 millóns de toneladas.

En base ao anterior resulta necesario afondar na identificación das necesidades de trata-
mento e na proposta de novas plantas en función da tipoloxía de tratamento, nos obxectivos 
de redución e valorización así como nos mecanismos de xestión e control das actuacións nesta 
materia, a través da Planificación específica na xestión desta tipoloxía de residuos. A aprobación 
do Plan de xestión de residuos industriais de Galicia 2016-2022, no ano 2016 constitúe o instru-
mento estratéxico en materia de planificación que fixa a folla de ruta a seguir nos próximos anos.

A produción e posterior xestión dos residuos industriais presenta impactos negativos sobre 
o medio, tanto polo seu volume, como polo seu potencial de conter substancias tóxicas e peri-
gosas. Nas últimas décadas a xeración deste tipo de residuos incrementouse considerablemente. 
Neste contexto, o Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galicia 2016–2022 (PRIGA) apro-
bado en decembro de 2016 vén a dar resposta á necesidade de dispor dunha ferramenta de 
planificación en materia de prevención e xestión de residuos industriais que integre as estratexias 
comunitarias máis actuais e, en concreto, a estratexia xeral da política de residuos contida no Plan 
Estatal Marco de Residuos 2016-2022 (PEMAR).

O PRIGA establece 17 programas específicos, que articulan obxectivos coherentes co PE-
MAR, con medidas concretas para cumprilos que inciden na preparación para a reutilización, 
e a valorización material dos residuos: un programa transversal de prevención de residuos e 
dezaseis programas específicos de xestión por fluxos de residuos (residuos da construción e 
demolición, aceites usados, sanitarios, pneumáticos, vehículos, PCB/PCT, pilas e acumuladores, 
aparellos eléctricos e electrónicos, lodos de depuración de augas residuais, agrarios, metálicos, 
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mineiros, buques e embarcacións, industriais non específicos, eliminación en vertedoiro e solos 
contaminados):

Polo que o obxectivo é o deseño e execución das actuacións necesarias para acadar os 
obxectivos do plan sobre redución da produción de residuos industriais e mellora da súa xestión, 
mediante a implementación das medidas previstas nos programas específicos para cada un dos 
fluxos de residuos industriais, nos programas específicos de xestión.

Os resultados que se pretenden acadar coas medidas propostas en cada programa de ac-
tuación son: reducir no 2020 a produción de residuos en relación á actividade económica (pre-
vención), como mínimo nun 10%, respecto aos valores de produción do 2010; maior implicación 
da cidadanía, especialmente dos produtores de residuos industriais, na importancia da prevención 
de residuos; mellorar a información para crear unha “concienciacolectiva” en materia de residuos; 
aumento da recollida, da preparación para a reutilización, a reciclaxe e a valorización de residuos, 
fomentando a introdución de novos tratamentos de preparación para a reutilización, reciclaxe e/
ou valorización; reducir a eliminación en vertedoiro; aumentar o emprego e as posibilidades do 
sector dos residuos; concienciación, tanto a nivel social como dos produtores, de que o residuo 
é un recurso aproveitable no marco da economía circular, o que redundará na creación de novos 
postos de traballo de calidade; mellorar e automatizar as ferramentas de información adminis-
trativas e xeneralizar o seu uso, de xeito que se faciliten as tarefas de control e seguimento de 
procesos e fluxos de residuos de produtores e xestores. 

Así mesmo deben manterse os mecanismos necesarios para o control ambiental das activi-
dades industriais galegas, tendo como obxectivo comprobar o grao de cumprimento da norma-
tiva ambiental e dos requisitos impostos nas autorizacións e avaliacións ambientais de proxectos, 
plans e programas, así como a detección de actuacións non autorizadas nin avaliadas pese a estar 
obrigadas a isto, buscando como fin un nivel elevado de protección do medio ambiente asegu-
rando un desenvolvemento sustentable na Comunidade Autónoma de Galicia.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
Este programa desenvólvese dentro do marco legal establecido por:

•	 Normativa comunitaria:

 - Decisión do Consello, do 19 de decembro de 2002, pola que se establecen os criterios 
e procedementos de admisión de residuos nos vertedoiros.

 - Directiva 2008/1/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de xaneiro de 2008, 
relativa á prevención e ao control integrado da contaminación.

 - Directiva 98/2008/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 19 de novembro 
de 2008, sobre los residuos e pola que se derogan determinadas Directivas (Directiva 
Marco de Residuos).

 - Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeo e do Consello do 24 de novembro de 
2010 sobre as emisións industriais (prevención e control integrados da contaminación).
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•	 Normativa estatal:

 - Real decreto lexislativo 1/2016, do 16 de decembro, polo que se aproba o texto refun-
dido de prevención e control integrados da contaminación.

 - Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados.

 - Lei 5/2013, do 11 de xuño, pola que se modifican a Lei 16/2002, do 1 de xullo, de 
prevención e control integrados da contaminación e a Lei 22/2011, do 28 de xullo, de 
residuos e solos contaminados

 - Real decreto 1481/2001, do 27 de decembro, polo que se regula a eliminación de resi-
duos mediante depósito en vertedoiro.

 - Real decreto 1383/2002, do 20 de decembro, sobre xestión de vehículos ao final da 
súa vida útil.

 - Real decreto 653/2003, do 30 de maio, sobre incineración de residuos.

 - Real decreto 1619/2005, do 30 de decembro, sobre a xestión de pneumáticos fora de 
uso.

 - Real decreto 9/2005, do 14 de xaneiro, polo que se establece a relación de actividades 
potencialmente contaminantes do solo e os criterios e estándares para a declaración de 
solos contaminados.

 - Real decreto 110/2015, do 20 de febreiro sobre residuos de aparatos eléctricos e elec-
trónicos

 - Real decreto 679/2006, do 2 de xuño polo que se regula a xestión dos aceites industriais 
usados.

 - Real decreto 508/2007, do 20 de abril, polo que se regula o subministro de información 
sobre emisións do Regulamento E-PRTR e das autorizacións ambientais integradas.

 - Real decreto 105/2008, do 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos 
residuos de construción e demolición.

 - Real decreto 106/2008, do 1 de febreiro, sobre pilas e acumuladores e a xestión am-
biental dos seus residuos.

 - Real decreto 110/2015, do 20 de febreiro de aparellos eléctricos e electrónicos.

 - Real Decreto 815/2013, do 18 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de emi-
sións industriais e de desenvolvemento da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e 
control integrados da contaminación.

 - Orden MAM/304/2002, do 8 de febreiro, pola que se publican as operacións de valori-
zación e eliminación de residuos e a lista europea de residuos.

 - Orden INT/624/2008, do 26 de febreiro, pola que se regula a baixa electrónica dos 
vehículos descontaminados ao final da súa vida útil.

 

•	 Normativa autonómica:

 - Lei 1 /1995, do 2 de xaneiro de 1995 de Protección ambiental de Galicia.
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 - Lei 8/2002, do 18 de decembro, de protección do ambiente atmosférico de Galicia

 - Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia. 

 - Decreto 156/1995, do 3 de xuño de Inspección ambiental. 

 - Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da produción 
e a xestión de residuos e o Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de 
Galicia.

 - Decreto 59/2009, do 26 de febreiro, polo que se regula a rastrexabilidade dos residuos. 

 - Decreto 60/2009, do 26 de febreiro, sobre solos potencialmente contaminados e pro-
cedemento para a declaración de solos contaminados.

 - Decreto 125/2012, do 10 de maio, polo que se regula a utilización de lodos de depura-
dora no ámbito do sector agrario na Comunidade Autónoma de Galicia.

 - Orde do 30 de maio de 1996, pola que se regula o exercicio da inspección ambiental 
única e a tramitación de denuncias ambientais, á súa vez modificada polas ordes do 15 
de novembro de 1999 e 13 de marzo de 2000. 

 - Orden do 20 de xullo de 2009, pola que se regula a construción e a xestión dos verte-
doiros no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 - Orde do 20 de xullo de 2009 pola que se regulan os contidos dos estudos de minimi-
zación da produción de residuos que deben presentar os produtores de residuos de 
Galicia.

 - Instrución técnica de residuos ITR/01/08, do 8 de xaneiro de 2008, da Secretaría Xeral 
de Calidade e Avaliación Ambiental, referente á elaboración de solos (tecnosolos) de-
rivados de residuos.

 

Dentro do planeamento debe destacarse o encadre de parte das actuacións deste programa 
no Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia 2010-2020.

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
 

1. Xestión de residuos:

Neste eido continuarase coa progresiva implantación do Plan de Xestión de Residuos Ur-
banos de Galicia 2010-2022 así como con actuacións que se estenden a diferentes ámbitos:

 - Prevención e redución da produción, partindo dunha política de comunicación a todos 
os niveis (produtores, consumidores, entidades locais, etc.) propiciando un cambio pro-
gresivo nos procesos produtivos e nos hábitos de consumo así como nos modos de 
xestión, promovendo un uso máis eficaz dos recursos.

 - Fomento da recollida selectiva en orixe de todas as fraccións, promovendo o mercado 
da reciclaxe, potenciando a adaptación dos puntos limpos de titularidade das entidades 
locais aos obxectivos previstos no Real decreto 110/2015, do 20 de febreiro, de apare-
llos eléctricos e electrónicos.
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 - Fomento da formación e concienciación co fin de implicar á cidadanía e ás distintas 
organizacións nas actuacións de xestión de residuos, maximizar a implicación e os coñe-
cementos da poboación e dos xestores.

 - Potenciar os medios que garantan a calidade e transparencia da información, a través da 
creación dun sistema compartido e homoxéneo de información estatística, que estea á 
disposición da poboación e que sexa facilmente comprensible.

 

Finalmente se porán en marcha as actuacións e medidas establecidas no Plan de Residuos 
Industriais de Galicia 2016-2022.

 

2. Control ambiental:

 - Potenciar unha cultura medioambiental nas actividades tendente a fomentar os sistemas 
de autocontrol ou xestión ambiental, incidindo no enfoque preventivo.

 - Reducir o impacto das actividades no medio ambiente, mediante accións que tendan a 
conseguir unha mellora ambiental a través da prevención e o control dos incumprimen-
tos que impliquen un maior risco para as persoas e o medio ambiente.

 - Promover a calidade, competencia técnica e mellora continua. 

 - Mellorar a avaliación ambiental, garantindo que as declaracións de impacto ambiental, así 
como as autorizacións ambientais integradas, sexan resoltas no menor tempo posible e 
dentro do rigor absoluto ao disposto na normativa ambiental.

 - Fomentar a introdución nas empresas de novas tecnoloxías dirixidas á prevención e 
redución da contaminación ambiental, en particular a redución dos residuos e emisións 
de gases efectos invernadoiro, así como á implantación de sistemas de xestión e control 
ambiental.

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres
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Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)

X

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

BReVe DeSCRICIÓN DO PROGRAMA DeNDe A PeRSPeCTIVA De XÉNeRO
No medio ambiente, as mulleres de todo o mundo cumpren funcións ben definidas: na 

ordenación da fauna e da flora, das terras áridas, dos humedais e da agricultura, na xestión da 
auga, etc. pero tamén na vixilancia do medio. Deste xeito aportan o seu tempo, aptitudes e vi-
sión persoal no desenvolvemento das comunidades, converténdose nunha fonte invalorable de 
coñecementos e pericia na xestión do medio ambiente.

Nun estudo do Banco Mundial do ano 2002 chegouse á conclusión de que a igualdade 
de xénero é fundamental para a economía dos países e de que o desenvolvemento sostible 
non é posible sen equidade. Estes dous elementos, igualdade e equidade, son en consecuencia 
elementos esenciais e condicións indispensables para a conservación do medio ambiente e o 
desenvolvemento sostible.

En calquera análise que se faga da muller e do medio ambiente debe terse en conta:

 - A división do traballo e as responsabilidades baseadas no xénero.

 - Os coñecementos, e cando nos referimos a eles non falamos só de nivel de educación 
senón tamén dos coñecementos tradicionais, de gran arraigo en Galicia. Moitos coin-
ciden en sinalar que os coñecementos das mulleres sobre o medioambiente son un 
recurso sumamente valioso que se ten desbotado con demasiada frecuencia.

 - O acceso aos recursos e o control destes 

 - A posición da muller dentro da familia e na comunidade, que determina en gran medida 
o control que estas teñen sobre as decisións relacionadas co medio ambiente, como as 
actividades de conservación e rexeneración do medio ambiente. 

 

Deste xeito na parte deste programa enfocada á xestión de residuos é de vital importancia 
a participación das mulleres nos cambios progresivos nos hábitos de consumo e nos procesos 
de reutilización e reciclaxe de todo tipo de residuos, na posta en marcha dos proxectos de 
compostaxe e máis concretamente nos de autocompostaxe. Pero dita participación non pode 
ser entendida como unha función exclusiva das mulleres, senón que as mulleres son o elemento 
clave e propulsor da sensibilización, formación e concienciación de todos aqueles que no seu 
entorno, por descoñecemento ou por abandono non colaboran na promoción dun uso máis 
eficaz dos recursos nunha economía circular.
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IDeNTIFICACIÓN DuN Ou VARIOS OBXeCTIVOS eN MATeRIA De IGuAl-
DADe PReSeNTeS NA NORMATIVA e PlANS VIXeNTeS e Que SON De 
APlICACIÓN NO DeSeNVOlVeMeNTO DAS ACCIÓNS CONTeMPlADAS 
NeSTe PROGRAMA 
Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do 
departamento

X

Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e 
homes

Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres 
e homes na sociedade

Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais 
e nas condicións de traballo

Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres

Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información

Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación 
territorial e vivenda

Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que 
facilite a conciliación e a corresponsabilidade

Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos 
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte, 
saúde, etc.)
Participación das mulleres no desenvolvemento rural

Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de 
pobreza ou exclusión social

Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero

Outros (especificar)

 

IDeNTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADeS PReVISTAS DIReCTAMeNTe RelA-
CIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGuAlDADe eNTRe MulleReS e HO-
MeS, INDICANDO PARA CADA uNHA, AS PeRSOAS ÁS Que eSTÁ DIRIXIDA. 
INDICAR, NO CASO De DISPOR DeSTeS DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTe-
RÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TeRRITORIAl, eTC.) Ou 
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PeRSOAS (IDADe, NIVel eDuCATIVO, eTC.), DeSTINATARIAS DAS AC-
CIÓNS.

Toda a sociedade

 

PReVISIÓN e VAlORACIÓN DOS POSIBleS eFeCTOS DO PROGRAMA 
SOBRe uN e OuTRO SeXO e SOBRe A IGuAlDADe De OPORTuNIDADeS 
eNTRe MulleReS e HOMeS.

Todas as accións planificadas prestan especial atención ao respecto da igualdade entre mu-
lleres e homes e sobre a redución da brecha de xénero existente polo que a previsión é que 
efectivamente redunden nesta liña.

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático

 

III.1.5. PROGRAMA 541E - COÑECEMENTO DO AMBIENTE E FOMENTO DA 
SUSTENTABILIDADE.:

 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
Instituto de Estudos do Territorio (IET)

Obxectivo estratéxico:

 - OE.3.4.03: Potenciar a integración e a consideración da paisaxe na acción do Goberno 
e identificar e caracterizar os valores e as potencialidades da paisaxe de Galicia cara a 
súa protección e xestión.

 

Indicador de resultado

 - IR 3.4.03: Superficie de paisaxe catalogada. (alcanzado en 2016)
 

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático

 - OE.3.4.04: Impulsar a sustentabilidade ambiental, desvinculando o crecemento econó-
mico da degradación do entorno, mediante o reforzamento do control e a observación 
ambiental. 

 

Indicador de resultado:
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 - IR 3.4.04: Poboación exposta a calidade do aire mala ou mellorable.
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
Este programa de gasto da cobertura, principalmente a dúas necesidades fundamentais.

Por unha banda, a través do Instituto de Estudos do Territorio (Iet) aténdese á protección, 
xestión e ordenación da paisaxe de Galicia, o estudo e análise do territorio e a elaboración, man-
temento e actualización da información xeográfica e cartográfica necesaria para o desenvolve-
mento destes estudos territoriais, así como a promoción da cultura da sustentabilidade territorial, 
fomentando a sensibilidade da cidadanía sobre o medio ambiente, o territorio e a paisaxe.

As políticas públicas en materia de ordenación do territorio encádranse e atopan a súa xus-
tificación na Axenda Territorial Europea 2020, que ten por obxecto a planificación do territorio 
cara a constitución dunha política común de cohesión. 

A Lei de protección da Paisaxe de Galicia constitúe o marco de referencia para o desen-
volvemento das políticas encamiñadas á protección, ordenación e xestión da paisaxe, así como á 
sensibilización cidadá. Esta lei establece unha serie de instrumentos que se teñen que desenvolver 
a partires das prioridades definidas na Estratexia da Paisaxe Galega, actualizada para o período 
2017-2020, e que propón un plan operativo estruturado en tres obxectivos xerais: a gobernanza 
da paisaxe, a elaboración de ferramentas específicas para a xestión da paisaxe e a formación 
e concienciación. Cada un destes obxectivos concrétase en liñas de actuación entre as que se 
poden destacar a aprobación do regulamento da Lei 7/2008, a elaboración de plans de acción 
da paisaxe, a promoción dos primeiros pactos pola paisaxe e a creación do Consello Asesor da 
Paisaxe de Galicia como instrumentos para acadar unha mellor gobernanza da paisaxe galega. Así 
mesmo, establece que estes instrumentos deben ser complementados con outras ferramentas 
específicas para a xestión da paisaxe. Con este fin darase continuidade á Colección Paisaxe Gale-
ga, con guías de boas prácticas para actividades mineiras e forestais e continuaranse os traballos 
da Guía para a elaboración de estudos da paisaxe urbana.

Esta estratexia contempla ademais outras actuacións, como o deseño da rede de itinerarios 
paisaxísticos contemplada nas Directrices de ordenación do territorio, que conecte lugares de 
alto valor paisaxístico polos seus elementos naturais e culturais ou os seus valores estéticos e 
panorámicos, e que deberá planificarse a través da rede viaria e de sendeiros xa existente.

No ano 2017 o Instituto de Estudos do Territorio puxo en marcha, en colaboración coa 
Dirección Xeral do Patrimonio Natural, o deseño da Estratexia de infraestrutura verde de Ga-
licia, que deberá finalizarse no ano 2018. Esta estratexia enmárcase na iniciativa da Comisión 
Europea de desenvolver unha estratexia para unha Infraestrutura Verde Europea (Comunicación 
da Comisión Europea “Infraestrutura verde: mellora do capital natural de Europa” do 6 de maio 
de 2013), así como na Lei 33/2015 do Patrimonio Natural e da Biodiversidade, que introduce a 
creación da “Estrategia Estatal de Infraestrutura Verde y de la Conectividad y Restauración Eco-
lógicas”, a cal ten como obxectivo a identificación e conservación dos elementos do territorio 
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que compoñen a infraestrutura verde, para que a planificación territorial e sectorial asegure a co-
nectividade ecolóxica e a funcionalidade dos ecosistemas, a mitigación e adaptación aos efectos 
do cambio climático e a restauración de ecosistemas degradados. As comunidades autónomas 
deberán desenvolver as directrices desta estratexia estatal nun prazo máximo de tres anos desde 
a súa aprobación. 

No eido da información xeográfica e territorial, dáse cumprimento aos mandatos legais 
establecidos na Lei 14/2010, do 5 de xullo, sobre as infraestruturas e os servizos de información 
xeográfica en España, no artigo 84.3 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanís-
tica e protección do medio rural de Galicia (LOUGA), no Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, 
polo que se aproban definitivamente as Directrices de Ordenación do Territorio, e no Decreto 
14/2017, do 26 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de ordenación da informació-
nxeográfica e da actividade cartográfica de Galicia.

Outra das accións que se levan a cabo dentro deste programa de gasto é o desenvolvemen-
to do Plan de seguimento da sustentabilidade territorial, establecido no Decreto 176/2013, polo 
que se aproba o Plan de seguimento das Directrices de ordenación do territorio de Galicia e da 
sustentabilidade territorial, que da resposta ás propias determinacións das DOTs.

Por outra banda a través da Subdirección Xeral de Meteoroloxía e Cambio Climático atén-
dense, entre outras, as seguintes funcións:

 - A xestión dos sistemas de observación ambiental e predición meteorolóxica de Galicia, 
e a súa difusión.

 - A participación no desenvolvemento de plans de continxencia fronte a catástrofes na-
turais ou antropoxénicas.

 - O impulso, desenvolvemento e coordinación de iniciativas e proxectos de investigación 
en material ambiental, a súa difusión e divulgación. 

 - A coordinación e seguimento da estratexia galega fronte ao cambio climático.

 - A elaboración e seguimento de inventarios de emisións de gases efecto invernadoiro e 
a aplicación do réxime de comercio de dereitos de emisión destes.

 - O control das redes de calidade do aire e do Rexistro Estatal de Emisións e Fontes 
Contaminantes. 

 - O soporte analítico das actuacións da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio 
Climático e o desenvolvemento e posta en marcha de novos métodos analíticos 

 

A Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 23 de outubro de 2000 
pola que se establece un marco comunitario de actuación no ámbito da política de augas, consi-
dera que a auga non é un ben comercial senón un patrimonio e que como tal hai que protexelo 
e defendelo. Por isto, esta Directiva, coñecida coma Directiva Marco da Auga, define como 
obxectivo establecer que o marco para a protección das augas superficiais continentais, as augas 
de transición, as augas costeiras a as augas subterráneas:
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 - Preveña todo tipo de deterioro adicional e protexa mellor o estado dos ecosistemas 
acuáticos e, con respecto as súas necesidades de augas, dos ecosistemas terrestres e 
humedais directamente dependentes dos ecosistemas acuáticos.

 - Promova un uso sustentable da auga na protección a largo prazo dos recursos hídricos 
dispoñibles.

 - Teña por obxecto unha maior protección e mellora do medio acuático, entre outras 
formas mediante a interrupción e supresión gradual dos vertidos, as emisións e as perdas 
de substancias perigosas prioritarias.

 - Garante a redución progresiva da contaminación da auga subterránea e evite novas 
contaminacións.

 

E que contribúa desta forma a:

 - Paliar os efectos das inundación e secas.

 - Garantir o subministro suficiente de auga superficial ou subterránea en bo estado, tal 
como require un uso da auga sustentable, equilibrado e equitativo.

 - Reducir de forma significativa a contaminación das augas subterráneas.

 - Protexer as augas territoriais e mariñas.

 - Lograr os obxectivos dos acordos internacionais pertinentes, incluídos aqueles cuxa 
finalidade é previr e erradicar a contaminación do medio ambiente mariño, mediante 
medidas comunitarias tendentes a interromper ou suprimir gradualmente os vertidos, 
as emisións a as perdas de substancias perigosas prioritarias, co obxectivo último de 
conseguir concentracións no medio mariño pretas aos valores básicos polo que se re-
fire ás substancias de orixe natural e próximas a cero polo que respecta ás substancias 
sintéticas artificiais.

 

Esta Directiva establece tamén a obriga dos estados membros de realizar un seguimento da 
calidade das augas superficiais para poñer en marcha as medidas necesarias co fin de alcanzar o 
bo estado ecolóxico das mesma.

O marco lexislativo complétase coa Directiva 2008/105/CE do Parlamento Europeo e do 
Consello do 16 de decembro de 2008 relativa ás normas de calidade ambiental no marco da 
política, que establece normas de calidade ambiental (NCA) para as substancias prioritarias e 
para outros contaminantes, co obxecto de conseguir un bo estado químico das augas superficiais. 

O Plan de Acción para a Estratexia Marítima na Área Atlántica establece na súa Prioridade 
2 a necesidade de desenvolver as capacidades de observación e predición do océano atlántico 
dende o litoral ata o océano profundo. Neste senso a Comisión insta aos Estados membros a 
mellorar os sistemas actuais de observación e predición e a desenvolver novas tecnoloxías que 
aumenten o coñecemento dos océanos e ofrezan un valor engadido aos sectores económicos 
costeiros.
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No ámbito da política de medio ambiente, e debido á súa incidencia sobre a saúde humana, 
son prioritarias dende hai décadas as actuacións relativas á calidade do aire e á protección da 
atmosfera. 

A Lei 8/2002, do 18 de decembro, de protección do ambiente atmosférico de Galicia ten 
como obxectivo o mantemento dunha elevada calidade do aire atmosférico debendo levarse a 
cabo mediante dúas liñas de actuación fundamentais:

 - En primeiro lugar, co establecemento de criterios de calidade (límites de inmisión) para 
o contido na atmosfera dos distintos contaminantes e, se é o caso, para as taxas de de-
posición destes sobre os solos, a vexetación, as augas, os materiais, etc.

 - En segundo lugar, coa fixación de límites de emisión para a descarga á atmosfera des-
tes contaminantes producidos nas actividades industriais, tráfico, aglomeracións urbanas, 
etc., e vertidos a través dunha ampla variedade de fontes emisoras (focos fixos, móbiles, 
emisións fuxitivas ou difusas).

 

A Lei 34/2007, do 22 de decembro, de calidade do aire e protección da atmosfera, aportou 
unha nova base legal para a avaliación e a xestión da calidade do aire en España. Esta Lei ten coma 
fin último alcanzar uns niveis óptimos da calidade do aire para evitar, previr ou reducir riscos ou 
efectos negativos sobre a saúde humana, o medio ambiente e demais bens de calquera natureza.

A Directiva 2008/50/CE do Parlamento e do Consello do 21 de maio de 2008, relativa á 
calidade do aire ambiente e unha atmosfera máis limpa en Europa, introduce regulacións para 
novos contaminantes e novos requisitos en canto á avaliación e a xestión da calidade do aire 
ambiente, establecendo medidas destinadas a:

 - Definir e establecer obxectivos de calidade do aire ambiente para evitar, previr ou re-
ducir os efectos nocivos para a saúde humana e o medio ambiente no seu conxunto.

 - Avaliar a calidade do aire ambiente nos estados membros baseándose en métodos e 
criterios comúns.

 - Obter información sobre a calidade do aire ambiente co fin de axudar e combater a 
contaminación atmosférica e outros prexuízos e controlar a evolución a longo prazo e 
as melloras resultantes das medidas nacionais e comunitarias.

 - Asegurar que esa información sobre calidade do aire está a disposición dos cidadáns.
Manter a calidade do aire cando sexa boa e mellorala nos demais casos.

 - Fomentar o incremento da cooperación entre os estados membros para reducir a con-
taminación atmosférica.

 

O Real decreto 102/2011, do 28 de xaneiro, relativo á mellora da calidade do aire, supón 
un importante salto cualitativo respecto á normativa en vigor ata a data, en canto ás esixencias 
de garantía de calidade e rastrexabilidade dos datos. Este Real Decreto indica que: “Co fin de 
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asegurar a exactitude das medicións e o cumprimento dos obxectivos de calidade dos datos 
fixados as autoridades e organismos competentes designados deberán: 

 - Garantir a rastrexabilidade de todas as medicións efectuadas en relación coa avaliación 
da calidade do aire ambiente cos requisitos establecidos na norma UNE-EN ISO/IEC 
17025. 

 - Asegurarse de que as institucións responsables do funcionamento das redes e as esta-
cións individuais dispoñan dun sistema de garantía e control da calidade que inclúa un 
mantemento periódico dirixido a asegurar a exactitude dos instrumentos de medición.

 - Asegurar o establecemento dun proceso de garantía e control da calidade para as acti-
vidades de compilación e comunicación de datos e a participación activa das institucións 
designadas para esa tarefa nos programas afíns de garantía da calidade da Comunidade”.

 

O Real Decreto 102/2011 tamén ten por obxecto regular a avaliación e establecer métodos 
e criterios comúns de avaliación das concentracións e depósitos de dióxido de xofre, dióxido de 
nitróxeno e óxidos de nitróxeno, partículas, chumbo, benceno, monóxido de carbono, ozono, 
arsénico, cadmio, níquel, benzo(a)pireno en aire ambiente e hidrocarburos aromáticos policícli-
cos distintos do benzo(a)pireno. 

Para o cumprimento da normativa citada anteriormente, os obxectivos estratéxicos da Di-
rección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático van dirixidos a reducir os niveis de 
contaminación, limitando ao mínimo os efectos prexudiciais para a saúde humana, prestando 
especial atención á poboación máis vulnerable e ao medio ambiente no seu conxunto.

A Directiva INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) establece as regras 
xerais para o establecemento dunha Infraestrutura de Información Espacial na Comunidade Eu-
ropea baseada nas Infraestruturas dos Estados membros. Aprobada polo Parlamento Europeo e 
o Consello o 14 de marzo de 2007 (Directiva 2007/2/CE), a súa transposición ao ordenamento 
xurídico español faise a través da Lei 14/2010, do 5 de xullo, sobre as infraestruturas e os servizos 
de información xeográfica en España. Nesta Directiva esíxese que se adopten servizos de datos 
espaciais comúns para os estados membros entre outros requisitos. 

A maiores debe sinalarse que dada a situación xeográfica de Galicia, como avanzada das 
perturbacións meteorolóxicas atlánticas, esta necesita dispoñer dunha predición meteorolóxica 
o máis específica e local posible, que facilite a adopción das medidas preventivas necesarias co 
fin de conseguir a protección do medio ambiente, pesca, agricultura, turismo, protección civil, 
sanidade e obras públicas fronte a situacións meteorolóxicas potencialmente adversas.

Finalmente este programa deberá ter en conta as recomendacións do Consello Europeo 
do 7 e 8 de febreiro de 2013 nas que no seu punto 10 indican que “Os obxectivos fixados en 
materia climática representarán como mínimo o 20% do gasto da UE durante o período 2014-
2020, e reflectiranse por conseguinte nos instrumentos adecuados para que contribúan a refor-
zar a seguridade do abastecemento enerxético, a construír unha economía con poucas emisións 
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de carbono e resistente ao cambio climático que aumente a competitividade de Europa e a 
crear máis emprego e postos de traballo máis ecolóxicos”. Isto permitirá seguir potenciando as 
actuacións fronte ao cambio climático, coa análise do impacto das emisións galegas e a proposta 
da súa mitigación, permitindo a elaboración dunha estratexia de adaptación ao cambio climático 
segundo as recomendacións da Comisión ao Parlamento Europeo do 14 de abril de 2013.

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
O obxecto do mesmo determina o carácter universal deste programa.

Non obstante, o plan de seguimento da sustentabilidade territorial e a Estratexia da Paisaxe 
Galega, van especialmente dirixidos aos xestores públicos, que deben velar polo seu cumprimen-
to.

As actuacións relativas á información xeográfica e territorial van encamiñadas ás administra-
cións públicas, centros de investigación e, en xeral, calquera entidade ou organismo con activida-
des vinculadas ao territorio. A estes colectivos hai que engadir a poboación en xeral, que cada 
vez é máis demandante de información cunha compoñente espacial ou xeográfica.

Os programas de educación sostible e coñecemento do territorio e da paisaxe están espe-
cialmente dirixidos ao profesorado e alumnado dos centros educativos de Galicia.

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
As Directrices de Ordenación do Territorio e o Plan de Ordenación do Litoral, como 

instrumentos de ordenación do territorio, son unha sólida ferramenta para acometer o reto 
da incorporación do coñecemento do territorio na praxes urbanística, superando as actuacións 
insostibles no territorio.

A xestión da paisaxe é unha actividade relativamente recente nas administracións públicas 
e sobre a cal non existen referentes claros noutras administracións na elaboración dos instru-
mentos de planificación da paisaxe. Non obstante, disponse xa en Galicia dunha base de coñe-
cemento e experiencia desenvolvida nos últimos anos, o que permitiu acometer con garantías 
a elaboración do Catálogo das Paisaxes de Galicia e permite a redacción dos informes de inte-
gración paisaxística que se veñen elaborando. Esta experiencia vai permitir no futuro próximo 
aprobación das Directrices de Paisaxe e do resto dos instrumentos de protección da paisaxe 
situando a Galicia como unha das comunidades autónomas de referencia nesta materia.

No que respecta á información xeográfica e territorial, resulta unha eiva, a dispersión e a 
falta de homoxeneidade ou carencia de datos coas características e calidades necesarias para 
poder ser empregada polas novas tecnoloxías (TIC-SIX). Esta situación está en proceso de co-
rrección, tras a entrada en vigor no mes de febreiro de 2017, do Regulamento de ordenación da 
información xeográfica e da actividade cartográfica de Galicia, aprobado polo Decreto 14/2017, 
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do 26 de xaneiro, que ten por obxecto a ordenación da información xeográfica e da actividade 
cartográfica de Galicia, no marco das competencias da comunidade autónoma.

Dende a entrada en funcionamento no ano 2012, o Instituto de Estudos do Territorio está 
resultando un instrumento transversal do goberno, encargándose do desenvolvemento, tanto da 
Lei de protección da Paisaxe de Galicia, como dos instrumentos de planificación do territorio, así 
como da posta en marcha dun Sistema de Información Xeográfica corporativo en colaboración 
coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA). Nesta liña de actuación, 
coordinase cos diferentes departamentos da Xunta de Galicia dentro da Comisión de Coordi-
nación de Sistemas de Información Xeográfica. Tamén fomenta a cultura de corresponsabilidade, 
desenvolvendo un programa proactivo que forme cidadáns responsables e conscientes nos valo-
res territoriais e paisaxísticos de Galicia con iniciativas como o Plan “Proxecta”. 

Na actualidade a Subdirección Xeral de Meteoroloxía e Cambio Climático a través de 
MeteoGalicia mantén unha rede de observación meteorolóxica e oceanográfica baseada en esta-
cións meteorolóxicas, rede de detección de raios, radar meteorolóxico e boias océano-meteoro-
lóxicas, cuxo sistema de xestión da calidade está certificado seguindo os requirimentos da Norma 
ISO9001:2008. Esta redes de observación compleméntanse cunha serie de modelos numéricos 
de predición meteorolóxica, oceanográfica e de ondas. Toda esta información ten permitido ela-
borar unha serie de produtos e servizos específicos para a sociedade en xeral e para colectivos 
específicos. Algúns dos produtos específicos desenvolvidos nos últimos anos, son predicións para 
confrarías, predición para os Camiños de Santiago, predición marítima, etc., que se difunden a tra-
vés da páxina web de MeteoGalicia (www.meteogalicia.es). Tamén elabora produtos axeitados 
ás necesidades das actuacións dos distintos departamentos da Xunta de Galicia, como o Plan de 
asolagamentos de Augas de Galicia, o Plan da contaminación mariña accidental da Consellería do 
Mar e o Sistema de información agrometeorolóxica da Consellería do Medio Rural, a elaboración 
de alertas por adversos meteorolóxicos para a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, etc. 
Así mesmo, colabora con outros organismos do Estado situados na Comunidade Autónoma 
(Puertos del Estado, CSIC, IEO, etc). 

Durante os últimos anos tense feito un esforzo considerable por poñer a dispor da socie-
dade en formatos estándares todos os datos da rede e dos modelos de predición segundo a 
Directiva INSPIRE. Actualmente esta información está sendo usada por multitude de grupos de 
investigación do sistema universitario galego e mais dun centenar de empresas usan esta infor-
mación. 

A Rede de observación ambiental do Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia, adscrita 
a Subdirección Xeral de Meteoroloxía e Cambio Climático, mantén actualmente unha rede de 
puntos de medida nas costas e nas augas interiores para dar cumprimento a Directiva Marco da 
Auga, que permite avaliar a calidade das súas augas. Esta rede obtén parámetros físico-químicos 
e biolóxicos que permiten,

 - Avaliar o cumprimento da normativa vixente.
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 - Servir de base para desenvolver estratexias de prevención contra a contaminación.

 - Avaliar, de maneira sistemática, a afección dos vertidos nas augas costeiras e de transi-
ción.

 - Avaliar a efectividade das medidas desenvolvidas para o control e a redución da conta-
minación.

 

Ademais o Laboratorio de Medio Ambiente, a través da Rede de observación ambiental 
antedita, presta un servizo a diferentes axencias da Xunta de Galicia en temas de impacto eco-
lóxico ou contaminación biolóxica en augas e no diagnóstico da recuperación tras un vertido. 
Para garantir a fiabilidade destas actuacións analíticas, o laboratorio está acreditado segundo os 
requirimentos de norma ISO17025 para ensaios en aire e auga.

A Rede de vixilancia e control da calidade do aire de Galicia está composta por distintos 
tipos de estacións: urbanas, industriais, rurais e de fondo. Ditas estacións cumpren diferentes 
funcións, dependendo da súa situación, poboación á que representan, e o grao de cumprimento 
dos requisitos de macro e micro implantación esixidos pola normativa vixente.

A rede urbana, xestionada e mantida pola Xunta de Galicia, consta na actualidade de 12 
estacións fixas cuxo sistema de xestión da calidade está certificado segundo os requirimentos da 
Norma ISO9001:2008. Pola súa banda, a rede industrial que consta de varias subredes asociadas 
ás distintas empresas, ten a finalidade de aportar datos para a vixilancia da calidade do aire no seu 
entorno. A Xunta ten a obriga de velar polo grao de cumprimento desta finalidade e de enviar 
os datos validados ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente. 

A rede de vixilancia da calidade do aire está integrada en MeteoGalicia o que permite am-
pliar as capacidades de modelización e predición de episodios de contaminación atmosférica. 

Finalmente as actuacións en materia de cambio climático nos últimos anos céntranse en 
dúas vertentes; dunha banda todo aquilo referido co control das emisións de gases de efecto 
invernadoiro do sector directiva e as emisións difusas, e doutra banda na realización de informes 
sobre as actuacións en materia de mitigación e adaptación ao cambio climático en Galicia realiza-
das polos distintos departamentos da Xunta de Galicia. Neste senso cabe remarcar os resultados 
do proxecto CLIGAL no que mais de 100 investigadores de Galicia elaboraron conxuntamente 
coa Administración un Informe sobre as Evidencias e Impactos do Cambio Climático en Galicia. 
Tamén se implantou unha ferramenta para elaborar proxeccións climáticas para o territorio de 
Galicia. Este traballo tense complementado ao longo dos últimos anos con diversos informes 
sobre as novas actuacións en materia de cambio climático realizadas pola Administración.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
No que atinxe ao eido do Instituto de Estudos do Territorio:

 - Lei 7/1986, do 24 de xaneiro, de ordenación da cartografía,
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 - Lei 10/1995, de ordenación do territorio de Galicia 

 - Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural 
de Galicia.

 - Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia.

 - Lei 14/2010, do 5 de xullo, sobre as infraestruturas e os servizos de información xeo-
gráfica en España.

 - Lei 33/2015, do 21 de setembro, pola que se modifica a Lei de Patrimonio Natural e 
Biodiversidade

 - Real decreto 1071/2007, do 27 de xullo, polo que se regula o sistema xeodésico de 
referencia oficial en España.

 - Real decreto 1545/2007, do 23 de novembro, polo que se regula o Sistema Cartográ-
fico Nacional.

 - Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as Directrices 
de Ordenación do Territorio 

 - Decreto 20/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproba definitivamente o Plan de 
Ordenación del Litoral de Galicia

 - Decreto 244/2011, do 29 de decembro, polo que se aproban os estatutos do organis-
mo autónomo Instituto de Estudos do Territorio. 

 - Decreto 156/2012, do 12 de xullo, polo que se crea a Comisión de Seguimento das 
Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia.

 - Decreto 172/2012, do 1 de agosto, polo que se regula a Comisión de Coordinación de 
Sistemas de Información Xeográfica e Cartografía.

 - Decreto 193/2012, do 27 de setembro, polo que se regula o Observatorio Galego de 
Educación Ambiental.

 - Decreto 176/2013, do 21 de novembro, polo que se aproba o Plan de seguimento das 
Directrices de ordenación do territorio de Galicia e da sustentabilidade territorial.

 - Decreto 119/2016, do 28 de xullo, polo que se aproba o Catálogo das paisaxes de 
Galicia

 - Decreto14/2017, do 26 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de ordenación 
da información xeográfica e da actividade cartográfica de Galicia

 - A Estratexia da Paisaxe Galega

 - Directiva 2007/2/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 14 de marzo de 2007, 
pola que se establece unha infraestrutura de información espacial na Comunidade Eu-
ropea (INSPIRE).

 - Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Consello Econó-
mico e Social Europeo e ao Comité das Rexións Infraestrutura verde: Mellora do capital 
natural de Europa /* COM/2013/0249 final */ 
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No que atinxe ao eido da Subdirección Xeral de Meteoroloxía e Cambio Climático, as 
actuacións desenvólvense dentro do marco da Directiva Marco de Auga, a Directiva de calidade 
do aire, o Plan de Acción para la Estratexia Marítima na Área Atlántica e os Acordos do Consello 
Europeo do 7 e 8 de febreiro de 2013.

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
No eido da paisaxe, as finalidades e obxectivos do programa inclúe:

 - Incorporar a paisaxe nos instrumentos de ordenación do territorio, no planeamento 
urbanístico e mesmo nas accións territoriais públicas na procura da preservación dos 
valores non renovables do territorio no proceso de desenvolvemento necesario da 
sociedade.

 - Levar as cuestións da paisaxe á primeira liña de interese en materia de ordenación terri-
torial en claves de sustentabilidade e gobernanza cidadá, a través do desenvolvemento 
dos instrumentos de protección, xestión e ordenación da paisaxe contemplados na lei. 
Isto implicará a aprobación das Directrices de paisaxe e a posta en marcha dos primeiros 
plans de acción da paisaxe. 

 - Complementar os instrumentos de protección, xestión e ordenación da paisaxe esta-
blecidos na Lei 7/2008 con outras ferramentas complementarias destinadas a mellorar 
a gobernanza da paisaxe e a súa xestión, tales como os pactos pola paisaxe, o Consello 
Asesor da Paisaxe de Galicia e as guías de integración paisaxística. 

 - Poñer ao servizo da administración e da poboación en xeral a información básica para a 
planificación territorial e, deste xeito, formular actuacións integradas no marco dun des-
envolvemento sustentable, empregando as novas ferramentas de xestión da información 
xeográfica e territorial TIC_SIX.

 - Sentar as bases dunha acción coordinada e consensuada de goberno, que sexa quen de 
conducir a unha sociedade máis cohesionada e respectuosa coa necesaria conservación 
activa dos recursos naturais a través da elaboración de plans e estudos territoriais orien-
tados a unha xestión integral e sostible do territorio.

 - Executar o Plan de seguimento das Directrices de ordenación do territorio de Galicia e 
de sustentabilidade territorial, de acordo co disposto no Decreto 176/2013, do 21 de 
novembro.

 - Dar apoio ao labor pedagóxico do profesorado, de cara a realizar, por parte do alumna-
do, accións de mellora do entorno e protección da paisaxe. En concreto, continuar co 
programa educativo “Paisaxe - Substentabilidade” coa finalidade de sensibilizar aos mais 
novos sobre a importancia do valor natural, cultural, emocional e económico da paisaxe.

 - Colaborar no desenvolvemento da Estratexia de Infraestrutura verde de Galicia.
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Por outra banda, as redes de observación ambiental da Subdirección Xeral de Meteoroloxía 
e Cambio Climático convértense na ferramenta da administración galega para incrementar o 
coñecemento dos distintos ecosistemas. 

No caso da redes de control de calidade das augas costeiras, de transición e interiores as 
actuacións seguen os criterios marcados pola Directiva Marco da Auga, e para o coñecemento 
da calidade do aire, seguen os criterios da Directiva 2008/105/CE.

Polo tanto o Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia debe dispoñer dos instrumentos 
analíticos e os métodos de ensaio necesarios para cumprir os requisitos de calidade definidos 
nas Directivas 2008/105/CE sobre calidade do aire, 2009/90/CE coñecida como Directiva Marco 
da Auga, así como coas Normas de Calidade Ambiental establecidas na Directiva 2008/105/CE 
que se utilizan na avaliación do estado químico e o estado ecolóxico das augas, na avaliación da 
calidade do aire e no seguimento doutros programas de calidade e control dos medios acuáticos. 

Para alcanzar estes obxectivos, é necesario dotar ao Laboratorio de Medio Ambiente da 
instrumentación analítica necesaria para levar a cabo as análises químicas de substancias priorita-
rias de acordo aos requisitos de calidade e cos límites de cuantificación establecidos nas referidas 
Directivas. Tamén debe dotarse dos medios necesarios para realizar a toma de mostras, a medi-
da de variables ambientais in situ en cada un dos puntos establecidos para o aire ambiente e as 
diferentes masas de auga, e dos instrumentos analíticos que permitan determinar os parámetros 
necesarios para caracterizar as masas de auga e avaliar a calidade do aire.

Por outro lado, para cumprir as especificacións de calidade analítica establecidas nas Directi-
va 2009/90/CE e 2008/50/CE é necesario verificar o correcto funcionamento dos equipos e levar 
a cabo as operacións de posta a punto, verificación e calibración coa periodicidade preestablecida 
e utilizando patróns de rastrexabilidade recoñecida a estándares nacionais, de maneira que se 
poda garantir a fiabilidade dos resultados obtidos e utilizados na avaliación do estado químico e 
o estado ecolóxico das augas.

Para iso, orzaméntanse unha serie de servizos e subministracións que permitan acometer as 
actuacións especificadas e dar cumprimento estrito á normativa nacional, autonómica e comu-
nitaria na materia. 

En liña co antedito, para poder prever a ocorrencia de adversos meteorolóxicos resulta 
necesario contar cunha boa rede de observación meteorolóxica e oceanográfica, así como cun 
conxunto de modelos de predición que permitan coñecer “a priori” o comportamento da at-
mosfera e do mar das nosas costas. 

Os obxectivos que no ámbito da prevención e control de adversos meteorolóxicos preten-
de alcanzar a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio son:
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1. Eficiencia e celeridade na reacción fronte a catástrofes naturais. Neste sentido, a Dirección 
Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático continuará no desenrolo de plans de 
actuación operativa co fin de prestar unha resposta inmediata, áxil e eficiente en termos de 
tempo e recursos dispoñibles na xestión e coordinación de emerxencias fronte a catástrofes 
naturais, tecnolóxicas ou antropoxénicas.

Así mesmo prestara o seu apoio na xestión de emerxencias producidas como consecuencia 
dos fenómenos meteorolóxicos, que poidan poñer en risco á poboación, ás instalacións, 
subministracións e infraestruturas críticas ou ben ao medio ambiente, no territorio da Co-
munidade Autónoma de Galicia.

2. Control dos fenómenos adversos derivados de precipitacións permitindo, a través do radar 
meteorolóxico situado no Monte Xesteiras en Cuntis e da rede de estacións meteorolóxicas 
dotadas de pluviómetros, obter mapas cuantitativos de precipitación caída na nosa comuni-
dade, predicindo asolagamentos debidos a precipitacións intensas e mellorando nos avisos á 
poboación mediante o uso das novas tecnoloxías.

3. Mellora nas redes de observación ambiental. Para poder predicir correctamente os adversos 
meteorolóxicos e manter informada á poboación é preciso mellorar a rede de observación 
meteorolóxica e oceanográfica.

Así mesmo, resulta indispensable complementar a rede de observación terrestre con datos 
de observación do medio mariño tendo en conta que a maior parte dos adversos meteoro-
lóxicos veñen do suroeste, así como coñecer ocomportamento da atmosfera ata a estratos-
fera polo que o indicado é o lanzamento periódico dun globo sonda.

4. Impulso da investigación en meteoroloxía e oceanografía así coma en prevención de riscos 
naturais, o que permitirá desenvolver os modelos e plans de continxencia axeitados para 
previr riscos meteorolóxicos, de incendios, derivados de vertidos acuáticos e mariños e de 
emisións á atmosfera, mellorando a predición meteorolóxica e oceanográfica da nosa co-
munidade.

 

Finalmente, as actuacións anteditas deben contemplarse no marco dun escenario de cam-
bio climático recoñecido a nivel mundial e que pretende no horizonte 2020 que a Comunidade 
Europea inverta ao menos un 20% do seu orzamento en políticas de mitigación e adaptación 
ao cambio climático. Así, proseguirase coas actuacións de redución de emisións e adaptación ao 
cambio climático, levando a cabo todas as necesarias para incorporar a Galicia o novo paquete 
europeo de enerxía e cambio climático, en particular no referente ao comercio de dereitos de 
emisión de gases de efecto invernadoiro. 

Neste programa incorporaranse tamén actuacións derivadas da Estratexias Galega de Cam-
bio Climático e Enerxía 2050 e da Estratexia Galega de Sustentabilidade Ambiental 2025 que se 
están elaborando. Ambas estratexias serán os instrumentos planificadores da Xunta de Galicia 
nestas materias e o seu contido establecerá as liñas de acción na loita fronte ao cambio climático 
de cara ao horizonte temporal 2050, e para a consecución da sustentabilidade ambiental a medio 
prazo.
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B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)

X

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

 

BReVe DeSCRICIÓN DO PROGRAMA DeNDe A PeRSPeCTIVA De XÉNeRO
Calquera política a facer no eido do cambio climático debe partir dun recoñecemento claro 

da igualdade de xénero e iso porque:

 - As mulleres son os pilares da sociedade e determinan xeralmente a capacidade das 
comunidades de adaptarse ou recuperarse dunha catástrofe.

 - As mulleres producen ata o 80% da comida na maioría dos países en desenvolvemen-
to: cultivan as terras, buscan auga e combustible, elementos todos moi afectados polo 
cambio climático.

 - As mulleres representan unha porcentaxe moi elevada da poboación pobre, xa que son 
aproximadamente o 70% da poboación que vive por debaixo do umbral da pobreza.

 - As mulleres teñen coñecementos inestimables para actuar como líderes na transición a 
unha economía baixa en carbono e implementar maneiras innovadoras de adaptarse a 
un ambiente inestable. 

 

Deste xeito na parte deste programa enfocada ao cambio climático debe terse claro que 
a igualdade de xénero é un compoñente principal do desenvolvemento sostible e que a partici-
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pación activa tanto de homes coma de mulleres nos procesos de decisión, planificación e imple-
mentación resulta clave nas actividades de adaptación e mitigación.

 

IDeNTIFICACIÓN DuN Ou VARIOS OBXeCTIVOS eN MATeRIA De IGuAl-
DADe PReSeNTeS NA NORMATIVA e PlANS VIXeNTeS e Que SON De 
APlICACIÓN NO DeSeNVOlVeMeNTO DAS ACCIÓNS CONTeMPlADAS 
NeSTe PROGRAMA 
Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do 
departamento

X

Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e 
homes

Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres 
e homes na sociedade

Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais 
e nas condicións de traballo

Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres

Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información

Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación 
territorial e vivenda

Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que 
facilite a conciliación e a corresponsabilidade

Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos 
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte, 
saúde, etc.)
Participación das mulleres no desenvolvemento rural

Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de 
pobreza ou exclusión social

Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero

Outros (especificar)

 

IDeNTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADeS PReVISTAS DIReCTAMeNTe RelA-
CIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGuAlDADe eNTRe MulleReS e HO-
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MeS, INDICANDO PARA CADA uNHA, AS PeRSOAS ÁS Que eSTÁ DIRIXIDA. 
INDICAR, NO CASO De DISPOR DeSTeS DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTe-
RÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TeRRITORIAl, eTC.) Ou 
PeRSOAS (IDADe, NIVel eDuCATIVO, eTC.), DeSTINATARIAS DAS AC-
CIÓNS.

Toda a sociedade.

 

PReVISIÓN e VAlORACIÓN DOS POSIBleS eFeCTOS DO PROGRAMA 
SOBRe uN e OuTRO SeXO e SOBRe A IGuAlDADe De OPORTuNIDADeS 
eNTRe MulleReS e HOMeS.

Todas as accións planificadas prestan especial atención ao respecto da igualdade entre mu-
lleres e homes e sobre a redución da brecha de xénero existente polo que a previsión é que 
efectivamente redunden nesta liña.

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático

Instituto de Estudos do Territorio
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IV. CADROS DE OBXECTIVOS POR PROGRAMA
 OBXECTIVOS DE PROGRAMA

Programa: 521A URBANISMO

Eixe: E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

Prioridade de Actuación: PA04 - Conservación da natureza, ordenación do territorio e da pai-
saxe e cohesión territorial
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E01 - Completar o proceso de ordenación ur-
banística do territorio galego, fomentando a participación da cidadanía no mesmo e a pro-
tección do solo e apoio á administración local.

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI05 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OI06 - Transferencias internas (Actuacións de soporte e apoio)

OO01 - Completamento do planeamento xeral da toda a Comunidade Autónoma

OO02 - Elaboración, coordinación, seguimento e control das políticas territoriais e de 
utilización racional do solo e dos seus instrumentos de planificación

OO04 - Accións para racionalizar o crecemento residencial urbano e dos núcleos rurais

Indicador Valor Previsto

P00024 - Actuacións de mellora de contornos urbanos e dos núcleos rurais. 65

P0076E - Entidades locais beneficiadas en actuacións globais destinadas á 
conservación, reposición e restauración do medio ambien

5

Programa: 541A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE MEDIO AMBIENTE

Eixe: E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

Prioridade de Actuación: PA04 - Conservación da natureza, ordenación do territorio e da pai-
saxe e cohesión territorial
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: I01 - Contribuír á conservación da nature-
za, ordenación do territorio e da paisaxe

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI03 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OO01 - Contribuír con actuacións ambientais á conservación da natureza, ordenación do te-
rritorio e da paisaxe

Programa: 541B CONSERVACIÓN DA BIODIVERSIDADE E POSTA EN VALOR DO MEDIO NATURAL

Eixe: E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

Prioridade de Actuación: PA04 - Conservación da natureza, ordenación do territorio e da pai-
saxe e cohesión territorial
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E02 - Garantir un estado de conservación 
favorable do patrimonio natural, impulsando unha xestión e protección eficiente e susten-
table.

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI03 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OI04 - GASTOS DE PERSOAL

OO01 - Desenvolvemento de proxectos para o mantemento das condicións ambientais necesarias 
para a conservación ou recuperación de especies relacionadas o medio agrario e os seus há-
bitats en zonas da Rede Natura 2000 e outras áreas de alto valor natural.

Indicador Valor Previsto

P0045M - Axudas en materia de conservación da natureza 956

P01004 - Número de efectivos 476

P01028 - Actuacións vinculadas co uso público 29

P01029 - Actuacións vinculadas coa mellora do coñecemento e do estadode 
conservación de hábitats e especies silvestres

43

Programa: 541D CONTROL AMBIENTAL E XESTIÓN DE RESIDUOS

Eixe: E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

Prioridade de Actuación: PA05 - Pechar un modelo de tratamento de residuos e un modelo de 
ciclo da auga líder en Europa
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E01 - Conservar e protexer o medio ambiente 
e promover a eficiencia dos recursos a través da xestión sostible dos residuos e a restau-
ración de espazos degradados.

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI09 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OO04 - Implantación de sistemas que garantan un alto nivel de recollida selectiva, separa-
ción, reciclado e tratamento de residuos.
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 OBXECTIVOS DE PROGRAMA

OO05 - Control preventivo das actividades dos produtores e xestores de residuos.

OO06 - Control do cumprimento das condicións ambientais establecidas nas instalacións e 
operativa dos produtores e xestores e da rastrexabilidade de residuos.

OO08 - Medidas destinadas á restauración de áreas degradadas.

Indicador Valor Previsto

P01016 - Actuacións en rehabilitación do solo 200

P01017 - Actuacións na xestión sustentable dos residuos domésticos 9

P01018 - Actuacións na xestión sustentable dos residuos industriais. 10

Programa: 541E COÑECEMENTO DO MEDIO AMBIENTE E FOMENTO DA SUSTENTABILIDADE

Eixe: E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

Prioridade de Actuación: PA04 - Conservación da natureza, ordenación do territorio e da pai-
saxe e cohesión territorial
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E03 - Potenciar a integración e a conside-
ración da paisaxe na acción do Goberno e identificar e caracterizar os valores e as poten-
cialidades da paisaxe de Galicia cara a súa protección e xestión.

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI07 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OO01 - Sistema de seguimento das DOT e dos restantes instrumentos de ordenación do terri-
torio.
OO02 - Aprobación do Atlas das Paisaxes de Galicia contendo os Catálogos de Paisaxe e as 
Directrices de Paisaxe de Galicia.

OO04 - Formación e divulgación en materia de territorio, paisaxe e sustentabilidade.

OO05 - Xestión da Infraestrutura de datos espaciais(IDEG) e do Sistema de información xeo-
gráfica (SIX) corporativo.

Indicador Valor Previsto

P00020 - Actuacións de estudo, difusión e promoción 13

Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E04 - Impulsar a sustentabilidade ambien-
tal, desvinculando o crecemento económico da degradación do entorno, mediante o reforza-
mento do control e a observación ambiental

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OO01 - Adquisición, calibración e mantemento de equipos de calidade do aire, meteorolóxi-
cos e oceanográficos

OO04 - Incremento da actividade e o ámbito de actuación da rede de observación ambiental.

OO05 - Análise e avaliación da incidencia da actividade humana sobre o medio ambiente.

Indicador Valor Previsto

P01013 - Determinacións en materia de calidade do aire 7.608

P01014 - Determinacións en materia de calidade da auga 17.000

P01015 - Determinacións en materia de meteoroloxía 6.376.010

Programa: 542A PLANIFICACIÓN E XESTIÓN HIDROLÓXICA

Eixe: E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

Prioridade de Actuación: PA05 - Pechar un modelo de tratamento de residuos e un modelo de 
ciclo da auga líder en Europa
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E02 - Culminar as infraestruturas precisas 
para a mellora do estado das masas de auga, compatibilizando o ciclo natural da auga co 
ciclo do uso da auga, contando coa participación da cidadanía, nun marco de sustentabili-
dade que teña en conta os retos do cambio climático.

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI06 - TRANSFERENCIAS INTERNAS (ACTUACIÓNS DE SOPORTE E APOIO)
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V. CADROS NUMÉRICOS
Orzamento consolidado. Distribución dos créditos por programas e servizos

Programas
Servizos

01 02 03 04 81 Total

521A-Urbanismo 1.751 17.433 19.185

541A-Dirección e servizos xerais de medio am-
biente

3.948 3.948

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

1.383 30.169 31.553

541D-Control ambiental e xestión de residuos 17.756 17.756

541E-Coñecemento do medio ambiente e fomento 
da sustentabilidade

3.063 3.081 6.144

542A-Planificación e xestión hidrolóxica 38.428 38.428

Total 45.511 20.818 30.169 17.433 3.081 117.013

 (Miles de Euros) 

 

Orzamento consolidado. Distribución dos créditos por programas e capítulos

Programas
Capítulos

I II IV VI VII Total

521A-Urbanismo 3.310 125 1.751 8.633 5.366 19.185

541A-Dirección e servizos xerais de medio am-
biente

3.250 683 5 10 3.948

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

16.838 3.776 647 7.901 2.391 31.553

541D-Control ambiental e xestión de residuos 5.085 137 12.534 17.756

541E-Coñecemento do medio ambiente e fomento 
da sustentabilidade

2.057 234 38 3.816 6.144

542A-Planificación e xestión hidrolóxica 38.428 38.428

Total 30.541 4.955 2.441 32.893 46.184 117.013

 (Miles de Euros) 

 

DISTRIBUCIÓN ORGÁNICA

01 SECRETARÍA XERAL TECNICA 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 4.571 4.634 1,4
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 683 683 0,0
Cap. IV - Transferencias correntes 1.722 1.756 2,0
Cap. VI - Investimentos reais 266 10 -96,2
Cap. VII - Transferencias de capital 38.897 38.428 -1,2

Total 46.139 45.511 -1,4

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 
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02 D.X DE CALIDADE AMBIENTAL E CAMBIO CLIMÁTICO 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 5.104 5.085 -0,4
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 232 292 25,9
Cap. VI - Investimentos reais 14.682 15.441 5,2
Cap. VII - Transferencias de capital 503 0 -100,0

Total 20.521 20.818 1,5

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

03 D.X DE PATRIMONIO NATURAL 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 14.899 15.455 3,7
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 2.684 3.776 40,7
Cap. IV - Transferencias correntes 517 647 25,2
Cap. VI - Investimentos reais 7.844 7.901 0,7
Cap. VII - Transferencias de capital 1.778 2.391 34,4

Total 27.723 30.169 8,8

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

04 D.X. DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 3.277 3.310 1,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 37 125 239,8
Cap. VI - Investimentos reais 8.715 8.633 -0,9
Cap. VII - Transferencias de capital 3.724 5.366 44,1

Total 15.753 17.433 10,7

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

81 INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 2.016 2.057 2,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 79 79 0,0
Cap. IV - Transferencias correntes 38 38 0,0
Cap. VI - Investimentos reais 508 908 78,7

Total 2.641 3.081 16,7

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

 SERVIZOS 2017 2018 % Var.

01 SECRETARÍA XERAL TECNICA 46.139 45.511 -1,4
02 D.X DE CALIDADE AMBIENTAL E CAMBIO CLIMÁTICO 20.521 20.818 1,5
03 D.X DE PATRIMONIO NATURAL 27.723 30.169 8,8
04 D.X. DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO 15.753 17.433 10,7
81 INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO 2.641 3.081 16,7

Total 112.776 117.013 3,8

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 
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Consellería, Organismos Autónomos, Entidades públicas instrumentais de consulta ou 
asesoramento e Axencias Públicas Autonómicas

Consellería
OO.AA , EE.CC.AA. 

e Axencias
Trans. Internas Consolidado

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Cap. I - Gastos de persoal 27.852 28.484 2.016 2.057 0 0 29.868 30.541

Cap. II - Gastos en bens correntes e 
servizos

3.636 4.876 79 79 0 0 3.715 4.955

Cap. IV - Transferencias correntes 4.368 4.573 38 38 2.129 2.170 2.276 2.441

OPERACIÓNS CORRENTES 35.855 37.933 2.133 2.173 2.129 2.170 35.859 37.936

Cap. VI - Investimentos reais 31.507 31.985 508 908 0 0 32.015 32.893

Cap. VII - Transferencias de capital 45.410 47.092 0 0 508 908 44.902 46.184

OPERACIÓNS DE CAPITAL 76.917 79.077 508 908 508 908 76.917 79.077

Total 112.772 117.010 2.641 3.081 2.637 3.078 112.776 117.013

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

 

Medios Persoais

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do 
Territorio

2018

Altos Cargos 5
Persoal Funcionario 524
Subgrupo A1 170
Subgrupo A2 44
Subgrupo C1 240
Subgrupo C2 57
Agrupacións profesionais 13
Persoal Laboral 310
Grupo I 57
Grupo II 10
Grupo III 31
Grupo IV 35
Grupo V 177

TOTAL 839

 

Medios Persoais

Instituto de Estudos do Territorio 2018
Altos Cargos 1
Persoal Funcionario 18
Subgrupo A1 8
Subgrupo A2 1
Subgrupo C1 3
Subgrupo C2 6
Persoal Laboral 38
Grupo I 22
Grupo II 5
Grupo III 11

TOTAL 57
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 Entidades Públicas Empresariais, Consorcios, Sociedades Mercantís e Funda-
cións do Sector Público Autonómico

Consorcios autonómicos Explotación Capital

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística 3.480 1.905

Consorcio Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de 
Galicia

387 51

Consorcio para a xestión e expl. Da rede básica de abast. De 
auga aos concellos de Cervo e Burela

400

Entidades públicas empresarias Explotación Capital

Augas de Galicia 36.120 64.005

Sociedades mercantís públicas autonómicas Explotación Capital

Sociedade Galega de Medio Ambente, S.A. 97.866 2.544

Total 138.253 68.505

 (Miles de Euros)
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I. ESTRUTURA ORGÁNICA E COMPETENCIAS

I.1. eSTRuTuRA ORGÁNICA
O Decreto 146/2016, do 13 de novembro, establece a estrutura orgánica da Xunta de 

Galicia, deseñando unha nova estrutura organizativa que se desenvolve no Decreto 177/2016, 
do 15 de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías 
da Xunta de Galicia.

No artigo 4 do dito decreto ( DOG nº 239, do 16 de decembro) créase a Consellería de 
Infraestruturas e Vivenda, cos seguintes órganos de dirección:

 - A Secretaría Xeral Técnica 

 - A Dirección Xeral de Mobilidade.
 

Ademais, quedan adscritos á consellería:

 - A Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

 - O organismo autónomo Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)

 - O xurado de Expropiación de Galicia
 

Con data do 10 de abril de 2017, publicouse (DOG nº 70) o Decreto 37/2017, do 6 de 
abril, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, cun 
dobre obxectivo:

Profundar nunha maior racionalización e eficacia no desenvolvemento competencial e de 
xestión das funcións que ten atribuídas a consellería e, por outro lado, desenvolver os criterios 
de mellora continua e de colaboración dentro do sector público, para facer máis áxil e eficiente 
a xestión administrativa.

 

I.2. COMPeTeNCIAS
A Consellería de Infraestruturas e Vivenda é o departamento da Xunta de Galicia ao que lle 

corresponden as competencias e funcións en materia de infraestruturas, mobilidade e vivenda, 
que exercerá no nivel de desenvolvemento que se indica no seu decreto de estrutura orgánica 
para cada un dos órganos integrantes deste departamento.

O impulso social, económico e territorial configúranse coma os eixos fundamentais no dese-
ño, elaboración e execución da acción política da Consellería de Infraestruturas e Vivenda co fin 
de contribuír decisivamente a unha nova etapa de crecemento e desenvolvemento económico 
da nosa comunidade autónoma.
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Así, a dotación e mantemento dunhas boas infraestruturas de comunicación e transporte 
eríxense como unha peza importante no crecemento económico desta, pois, ademais de reducir 
os desequilibrios espaciais derivados do noso territorio e sistema de asentamentos, deben con-
tribuír a potenciar tanto as actividades económicas como as actividades socias co fin de mellorar 
a calidade de vida dos nosos cidadáns.

Por esta razón, para que o sistema territorial cumpra a súa función é preciso que as infraes-
truturas e o transporte artellen axeitadamente o territorio unindo as nosas cidades e vilas, con-
formando eixes de comunicación entre o medio urbano e o medio rural de xeito que se facilite o 
acceso a ámbolos dous, e permitindo unha mobilidade máis áxil e accesible a todos os cidadáns.

En suma, as infraestruturas de comunicación e transporte constitúen un instrumento de 
política pública que debe servir para crear condicións e oportunidades que faciliten o desenvol-
vemento económico e social do noso país.

Por outra banda, a política de vivenda e solo, de marcado carácter social, reviste unha impor-
tancia fundamental no contexto actual en aras a garantir o dereito constitucional a unha vivenda 
digna e adecuada, especialmente para os sectores con maior dificultade de acceso á vivenda, 
potenciar a rehabilitación e a eficiencia enerxética en consonancia coas directrices europeas e 
implantar os instrumentos que permitan unha utilización do solo de acordo co interese xeral, 
fomentando o desenvolvemento e a competitividade industrial de Galicia, ao mesmo tempo que 
se contribúe a incrementar o emprego e asentar á poboación. 

 

I.2.1. DA CONSELLERÍA
A Secretaría Xeral Técnica da consellería exercerá as funcións e competencias establecidas 

no artigo 29 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Adminis-
tración Xeral e do Sector Público Autonómico de Galicia, en relación coas diferentes unidades e 
servizos en que se estrutura a consellería, así como aqueloutras previstas na normativa aplicable 
ou mesmo as que lle sexan delegadas ou encomendadas pola persoa titular da consellería, de 
acordo coa Orde do 7 de setembro de 2017 sobre delegación de competencias no secretario 
xeral e noutros órganos da consellería.

A Dirección Xeral de Mobilidade, no ámbito competencial da comunidade autónoma, exer-
ce, entre outras, as seguintes funcións: planificación, coordinación, seguimento e execución da 
política xeral de transportes; promoción da investigación sobre transporte, loxística e mobilidade; 
ordenación do transporte terrestre, por cable e marítimo; planificación e execución das políticas 
de control e inspección dos diversos modos de transporte; programación e execución de inves-
timentos, obras e instalacións de transportes; estudo, análise e implantación de plans e proxectos 
de fomento do transporte público e a mobilidade sustentable; planificación, coordinación e exe-
cución da oferta intermodal de transporte na comunidade autónoma.
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O Xurado de Expropiación de Galicia, creado pola Lei 9/2002, do 30 de decembro, de 
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, defínese pola actual lei 2/2016, 
do 10 de febreiro, do solo de Galicia, como órgano colexiado permanente da comunidade autó-
noma especializado nos procedementos para a fixación do prezo xusto na expropiación forzosa, 
cando a administración expropiante sexa a comunidade autónoma ou as entidades locais do seu 
ámbito territorial, actuando no cumprimento das súas funcións con plena autonomía funcional

A súa composición foi regulada polo artigo 7.2 da Lei 15/2004, do 29 de decembro, de 
modificación da Lei 9/2002, do 30 de decembro, e o seu funcionamento polo regulamento de 
organización e funcionamento, aprobado polo Decreto 223/2005, do 16 de xuño, que establece 
a súa organización e funcionamento.

Os Reais decretos polos que se aprobaron os traspasos de funcións e servizos nas materias 
da actual competencia da consellería son os seguintes:

 - Transporte: Real decreto 212/1979, do 26 de xaneiro, transfire competencias en mate-
ria de transporte, relativas á concesión, autorización, explotación e inspección dos ser-
vizos de transporte por estrada e cable, do establecemento e explotación das estacións 
de vehículos públicos de viaxeiros e mercadorías, sobre establecemento e organización 
dos ferrocarrís e tranvías cando non teñan ámbito nacional e non estean integradas en 
Renfe. O Decreto 5/1979, do 22 de febreiro, asume e asigna estas competencias á en-
tón Consellería de Ordenación do Territorio.

 - Inspección e sanción dos servizos de transporte: Real decreto 2299/1982, do 24 de 
xullo, transfire á comunidade autónoma funcións e servizos en materia de inspección e 
sanción do transporte por estrada e trolebús, afectos ás competencias que lles corres-
ponden, asumidas e asignadas polo Decreto 129/1982, do 4 de novembro.

 - Transporte marítimo: Real decreto 1641/1996, do 5 de xullo, dispón o traspaso de 
funcións e servizos relativos a actividades de transporte marítimo que se realiza exclu-
sivamente entre portos ou puntos da comunidade, sen conexión con portos doutros 
ámbitos territoriais. Asumidas e asignadas á Consellería de Política Territorial por De-
creto 338/1996, do 13 de setembro.

 

I.2.2. DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración 

xeral e do sector público autonómico de Galicia, define os organismos autónomos como entida-
des públicas instrumentais cuxa organización e funcionamento se regulan polo dereito adminis-
trativo, e que se someten a dereito privado só naqueles casos nos que corresponda de acordo 
coa normativa xeral ou sectorial aplicable.

Adscritos á Consellería de Infraestruturas e Vivenda, con natureza de organismo autónomo 
figuran:
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O INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO (IGVS)

Organismo autónomo creado pola Lei 3/1988, do 27 de abril, ao que lle corresponde a 
realización da política de solo e vivenda da Xunta de Galicia. O IGVS adscríbase á Consellería de 
Infraestruturas e Vivenda, segundo o Decreto 177/2016, do 15 de decembro de 2016 polo que 
se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia. 

O Instituto Galego de Vivenda e Solo exerce as competencias e funcións que a continuación 
se indican:

 - En xeral correspóndenlle as competencias e funcións en materia de política de vivenda, 
favorecendo o acceso dos cidadáns ao dereito, constitucionalmente garantido, dunha 
vivenda digna e adecuada.

 - O fomento das actuacións de rehabilitación do patrimonio e arquitectónico en materia 
de vivenda tanto rural como urbana.

 - A creación de solo residencial e de equipamentos acorde coas necesidades de asenta-
mento da poboación.

 - Complementariamente correspóndelle ao Igvs, a través dos seus órganos, dentro do 
marco da normativa de ordenación do territorio e a urbanística, o establecemento da 
política de solos de carácter produtivo, tales como o industrial, o comercial ou tecnoló-
xico e, en xeral, os que incidan na mellora da habitabilidade do territorio da comunidade 
autónoma, baseando aquela no principio de sostibilidade, en colaboración coa política 
de solos sectoriais específicos desenvolta por outros departamentos ou administracións 
en Galicia.

 - A tramitación de plans e proxectos sectoriais abeirados no acordo do Consello da 
Xunta do 26 de maio de 2006 e do 6 de setembro de 2007, e na disposición adicional 
2ª da Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do 
territorio e do litoral de Galicia.

 

Estas competencias e funcións relacionadas de xeito xenérico son consecuencia de sucesi-
vas transferencias, que de seguido tamén se relacionan:

 - Patrimonio arquitectónico, control de calidade na edificación e vivenda: o Real decreto 
1926/1985, do 11 de setembro, dispón o traspaso de funcións e servizos na materia. 
A asunción e asignación lévase a cabo mediante Decreto 230/1985, do 24 de outubro.

 - Sociedade estatal de promoción e equipamento do solo (SEPES): polo Real decreto 
213/1986, do 10 de xaneiro, foron traspasadas á comunidade autónoma as participa-
cións accionariais, e as funcións inherentes ás mesmas, que SEPES ostentaba en Xestur 
Coruña, Xestur Lugo e Solo Urbano de Pontevedra.
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 - Real decreto 2498/1983, do 20 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos do Esta-
do á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de vivenda rural. Funcións asumidas 
e asignadas polo Decreto 152/1983, do 11 de outubro.

 - Real decreto 1461/1989, do 1 de decembro, sobre ampliación de medios adscritos aos 
servizos da administración do Estado traspasados á Comunidade Autónoma de Galicia 
en materia de patrimonio arquitectónico, control da calidade da edificación e vivenda.

 

I.2.3. DAS AXENCIAS PÚBLICAS AUTONÓMICAS
Segundo o disposto no artigo 74 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e 

funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, son axencias 
públicas autonómicas, aquelas que, para o cumprimento dos programas específicos correspon-
dentes a políticas públicas da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, se lles 
encomenda a realización de actividades en réxime de descentralización funcional e xestión por 
obxectivos

Na Consellería de Infraestruturas e Vivenda teñen esta natureza:

 

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS (AXI)

A Lei 16/2010, do 17 de decembro, na súa Disposición Adicional Cuarta, outorgou auto-
rización ao Consello da Xunta de Galicia para a creación da Axencia Galega de Infraestruturas, 
adscrita á consellería competente en materia de infraestruturas.

A Axencia asume as competencias atribuídas á Dirección xeral de Infraestruturas e aos ser-
vizos de infraestruturas das xefaturas territoriais, órganos que se suprimen, subrogándose o novo 
ente nos dereitos e obrigas derivados das competencias, dende a súa posta en funcionamento.

Os obxectivos básicos da Axencia Galega de Infraestruturas son impulsar, coordinar e xes-
tionar a política autonómica en materia de estradas: 

Para tales efectos, correspóndelle á axencia planificar, proxectar, construír, conservar e ex-
plotar as estradas que sexan de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, así como 
os servizos que se poidan instalar ou desenvolver nas ditas infraestruturas. Ademais, fíxase como 
obxectivo garantir o uso e defensa do patrimonio viario.

A axencia poderá, directamente ou a través de sociedades adscritas ou sobre as que teña 
atribuída a súa tutela funcional, planificar, proxectar, construír, conservar e explotar outras in-
fraestruturas, en virtude das encomendas ou encargos que reciba dos órganos ou entidades 
competentes. 

O Real decreto polo que se aprobaron os traspasos de funcións e servizos en materia de 
estradas é o seguinte:
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 - O Real decreto 3317/1982, do 24 de xullo, modificado polo 2708/1983, do 21 de 
setembro, traspasa funcións e servizos do Estado en materia de estradas relativas á 
titularidade e xestión destas, así como as competencias que a Lei de Estradas de 1974 
atribúe ao Ministerio de Obras Públicas en relación coas estradas provinciais e munici-
pais. Competencias asumidas e asignadas a esta consellería polo Decreto da Xunta de 
Galicia 156/1982, do 15 de decembro.

 

I.2.4. DOS CONSORCIOS AUTONÓMICOS
O artigo 95 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, habilita á Administración Xeral da Co-

munidade Autónoma de Galicia para constituír, mediante convenio, consorcios con outras Ad-
ministracións públicas para a xestión de servizos da súa competencia ou para a consecución de 
fins de interese común, así como con entidades privadas sen ánimo de lucro que persigan fins de 
interese público concorrente cos da Xunta de Galicia, para a realización destes.

Na Consellería de Infraestruturas e Vivenda figuran adscritas as seguintes entidades con 
natureza de consorcio:

 

CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO

Creado no ano 2005 froito do compromiso das administracións local e autonómica, coa 
colaboración do Consorcio da Zona Franca, ten como misión fundamental encabezar o proceso 
de rehabilitación integral do centro histórico da cidade de Vigo.

No ano 2007, por parte da Consellería de Vivenda e Solo, adquiriuse a participación da 
Zona Franca, pasando así a estar participado o Consorcio nun 90% polo Instituto Galego de 
Vivenda e Solo (IGVS) en un 10% polo Concello de Vigo.

 

I.2.5. DAS SOCIEDADES MERCANTÍS PÚBLICAS AUTONÓMICAS
A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración 

xeral e do sector público autonómico de Galicia, define as sociedades públicas autonómicas 
como sociedades mercantís, calquera que sexa a forma que adopten, en cuxo capital social sexa 
maioritaria a participación directa ou indirecta da Administración xeral da Comunidade Autóno-
ma de Galicia e das entidades instrumentais reguladas nesta lei.

Na Consellería de Infraestruturas e Vivenda están adscritas as sociedades públicas autonó-
micas de seguido relacionadas con natureza de sociedade anónima mercantil:
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XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR,SA

Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A.”, é unha sociedade anónima resultante da fusión de 
Xestión Urbanística da Coruña, S.A., de Pontevedra, S.A.; Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A., 
constituíuse o 23 de decembro de 2013.

Obxecto social de Xestur Galicia, S.A. nace para acometer, no ámbito da comunidade au-
tónoma de Galicia, as seguintes tarefas:

 - Elaboración de estudos urbanísticos, incluída a redacción de plans de ordenación e 
proxectos de urbanización, así como a iniciativa para a súa tramitación e aprobación.

 - Desenvolvemento da actividade urbanizadora, que comprende tanto a promoción e 
preparación do solo, a renovación ou remodelación urbana, a realización de obras de 
infraestructura urbana ou a dotación de servizos para a execución dos plans de orde-
nación.

 - Xestión e explotación de obras e servizos resultantes da urbanización, no caso de obter 
a concesión ou acabar o convenio correspondente, conforme ás normas aplicables a 
cada caso.

 - Calquera outra actividade relacionada coas expresadas nos apartados anteriores incluso 
a construción, alugueiro e expropiación de naves, vivendas e locais industriais e comer-
ciais.

 

SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS (SPI)

Ao abeiro da disposición adicional décimo segunda da lei 11/1996, de 30 de decembro, de 
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1997, o Decreto 56/1997, do 6 
de marzo, constituíu como Sociedade Anónima a Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, 
S.A.

O obxecto da Sociedade é:

 - Proxectar, construír, conservar e explotar, por ela mesma, por terceiras persoas ou en 
calidade de concesionaria, actuando por encargo do Consello da Xunta, en nome pro-
pio ou por conta e mandato da Xunta de Galicia, segundo os termos dos encargos e os 
mandatos de actuacións, toda clase de infraestruturas que a Xunta promova ou partici-
pe, e tamén os servizos que se poidan instalar ou desenvolver en ditas infraestruturas. 
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II. PRINCIPAIS LIÑAS DE ACCIÓN PARA O ANO 2018

II.1. DA CONSelleRÍA
 

SECRETARÍA XERAL TECNICA

Os orzamentos da Secretaría Xeral Técnica da consellería de Infraestruturas e Vivenda, ba-
séanse nos criterios de austeridade e economía que deben inspirar a actuación e a organización 
administrativa coa finalidade de dar cumprida resposta ás liñas básicas da súa actuación que son 
as seguintes:

 - A coordinación do réxime interno das actividades do resto dos centros directivos da 
consellería así como das xefaturas territoriais, elaborando propostas de actuación sobre 
aspectos relativos á organización, estruturación, métodos de traballo e mellora, atenden-
do a criterios de eficacia, eficiencia e redución do gasto público.

 - A ordenación, xestión e administración ordinaria dos asuntos relativos ao persoal da 
consellería introducindo unha maior racionalidade no desenvolvemento competencial e 
de xestión das súas funcións.

 - A coordinación e xestión da contratación pública da consellería

 - A coordinación e xestión en materia de transparencia e desenvolvemento da Adminis-
tración electrónica.

 - A asistencia e apoio xurídico, nas diferentes materias de competencia da consellería, aos 
órganos e entidades dependentes desta.

 - En xeral, prestar apoio aos restantes centros directivos da consellería e aos seus entes 
adscritos coa finalidade de acadar unha mellora na calidade e eficiencia na prestación dos 
servizos públicos á cidadanía da nosa comunidade.

 

DIRECCIÓN XERAL DE MOBILIDADE

O sector do transporte en Galicia ten unha enorme importancia estratéxica, ao afectar 
transversalmente a todos os sectores produtivos, supón aproximadamente o 5% tanto do Valor 
Engadido Bruto (VEB) como do Produto Interior Bruto (PIB) de Galicia, e xera preto do 5% 
do emprego total e o 4,5% do emprego asalariado en Galicia, de acordo cun estudo feito pola 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas en 2011.

A súa importancia vai máis alá dos aspectos meramente económicos xa que o transporte 
permite aos cidadáns alcanzar aquilo que é importante no seu quefacer cotiá: desprazarse ao 
traballo, ao centro de formación, a recibir asistencia médica ou simplemente a participar en acti-
vidades culturais ou de esparexemento que, especialmente en Galicia, requiren o desprazamento 
e, con frecuencia, utilizar medios de transporte público. Así mesmo, o transporte é un elemento 
clave para mellorar a competitividade do noso tecido empresarial no marco dun mercado global, 
ao permitir o descenso dos custos loxísticos, especialmente importantes en certos produtos. 
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Por outra parte, o transporte permite que os consumidores accedan a unha variedade maior de 
produtos e de máis calidade.

Deste xeito, en Galicia formúlanse múltiples retos que requiren do transporte para ser 
superados, polo que é preciso seguir a manter unha política activa que, aínda dentro das estritas 
limitacións orzamentarias, permita mellorar o sector facéndoo máis competitivo, eficiente e sus-
tentable, ademais de resolver as demandas de mobilidade que se producen dende os ámbitos 
social e produtivo de Galicia.

En resumo, é necesario manter accións dirixidas tanto á mellora da competitividade das 
empresas de transporte, como a facilitar e mellorar a mobilidade das persoas e mercadorías de 
maneira sustentable, para o que é preciso a actuación pública nos servizos de transporte.

As accións contempladas no programa 512A, Ordenación e Inspección do Transporte, van 
dirixidas, polo tanto, aos sectores do transporte de persoas e mercadorías, configurados por 
unhas 16.000 empresas. Igualmente, este programa prevé actuacións encamiñadas ao público en 
xeral, como usuario do sistema de transporte público.

No eido dirixido ao campo profesional, a administración estima esencial actuar en ámbitos 
orientados á mellora da competitividade do sector empresarial, tanto de mercadorías como de 
viaxeiros, fomentando a realización de accións formativas que faciliten a mellora do tecido em-
presarial e o cumprimento da normativa sectorial (por exemplo, relativa aos períodos de descan-
so dos condutores), e proseguindo coa implantación de accións de modernización dos servizos 
do transportes público de viaxeiros, entre outras actuacións.

A Lei 10/2016, do 19 de xullo, de medidas urxentes para a actualización do sistema de trans-
porte público de Galicia, configura o Plan de Transporte Público de Galicia como o instrumento 
mediante o cal se establece a ordenación dos servizos de transporte público regular de compe-
tencia da Administración xeral da comunidade autónoma, así como a coordinación do conxunto 
de servizos de transporte público que se desenvolvan na nosa comunidade.

Por outro lado, a Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de or-
denación, adica o capítulo II do Título III á ordenación e promoción da integración dos servizos 
dirixidos á atención de diferentes colectivos de persoas usuarias, preferentemente contratados 
por unha mesma Administración, atribuíndolle á consellería competente en materia de transpor-
te público as funcións de órgano de contratación do conxunto de servizos de transporte público 
regular contratados pola Xunta de Galicia, consonte coa programación e as excepcións que, de 
selo caso, acorde o Consello da Xunta ou estableza o Plan de transporte público de Galicia, cuxa 
aprobación corresponde igualmente ao Consello da Xunta de Galicia.

Consonte co anterior, a consellería de Infraestruturas e Vivenda puxo en marcha no ano 
2017 unha primeira fase da planificación do sistema de transporte público de Galicia integrado 
coa prestación de transporte baixo a demanda, estruturándose en 6 ámbitos territoriais nos que 
se concentran o conxunto de contratos vencidos, respecto dos que os contratistas prestatarios 
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renunciaron a continuar coa explotación. Esta primeira fase do plan de transporte público de 
Galicia atinxe a 800 liñas, con 10.000 paradas e preto 5.000 horarios.

No DOG do 29 de maio de 2017, publicouse a Resolución do 26 de maio de 2017, da 
Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de 
Galicia do 24 de maio de 2017, polo que se autoriza a integración das distintas modalidades de 
transporte público de competencia da Xunta de Galicia que faciliten a optimización desde servi-
zos público, no marco do procedemento para a implantación da primeira fase da planificación do 
transporte público de Galicia.

Ao abeiro do disposto no artigo 76 da lei 2/2017, do 8 de febreiro, a Consellería de Infraes-
truturas adxudicou 41 contratos de xestión de servizos públicos de transporte de persoas. 

Estes novos contratos teñen como principais novidades a salientar:

 - A modalidade de transporte público de uso compartido permite o uso por parte do 
conxunto da cidadanía das prazas baleiras de 513 liñas de transporte escolar, aproxima-
damente o 10% do total.

 - A prestación de servizos baixo demanda; para isto no ano 2018 debe desenvolverse 
una nova plataforma telefónica de atención aos usuarios que facilite a xestión da reserva 
das prazas. De forma complementaria, esta plataforma tamén facilitará a información e 
demandas sobre os servizos.

 

No 2018 ademais de xestionar os contratos adxudicados nesta primeira fase de implanta-
ción do Plan de Transporte Público de Galicia, deberase avanzar na elaboración do dito Plan, 
previsto na Lei 10/2016, ata rematar, no ano 2019, coa aprobación definitiva e íntegra do mesmo.

Por outra parte, cómpre continuar impulsando actuacións de mellora da oferta de trans-
porte público en Galicia. Nesta liña de potenciación do sistema de transporte público, e tras a 
implantación das Áreas de Transporte Metropolitano da Coruña, Santiago de Compostela, Fe-
rrol, Lugo e Vigo, continuarase coa implantación do Plan de Transporte Metropolitano nas áreas 
de Ourense e Pontevedra, para acadar o obxectivo de implantalo nas 7 principais aglomeracións 
urbanas de Galicia, así como a mellora da accesibilidade do transporte metropolitano ao centro 
urbano das cidades. No ano 2018, continuaremos coa incorporación de novas liñas dentro do 
Plan de Accesibilidade do transporte Interurbano ao Centro Urbano de A Coruña mellorando a 
mobilidade, facilitando o acceso e fomentado o transporte público en A Coruña. 

Máis, neste ámbito do Plan de Transporte Metropolitano de Galicia, cómpre destacar de 
xeito significativo a mellora que supón a creación pola Xunta de Galicia da tarifa XenteNova. Esta 
tarifa permite aos mozos e mozas de entre catro e dezaoito anos, incluídos, viaxar gratuitamente 
nos servizos de transporte metropolitano interurbano, abonando os servizos coa tarxeta Xente-
Nova, que promove a propia Xunta de Galicia.
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Esta iniciativa contribúe, por unha parte, a unha importante potenciación da utilización do 
transporte público, cunha clara orientación á concienciación na súa utilización por parte das 
persoas que serán usuarios nos vindeiros anos. Mais igualmente, trátase dunha medida dun claro 
contido social, supoñendo un aforro importantísimo para as familias que se suma ao que xa dis-
puñan grazas ao propio Plan de Transporte Metropolitano de Galicia. 

O aspecto e relevancia social destas actuación resulta reforzado co mantemento, durante o 
ano 2018, da colaboración da Xunta de Galicia cos taxistas na implantación de taxis adaptados 
para persoas con mobilidade reducida, Eurotaxis, continuanso así unha liña de axudas a estes 
profesionais aberta no ano 2016 e que se mantivo no ano 2017. Con esta actuación a Xunta de 
Galicia contribúe a compensar os incrementos de custe que supón para os taxistas a incorpo-
ración deste tipo de vehículos, facilitando a existencia dunha oferta real de vehículos accesibles 
para todos.

Esta Dirección xeral continuará na realización de estudos en materia de transporte co obxec-
tivo facilitar e mellora a mobilidade das persoas e mercadorías de maneira sustentable. Dentro 
destes traballos inclúense os estudios precisos para impulsar a inclusión de Galicia no Corredor 
Atlántico, dentro da rede TEN-T de ferrocarrís de mercadorías; e o seu desenvolvemento.

Igualmente, continuarase con actuacións e medidas destinadas a acadar a intermodalidade 
entre diferentes modos de transporte de viaxeiros na procura dunha mobilidade sostible.

Nesta liña, no 2018 comezaranse as obras Estación Intermodais de Santiago, Ourense, Pon-
tevedra e Vigo, e rematarase o proxecto de A Coruña e avanzarase nos traballos en Lugo e 
Ferrol. Estas novas estacións, xunto coas actuacións que nas propias estacións de ferrocarril está 
levar a cabo ADIF, ao permitir unha rápida e sinxela comunicación entre o ferrocarril e o autobús 
metropolitano e interurbano, contribuindo á extensión do uso do transporte público e o apro-
veitando ao máximo a potencialidade da próxima chegada do AVE. Estas novas infraestruturas, 
ademais, achegarán valor engadido ao tecido urbano, facendo cidade e mellorando tanto a mo-
bilidade como o urbanismo das zonas onde se ubican.

Por outro lado e de cara a fomentar a utilización do transporte público e mellorar a cali-
dade que perciben os usuarios, é necesario garantir o bo estado da rede galega de estacións de 
autobuses, para o que se continuarán con actuacións de reparación e mantemento de estacións 
de autobuses.

 

XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA

A finalidade do Xurado de Expropiación de Galicia é a consolidación deste órgano colexia-
do permanente na súa función de fixación do prezo xusto expropiatorio, tanto en taxacións 
conxuntas como en taxacións individuais, co obxectivo de reducir a bolsa de expedientes pen-
dentes de resolución e de resolver os recursos en prazo.
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II.2. DOS ORGANISMOS AuTÓNOMOS
 

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO (IGVS)

O Instituto Galego de Vivenda e Solo, creado pola Lei 3/1988, do 27 de abril, é o organismo 
autónomo ao que lle corresponde a realización da política do solo e vivenda da Xunta de Galicia, 
co fin de garantir os dereitos constitucionais a unha vivenda digna e axeitada, e unha utilización do 
solo acorde co interese xeral, erradicando a especulación e actuando como elemento regulador 
do mercado inmobiliario e de mellora da calidade medioambiental.

Segundo o Decreto 177/2016, do 15 de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánicada 
Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia, o Instituto Galego da Vivenda e Solo 
queda adscrito á Consellería de Infraestruturas e Vivenda como organismo autónomo, que, de 
acordo co Decreto 97/2014, do 24 de xullo, polo que se establece a estrutura orgánica do Insti-
tuto Galego da Vivenda e Solo, correspóndelle a realización das políticas de vivenda e solo, coa 
finalidade de acadar os obxectivos previstos na Lei 3/1988, do 27 de abril, de creación do IGVS, 
e no marco dos principios reitores contidos no artigo 47 da Constitución española. 

Os créditos que o proxecto de orzamentos pon a disposición do Instituto Galego da Viven-
da e Solo destínanse a exercer as competencias e funcións descritas anteriormente.

Pola súa especial incidencia, pódense destacar os seguintes obxectivos e liñas de acción:

 - Impulsarase a creación de solo produtivo ordenadamente, de acordo cos plans e pro-
gramas vixentes, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 - Impulsarase o desenvolvemento de solo residencial, para a creación de solo con destino 
preferente á construción de vivendas protexidas, de acordo cos datos do Rexistro Úni-
co de Demandantes de Vivenda.

 - Impulsarase a construción de vivenda de promoción pública, iniciando novas vivendas 
onde o número de demandantes é maior, en calquera das modalidades previstas na Lei 
8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia

 - Continuarase coa reparación do parque de vivendas de promoción pública, mediante 
accións directas e medidas de fomento con axudas ás comunidades de propietarios, 
permitindo así a diminución da acción directa do organismo na reparación dos grupos 
de vivendas pola acción de fomento, garantindo a implicación dos usuarios das vivendas.

 - Fomentarase a reconstrución e rehabilitación de vivendas e a corrección de impactos 
nas edificacións actuais, e a rehabilitación de edificios e vivendas de promoción pública 
en conxuntos históricos das cidades galegas.

 - En consonancia coas 12 medidas emprendidas pola Xunta de Galicia para facer fronte 
aos desafiuzamentos, e en defensa do dereito á vivenda, potenciarase a intervención de-
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cidida da Administración pública mediante axudas para inquilinos, con especial incidencia 
nos sectores sociais máis desfavorecidos ou en risco de exclusión social. Mantéñense 
as adxudicacións directas de vivendas no marco do programa de realoxamento para 
as persoas afectadas por execucións hipotecarias, engadíndose as vivendas postas a 
disposición do IGVS pola SAREB e polas entidades financeiras coas que se subscribiron 
convenios de colaboración ao efecto, e as que se poidan adherir a estes convenios no 
futuro.

 - Seguindo coas 12 medidas, impulsarase a política social en materia de vivenda mediante 
o Programa de Realoxamento de Afectados por Execucións Hipotecarias posto en 
marcha no ano 2012, consistente en proporcionar aloxamento ás persoas que perderan 
a súa única vivenda debido a un procedemento de execución hipotecaria e os seus 
ingresos non superen 2,5 veces o IPREM, así como do Programa de Bono de Alugueiro 
Social destinado ás persoas incursas nun procedemento xudicial de desafiuzamento por 
impago da renda de alugueiro da vivenda que ocupen como domicilio habitual e perma-
nente e a outros colectivos cunha especial necesidade. Este programa compleméntase 
tamén co programa de vivendas baleiras en colaboración cos concellos, para posibilitar 
a posta no mercado de vivendas baleiras para ser destinadas a colectivos cunha maior 
necesidade de vivenda. O programa de vivendas baleiras vese reforzado á súa vez co 
programa rehaluga, que busca incentivar a incorporación de vivendas ao programa de 
vivendas baleiras a través dunha liña de axudas para que os propietarios acondicionen as 
súas vivendas para alugalas no marco do programa.

 - Dentro das actuacións previstas no Plan RehaVita (Plan galego de rehabilitación, aluguer 
e mellora de acceso á vivenda 2015-2020), impulsaranse medidas para facilitar o acceso 
ao financiamento da adquisición de vivendas protexidas, en aras a facilitar o acceso á 
primeira vivenda de calidade a aqueles colectivos de ingresos medios e baixos e aque-
loutros con especiais dificultades polas súas circunstancias persoais.

 - Fomentarase a rehabilitación e a rexeneración e renovación urbana en Galicia, seguindo 
as directrices do citado Plan RehaVita, co obxectivo de potenciar a recuperación do 
patrimonio construído da Comunidade Autónoma, mediante as axudas para a reha-
bilitación de calidade de vivendas tanto nas áreas de rehabilitación integral como en 
outros ámbitos urbanos ou rurais. Facilitase ademais o acceso ao financiamento dos 
particulares para a realización de actuacións de rehabilitación a través das axudas para a 
subsidiación de xuros de préstamos de rehabilitación (en función dos ingresos das per-
soas promotoras das actuacións de rehabilitación). Continúa tamén a implantación do 
programa Rexurbe, que nace da concienciación da necesidade de recuperar e potenciar 
o noso patrimonio construído, con especial incidencia nos barrios históricos de Galicia 
que dispoñan da declaración de Ben de Interese Cultural (BIC).

Apóstase pola accesibilidade mediante axudas para a instalación de novos ascensores en 
edificios residenciais colectivos e tamén en vivendas unifamiliares e vivendas tipo dúplex. 
Tamén serán aplicables para a instalación de elevadores, salvaescaleiras e outros dispo-
sitivos que faciliten a accesibilidade entre os diferentes andares da edificación. 
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Para impulsar e facilitar as actuacións nesta materia acometidas polos concellos manté-
ñense diferentes liñas de apoio as intervencións municipais. Así, os concellos de menos 
de 10.000 habitantes poderán solicitar axudas para mellorar a habitabilidade de vivendas 
da súa titularidade ou de particulares con poucos ingresos, os de menos de 20.000 habi-
tantes poderán optar as axudas para a rehabilitación de vivendas da súa titularidade para 
destinalas a alugueiro social, e ademais para todos os concellos de menos de 50.000 
habitantes, seguirá a disposición o Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento 
de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído (dotado inicial-
mente en 2017 cun importe de 10 millóns de euros).

 

Preténdese, polo tanto, impulsar medidas para contribuír e mellorar a calidade de vida 
aproveitando as edificacións existentes, reducindo as necesidades de ocupación de territorio e 
garantindo as condicións de habitabilidade das vivendas.

Ademais, deste xeito, estase fomentar a cultura da rehabilitación, entendendo esta como a 
crenza por parte da cidadanía de que, efectivamente, a recuperación e conservación das vivendas 
e dos seus entornos é unha necesidade persoal e colectiva e que ademais produce importantes 
retornos ao conxunto da sociedade. 

 

II.3. DAS AXeNCIAS PÚBlICAS AuTONÓMICAS
 

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS (AXI)

O 20 de xaneiro de 2012 entrou en funcionamento a Axencia Galega de Infraestruturas. 
A axencia, ademais de exercer a tutela funcional da Sociedade Pública de Investimentos de 
Galicia, S.A, ten como obxectivos básicos impulsar, coordinar e xestionar a política autonómica 
en materia de estradas e, en especial, a planificación, proxección, construción, conservación e 
explotación das estradas que sexan competencia da nosa comunidade autónoma, e os servizos 
que se poidan instalar ou desenvolver nas ditas infraestruturas e, tamén, garantir o uso e defensa 
do patrimonio viario.

Así mesmo depende funcionalmente da Axencia Galega de Infraestruturas a Sociedade 
Pública de Investimentos de Galicia, S.A., cuxa actividade fundamental a día de hoxe consiste na 
realización da conservación e explotación do treito Alto de Santo Domingo-A52 (AG-53 e AG-
54) da autoestrada Santiago de Compostela-Ourense.

As liñas de acción da Axencia Galega de Infraestruturas para o ano 2018:

 - Planificación, construción e conservación da Rede de Estradas competencia da Comu-
nidade Autónoma de Galicia.

 - Desenvolvemento de accións e actuacións en materia de seguridade viaria determina-
das no Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2016-2020.
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 - O fomento dunha mobilidade sostible, a través da estratexia Sendas de Galicia.

 - Análise da xestión nos servizos prestados competencia da axencia.

 - Tramitación de disposicións e normas de actuación.

 - Colaboración na execución de infraestruturas competencia doutros centros directivos e 
Consellerías da Xunta de Galicia.

 

Estas liñas de acción formúlanse no marco da Planificación estratéxica da Xunta de Galicia 
e de modo coherente coas directrices da Europa 2020. Aos tradicionais traballos da Xunta de 
Galicia en materia de estradas engádense actuacións que procuran o fomento da mobilidade sos-
tible. Ao tempo, e de modo transversal, estanse a incorporar criterios de deseño cada vez máis 
respectuosos co medio ambiente no desenvolvemento das tarefas das que se encarga a Axencia 
Galega de Infraestruturas.

•	 Planificación, construción e conservación da Rede de Estradas competencia da Comunidade 
Autónoma de Galicia.

Analizando por períodos a evolución das Vías de Altas Prestacións titularidade da Comu-
nidade Autónoma de Galicia, pódese concluír un importante desenvolvemento destas vías nos 
últimos anos, cun total de 520,96 km trala posta en servizo do corredor Celeiro – San Cibrao 
do eixe de conexión da costa norte galega. Comparados cos 313,32 km do ano 2009 supón un 
incremento do 66%.. 

Unha vez que as actuacións en materia de infraestruturas viarias que a día de hoxe se encon-
tran en obras ou en fase de planificación se poñan en servizo, suporá que no ano 2020 ao redor 
do 83% da poboación encontrarase a menos de 15 minutos dunha Vía de Altas Prestacións.

En consecuencia, unha das liñas de actuación da Axencia Galega de Infraestruturas para o 
ano 2018 é planificar e executar os eixos viarios estratéxicos pendentes en Galicia de acordo 
coa capacidade económica da administración e priorizando a mellora da seguridade viaria, o 
mantemento e conservación das estradas e o fomento dunha mobilidade sostible. Ademais, con-
tinuaranse desenvolvendo actuacións importantes para a mellora da competitividade económica 
e industrial de Galicia, como o acceso ao polígono de San Cibrao dende a A-52 ou a Variante de 
Aradas en Santiago de Compostela que dará servizo ao polígono do Tambre, o desdobramento 
do corredor do Morrazo que suporá unha mellora substancial das condicións do tráfico e da 
seguridade viaria nas comunicacións das península do Morrazo coa area metropolitana de Vigo.

•	 Desenvolvemento de accións e actuacións materia de seguridade viaria 

Continuar desenvolvendo o Plan de Seguridade Viaria 2016-2020 co fin de reducir a sinis-
tralidade na rede de estradas, prestando especial atención á política á aquelas accións que traten 
de garantir a sensibilización, concienciación e respecto por parte dos usuarios da estrada. A Axi 
desenvolverá accións específicas para mellora da seguridade viaria, especialmente orientadas aos 
usuarios máis vulnerables como peóns, ciclistas e motoristas. E esta busca da mellora da segu-
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ridade viaria informa ademais de modo transversal todas as actuacións que desenvolve sobre a 
rede autonómica de estradas.

•	 O fomento dunha mobilidade sostible: estratexia Sendas de Galicia.

É unha prioridade estratéxica seguir avanzando cara un modelo de mobilidade baseado no 
uso de modos colectivos e outros modos alternativos ao emprego indiscriminado do coche, 
tanto no ámbito interurbano e metropolitano. No marco destas actuacións estase a promover a 
construción de sendas como elementos que permiten o aforro enerxético e unha redución da 
pegada de carbono (carbon footprint, pegada de carbono). 

•	 Análise da xestión nos servizos prestados competencia da axencia.

A organización e o sistema de traballo da axencia deben rexerse polo principio de calidade 
e mellora continua que garanta un nivel axeitado na xestión e prestación de servizos aos destina-
tarios da súa actividade coa máxima racionalización dos orzamentos públicos.

•	 Tramitación de disposicións e normas de actuación.

O ano 2013 supuxo a entrada en vigor da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, 
publicada no Diario Oficial de Galicia nº 132 do 12 de xullo de 2013. Este novo corpo normativo 
veu substituír a Lei 4/1994, do 14 de setembro, e incorporou á normativa en materia de estradas 
cuestións como os avances acaecidos no campo da enxeñería, a creación de novos mecanismos 
de financiamento das actuacións e, en especial, os importantes cambios en disposicións norma-
tivas que inciden neste sector do dominio público (contratación administrativa, medio ambiente, 
ordenación do territorio e urbanismo).

Este documento lexislativo tivo o seu desenvolvemento regulamentario aprobado polo De-
creto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia 
publicado no Diario Oficial de Galicia nº 116 do 20 de xuño de 2016 . Desta forma contase por 
primeira vez na comunidade autónoma cun Regulamento en materia de estradas que concrete, 
precise e desenvolva as disposicións legais. Así mesmo, e en consonancia coa liña marcada ata 
agora, este marco normativo foi elaborado e tramitado polo persoal propio da axencia. 

Neste sentido a axencia seguirá desenvolvendo esta normativa naqueles aspectos que sexa 
necesario para dotar a esta comunidade dunha mellor e máis completa regulación en materia de 
estradas. Como exemplo, está en tramitación o proxecto de orde pola que se regulan os accesos 
na rede autonómica de estradas de Galicia, que actualiza e adapta esta normativa á realidade 
galega para unha maior funcionalidade da rede de estradas e aseguramento da seguridade viaria.

•	 Colaboración na execución de infraestruturas competencia doutros centros directivos e 
Consellerías da Xunta de Galicia.

Nos últimos anos afondouse no potencial da Axencia Galega de Infraestruturas para aportar 
a súa experiencia na xestión administrativa e construción de infraestruturas, ampliando o ámbito 
de actuacións máis alá das infraestruturas viarias, o que implicou unha adaptación da súa estrutura 
para asumir as novas funcións. Así, estase a colaborar en distintos traballos de apoio na licitación 
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e/ou execución de obras do Servizo Galego de Saúde, do Instituto Galego de Vivenda e Solo, 
da Dirección Xeral de Mobilidade, de Portos de Galicia ou da Axencia de Turismo de Galicia, a 
Dirección Xeral de Comercio e Consumo entre outros. Neste senso cómpre destacar que se 
asumiu a encomenda completa de preparación da licitación, contratación e execución da primei-
ra fase da ampliación do Hospital da Costa de Burela; do centro de saúde de Ares, do centro 
de saúde de Gondomar, da ampliación do recinto feiral de Vigo (IFEVI). Nestes casos a dotación 
orzamentaria continúa nos órganos coa orixe da competencia de cada unha das actuacións, polo 
que non hai reflexo nos orzamentos da Axencia Galega de Infraestruturas, pero está xa a supo-
ñer unha importante labor en desenvolvemento.

Así mesmo, e dado que a Axencia Galega de Infraestruturas asume a tutela funcional da 
Sociedade Pública de Investimentos, a actuación da axencia debe de contemplar as actividades 
desenvolvidas por esta sociedade. En concreto esta actividade está dirixida principalmente á reali-
zación das labores de conservación e explotación do treito Alto de Santo Domingo-A52 (AG-53 
e AG-54) da autoestrada Santiago de Compostela-Ourense.

 

Con cargo ao Orzamento da Comunidade Autónoma para o ano 2018, os programas a 
impulsar son:

1. Programa de actuacións en Vías de Altas Prestacións e novos eixes. No ano 2018 destacará 
a continuidade dos traballos de desenvolvemento da conversión en Autovía do Corredor 
do Morrazo, o inicio das obras de conexión do Polígono de San Cibrao en Ourense coa 
A-52, entre outras (esta última financiada a través do Programa Operativo FEDER Galicia 
2014-2020), ou o avance cos proxectos da VAC Tui – A Guarda, da prolongación da autovía 
da Costa da Morte. Treito Santa Irena - AC-432, do desdobramento do Corredor Sarria 
- Monforte. Treito: Pobra de San Xiao - Sarria Centro. Pola súa importancia na previsión 
orzamentaria destaca a mencionada conversión en autovía do corredor do Morrazo, para o 
que se prevé a posta en servizo de dous tramos e o avance no terceiro, así como a conexión 
do Polígono de San Cibrao. Ademais, a actuación de conversión en autovía do corredor do 
Morrazo é dobremente positiva, xa que se enmarca no programa de actuacións en vías de 
altas prestacións, pero tamén supón unha obra importante de mellora da seguridade viaria

2. Programa de acondicionamento e mellora da rede de estradas convencionais. Recolle o 
acondicionamento de estradas existentes para mellora das súas características e aumento da 
seguridade viaria, prevéndose o remate de actuacións que se están executando en estradas 
como a LU-124 entre Lindín e Vilameá (que da continuidade ao treito entre Mondoñedo 
e Lindín), a estrada Ordes – Cerceda, a PO-353 (Pancenteo-Marzán) ou a PO-234 (entre 
Pontecaldelas e Augasantas). Ademais, previse iniciar novas obras de acondicionamento 
nas estradas AC-406 (Portomouro – Santa Comba), AC-100 (O Barqueiro – Bares) ou 
PO-235 (en A Lama), entre outras. Ademais, continúase a execución de infraestruturas de 
nova construción como, a conexión do CG-1.5 en Sampaio (Portobravo) ou a Variante de 
Aradas.
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3. Programa de fomento do transporte sostible mediante a construción de sendas ciclistas e/
ou peonís recollidas na estratexia Sendas de Galicia. Trátase dun programa ao que se están 
a destinar fondos FEDER correspondentes ao período 2014-2020, de acordo co programa 
operativo Galicia por parte da Comisión Europea. Comprende un conxunto de actuacións 
que promoven a mobilidade alternativa ao vehículo privado, compatibilizando os tránsi-
tos peonís e ciclistas co vehículo automóbil na rede autonómica de estradas nas axeitadas 
condicións de seguridade para todos os usuarios. Estanse a acondicionar deste modo 170 
quilómetros de sendas, de acordo cos obxectivos do Plan de Seguridade Viaria 2016-2020. 
A dotación orzamentaria para o ano 2018 permitirá continuar avanzando na primeira fase 
desta estratexia co remate de actuacións en execución ou xa licitadas como a de Laracha 
– O Cancelo na AC-552, a pasarela que unirá o polígono de Agrela coa zona comercial de 
Marineda na mesma AC-552 en A Coruña, a que unirá Ares e Mugardos a través da AC-
130, a que tamén unirá Gondomar coa Ramallosa na PO-340 ou as que en Vigo e Nigrán 
dotarán de novas sendas ás estradas PO-325 e PO-552 en Navia, Coruxo, Roteas e Priegue. 
Ademais, permitirá o impulso de novas actuacións desta primeira fase, tan importantes como 
o remate da senda entre Portonovo e A Lanzada na PO-308, a que unirá Covelo e Raxó na 
mesma PO-308 ou a que percorrerá a AC-543 entre Barcia e Roxos. Ademais, comezarán 
as actuacións da segunda fase da estratexia nas comarcas de Pontevedra, Morrazo, Ouren-
se e Lugo, con actuacións tan relevantes como as sendas na PO-531 en Barro (Curro) e 
Pontevedra (A Devesa), na OU-402 en Reza (Ourense), na LU-621 en Pobra de San Xiao 
(Láncara) ou na PO-551 entre Vilaseca e Lapamán (Marín).

4. Programa de Mantemento e Conservación das Estradas Galegas. Este programa para o ano 
2018 require especial atención, co obxectivo de manter o estado das estradas nas debidas 
condicións de viabilidade, seguridade, limpeza, sinalización e comodidade. Cabe destacar 
dentro deste programa o Plan de Vialidade Invernal da Xunta de Galicia, así como manter a 
intensidade nos traballos de conservación extraordinaria co Plan de Reforzos de firme. Así, 
previse unha liña de actuación específica sobre o firme das estradas autonómicas iniciada no 
ano 2016.

5. Programa de Seguridade Viaria, a través do Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2016 – 
2020, que da continuidade ao compromiso da Xunta de Galicia na redución da sinistralidade 
e a minoración da gravidade dos accidentes de tráfico a través dun programa de actuación 
integral e coordinado entre todas as súas consellerías. Todas as actuacións da Axencia Ga-
lega de Infraestruturas oriéntanse de modo transversal á seguridade viaria: a execución de 
novas vías de altas prestacións, por evitar o paso por travesías urbanas; unha obra de grande 
importancia como a conversión en autovía do corredor do Morrazo; as sendas peonís e 
ciclistas, e moitas outras pequenas actuacións que melloran en continuo a seguridade das es-
tradas autonómicas. No ano 2018 continuarase cunha liña específica de actuacións sobre os 
Camiños de Santiago en colaboración co resto de entidades do sector público autonómico 
así como co resto de administracións. 
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Ademais, no ano 2018 comezará un programa de actuacións para que no ámbito temporal 
desta lexislatura autonómica se actúe para mellorar a configuración da estrada en todos os treitos 
identificados como de concentración de accidentes na rede autonómica de estradas. 

Cómpre sinalar finalmente que, de acordo coa liña política seguida por este Goberno, po-
ténciase a liña do investimento por vía orzamentaria fronte ao financiamento non específico, 
vía financiamento bancario coa Sociedade Pública de Investimentos (SPI) ou pola execución 
das obras incluídas en contratos de concesión de obra pública. Deste modo, non se aumenta a 
carga financeira a longo prazo da comunidade autónoma con novos compromisos de gasto; ao 
contrario, redúcense, coas amortizacións previstas tanto de concesións de obra pública como de 
préstamos da Spi.

 

II.4. DAS SOCIeDADeS MeRCANTÍS PÚBlICAS AuTONÓMICAS
 

XESTION DO SOLO DE GALICIA -XESTUR SA-

Xestión do Solo de Galicia -Xestur SA- é unha sociedade anónima constituída para a reali-
zación de actividades urbanísticas no territorio de Galicia. O seu obxecto social está constituído 
pola realización das actividades dirixidas á promoción e xestión de solo empresarial, residencial e 
construción de edificacións na comunidade autónoma.

O desenvolvemento destas actividades ten como finalidade garantir a utilización do solo de 
acordo co interese xeral e dotar a comunidade autónoma de solo suficiente para a localización 
de industrias e a implantación de actividades económicas que favorezan o desenvolvemento 
socioeconómico e a promoción de emprego, así como de solo para a construción de vivendas 
dignas e adecuadas, especialmente aos sectores con menos capacidade económica.

A sociedade ten a consideración de medio propio e instrumental e de servizo técnico da 
Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para que, no exercicio dos seus fins 
sociais e no marco da axenda galega de competitividade industrial, realice as actividades dirixidas 
á promoción e xestión do solo empresarial para o fomento do emprendemento, do desenvol-
vemento socioeconómico e da promoción do emprego. 

Xestur SA realiza dous tipos de actuacións, unha como promotor directo e outra como 
mandatario do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), que actúa como promotor. 

O solo empresarial céntrase nos parques actualmente en desenvolvemento nas catro pro-
vincias, e o solo residencial na urbanización para vivenda protexida e na rehabilitación de edifi-
cacións para vivendas.
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Ademais, Xestur S.A. presta a súa colaboración e asesoramento a concellos que non dispo-
ñan dos medios necesarios para o desenvolvemento de áreas empresariais de iniciativa municipal, 
incluídas no Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais na Comunidade Autónoma de 
Galicia.
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III. ORZAMENTO DE GASTOS POR PROGRAMA

III.1. PROGRAMAS De GASTO

III.1.1. PROGRAMA 423A - SERVIZOS E AXUDAS COMPLEMENTARIAS DA 
ENSINANZA:

 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
O obxectivo do programa é prestar o servizo de transporte público gratuíto aos escolares 

con dereito ao mesmo, no ámbito territorial da comunidade autónoma.

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
Escolares con dereito a transporte público gratuíto.

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
A Lei 10/2016, do 19 de xullo, de medidas urxentes para a actualización do sistema de trans-

porte público de Galicia, configura o Plan de Transporte Público de Galicia como o instrumento 
mediante o cal se establece a ordenación dos servizos de transporte público regular de compe-
tencia da Administración xeral da comunidade Autónoma, así como a coordinación do conxunto 
de servizos de transporte público que se desenvolvan na nosa comunidade.

Esgotada a vixencia dos contratos de xestión de servizos de transporte público regular 
de uso xeral, logo de que por sentenza do Tribunal Supremo do 14 de marzo de 2016 viñese 
imposta a súa resolución previa, a Lei 10/2016 facilitou, ademais, a continuidade dos servizos 
de transporte público nas condicións que se viñan prestando ata ese momento, agás renuncia 
expresa da empresa contratista á dita continuidade.

Por outro lado, a Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de or-
denación, adica o capítulo II do Título III á ordenación e promoción da integración dos servizos 
dirixidos á atención de diferentes colectivos de persoas usuarias, preferentemente contratados 
por unha mesma Administración, atribuíndolle á consellería competente en materia de transpor-
te público as funcións de órgano de contratación do conxunto de servizos de transporte público 
regular contratados pola Xunta de Galicia, consonte coa programación e as excepcións que, de 
selo caso, acorde o Consello da Xunta ou estableza o Plan de transporte público de Galicia, cuxa 
aprobación corresponde igualmente ao Consello da Xunta de Galicia.

Consonte co anterior, a consellería de Infraestruturas e Vivenda puxo en marcha a primeira 
fase da planificación do sistema de transporte público de Galicia integrado coa prestación de 
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transporte baixo a demanda, estruturándose en 6 ámbitos territoriais nos que se concentran o 
conxunto de contratos vencidos, respecto dos que os contratistas prestatarios renunciaron a 
continuar coa explotación. Esta primeira fase do plan de transporte público de Galicia atinxe a 
800 liñas, con 10.000 paradas e preto de 5.000 horarios.

No DOG do 29 de maio de 2017, publicouse a Resolución do 26 de maio de 2017, da 
Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de 
Galicia do 24 de maio de 2017, polo que se autorizou a integración das distintas modalidades de 
transporte público de competencia da Xunta de Galicia que faciliten a optimización deste servizo 
público, no marco do procedemento para a implantación da primeira fase da planificación do 
transporte público de Galicia.

O Acordo do Consello da Xunta do 24 de maio de 2017 no seu parágrafo terceiro especi-
ficaba que a aprobación dos proxectos de explotación dun servizo de transporte público regular 
de uso xeral da competencia da Xunta de Galicia que acorde a consellería competente en mate-
ria de transporte público ou a dirección xeral competente en materia de transporte público nos 
supostos que prevé o artigo 77.4 da Lei 2/2017, do 8 de febreiro, suporá a asunción por parte 
da dita consellería da competencia plena como órgano de contratación sobre o conxunto de 
servizos previos obxecto de integración.

Por Resolución do 6 de xullo de 2017 da Dirección Xeral de Mobilidade, dáselle publicida-
de ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 6 de xullo de 2017, polo que se fixaron os 
criterios complementarios en relación co proceso de integración das distintas modalidades de 
transporte público de competencia da Xunta de Galicia que faciliten a optimización deste servizo 
público, no marco do procedemento para a implantación da primeira fase da planificación do 
transporte público de Galicia.

A efectividade da integración de servizos de transporte e, por tanto, a atención do dereito 
ao transporte público gratuíto a través do sistema de transporte público regular de viaxeiros por 
estrada de uso xeral, acadouse coa adxudicación de 41 contratos de transporte público regular 
de viaxeiros por estrada de uso xeral e a súa implantación efectiva no mes de agosto de 2017.

Esta nova modalidade de transporte público de uso compartido permite o uso por parte do 
conxunto da cidadanía das prazas baleiras de 513 liñas de transporte escolar, aproximadamente 
o 10% do total.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
 - Lei 10/2016, do 19 de xullo, de medidas urxentes para a actualización do sistema de 

transporte público de Galicia

 - Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación.
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FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
A finalidade deste programa é facilitar a mobilidade das persoas, procurando solucións máis 

eficientes e sostibles, para o que é preciso a actuación pública nos servizos de transporte. En 
concreto no ano 2018 avanzarase na elaboración do Plan de Transporte Público de Galicia, 
regulado pola Lei 10/2016, do 19 de xullo, de medidas urxentes para a actualización do sistema 
de transporte público de Galicia, ata rematar no ano 2019, coa aprobación definitiva do mesmo.

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión X

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Dirección Xeral de Mobilidade
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III.1.2. PROGRAMA 451A - FOMENTO DA REHABILITACIÓN E DA CALIDADE 
DA VIVENDA:

 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
A necesidade que trata de atender o programa 451A consiste basicamente en dispoñer 

dunha estratexia global que facilite e potencie a recuperación do construído, mellorando as 
condicións de habitabilidade e calidade das vivendas no máis amplo sentido, incluíndo a repara-
ción das vivendas propias do parque de vivendas de promoción pública do Instituto Galego da 
Vivenda e Solo, e o apoio e fomento da rehabilitación tanto illada como a través da declaración 
de áreas, con especial incidencia na área de rehabilitación dos Camiños de Santiago. Entre as liñas 
destinadas ao fomento da rehabilitación, destacan os seguintes programas: 

 - Programa de áreas de rehabilitación integral.

 - Programa de préstamos para as actuacións de rehabilitación promovidas por persoas 
físicas e comunidades de propietarios, coa subsidiación de xuros en función dos seus 
ingresos, incentivando así o financiamento destas obras.

 - Programa Rexurbe, que busca potenciar a rehabilitación dos núcleos históricos de vilas 
e cidades. 

 - Programa Rehaluga de axudas para a rehabilitación de vivendas para incorporar ao pro-
grama de vivendas baleiras.

 

Finalmente, apóstase tamén pola eficiencia enerxética dos edificios en consonancia coas 
estratexias europeas e pola accesibilidade a través dunha liña de axudas para a instalación de 
ascensores e salvaescaleiras. 

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
O colectivo ao que se dirixe o programa 451A ten un carácter universal, sempre respec-

tando as limitacións que estableza a normativa vixente. En concreto, o colectivo afectado desa-
grégase en:

 - Persoas propietarias ou inquilinas beneficiarios de actuacións en materia de rehabilita-
ción, de acordo coa normativa aplicable.

 - Poboación residente en núcleos rurais e cascos históricos.

 - Poboación residente en vivendas que non reúnen as condicións mínimas de habitabili-
dade ou de accesibilidade. 

 - Veciños e veciñas das parroquias dos Camiños de Santiago.

 - Veciños e veciñas dos concellos adheridos ao programa de vivendas baleiras.
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 - Persoas xurídicas promotoras das actuacións de rehabilitación.
 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
O patrimonio arquitectónico (no que hai que incluír de maneira salientable os edificios 

e vivendas nos que habitan as persoas) require investimentos significativos non só para a súa 
conservación senón tamén para a súa mellora, sobre todo se temos en conta que representa 
un activo que vai máis alá do meramente material. Neste ámbito incide a elevada dispersión da 
poboación de Galicia.

Malia a súa riqueza e importancia, existe un abandono e deterioro progresivo do patrimonio 
arquitectónico, das vivendas, e dos espazos públicos no medio rural e nos conxuntos e núcleos 
históricos, con despoboamento e envellecemento da poboación, perda de actividades produtivas 
e da calidade de vida. En algúns casos, as vivendas construídas e de nova construción non acadan 
os niveis necesarios de calidade, habitabilidade e sustentabilidade propios dunha vivenda digna.

Polo que se refire ao estado dos edificios, e segundo datos do Ige (Instituto Galego de 
Estatística) do ano 2011, existían aproximadamente 110.000 edificios en estado ruinoso, malo 
ou deficiente, polo que cómpre incidir nas políticas de rehabilitación de edificios, sen esquecer o 
horizonte 2020 que obriga a priorizar as actuacións en materia de eficiencia enerxética.

DEBILIDADES:

Escasa tendencia á rehabilitación e mantemento dos edificios por parte dos seus usuarios.

É necesario realizar un gran esforzo para axuntar vontades entre os propietarios e romper 
as inercias que impiden a rehabilitación.

Dificultade para estimar os prazos da actuación e para establecer unha programación ade-
cuada do financiamento o que, cando é importante aquilatar custos e convencer aos propieta-
rios, constitúe un obstáculo máis que desincentiva a actuación.

AMEAZAS:

A alta porcentaxe de vivenda unifamiliar, a dispersión da poboación e o progresivo envelle-
cemento de quen ocupan as vivendas con maiores deficiencias, supoñen un risco de que unha 
parte importante do parque de vivendas quede á marxe do proceso de rehabilitación.

Dada a estrutura da propiedade de vivenda os custos da rehabilitación deben asumilos os 
particulares e hoxe en día a situación económica e a escasa renda dispoñible das familias fai moi 
difícil que se poidan destinar fondos á rehabilitación.

FORTALEZAS:
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Opinión pública cada vez máis sensibilizada na necesidade de rehabilitación e abandono do 
modelo expansionista de desenvolvemento urbano.

Experiencia dos últimos anos dos axentes implicados: administracións, técnicos e empresas, 
xerada como consecuencia das políticas anteriores de apoio á rehabilitación. É de destacar, espe-
cialmente, a experiencia xerada a través do Programa de Áreas de Rehabilitación Integral e dos 
programas autonómicos de fomento á rehabilitación.

A presión lexislativa derivada do cumprimento das esixencias europeas en materia de efi-
ciencia enerxética e accesibilidade universal pode constituír un incentivo para a rehabilitación.

Os últimos cambios lexislativos levados a cabo pola comunidade autónoma, como poden 
ser as medidas para axilizar a licenza en actuacións de rehabilitación, buscan eliminar as trabas e 
incentivar a rehabilitación.

OPORTUNIDADES:

O investimento público xera unha alta porcentaxe de retorno do devandito investimento e 
contribúe a mellorar a economía.

A rehabilitación xurde como unha alternativa para a reconversión do sector da construción 
pola súa capacidade de xerar emprego e de permitir o desenvolvemento de empresas vinculadas 
ao territorio no que se desenvolve. 

Mellora da calidade de vida dos cidadáns, das cidades e dun parque inmobiliario antigo.

Redución da factura enerxética e aproximación aos obxectivos da Estratexia Europa 2020.

A rehabilitación de barrios incentiva a eliminación de guetos e permite aproveitar ao máxi-
mo os recursos materiais e do territorio e pode contribuír á rexeneración social de determina-
dos ámbitos.

 

A Comunidade Autónoma de Galicia veu realizando un esforzo para mellorar a calidade 
e habitabilidade das vivendas no seu territorio. Así, veu actuando no eido das subvencións en 
todas as súas vertentes para a rehabilitación (vivendas en conxuntos históricos, vivenda rural, 
reforma de edificios de vivendas de promoción pública…) no marco do plan estatal de vivenda 
e das normas autonómicas que o complementan, e dos programas propios do Igvs. Tamén, e 
dado o estado de degradación dalgúns cascos históricos e núcleos rurais, o Igvs interveu nos anos 
anteriores para proceder na medida do posible á súa rehabilitación e posterior posta en valor. 
Tamén se levaron a cabo iniciativas de colaboración a través de convenios e outros mecanismos 
legalmente establecidos con distintos axentes (concellos, universidades, institucións sen fins de 
lucro…) nos distintos aspectos (tanto de rehabilitación como técnicos) referidos á calidade da 
vivenda.
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Esta aposta decidida pola rehabilitación viuse reforzada coa creación do Fondo de coope-
ración para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patri-
monio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes, creado por resolución do 20 de 
setembro de 2016 (DOG nº 182, do 23 de setembro), que se dotou inicialmente no exercicio 
2017 con 10 millóns de euros.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
O marco legal e regulamentario no que se desenvolve o programa 451A é o seguinte:

 - Lei 3/88, do 27 de abril, de creación do Igvs, e o Decreto 288/88, que a desenvolve.

 - Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia.

 - Decreto 18/2014, do 13 de febreiro, polo que se determinan os aspectos básicos dos 
programas autonómicos de rehabilitación de vivendas e se dan directrices para o des-
envolvemento do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación 
edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016, no ámbito da Comuni-
dade Autónoma de Galicia. 

 - Plan RehaVita, Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-
2020.

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
O programa 451A ten a finalidade de mellorar as condicións de vida dos propietarios e 

usuarios das vivendas, de xeito que se favoreza a consecución dunha perfecta habitabilidade das 
vivendas ao mesmo tempo que se recupera o patrimonio residencial xa edificado, actuando con 
criterios de calidade e sostibilidade. 

Deste xeito, e atendendo tamén a criterios de necesidade de xerar actividade e desenvol-
vemento económico, é necesario prestar atención a este progresivo deterioro das zonas rurais 
e barrios históricos intentado promover a súa conservación. Ao mesmo tempo cómpre, tamén, 
fomentar a recuperación do xa construído en aquelas zonas de crecemento, favorecendo a 
compacidade urbana, de tal xeito que supoña un adecuado aproveitamento entre infraestruturas, 
dotacións, servizos, actividades e residencia.

Para estes efectos establécense medidas de fomento e rehabilitación das vivendas indivi-
duais ou en réxime de división horizontal, de reparación do parque público de vivendas e de 
actuacións sobre ámbitos máis extensos, coa declaración de Áreas de Rehabilitación Integral. 
Merece especial atención a recuperación dos núcleos rurais a través da rehabilitación de vivendas 
de mestres, doutros oficios e demais edificios e vivendas de titularidade municipal, e o programa 
de infravivenda. 

Continúa a liña de financiamento iniciada en 2017 consistente na subsidiación de xuros dos 
préstamos para a rehabilitación, como ferramenta que posibilitará que as persoas con menos 
posibilidades económicas podan afrontar as obras de rehabilitación da súas vivendas. 
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Desenvólvese tamén o programa Rexurbe, que nace da concienciación da necesidade de re-
cuperar e potenciar o noso patrimonio construído, con especial incidencia nos barrios históricos 
de Galicia, especialmente en ámbitos que contan coa declaración de BIC, ou excepcionalmente 
noutras áreas degradadas, conseguindo dinamizar estes ámbitos rehabilitando as vivendas, e rexe-
nerando os espazos urbanos. Así, pretendese actuar, por exemplo, en áreas de A Coruña, Ferrol, 
Betanzos, Ourense, Lugo ou Ribadavia. 

Nestes momentos, é de especial importancia nas políticas de vivenda facer unha aposta 
decidida pola rehabilitación como solución eficiente, sostible e de futuro para responder ás ne-
cesidades de vivenda da poboación e minorar os impactos no medio, evitando na medida do 
posible os novos desenvolvementos urbanísticos e fomentando a cultura da rehabilitación, é dicir, 
que o propietario da vivenda e o resto da cidadanía sintan a necesidade e valoren a rendibilidade 
de recuperar o xa construído.

Apóstase pola accesibilidade mediante axudas para a instalación de novos ascensores en 
edificios residenciais colectivos e tamén en vivendas unifamiliares e vivendas tipo dúplex. Tamén 
serán aplicables para a instalación de elevadores, salvaescaleiras e outros dispositivos que faciliten 
a accesibilidade entre os diferentes andares da edificación. 

A rehabilitación de vivendas é unha necesidade permanente que cumpre varios obxectivos:

 - Manter a poboación residente en conxuntos históricos, núcleos rurais e barrios de vilas 
e cidades necesitados de melloras.

 - Conservar nas mellores condicións o patrimonio residencial construído.

 - Recuperar e rexenerar ámbitos urbanos de especial valor histórico, favorecendo a súa 
dinamización, para que constitúan centros de actividade social, cultural e económica.

 - Promover un rural mais vivo que favoreza o equilibrio territorial.

 - Mellorar as condicións de vida dos seus moradores e adaptar as vivendas existentes á 
realidade actual.

 - Reducir a demanda de novos desenvolvementos urbanísticos.

 - Mellorar as condicións de accesibilidade dos edificios e vivendas.

 - Aforro enerxético ao facer máis eficiente o consumo das vivendas rehabilitadas e redu-
cir a demanda de enerxía.

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres
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Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión X

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Instituto Galego da Vivenda e Solo

 

III.1.3. PROGRAMA 451B - ACCESO Á VIVENDA:
 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
A necesidade que trata de atender o programa 451B consiste basicamente en facilitar o 

acceso á vivenda, tanto en propiedade como en réxime de aluguer, para aqueles sectores da so-
ciedade que se atopen en condicións máis desfavorecidas, seguindo as directrices establecidas no 
Plan RehaVita, Plan galego de rehabilitación, alugueiro e mellora de acceso a vivenda 2015-2020. 

Neste sentido, a Xunta de Galicia, dende o ano 2012, ven implantando 12 medidas para 
evitar e paliar os desafiuzamentos hipotecarios ou por falta de pagamento dos alugueiros e ga-
rantir o acceso á vivenda.

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
O colectivo ao que se dirixe o programa 451B ten un carácter universal, sempre respec-

tando as limitacións que estableza a normativa vixente. En concreto, o colectivo afectado desa-
grégase en:
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 - Persoas inquilinas que vaian alugar unha vivenda con axudas autonómicas.

 - Persoas beneficiarias das 12 medidas implantadas pola Xunta de Galicia para evitar e 
paliar os desafiuzamentos hipotecarios ou por falta de pagamento dos alugueiros e 
garantir o acceso á vivenda (programa de realoxos, bono alugueiro, vivendas baleiras, 
asesoramento xurídico gratuíto...).

 - Adquirentes de vivenda de protección autonómica nova e usada, e de vivendas libres 
usadas e libres a prezo limitado (polas axudas financeiras á adquisición).

 - Adquirentes de vivendas de promoción pública.
 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
Actualmente segue habendo sectores de poboación con dificultades de acceso a unha vi-

venda en propiedade ou en alugueiro, polo que deben consolidarse as actuacións dirixidas a 
facilitar o dito acceso.

DEBILIDADES:

Existencia de familias con necesidade de vivenda e escasos recursos económicos.

Dificultades de financiamento para acceder a unha vivenda por parte das entidades financei-
ras.

AMEAZAS:

A dispersión da poboación existente en Galicia.

Progresivo envellecemento da poboación.

FORTALEZAS:

A opinión pública está cada vez máis sensibilizada na necesidade de potenciar as políticas 
de carácter social en materia de vivenda, en particular as dirixidas a posibilitar a permanencia das 
familias con menos recursos nas súas vivendas.

Os últimos cambios lexislativos no Estado e na comunidade autónoma en materia de pro-
tección dos debedores hipotecarios e, concretamente, as 12 medidas da Xunta, o Plan rehavita 
(Plan Galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020) e o censo de 
vivendas baleiras creado polo decreto 17/2016, do 18 de febreiro.

A implantanción de programas por parte da Xunta, en execución das 12 medidas nos que 
destacan a colaboración coa SAREB, entidades financeiras, a institución do Valedor do Pobo, 
o programa de vivendas baleiras e o do Bono de alugueiro que buscan dar solucións áxiles ás 
persoas para posibilitar a permanencia nas súas vivendas ou o acceso a unha vivenda alternativa.

OPORTUNIDADES:
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As perspectivas actuais de recuperación económica, que favorecen a implantación de polí-
ticas sociais.

Incremento da percepción do alugueiro como forma alternativa de acceso á vivenda.

 

A Comunidade Autónoma de Galicia veu realizando nos anos anteriores un esforzo para 
facilitar o acceso á vivenda no seu territorio. Así, veu actuando no eido da promoción pública 
da construción de vivenda, con destino aos colectivos cunha renda entre o 0,7 e o 2,5 veces o 
IPREM. Tamén se incidiu nas axudas, estatais e autonómicas, a adquirentes de vivendas protexi-
das dentro do marco dos plans de vivenda. con especial atención aos colectivos máis desfavo-
recidos. Tamén se veu desenvolvendo o Programa Aluga, na procura dunha dinamización do 
mercado de vivenda en alugueiro, con axudas aos inquilinos (con especial incidencia nos sectores 
sociais máis desfavorecidos ou en risco de exclusión social). O IGVS veuse encargando da tra-
mitación, control, xestión e pagamento dos gastos correntes e de capital nos que incorreron as 
sociedades Xestur derivados das encomendas de xestión do Programa Estatal da Renda Básica 
de Emancipación.

A Xunta de Galicia, dende o ano 2012, ven implantando 12 medidas para evitar e paliar os 
desafiuzamentos hipotecarios ou por falta de pagamento dos alugueiros e garantir o acceso á vi-
venda. Estas medidas iniciáronse o 5 de decembro de 2012, cando o Consello da Xunta aprobou 
o Programa de Realoxo de afectados por execucións hipotecarias, que ten como finalidade dar 
cobertura a todas as persoas que perdan a súa única vivenda nun procedemento de execución 
hipotecaria e teñan uns ingresos inferiores a 2,5 veces o IPREM (indicador público de rendas de 
efectos múltiples).

Especial importancia reviste a aprobación do Plan RehaVita, Plan galego de rehabilitación, 
alugueiro e mellora de acceso a vivenda 2015-2020, polo Consello da Xunta o 12 de febreiro de 
2015. Este plan pretende facilitar o acceso á vivenda das familias que máis o necesitan.

A última das medidas foi a implantación do programa de vivendas baleiras para alugueiro so-
cial. No marco da Estratexia de Inclusión Social (EIS Galicia 2014-2020), aprobada polo Consello 
da Xunta en decembro de 2014, de conformidade cos concellos representados pola Fegamp se 
puxo en marcha este programa, para dispor dun maior número de vivendas destinadas a cubrir 
as necesidades sociais nesta materia. Os concellos adheridos aos programas poderán mobilizar 
inmobles desocupados para destinar a alugueiro a prezo taxado para persoas e familias en si-
tuación de dificultade de acceso á vivenda. A Xunta de Galicia achega a esas vivendas un seguro 
multirrisco de fogar e outro de garantía de cobros para os propietarios, que inclúe asistencia 
xurídica e, ao mesmo tempo, busca incentivar a incorporación de vivendas a este programa a 
través dunha liña de axudas para que os propietarios acondicionen as súas vivendas para alugalas 
no marco do programa. 
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Ademais de todo o anterior, o Igvs seguiu a impulsar nos últimos anos unha política de 
desenvolvemento de solo residencial con destino a vivendas protexidas nas principais cidades 
de Galicia. 

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
O marco legal e regulamentario no que se desenvolve o programa 451B é o seguinte:

 - Lei 3/88, do 27 de abril, de creación do Igvs, e o Decreto 288/88, que a desenvolve.

 - Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia.

 - Decreto 253/2007, do 13 de decembro, de Réxime xurídico do solo e das edificacións 
promovidas polo Igvs.

 - Decreto 18/2014, do 13 de febreiro, polo que se determinan os aspectos básicos dos 
programas autonómicos de rehabilitación de vivendas e se dan directrices para o des-
envolvemento do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación 
edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016, no ámbito da Comuni-
dade Autónoma de Galicia. 

 - Plan RehaVita, Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora do acceso á vivenda 
2015-2020.

 - Decreto 17/2016, do 18 de febreiro, polo que se crea e se regula o Censo de vivendas 
baleiras da Comunidade Autónoma de Galicia

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
O programa 451B ten a finalidade de facilitar o acceso a vivenda dos sectores con máis 

dificultades.

Para estes efectos articúlanse actuacións dirixidas a desenvolver solo con destino a constru-
ción de vivendas protexidas, con especial incidencia en San Paio de Navia (Vigo). 

Por outra banda está prevista a construción de vivendas de promoción pública. 

Tamén se establecen medidas de fomento para a adquisición de vivenda protexida, para o 
alugueiro e para facilitar o acceso ao financiamento de persoas adquirentes de vivendas protexi-
das.

Ademais, de xeito moi especial, preténdese dar cobertura ás situacións de risco de exclu-
sión residencial a aquelas familias que están a atravesar situacións de especial dificultade. Estes 
apoios realízanse a través da implantación das 12 medidas consistentes en programas de marca-
do carácter social como son o programa de realoxo de afectados por execucións hipotecarias, 
o bono alugueiro social, o programa de vivendas baleiras ou as vivendas de promoción publica 
de inserción.
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Con estas medidas preténdese posibilitar o acceso á vivenda tanto en compra como en alu-
gueiro, especialmente aos colectivos máis desfavorecidos, incrementar a vivenda de promoción 
pública, impulsar a iniciativa privada para desenvolver vivenda a prezos limitados e xestionar solo 
residencial que permita a construción de vivendas a prezos limitados.

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión X

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Instituto Galego da Vivenda e Solo

 

Memoria II CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA



2018

Proxecto

436

III.1.4. PROGRAMA 511A - DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE TERRITORIO E 
INFRAESTRUTURAS:

 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
É este un programa instrumental de servizos administrativos que ten como finalidade pro-

porcionar os medios materiais, persoais e de organización para o funcionamento dos servizos 
de carácter xeral da Consellería de Infraestruturas e Vivenda na procura da mellora da eficacia e 
eficiencia nos servizos públicos que se prestan aos cidadáns

As actividades que desenvolve céntranse na dirección, coordinación e control nas áreas de 
actividade competencia da consellería e, máis en concreto:

 - Na ordenación, xestión e administración ordinaria dos asuntos relativos ao persoal da 
consellería e da Axencia Galega de Infraestruturas

 - Na xestión e control dos convenios e protocolos nos que sexa parte a consellería

 - Na preparación, licitación e adxudicación dos expedientes de contratación pública com-
petencia da consellería

 - Na xestión e administración dos recursos económicos da Secretaría Xeral Técnica.

 - No estudo e tramitación dos anteproxectos e proxectos de disposicións de carácter 
xeral que elaboren os distintos centros directivos, así como a coordinación das funcións 
xurídico-administrativas que desenvolvan as distintas unidades da consellería

 - Na realización das funcións inspectoras sobre todos os órganos e servizos de carácter 
técnico da consellería

 

Ademais, a través deste programa de gasto, préstase a cobertura necesaria para garantir o 
funcionamento do Xurado de Expropiación de Galicia

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
As actuacións financiadas con este programa de gasto está orientadas a atender as necesida-

des de funcionamento dos servizos administrativos da consellería e da Axencia Galega de Infraes-
truturas, así como do Xurado de Expropiación de Galicia, o que redunda en beneficio dos cida-
dáns demandantes dos servidos prestados por este departamento e os seus entes dependentes.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
 - Decreto 37/2017, do 6 de abril, polo que se fixa a estrutura orgánica da Consellería de 

Infraestruturas e Vivenda
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 - Orde do 7 de setembro de 2017 sobre delegación de competencias no secretario 
xeral técnico e noutros órganos e entidades adscritos á Consellería de Infraestruturas e 
Vivenda

 - Resolución do 7 de setembro de 2017 pola que se delega o exercicio de competencias 
na Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Infraestruturas e Vivenda.

 - Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia

 - Decreto 223/2005, do 16 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de organización 
e funcionamento do Xurado de Expropiación de Galicia

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
As actividades nas que se concreta este programas son:

 - Xestión do persoal da consellería e da Axencia Galega de Infraestruturas.

 - Xestión do gasto corrente e dos investimentos asociados ao funcionamento operativo 
dos servizos administrativos.

 - Coordinación dos servizos e centros administrativos dependentes da consellería co fin 
de acadar un funcionamento máis eficiente dos servizos, evitando duplicidades.

 - Coordinación e tramitación da produción normativa da consellería e dos entes do sec-
tor público adscritos a este departamento.

 - Avanzar na centralización da contratación administrativa da consellería.

 - Coordinación e execución en materia de trasparencia e implatación da Administración 
electrónica.

 - Apoio e asistencia xurídica aos demais órganos e entes dependentes da consellería.

 - Estudo, elaboración e tramitación ata acadar a fixación do prezo xusto expropiatorio en 
tasacións individuais así como nos procedementos de tasación conxunta.

 - Estudo, elaboración e tramitación para a fixación das indemnizacións por ocupacións 
temporais e requisas.

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres
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Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión X

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Secretaría Xeral Técnica 

Xurado de Expropiación de Galicia

 

III.1.5. PROGRAMA 512A - ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DO TRANSPORTE:
 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
O obxectivo do programa é facilitar e mellorar a mobilidade das persoas e mercadorías de 

maneira sustentable para que Galicia sexa mais accesible, aberta e integrada nos fluxos comer-
ciais e económicos globais

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
Os destinatarios destas medidas son tanto a cidadanía e o tecido produtivo de Galicia en 

xeral, demandante dos servizos que presta o sector do transporte, como en particular as empre-
sas e os traballadores que desenvolven estes servizos.

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
O sector do transporte viuse afectado nos últimos anos por unha diminución da demanda, 

tanto no eido dos viaxeiros como nas mercadorías, como consecuencia da situación de crise 
económica. 
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O transporte de mercadorías supón un 4% do PIB de Galicia, dedícanse a el máis de 12.000 
empresas e uns 30.000 vehículos, cunha capacidade de carga que representa o 7% da total es-
pañola, e constitúe un elemento determinante para a mellora da competitividade da economía 
produtiva galega.

Actualmente estanse a desenvolver unha serie de medidas encamiñadas a facilitar e mello-
rar a mobilidade, tanto das persoas coma das mercadorías, así como de fomento do transporte 
público.

No ano 2017 púxose en marcha a primeira fase do Plan de Transporte Público de Galicia, 
regulado pola Lei 10/2016, do 19 de xullo, de medidas urxentes para a actualización do sistema 
de transporte público de Galicia, acadando a implantación dos primeiros servizos baixo demanda. 
No ano 2018 avanzarase na elaboración do dito Plan, ata rematar, no ano 2019, coa aprobación 
definitiva do mesmo.

Dentro deste Plan de Transporte Público presentase como un dos seus piares a prestación 
de servizos baixo demanda; para iso desenrolarase una nova plataforma telefónica de atención 
aos usuarios que facilite a xestión da reserva das prazas. De forma complementaria esta platafor-
ma tamén facilitará a información e queixas sobre o servizo.

Conxuntamente, estenderase o Plan de Transporte Metropolitano de Galicia ás áreas de 
Ourense e Pontevedra, co obxectivo de acadar o seu funcionamento operativo nas sete princi-
pais áreas urbanas e metropolitanas de Galicia. 

E, no ámbito deste Plan de Transporte Metropolitano cómpre destacar de xeito significa-
tivo a mellora que supón a creación da tarifa XENTE NOVA. Grazas a esta iniciativa, os mozos 
e mozas de entre catro e dezaoito anos, incluídos, poden viaxar gratuitamente no transporte 
metropolitano interurbano, o que supón tanto unha importante medida para o fomento e con-
cienciación na utilización do transporte colectivo, como un claro apoio ás familias, que perciben 
un significativo aforro neto anual.

Igualmente, como medida no ámbito social, no ano 2018 a Xunta de Galicia continuará a 
colaborar cos taxistas na implantación de taxis adaptados para persoas con mobilidade reducida, 
Eurotaxis, mantendo unha liña de axudas a estes profesionais aberta no ano 2016.

Así mesmo, con vistas a mellorar a intermodalidade entre diferentes modos de transporte, 
no exercicio 2018 está previsto continuar coas actuacións e medidas destinadas a acadar a inter-
modalidade entre o transporte de viaxeiros en ferrocarril e en autobús interurbano e metropo-
litano nas cidades Santiago, Ourense e Vigo e Pontevedra 

Paralelamente, de cara a fomentar a utilización do transporte público e mellorar a calida-
de que perciben os usuarios, é necesario garantir o bo estado da rede galega de estacións de 
autobuses. Para iso, no exercicio 2018 prevese unha partida destinada a obras de reparación e 
mantemento de estacións de autobuses.
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Para acadar unha maior eficiencia e competitividade do sector galego de transporte público 
de mercadorías, entre outras actuacións, no exercicio 2018 están previstas axudas de formación 
a transportistas.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
O Marco normativo dentro do que se desenvolve o programa está constituído por:

 - Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación.

 - Lei 10/2016, do 19 de xullo, de medidas urxentes para a actualización do sistema de 
transporte público de Galicia.

 - Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico.

 - Lei 4/2013, do 30 de maio, de transporte público de persoas en vehículos de turismo 
de Galicia.

 - Lei 5/2009, do 26 de novembro, de medidas urxentes para a modernización do sector 
do transporte público de Galicia.

 - Lei 2/2008, do 6 de marzo, polo que se desenvolve a libre prestación de servizos de 
transporte marítimo de persoas en augas interiores de Galicia.

 - Lei 6/1996, do 9 de xullo, de coordinación de servizos de transporte urbanos e interur-
banos por estrada de Galicia.

 - Lei 16/1987, do 30 de xullo, de ordenación de transportes terrestres.
 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
A finalidade deste programa é facilitar a mobilidade das persoas e mercadorías, procurando 

solucións máis eficientes e sostibles, para o que é preciso a actuación pública nos servizos de 
transporte, así como mellorar a competitividade das empresas de transporte. Ámbalas dúas liñas 
de acción contribuirán a reforzar a competitividade do sector do transporte.

Contémplanse, entre outras, as seguintes actuacións: 

 - Continuar a avanzar na elaboración do Plan de Transporte Público de Galicia, con solu-
cións de integración do transporte baixo demanda en Galicia.

 - Desenvolvemento, xestión e reforzamento das medidas de fomento do transporte pú-
blico previstas no Plan de Transporte Metropolitano de Galicia.

 - Traballos de implantación dos programas tecnolóxicos orientados á modernización do 
transporte de viaxeiros. 

 - Actuacións e medidas destinadas a acadar a intermodalidade entre diferentes modos de 
transporte de viaxeiros.

 - Fomentar accións de formación no sector do transporte 

 - Optimización do funcionamento da Xunta Arbitral do Transporte de Galicia.
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Cómpre salientar, ademais, as actuacións enmarcadas dentro do Plan Impulsa Lugo e Ou-
rense, onde por parte da Dirección Xeral de Mobilidade, unha vez rematadas as obras de co-
nexión do Porto Seco de Monforte de Lemos coa estrada LU-933, continuarase coas labores 
de seguimento dos proxectos, obras e accións de impulso das conexións da Alta Velocidade 
ferroviaria entre Galicia e Madrid, realizadas polo persoal técnico deste departamento.

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión X

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Dirección Xeral de Mobilidade
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III.1.6. PROGRAMA 512B - CONSTRUCIÓN, CONSERVACIÓN E EXPLOTACIÓN 
DE ESTRADAS:

 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
As infraestruturas, especialmente as viarias constitúen instrumentos que vertebran o territo-

rio, atendendo á seguridade viaria e, polo tanto, son un elemento fundamental para o desenvol-
vemento económico e social. 

Nesta liña, a Axencia Galega de Infraestruturas, como desenvolvemento das tarefas recolli-
das no Plan Estratéxico de Galicia 2015 – 2020 e dando continuidade ás prioridades establecidas 
no marco do Contrato de Xestión, contará cos obxectivos de:

 - Completar a articulación da rede de infraestruturas de transporte de Galicia co exterior 
e a conexión entre os principais eixos exteriores, a través do desenvolvemento do Plan 
Move, que se complementa co PEIT elaborado polo Estado, e que se encadra nos do-
cumentos de referencia para as políticas estruturais da Unión Europea.

 - Conservación dos máis de 5.500 quilómetros de estradas de titularidade da comunidade 
autónoma nas axeitadas condicións para os usuarios, así como mantemento da vialidade, 
especialmente no inverno, cunhas condicións meteorolóxicas adversas.

 - Fomentar a Mobilidade sostible, a través da implantación na Rede Autonómica de Es-
tradas de sendas ciclistas e/ou peonís. Trátase da estratexia de Sendas de Galicia, que 
ademais se encadra nunha liña de actuación transversal da Consellería de Infraestruturas 
e Vivenda que busca desenvolver un modelo de mobilidade baseado no uso de modos 
colectivos e outros modos alternativos ao emprego indiscriminado do vehículo privado, 
tanto no ámbito interurbano como metropolitano. Estas actuacións configúranse como 
elementos que van permitir o aforro enerxético e unha redución da pegada de carbono.

 - Aplicar o Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2016-2020, que recolle a estratexia defi-
nida para tratar de lograr o obxectivo de reducir nun 50 % o número de vítimas mortais 
no ano 2020 con respecto ás rexistradas no ano 2016.

 

Adicionalmente, e integrando o fomento da mobilidade sostible e a mellora da seguridade 
viaria, iniciouse unha liña de traballo de específica mellora da funcionalidade e da integración 
paisaxística da traza dos Camiños de Santiago no seu percorrido polo concello de Santiago de 
Compostela, co obxectivo de finalizar as actuacións para que están rematadas antes do vindeiro 
ano Xacobeo.

Tanto este conxunto de actuacións sobre os Camiños de Santiago como a propia Estratexia 
de Sendas de Galicia englóbanse ademais no que se coñece como “infraestruturas verdes”, ao 
estar intrinsecamente ligadas a unha mellora do medio ambiente, no sentido de facilitar mobilida-
de, turismo e hábitos cotiás sostibles e non contaminantes, e estanse a construír con elementos 
específicos de integración ambiental como os separadores verdes ou pavimentos permeables 
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no caso das novas sendas a executar. Deste modo, infraestruturas como as estradas, tradicional-
mente vencelladas ao vehículo automóbil, serven agora de soporte seguro para unha mobilidade 
sostible e alternativa. 

O Plan de MOVE engloba as actuacións que vai desenvolver a consellería en materia de 
estradas, e coordínase tanto coas actuacións de infraestruturas noutras materias e a optimización 
dos modos de transporte, como coas actuacións doutras administracións, en especial coa Admi-
nistración central do Estado e coa Dirección Xeral de Mobilidade da Xunta de Galicia.

Recolle as actuacións concretas en materia de estradas, incluíndo as que correspondan aos 
programas de actuación en vías de altas prestacións, en vías estruturantes e complementarias, es-
tablece actuacións asociadas ao programa de seguridade viaria e aos programas de mantemento 
e conservación. Tamén contémplanse as actuacións específicas en medios urbanos.

Por outra banda hai que destacar as achegas de fondos estruturais dos que dispón esta 
axencia para dar cumprimento aos obxectivos fixados dentro no novo Programa Operativo 
FEDER 2014-2020. Dentro deste novo programa a axencia ten asignadas actuacións en dúas 
prioridades de inversión:

1. Na prioridade de inversión de apoio á capacidade das PEMEs para crecer nos mercados 
rexionais, nacionais e internacionais, e para implicarse en procesos de innovación” enmárcase 
o obxectivo específico de promover a internacionalización das PEMEs. Dentro deste marco 
desenvolverase a conexión por estrada do polígono de San Cibrao coa Autovía A-52, co 
fin de facilitar a posta en marcha, consolidación e crecemento de empresas da comarca de 
Ourense ao proporcionar conexións entre o centro loxístico máis importante da provincia 
coas redes de transporte europeas. Neste caso, coa autovía A-52, que pertence á Rede 
Transeuropea de Transporte (RTE-T).

2. Dentro da prioridade de inversión “Fomento de estratexias de redución do carbono para 
todo tipo de territorio, especialmente as zonas urbanas, incluído o fomento da mobilidade 
urbana multimodal sostible e as medidas de adaptación con efecto de mitigación” a axencia 
estase a encargar do desenvolvemento do obxectivo específico de fomento da mobilida-
de urbana sostible: transporte urbano limpo, transporte colectivo, conexión urbana-rural, 
melloras da rede viaria, transporte ciclista, peonil, mobilidade eléctrica e desenvolvemento 
de sistemas de subministro de enerxías limpas. En concreto, estanse a realizar actuacións 
de sendas peonís e/ou ciclistas que no ámbito de zonas urbanas ou de zonas funcionais 
urbanas, que contribúen a desenvolver un territorio intercomunicado con una rede de vías 
de mobilidade alternativa (non motorizada) ao vehículo privado, coas importantes melloras 
medioambientais derivadas. Estas accións englóbanse na estratexia Sendas de Galicia xa moi 
avanzada no relativo a planificacións das actuacións a desenvolver coas estratexias comarcais 
desenvolvidas e na redacción dos proxectos de construción. Durante o 2017 deuse un gran 
pulo as operacións de execución de obras con financiación europea a través do marco do 
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 que supuxo que en total se conte con 26 
actuacións en desenvolvemento
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NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
Co programa de gasto 512B da Axencia Galega de Infraestruturas basease en:

1. Programa de actuacións en Vías de Altas Prestacións e novos eixes

2. Programa de acondicionamento e mellora da rede de estradas convencionais.

3. Programa de fomento do transporte sostible mediante a construción de sendas ciclistas e/ou 
peonís: estratexia Sendas de Galicia.

4. Programa de Mantemento e Conservación das Estradas Galegas. Este programa para o ano 
2018 require especial atención, co obxectivo de manter o estado das estradas nas debidas 
condicións de viabilidade, seguridade, limpeza, sinalización e comodidade. Cabe destacar 
dentro deste programa o Plan de Vialidade Invernal da Xunta de Galicia, así como o incre-
mento de recursos destinados á conservación extraordinaria. Neste sentido, continuarase co 
Plan de Reforzos de Firme iniciado en 2016 co fin de manter nun estado axeitado para o 
tránsito seguro o firme da rede autonómica de estradas.

5. Programa de Seguridade Viaria, desenvolvendo o novo Plan de Seguridade Viaria de Galicia 
2016 – 2020, que da continuidade ao compromiso da Xunta de Galicia na redución da si-
nistralidade e a minoración da gravidade dos accidentes de tráfico a través dun programa de 
actuación integral e coordinado entre todas as súas consellerías.

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
Este programa non está soamente dirixido ás persoas usuarias da estrada, senón que se 

beneficiará toda a cidadanía da comunidade autónoma e todos aqueles que a visiten.

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
A evolución das infraestruturas viarias de Galicia estivo sempre moi influenciada polas súas 

singularidades territoriais. Un dos aspectos máis característicos é a dispersión dos asentamentos 
e a orografía da comunidade galega. Este feito provoca que a rede de estradas sexa moi extensa 
(17.786 km), cunhas competencias repartidas entre o Estado (13%), a Xunta de Galicia (31%) e 
as Deputacións Provinciais (56%). 

Outro dos condicionantes mais influentes é a súa topografía, debido a que o 77% do terri-
torio ten características de terreo accidentado, o que repercute na dificultade do deseño e no 
custe das estradas.

Nos últimos anos a rede de estradas en Galicia foi experimentando un constante incremen-
to na súa lonxitude, pasando dos 15.338 Kms de estradas existentes no ano 1990 (Xunta, Estado 
e Deputacións) ata os 17.786 Kms no ano 2016, o que supuxo un incremento de 2.448 Km na 
súa lonxitude en menos de 26 anos.
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No caso das Vías de altas prestacións, a nosa comunidade autónoma sitúase, ao igual que co 
resto da rede, por riba da media estatal, tanto no que se refire á lonxitude da rede por superficie 
territorial como en relación a súa poboación.

Ademais, unha vez que as actuacións en materia de infraestruturas viarias que a día de hoxe 
se encontran en obras ou en fase de planificación se poñan en servizo, suporá que no ano 2020 
ao redor do 83% da poboación encontrarase a menos de 15 minutos dunha Vía de Altas Pres-
tacións.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
O marco legal e regulamentario que comprenden as actuacións deste programa é a Lei 

8/2013, de 28 de xuño, de estradas de Galicia e os instrumentos de planificación, que son, o Plan 
Move, o novo Plan de Seguridade viaria de Galicia 2016 – 2020, así como a estratexia Sendas de 
Galicia en materia de sendas ciclistas e/ou peonís que fomenten o mobilidade sostible. Ademais, 
artellarase co resto de programas de gasto público da comunidade autónoma grazas ao Plan 
Estratéxico de Galicia 2015 – 2020.

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
Son obxectivos deste programa conservar en bo estado as estradas da comunidade autóno-

ma, ordenar e xerarquizar a rede de estradas da Xunta de Galicia en coordinación coas iniciativas 
das distintas administracións, completar as comunicacións de Galicia co seu entorno (Asturias, 
Castela e León e Portugal) e mellorar a accesibilidade ás cidades, aos espazos urbanos principais 
e ás grandes áreas industriais e loxísticas fomentando unha mobilidade sostible e situando ao 83% 
da poboación a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións, integrando a seguridade 
viaria como criterio básico desde o propio deseño da infraestrutura

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR

 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres
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Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión X

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Axencia Galega de Infraestruturas

 

III.1.7. PROGRAMA 531A - PROMOCIÓN DO SOLO PARA ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS

 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
A necesidade que trata de atender o programa 531A consiste basicamente en ofertar solo 

industrial de calidade e axustado á demanda, impulsando este recurso como polo de atracción 
de empresas, facilitando a implantación de novas empresas no noso territorio e evitando a des-
localización das implantadas, para o que o Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) realizará as 
funcións que neste ámbito lle corresponden, como son:

 - Programar as necesidades de solo empresarial.

 - Xestionar a adquisición do solo empresarial (por expropiación ou mutuo acordo).

 - Propoñer a contratación e supervisar os plans e proxectos técnicos precisos para a 
promoción de solo, así como a xestión das obras de urbanización.

 - Xestionar o alleamento de solo empresarial.
 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
O colectivo ao que se dirixe o programa 531A é o de persoas físicas ou xurídicas (e, dentro 

destas, públicas ou privadas) que adquiran as futuras parcelas urbanizadas de solo empresarial.
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DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
Nestes momentos o IGVS e as sociedades nas que participa dispoñen duns 1,6 millóns de 

metros cadrados lucrativos de solo empresarial. 

Co obxecto de racionalizar a programación das novas actuacións, o IGVS aprobou o Plan 
Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais. Este plan ten como obxecto fundamental a 
programación das actuacións de solo empresarial na Comunidade Autónoma de Galicia, dando 
prioridade ás que se localizan en ámbitos territoriais nos que se prevé maior demanda de solo, así 
como facer compatible o desenvolvemento de solo empresarial de Galicia coa defensa do medio 
ambiente, a paisaxe e o patrimonio cultural.

Paralelamente a este plan foi aprobado o Decreto 108/2012, do 29 de marzo, polo que se 
regula o Rexistro de Demandantes de Solo Empresarial, que é o instrumento que lle permitirá ao 
IGVS e a Xestión de Solo de Galicia - Xestur SA executar actuacións onde verdadeiramente se-
xan necesarias, e coas características que os demandantes precisen para instalar as súas empresas 
e así optimizar ao máximo os recursos dispoñibles.

Por outro lado, o Decreto 63/2015, do 23 de abril, polo que se regula o réxime xurídico 
do solo empresarial xestionado polo IGVS, regula con maior claridade figuras que se estaban a 
utilizar na práctica como os proxectos empresariais singulares ou a permuta de terreos, que na 
normativa vixente apenas aparecían contempladas, e que cada vez cobran unha maior importan-
cia na xestión do solo empresarial. Tamén posibilita expresamente este decreto o alleamento 
de solo empresarial, estea ou non urbanizado, e a minoración de prezos no suposto de que o 
primeiro concurso quedara total ou parcialmente deserto.

Ademais, e ao abeiro do artigo 13.4 do Decreto 63/2015, do 23 de abril, o Consello Rei-
tor do IGVS aprobou bonificacións dos prezos de venda do solo empresarial de titularidade 
do IGVS, no marco de programas ou iniciativas dirixidas ao fomento do emprendemento e a 
competitividade económica ou ao desenvolvemento empresarial ou industrial de Galicia (o que 
permitiría aplicar as bonificacións dos prezos de venda segundo a Axenda Galega de Competiti-
vidade Industrial de forma similar ás realizadas por Xestur SA). 

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
O marco legal e regulamentario no que se desenvolve o programa 531A é o seguinte:

 - Lei 3/1988, do 27 de abril, de creación do IGVS.

 - Decreto 288/1988, do 29 de setembro, de desenvolvemento da referida lei.

 - Decreto 108/2012, do 29 de marzo, polo que se regula o Rexistro de Demandantes de 
Solo Empresarial de Promoción Pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

 - Decreto 63/2015, do 23 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do solo empre-
sarial xestionado polo IGVS.
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FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
O programa 531A ten por finalidade facilitar a implantación das actividades empresariais que 

contribúan ao impulso da actividade económica e ao fomento do emprego.

Para iso prevese o desenvolvemento de solo empresarial para a súa posterior transmisión 
en condicións favorables de prazos e prezos de venda.

Como garantía da solvencia da sociedade Xestión do Solo de Galicia - Xestur SA, establé-
cense achegas dende o IGVS para incrementar o capital social desta sociedade.

Rematadas xa as obras da primeira fase dos sistemas xerais da PLISAN, conxuntamente cos 
outros promotores (Autoridade Portuaria de Vigo e Consorcio Zona Franca de Vigo), continua-
ranse as obras da estación depuradora de augas residuais (EDAR) e executaranse as obras da 
estación de tratamento de auga potable (ETAP neste ámbito. Así mesmo, executaranse as obras 
da primeira fase de urbanización da loxística empresarial (LE) da PLISAN e iniciarse o proceso 
de comercialización das primeiras parcelas co obxecto de que se podan implantar as primeiras 
empresas. 

Con estas medidas preténdese acadar un aproveitamento adecuado do solo empresarial 
posto a disposición, atraendo investimentos que xeren actividade económica e creación de em-
prego.

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres

Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres
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Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc.)

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión X

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
Instituto galego da Vivenda e Solo
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IV. CADROS DE OBXECTIVOS POR PROGRAMA
 OBXECTIVOS DE PROGRAMA

Programa: 423A SERVIZOS E AXUDAS COMPLEMENTARIAS DA ENSINANZA

Eixe: E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

Prioridade de Actuación: PA03 - Mellora dos servizos sociais a familias e á infancia, apoio 
á conciliación e á promoción da igualdade, servizos e axudas complementarios da educación e 
políticas de xuventude e cooperación
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E05 - Eliminar os obstáculos que impidan ou 
dificulten o acceso do alumnado ao sistema educativo co obxectivo de garantir as mello-
res condicións para exercer o dereito á educación nas ensinanzas obrigatorias e de oferta 
obrigatoria e garantir que este alumnado, máis o da formación profesional, ao remate da 
súa educación, adquira as competencias de comprensión e expresión oral e escrita

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OO01 - Accións de posta a disposición do alumnado que requira recursos educativos comple-
mentarios necesarios.

Programa: 451A FOMENTO DA REHABILITACIÓN E DA CALIDADE DA VIVENDA

Eixe: E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

Prioridade de Actuación: PA04 - Completar Galicia no que atinxe a infraestruturas básicas. 
Dar un novo pulo ás políticas de rehabilitación e conservación da vivenda
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E01 - Fomentar a rehabilitación da viven-
da e a renovación urbana, recuperando o patrimonio residencial construído e minorando os 
impactos no medio, para satisfacer as necesidades de vivenda da poboación, a calidade de 
vida da cidadanía e dinamizar o sector da construción.

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI04 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OI05 - Transferencias internas (Actuacións de soporte e apoio)

OO01 - Rehabilitación illada de edificios.

OO02 - Rehabilitación directa polo IGVS.

OO03 - Fomento das Áreas de Rehabilitación Integral.

Indicador Valor Previsto

P00315 - Vivendas de promoción pública licitadas para rehabilitación 17

P0045J - Axudas concedidas para a rehabilitación de vivenda 3.532

Programa: 451B ACCESO Á VIVENDA

Eixe: E2 - Benestar das persoas e as familias e cohesión social

Prioridade de Actuación: PA05 - Garantir o acceso a unha vivenda digna en réxime de propie-
dade ou aluguer axeitada ás posibilidades de cada familia
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E01 - Facilitar o acceso á vivenda, en pro-
piedade ou en réxime de aluguer, especialmente aos colectivos mais desfavorecidos

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI04 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OO01 - Accións para promover o acceso á vivenda en propiedade.

OO02 - Accións para promover o acceso á vivenda en aluguer.

OO03 - Prevención da exclusión residencial.

Indicador Valor Previsto

P00301 - Superficie de planeamento aprobado 264.498

P00302 - Superficie de planeamento en tramitación 25.860

P00304 - Superficie de solo adquirido 56.349

P00314 - Vivendas de promoción pública licitadas 125

P0045D - Axudas concedidas para o acceso á vivenda 3.328

Programa: 511A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

Eixe: E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

Prioridade de Actuación: PA04 - Conservación da natureza, ordenación do territorio e da pai-
saxe e cohesión territorial
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: I01 - Contribuír á conservación da nature-
za, ordenación do territorio e da paisaxe

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI03 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)
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 OBXECTIVOS DE PROGRAMA

OO01 - Contribuír con actuacións ambientais á conservación da natureza, ordenación do te-
rritorio e da paisaxe
OO02 - Contribuír con actuacións de Infraestruturas á conservación da natureza, ordenación 
do territorio e da paisaxe

Programa: 512A ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DO TRANSPORTE

Eixe: E3 - Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

Prioridade de Actuación: PA02 - Enerxía renovable eficiente, intelixente e non agresiva co 
medio ambiente e a paisaxe. Fomento dunha economía baixa en carbono
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E01 - Fomentar a mobilidade sustentable 
e alternativa, promovendo a utilización do transporte público colectivo e facéndoo máis 
atractivo. Garantir a intermodalidade e a conexión entre diferentes modos de transporte e 
a conexión urbana-rural e promover a eficiencia no transporte de mercadorías.

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI04 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OO01 - Desenvolver e xestionar o Plan de Transporte Metropolitano de Galicia.

OO02 - Implantar un sistema de transporte intelixente no transporte público metropolitano 
e interurbano de viaxeiros por estrada.
OO03 - Desenvolver actuacións e medidas destinadas a acadar a intermodalidade entre o 
transporte de viaxeiros en ferrocarril e en autobús interurbano e metropolitano.

OO05 - MELLORA DA MOBILIDADE E ACCESIBILIDADE

Indicador Valor Previsto

P00222 - Número de viaxes realizadas en transporte metropolitano 12.653.943

Programa: 512B CONSTRUCIÓN, CONSERVACIÓN E EXPLOTACIÓN DE ESTRADAS

Eixe: E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

Prioridade de Actuación: PA04 - Completar Galicia no que atinxe a infraestruturas básicas. 
Dar un novo pulo ás políticas de rehabilitación e conservación da vivenda
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E02 - Establecer un sistema de comunicación 
por vía terrestre que vertebre o territorio galego co fin de achegar a poboación ás vías 
de altas prestacións. Realizar actuacións de conservación e de mellora da seguridade via-
ria para contribuír a unha mínima sinistralidade das estradas da comunidade autónoma.

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI03 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OI04 - Transferencias internas (Actuacións de soporte e apoio)

OO01 - Accións para fortalecer a rede viaria de altas prestacións e a rede de estradas 
convencional

OO02 - Conservación e mantemento da vialidade da rede de estradas

Indicador Valor Previsto

P00030 - Quilometraxe total de estradas con actuacións de conservación 5.501

P00082 - Quilometraxe total de estradas de nova construción 27

P00106 - Quilometraxe total de estradas con actuacións de 
mantemento,acondicionamento e mellora

62

Programa: 531A PROMOCIÓN DE SOLO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Eixe: E1 - Empregabilidade e crecemento intelixente

Prioridade de Actuación: PA02 - Fomento da actividade empresarial e comercial, impulso da 
competitividade e internacionalización das empresas e autónomos, apoio á artesanía, regula-
ción sectorial e protección da competencia
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E01 - Ofertar solo industrial de calidade 
e axustado á demanda, impulsando este recurso como polo de atracción de empresas, facili-
tando a implantación de novas empresas no noso territorio e evitando a deslocalización das 
implantadas

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI03 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OO01 - Adquisición de solo.

Indicador Valor Previsto

P00302 - Superficie de planeamento en tramitación 86.963

P00304 - Superficie de solo adquirido 1.152.088

P00305 - Superficie de solo en proceso de urbanización 485.979

Programa: 621A ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA, TRIBUTARIA, PATRIMONIAL E DE CONTROL.

Eixe: E5 - EIXE INSTRUMENTAL. Administración moderna, eficiente e de calidade
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 OBXECTIVOS DE PROGRAMA

Prioridade de Actuación: PA02 - Administración transparente, eficiente e orientada a resul-
tados
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: I03 - Implantar unha xestión financeira 
orientada a resultados e que avance na eficiencia, transparencia, control e rendición de 
contas.

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OO04 - Investir na capacidade institucional e a eficiencia das administracións e os servi-
zos públicos co fin de introducir reformas e melloras na regulamentación e na xestión. Re-
forzar os sistemas de control da administración tanto cara aos propios xestores como cara 
os contribuíntes e perceptores de subvencións
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V. CADROS NUMÉRICOS
Orzamento consolidado. Distribución dos créditos por programas e servizos

Programas
Servizos

01 02 03 80 A1 Total

423A-Servizos e axudas complementarias das 
ensinanzas

4.192 4.192

451A-Fomento da rehabilitación e da calidade 
da vivenda

47.695 47.695

451B-Acceso á vivenda 21.309 21.309

511A-Dirección e servizos xerais de Territorio 
e Infraestruturas

5.375 1.030 6.405

512A-Ordenación e inspección do transporte 41.750 41.750

512B-Construción, conservación e explotación 
de estradas

277.339 277.339

531A-Promoción de solo para actividades eco-
nómicas

23.974 23.974

621A-Administración financeira, tributaria, 
patrimonial e de control

2.136 2.136

Total 5.375 45.942 1.030 92.978 279.475 424.800

 (Miles de Euros) 

 

Orzamento consolidado. Distribución dos créditos por programas e capítulos

Programas
Capítulos

I II III IV VI VII VIII Total

423A-Servizos e axudas complementa-
rias das ensinanzas

4.192 4.192

451A-Fomento da rehabilitación e da 
calidade da vivenda

8.690 4.448 980 11.968 21.369 240 47.695

451B-Acceso á vivenda 6.799 14.210 200 100 21.309

511A-Dirección e servizos xerais de 
Territorio e Infraestruturas

4.582 470 8 1.346 6.405

512A-Ordenación e inspección do 
transporte 

3.843 15.737 10.922 10.998 250 41.750

512B-Construción, conservación e ex-
plotación de estradas

12.944 808 178 1.150 231.963 30.296 277.339

531A-Promoción de solo para activida-
des económicas

7.473 16.501 23.974

621A-Administración financeira, tri-
butaria, patrimonial e de control

2.136 2.136

Total 30.058 25.655 178 19.860 280.093 52.115 16.841 424.800

 (Miles de Euros) 

 

DISTRIBUCIÓN ORGÁNICA

01 SECRETARÍA XERAL TECNICA 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 3.601 3.795 5,4
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 326 326 0,0
Cap. IV - Transferencias correntes 8 8 0,0
Cap. VI - Investimentos reais 335 1.246 271,4

Total 4.270 5.375 25,9

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 
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02 D.X. DE MOBILIDADE 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 3.767 3.843 2,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 559 19.929 3468,2
Cap. IV - Transferencias correntes 10.972 10.922 -0,5
Cap. VI - Investimentos reais 3.856 10.998 185,2
Cap. VII - Transferencias de capital 200 250 25,0

Total 19.354 45.942 137,4

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

03 XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 771 787 2,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 144 144 0,0
Cap. VI - Investimentos reais 175 100 -42,9

Total 1.090 1.030 -5,5

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

80 INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 8.519 8.690 2,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 4.448 4.448 0,0
Cap. III - Gastos financeiros 150 0 -100,0
Cap. IV - Transferencias correntes 6.665 7.779 16,7
Cap. VI - Investimentos reais 35.466 33.651 -5,1
Cap. VII - Transferencias de capital 20.408 21.569 5,7
Cap. VIII - Activos financeiros 17.499 16.841 -3,8

Total 93.155 92.978 -0,2

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

A1 AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS 2017 2018 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 12.339 12.944 4,9
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 808 808 0,0
Cap. III - Gastos financeiros 178 178 0,0
Cap. IV - Transferencias correntes 7.432 1.150 -84,5
Cap. VI - Investimentos reais 223.371 234.099 4,8
Cap. VII - Transferencias de capital 21.587 30.296 40,3

Total 265.715 279.475 5,2

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

 

 SERVIZOS 2017 2018 % Var.

01 SECRETARÍA XERAL TECNICA 4.270 5.375 25,9
02 D.X. DE MOBILIDADE 19.354 45.942 137,4
03 XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA 1.090 1.030 -5,5
80 INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO 93.155 92.978 -0,2
A1 AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS 265.715 279.475 5,2

Total 383.585 424.800 10,7

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 
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Consellería, Organismos Autónomos, Entidades públicas instrumentais de consulta ou 
asesoramento e Axencias Públicas Autonómicas

Consellería
OO.AA , EE.CC.AA. 

e Axencias
Trans. Internas Consolidado

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Cap. I - Gastos de persoal 8.139 8.424 20.859 21.634 0 0 28.998 30.058

Cap. II - Gastos en bens correntes e 
servizos

1.028 20.399 5.256 5.256 0 0 6.285 25.655

Cap. III - Gastos financeiros 0 0 328 178 0 0 328 178

Cap. IV - Transferencias correntes 43.097 38.624 14.097 8.929 32.117 27.693 25.077 19.860

OPERACIÓNS CORRENTES 52.265 67.447 40.539 35.997 32.117 27.693 60.687 75.751

Cap. VI - Investimentos reais 4.366 12.344 258.837 267.749 0 0 263.204 280.093

Cap. VII - Transferencias de capital 304.315 326.127 41.995 51.865 304.115 325.877 42.195 52.115

Cap. VIII - Activos financeiros 0 0 17.499 16.841 0 0 17.499 16.841

OPERACIÓNS DE CAPITAL 308.681 338.471 318.331 336.455 304.115 325.877 322.898 349.049

Total 360.946 405.918 358.870 372.453 336.231 353.570 383.585 424.800

(Orzamento Modificado e Homoxeneizado 2017) (Miles de Euros) 

 

Medios Persoais

Consellería de Infraestructuras e Vivenda 2018
Altos Cargos 4
Persoal Funcionario 200
Subgrupo A1 55
Subgrupo A2 28
Subgrupo C1 58
Subgrupo C2 47
Agrupacións profesionais 12
Persoal Laboral 35
Grupo I 3
Grupo III 15
Grupo IV 11
Grupo V 6

TOTAL 239

 

Medios Persoais

Instituto Galego da Vivenda e Solo 2018
Altos Cargos 1
Persoal Funcionario 240
Subgrupo A1 49
Subgrupo A2 73
Subgrupo C1 63
Subgrupo C2 43
Agrupacións profesionais 12
Persoal Laboral 14
Grupo I 1
Grupo II 2
Grupo IV 11

TOTAL 255
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Medios Persoais

Axencia Galega de Infraestruturas 2018
Altos Cargos 1
Persoal Funcionario 164
Subgrupo A1 54
Subgrupo A2 40
Subgrupo C1 41
Subgrupo C2 25
Agrupacións profesionais 4
Persoal Laboral 241
Grupo I 5
Grupo III 96
Grupo IV 139
Grupo V 1

TOTAL 406

 Entidades Públicas Empresariais, Consorcios, Sociedades Mercantís e Funda-
cións do Sector Público Autonómico

Consorcios autonómicos Explotación Capital

Consorcio Casco Vello de Vigo 468 1.285

Sociedades mercantís públicas autonómicas Explotación Capital

Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. 6.904 3.375

Xestión do solo de Galicia - XESTUR S.A. 22.981

Total 30.354 4.660

 (Miles de Euros)
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