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Nos últimos anos conseguimos entre todos superar a peor crise económica en moitas xeracións.
Pero moitos dos seus efectos aínda permanecen entre nós.
Estamos creando emprego, pero é necesario crear aínda máis e que as condicións salariais e laborais
sigan mellorando.
Conseguimos manter e mellorar os servizos sanitarios, educativos e sociais, pero é necesario
continuar avanzando para garantir a calidade e igualdade de oportunidades no acceso á sanidade, á
educación pública e aos servizos sociais que atenden á infancia, aos maiores, ás persoas con
discapacidade ou en risco de exclusión social.
Reforzamos e ordenamos os instrumentos de planificación do territorio e de defensa da natureza e a
paisaxe, así como a mobilidade de todos os galegos e galegas ou a súa accesibilidade ás novas
tecnoloxías. Pero é preciso manter o nivel de investimentos e de desenvolvemento da normativa
urbanística para avanzar cara unha plena cohesión territorial, aproveitamento racional dos nosos
recursos naturais e conservación da natureza e a paisaxe.
Reformamos as institucións autonómicas e a Administración para facela máis eficiente, menos
custosa e máis transparente e accesible, pero hai que continuar mellorando as condicións dos
empregados públicos, modernizando e dixitalizando os procedementos administrativos, e
consolidando o exercicio do autogoberno sen intervencións alleas derivadas da mala xestión, como
ocorre en moitas outras comunidades autónomas.
Queremos continuar mellorando Galicia. Non volver atrás. Traballar por unha Galicia con máis
oportunidades de formación e emprego para os mozos e mozas; pola igualdade de oportunidades de
todos no acceso á sanidade, á educación e aos servizos sociais, con independencia da idade,
condición económica ou lugar de residencia. Afianzar o noso Estado de Benestar, con máis servizos
públicos e de maior calidade, porque non queremos que ninguén se sinta excluído ou abandonado
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na nosa sociedade. Apoiar aos emprendedores e aos empresarios que se esforzan por superarse,
crecer e exportar para crear riqueza e emprego de calidade. Queremos continuar racionalizando e
utilizando co máximo rigor, evitando duplicidades ou gastos suntuarios e ineficaces, os recursos que
os cidadáns poñen nas mans da Xunta para a súa boa administración, e así poder baixar as cargas
fiscais de quen menos gañan ou teñen.
Queremos, en definitiva, coma ti, e como a maioría dos galegos e galegas, unha Galicia na que
todos colaboremos para preservar e impulsar a nosa cultura, a nosa lingua; na que a política, o
diálogo e o consenso permitan resolver os problemas dos cidadáns e dar oportunidades de futuro
para todos.
Queremos, coma ti, unha Galicia que consolide o crecemento económico e mellore o emprego; que
manteña a súa identidade nunha Europa e nun mundo cada vez máis interdependentes e
globalizados. Para acadalo, na pasada lexislatura aprobamos o Plan Estratéxico para Galicia,
elaborado por os mellores expertos universitarios e os empregados públicos.
Escoitamos á sociedade e recollemos ás súas propostas. Reunimos a persoas con experiencia na
xestión pública e na administración para concretar como avanzar na Galicia que todos queremos.
Este é o resultado: Un programa realizable que recolle as propostas programáticas que
desenvolveremos desde o goberno se contamos co apoio suficiente. Un programa responsable e á
vez ambicioso, porque recolle a opinión cualificada dos milleiros de galegos e galegas que nos
achegaron as súas propostas e suxestións, e foi preparado coa experiencia e o aval destes últimos
anos.
Un programa para avanzar na Galicia que ti queres.
EN GALICIA SI.
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Galicia é un exemplo de solvencia e crecemento, un espello no que se miran o resto de comunidades
autónomas. Entre o camiño doado de gastar por riba do que podíamos e o de equilibrar os nosos
gastos aos nosos ingresos, eliximos o camiño máis difícil, o camiño de gastar mellor.
Demostramos que se pode gastar máis reducindo o déficit e cun endebedamento controlado.
• Nesta lexislatura Galicia é a comunidade autónoma menos endebedada, con 3.000 millóns
de euros menos que a media, o que está supoñendo un aforro anual aos galegos de 85
millóns de euros.
• Galicia foi a única comunidade autónoma de réxime ordinario que non tivo que recorrer ós
mecanismos de solidariedade postos en marcha polo Estado para socorrer ás comunidades
autónomas con problemas.
• Galicia non tivo que recorrer nin ó Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), nin ó Fondo de
Pago a Provedores (FPP), uns mecanismos que implican unha importante perda de
autonomía financeira e a realización de axustes adicionais do gasto público, ademais dunha
tutela reforzada das contas públicas da autonomía.
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• Galicia esixiu un mecanismo axeitado para as comunidades cumpridoras, o Fondo de
Facilidade Financeira, que nos permite (a diferenza doutras comunidades autónomas)
financiarnos a custe cero, sen perda de autonomía financeira.
Por estas razóns, pensamos que Galicia debe consolidar nos vindeiros anos un modelo propio de
crecemento san baseado no fortalecemento do gasto social e do esforzo investidor, no cumprimento
dos obxectivos de estabilidade –mantendo o control do déficit e reducindo a débeda- e na axilidade
nos pagamentos aos provedores, nun contexto de crecemento económico sostido e estabilidade
política e institucional.
O gran reto é que a recuperación económica sexa compartida de maneira completa por toda a
cidadanía e que teña efectos directos sobre o emprego e o benestar, así como sobre a evolución das
nosas empresas.
Priorizaremos as políticas encamiñadas a potenciar os sectores estratéxicos para impulsar o
fortalecemento da actividade e o desenvolvemento do novo modelo de crecemento económico que
deseña o Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020 (PEG).
Pretendemos que Galicia sexa un territorio cada vez máis atractivo para vivir, para traballar e para
investir, comprometéndonos ao impulso das seguintes medidas:
• Favoreceremos un crecemento sostido: Executaremos o Plan Estratéxico 2015-2020 para
consolidar a recuperación económica de Galicia, cun crecemento sostido no entorno ou por
riba do 2,5% do PIB na segunda metade da década. De manterse este crecemento sostido a
taxa de paro podería situarse no entorno do 10%, coa creación de 100.000 novos empregos.
• Melloraremos a empregabilidade e o crecemento intelixente a través dunha modernización
integral do sistema produtivo baseada na innovación, o coñecemento, a internacionalización
e a mellora da competitividade das empresas radicadas en Galicia.
• Continuaremos priorizando o gasto social: Tivemos claro desde o primeiro momento que
durante a etapa de maiores dificultades tiñamos que reforzar o investimento en sanidade,
educación e servizos sociais, polo que incrementamos o seu peso no orzamento ata chegar
ao 80% do total dos nosos recursos (dez puntos máis que antes da crise económica), unha
porcentaxe que seguiremos a manter durante a recuperación económica.
• Afondaremos na cohesión social e no benestar e a calidade de vida coa mellora continua do
sistema de asistencia social, educativo e sanitario para conseguir o desenvolvemento dunha
sociedade máis xusta que garanta a igualdade de oportunidades.
• Impulsaremos o esforzo investidor: Nos últimos anos Galicia é unha das Comunidades
Autónomas que realizou un maior esforzo investidor posto que, unha vez atendido o gasto
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social, o PPdeG apostou por levar a cabo o maior investimento posible, consciente dos
efectos positivos que ten sobre a vertebración social e a actividade económica e,
consecuentemente, sobre o emprego. Por elo, manteremos o esforzo investidor do goberno
autonómico.
• Impulsaremos un crecemento sostible que poña en valor o potencial medioambiental e
turístico de Galicia, as enerxías renovables e a mellora da eficiencia enerxética, así como o
fortalecemento do sector primario como panca de crecemento e instrumento de cohesión
territorial.
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• Potenciaremos o fomento das competencias dixitais na sociedade e a adaptación dos
sistemas produtivos ás novas tecnoloxías con infraestruturas axeitadas.
• Melloraremos o financiamento a empresas: facilitaremos operacións de financiamento e
garantía a iniciativas estratéxicas e o acceso ao financiamento ás empresas.
• Apoiaremos proxectos estratéxicos: prestaremos asistencia a proxectos empresariais viables
e de importancia estratéxica que precisen reestruturación financeira.
• Pagos áxiles: Conscientes da importancia que ten sobre a liquidez de pemes e autónomos,
anticipamos o máximo posible o pagamento de facturas por parte da Administración
autonómica, situándonos á cabeza das comunidades autónomas na axilidade do pago aos
provedores. Manteremos e incrementaremos a axilidade nos pagos pola Administración
autonómica.
• Consolidaremos unha Administración que sexa eficiente, moderna e máis próxima ao
cidadán.
• Completaremos a consolidación fiscal: cumpriremos os obxectivos de estabilidade
orzamentaria pactados no Consello de Política Fiscal e Financeira, completando deste xeito
a senda de consolidación fiscal de Galicia, e compatibilizándoo con políticas expansivas
froito dos maiores ingresos.
• Reduciremos o endebedamento: Diminuiremos de maneira progresiva a ratio débeda/PIB
para seguir facendo sostible o endebedamento da comunidade autónoma e cumprir co
obxectivo fixado no horizonte 2020.
• Consolidaremos a elaboración duns escenarios financeiros a medio prazo de ingresos e de
gastos: analizaremos a posible evolución financeira das distintas políticas de gasto da
comunidade autónoma, o que dará maior capacidade de reacción e máis recursos fronte a
futuras recesións.
• Mediremos a eficacia da nosa xestión: afondaremos nunha xestión financeira orientada a
resultados e que reforce a eficiencia, a transparencia, o control e a rendición de contas. Cada
directivo da Xunta dará conta anualmente das actuacións realizadas e os resultados acadados
xestionando o orzamento público, porque cada euro dos Orzamentos da Xunta ten un
obxectivo, encádrase nunha prioridade e un eixe de actuación e pode medirse o seu grao de
eficacia e eficiencia a través de indicadores.
• Colaboraremos cos concellos: reforzaremos a cooperación e a coordinación coas
corporacións locais para mellorar e optimizar as súas actuacións financeiras e orzamentarias.
• Reforzaremos a supervisión de mutuas, corredores e corredurías de seguros de ámbito
galego.

UNHA POLÍTICA FISCAL AO SERVIZO DO CRECEMENTO, DA
EQUIDADE E DO EMPREGO
O PPdeG aposta por reducir o máximo posible a carga fiscal que soportan cidadáns e empresas; por
incrementar a equidade das cargas tributarias pedíndolle máis esforzo aos que máis teñen; e por
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facilitar o pagamento das obrigas tributarias, potenciar a información e asistencia para o seu
cumprimento e incrementar a loita contra a fraude fiscal.
Nos próximos anos comprometémonos a consolidar un marco tributario estable que garanta a
prestación dos servizos públicos, mantendo as rebaixas fiscais aprobadas no IRPF, no Imposto de
Sucesións e nos tributos vinculados co medio rural.
Entre 2012 e 2016, o goberno do PPdeG:
• Rebaixamos o IRPF no tramo autonómico, de maneira progresiva e para beneficiar en maior
medida as rendas baixas e medias, que están entre as que menos tributan en España, o que
permite un aforro anual de ata 380 euros por declarante e beneficia a máis do 98,5% dos
contribuíntes.
• Rebaixamos o Imposto de Sucesións e Doazóns, para que o 99% dos familiares directos non
o paguen. E para que o 1% restante pague menos. Con esta rebaixa, non pagan este imposto
as herdanzas de ata 400.000 euros (por herdeiro) entre familiares directos e Galicia sitúase
entre as comunidades con mellor tratamento fiscal a este colectivo.
• Completamos a ‘Estratexia de Imposto cero para o rural’, con deducións do 100% para
mercar unha finca (dedución do 100% da cota para transmisión de solo rústico); para
continuar cunha explotación (elevación ao 100% as reducións vixentes); e para ampliar unha
explotación (dedución do 100% da cota de gravame en Actos Xurídicos Documentados para
a agrupación de fincas rústicas).
• Situamos a Galicia á cabeza de España en incentivos á natalidade, con maiores deducións
por nacemento de fillos (360 euros para 1º, 1.200 euros para 2º e 2.400 para 3º e seguintes
nos tres primeiros anos para niveis de renda inferiores a 22.000 euros); polo coidado de
fillos menores (incrementamos o límite deducible desde 400 ata 600 euros se teñen 2 ou
máis fillos); polo aluguer de vivenda (incrementamos a porcentaxe deducible do 10% ao
20% e duplícase o límite de 300 a 600 euros se se teñen 2 ou máis fillos).
• Impulsamos incentivos fiscais para I+D+i e para as enerxías limpas, tales como a dedución
por donativos para I+D+I (establecemos unha nova dedución do 25% das cantidades doadas
a centros de investigación de universidades galegas e os promovidos ou participados pola
Xunta, co límite máximo do 10% da cota íntegra autonómica); ou a dedución por
investimento en instalacións de climatización e/ou auga quente sanitaria que empreguen
enerxías renovables en vivenda habitual: aprobamos unha nova dedución do 5% do gasto
incorrido.
Na vindeira lexislatura:
• Manteremos as rebaixas impulsadas no Imposto de Sucesións e Doazóns; no IRPF; e a
estratexia de ‘Impostos Cero’ no rural, avanzando na rebaixa dos impostos autonómicos co
fin de facilitar a fixación de poboación neste ámbito.
• Seguiremos analizando a posibilidade de novas rebaixas de impostos en función da
recuperación dos ingresos da comunidade autónoma.
• Manteremos os beneficios fiscais aprobados nos Impostos sobre a Renda das Persoas Físicas
(IRPF), no Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados e no
Imposto de Sucesións e Doazóns.
• Analizaremos a posibilidade de introducir novos beneficios fiscais nos tributos autonómicos
vinculados a sectores estratéxicos co fin de consolidar a recuperación económica e a
creación de emprego de calidade.
• Incrementaranse os beneficios fiscais que promovan o investimento e a creación de
empresas, co fin de promover o financiamento propio fronte ao alleo, tanto no Imposto sobre
a renda das persoas físicas como no Imposto sobre sucesións e doazóns.
• Manteremos tipos reducidos no Imposto de Transmisións Patrimoniais (ITP) para a
adquisición da vivenda habitual, mozos, familias numerosas e persoas con discapacidades a
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partir do 65%.
• Céntimo sanitario: A Xunta de Galicia xa devolve aos transportistas profesionais a totalidade
do imposto autonómico sobre hidrocarburos. Sen embargo, hai un colectivo de profesionais
autónomos que queda fóra debido á actual normativa estatal. O PPdeG impulsará no
Parlamento de Galicia unha proposta de cambio normativo para que o Estado facilite que as
comunidades autónomas podan ampliar á devolución do chamado céntimo sanitario aos
profesionais autónomos do sector do transporte.
• Financiaremos, a través de rebaixas tributarias ou subvencións, o desenvolvemento dos
contratos a tempo parcial para que os pais e nais poidan dedicar máis tempo á educación dos
seus fillos e fillas, sen que isto poida penalizar a carreira profesional.
Apoiaremos e solicitaremos ao Goberno de España, como fixemos na pasada lexislatura, para que
rebaixe o IVE dos produtos sen glute, dos produtos de hixiene feminina e os cueiros dos nenos e
nenas recén nados.

UNHA XESTIÓN TRIBUTARIA QUE FACILITE O CUMPRIMENTO DAS
OBRIGAS TRIBUTARIAS E LOITE CONTRA A FRAUDE FISCAL
No ámbito da xestión tributaria, o PPdeG avanzará,como fixo na pasada lexislatura, na
simplificación, a colaboración e a información aos contribuíntes para facilitar o pago dos impostos e
a loita contra a fraude fiscal.
Para elo, comprometémonos nos vindeiros anos a reforzar a Axencia Tributaria de Galicia
(ATRIGA), que foi posta en marcha polo goberno do PPdeG en 2013 e que se está a evidenciar que
é un instrumento útil para facilitarlle o cumprimento das súas obrigas aos contribuíntes que queren
cumprir de forma correcta coa lei (a Xunta concedeu aprazamentos e fraccionamentos de impostos
entre 2009 e 2015 por un total de 166 millóns de euros para facilitar o seu pagamento aos
contribuíntes); e para loitar contra a fraude fiscal (nos tres anos que leva en funcionamento a
ATRIGA xa aflorou 480 millóns de euros de débeda non declarada).
Especificamente, e no ámbito de axuda ao cidadán:
• Continuaremos potenciando e reforzando a asistencia e a información ao cidadán.
• Crearemos o Portal ATRIGA 24 HORAS para:
Favorecer a relación áxil e eficiente entre os cidadáns e a ATRIGA, permitindo o acceso dende
calquera lugar (multidispositivo) e en calquera momento (24h).
Personalizar a relación entre a ATRIGA e o cidadán, para facilitarlle os seus trámites máis
frecuentes e realizar o seguimento dos expedientes que teña abertos.
Orientar á cidadanía, dirixindo a atención do usuario a catro grandes grupos de operacións con
títulos significativos que facilitan a localización do servizo que necesita ou demanda.
Incrementar a fiabilidade e seguridade, para garantir a total confidencialidade no intercambio de
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información entre o cidadán e a ATRIGA.
• Impulsaremos o emprego e a aplicación de técnicas e medios electrónicos, informáticos e
telemáticos na administración tributaria.
• Xeneralizaremos a cita previa para mellorar a atención ao cidadán.
• Fomentaremos o cumprimento voluntario das obrigas fiscais mediante accións de
concienciación e sensibilización.
• Seguiremos a favorecer os aprazamentos e fraccionamentos do pago de impostos para que
familias e empresas paguen as súas obrigas con maior comodidade.
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No ámbito da colaboración con outras administracións:
• Reforzaremos a colaboración coas administracións tributarias doutras comunidades
autónomas e da administración local para mellorar a eficacia da súa xestión.
• Completaremos a xestión integral dos tributos propios e cedidos.
E no ámbito da loita contra a fraude fiscal:
• Potenciaremos a loita contra a fraude fiscal, priorizando os esforzos:
no colectivo de non declarantes
e nos grandes patrimonios.
• Dotaremos á ATRIGA de novos medios e efectivos para reforzar os labores de inspección.

UN FINANCIAMENTO AUTONÓMICO XUSTO E SUFICIENTE PARA AS
PERSOAS
Ao longo da próxima lexislatura vaise abordar a revisión do sistema de financiamento autonómico,
que é un piar fundamental da construción do Estado das Autonomías.
Por iso, na pasada lexislatura, defendemos a mellora do actual sistema de financiamento, e así o
fixemos constar no grupo de traballo constituído no seo do Consello de Política Fiscal e Financeira
para avaliar o funcionamento do sistema, onde expuxemos as nosas reivindicacións. Participamos
de maneira activa, poñendo de manifesto as súas debilidades e as demandas de Galicia e mantendo
conversas con outras comunidades autónomas para coñecer a súa valoración e mesmo fixando
criterios entre aquelas con factores de custe máis semellantes.
Na vindeira lexislatura defenderemos que na revisión do sistema de financiamento autonómico
Galicia teña un financiamento xusto que lle garanta os recursos suficientes para cubrir o custe da
prestación dos servizos públicos.
Defenderemos dous principios irrenunciables: os de suficiencia e equidade.
• Suficiencia: está demostrado que o actual modelo non cumpre coas necesidades de
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financiamento de Galicia e resulta insuficiente para atender o gasto que supón a prestación
dos servizos públicos da nosa competencia.
• Equidade: partindo dun mesmo mapa de servizos públicos, os cidadáns de calquera territorio
do Estado teñen dereito a unhas prestacións en condicións equivalentes de calidade, o que
debe garantirse cun financiamento axeitado que teña en conta as diferenzas de custe na
prestación dos servizos.
Por tanto, demandaremos do Goberno de España un sistema que garanta un financiamento estable e
suficiente a Galicia, que nos permita desenvolver as nosas competencias de xeito estable e cuns
estándares homoxéneos.
Na nosa proposta reclamaremos especificamente:
• Unha revisión das dimensións horizontais e verticais do financiamento das administracións
públicas que mellore a suficiencia e equidade do financiamento actual;
• Unha mellora no cálculo dos índices de necesidade de gasto que pondere de xeito máis
realista os custos do avellentamento e a dispersión
• Un fondo para a cohesión demográfica onde se teña en conta o custe do avellentamento
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poboacional, así como o das partidas destinadas a estimular a natalidade.
• Unha explicitación do financiamento dos servizos públicos básicos;
• Un aumento da corresponsabilidade fiscal e da lealdade institucional;
• Unha evolución dinámica sostible;
• E un deseño dun sistema máis simple e predicible.
Para o desenvolvemento do proceso de revisión do sistema de financiamento demandaremos ao
Goberno de España o cumprimento de catro condicións: que sexa suficiente; que sexa equitativo;
que sexa negociado de maneira multilateral; e que sexa transparente. Buscaremos achegas e os
maiores apoios posibles para negociar con firmeza co obxectivo de obter o mellor resultado para
Galicia.

POÑER OS FONDOS EUROPEOS AO SERVIZO DUN
DESENVOLVEMENTO INTELIXENTE
Os fondos da Unión Europea (UE) teñen sido e seguen a ser fundamentais para a estrutura
económica de Galicia, para o desenvolvemento da nosa comunidade e para a calidade de vida dos
galegos. Teñen contribuído a que Galicia experimentara nas últimas tres décadas un proceso de
modernización sen precedentes, o que serviu para mellorar a capacidade de creación de riqueza e
prosperidade. Tamén teñen contribuído ao noso avance en termos de converxencia e ao reforzo da
integración económica e política de Galicia.
Coa achega dos fondos comunitarios temos construído redes de infraestruturas, mellorado a
accesibilidade do territorio, apoiado o tecido produtivo, reforzado a educación e a formación,
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incentivado a innovación e fomentado o desenvolvemento rural e o sector pesqueiro, entre outros
avances.
Ademais, nos últimos períodos comunitarios, Galicia non só realizou infraestruturas de transporte,
senón que potenciou as estruturas e actividades relacionadas coa I+D+I, establecendo novos
mecanismos de transferencia de tecnoloxía, apoiando os servizos ás pequenas e medianas empresas
e promovendo os obxectivos relacionados coa mellora da competitividade.
Os mecanismos de cohesión teñen producido un efecto multiplicador para mobilizar recursos tanto
públicos como privados, que se unen aos avances experimentados en materia de gobernanza, tales
como a mellora dos sistemas de xestión e control, a orientación a resultados ou a avaliación
permanente dos proxectos para acadar un uso máis eficiente e eficaz dos fondos comunitarios.
De cara ao futuro, estes fondos, no cadro da política de cohesión, constitúen o principal instrumento
da UE para alcanzar os obxectivos da súa estratexia de crecemento para a próxima década, a
Estratexia Europa 2020.
Unha folla de ruta para acadar un crecemento intelixente, a través de investimentos máis eficaces
en educación, investigación e innovación; un crecemento sostible, grazas ao impulso dunha
economía baixa en carbono e a unha industria competitiva; e un crecemento integrador, que poña o
acento na creación de emprego e na redución da pobreza.
Galicia, a través do seu Parlamento e incorporando moitas suxestións da oposición, xa aprobou o
seu Plan Estratéxico, que vai na liña da programación 2014-2020 dos Fondos europeos en Galicia
(FEDER, FSE, FEADER e FEMP) e do Acordo de Asociación do Estado coa Unión Europea, e que
é coherente coa Estratexia Europa 2020, co Plan Nacional de Reformas 2015, e coas Políticas
Económicas e Sociais da Unión Europea. Foi presentado ante as instancias comunitarias,
contando co aval da Comisión Europea. Co Plan Estratéxico 2015-2020 o PPdeG comprométese
a:
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• Xestionar con eficacia e eficiencia os fondos europeos do novo marco ata 2020: Unha vez
elaborados os Programas Operativos do marco financeiro plurianual 2014-2020, nun proceso
que en Galicia liderou a Xunta e no que participaron todas as Administracións públicas
involucradas (Comunitaria, Estatal, Autonómica e Local) e tamén outras institucións e os
principais axentes económicos e sociais de Galicia e iniciada xa a execución dos fondos
europeos, na próxima lexislatura é o momento de executar as achegas, sacando partido ao
máximo á oportunidade de que dispón a nosa comunidade para aproveitar a influencia dos
fondos estruturais no proceso de converxencia con España e coa Unión Europea, centrando o
investimento nas prioridades clave para o crecemento e o emprego, que tamén son as que
temos definido na nosa folla de ruta para a Galicia do futuro, en coherencia cos fins
comunitarios e coas necesidades detectadas.
• En coordinación coas actuacións da Fundación Galicia Europa en Bruxelas, seguiremos
defendendo activamente a posición e os argumentos de Galicia para garantir de novo unha
“aterraxe suave” dos Fondos Europeos como a acadada para o período 2014-2020 coa ”rede
de seguridade” proposta pola Comisión para as rexións europeas que abandonaron por vez
primeira o obxectivo “Converxencia”.
• Prestaremos especial atención ás prioridades e retos políticos que teñen un impacto directo
ou indirecto na cidadanía, como é o reto demográfico de forma destacada para Galicia.
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZkRc4zGMuAIJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_ppdeg_20…
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Traballaremos para que a Comisión europea teña en conta a situación demográfica rexional e
local, así como a súa evolución, á hora de deseñar novos instrumentos e políticas, en
particular, que promovan criterios demográficos no reparto do financiamento da política de
cohesión europea.
• Seguindo as bases contidas no ditame aprobado polo Comité das Rexións e que liderou
Galicia “Recomendacións para un mellor gasto”, buscaremos conseguir a máxima
eficacia e o maior impacto no emprego dos recursos dos programas operativos dos fondos
europeos.
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O desenvolvemento económico, a igualdade de oportunidades e o benestar dependen crucialmente
de que saibamos impulsar un salto cualitativo na utilización das tecnoloxías da información e a
comunicación (TIC) para contribuír ao crecemento da nosa Comunidade Autónoma.
Galicia ten avanzado moito para reducir a súa fenda dixital co resto de España e de Europa, a través
da súa Axenda Dixital. O Plan de Banda Longa, que permite que hoxe a cobertura da poboación
galega sexa superior á media nacional; os índices de penetración de cobertura das redes de banda
ancha que están dispoñibles para o 97% da poboación galega; ou o feito de que máis de 1,4 millóns
de galegos e galegas poidan acceder a redes de nova xeración de ata 200 Mbps dan conta do esforzo
desenvolvido.
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Mais os cambios económicos e sociais e as novas tendencias tecnolóxicas requiren un esforzo
adicional. Por elo, na próxima lexislatura, poñeremos en marcha unha Estratexia Galega de
Crecemento Dixital, que permitirá maximizar o impacto das políticas tecnolóxicas na comunidade,
convertendo 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.
Propoñémonos avanzar en cinco eixos de actuación:
• Economía dixital
• Crecemento hipersector TIC
• Vertebración dixital do territorio
• Administración Accesible, Dixital e Innovadora
• Vida dixital

ECONOMÍA DIXITAL
• Promoverase o liderado de empresas que a través da incorporación das TIC garantan a
creación e absorción de talento e innovación para xerar novas oportunidades e promover así
a atracción e o crecemento económico na comunidade.
• Impulsaremos a empresa 4.0 mediante a introdución de solucións dixitais innovadoras nos
procesos produtivos que contribúan a ofrecer produtos e servizos de maior valor engadido.
• Aumentaremos a produtividade e competitividade do sector primario a través da posta en
marcha de solucións intelixentes que melloren os procesos de xestión e produción, garantan
o control e impulsen unha xestión sostible e responsable da súa actividade.
• En concreto, no ámbito da pesca impulsaremos:
• A lonxa virtual, coa ampliación e mellora de todo o proceso de comercialización nas
lonxas galegas.
• Implantaremos novos sistemas de vixilancia e loita contra o furtivismo no servizo de
gardacostas de Galicia.
• Aplicaremos solucións innovadoras para mellorar a seguridade dos nosos mariñeiros
e dos barcos pesqueiros galegos (a través da Compra Pública innovadora, sistema
‘Home á auga’, telemediciña, identificación de redes a bordo)
• Estableceremos liña de axuda para mellorar a conectividade a internet nos barcos
galegos (relevo xeracional-barcos de altamar).
• Ampliaremos o despregamento e potenciaremos o uso dos dispositivos TICPESC nos
portos galegos.
• E no Medio Rural
• Impulsaremos e melloraremos a Oficina Agraria Virtual (OAV) como portelo de
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atención ao público na internet no que se atopen servizos orientados aos cidadáns
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tanto para consulta de datos de carácter persoal, como para a realización de trámites
administrativos.
• Levaremos a cabo novos cursos de alfabetización dixital e multimedia.
• Crearemos novos servizos turísticos dixitais que melloren a experiencia do viaxeiro e
potencien o Camiño de Santiago coa ampliación e mellora da calidade da conectividade en
todos os albergues do Camiño de Santiago
• Universalizaremos o patrimonio cultural de Galicia, aplicando as TIC para contribuír á súa
recolección, preservación e valorización, así como para facilitar o seu acceso e para implicar
á sociedade na súa protección e difusión
• Poremos en marcha dunha rede de transporte intelixente capaz de ofrecer servizos integrais e
personalizados, aproveitando as oportunidades que ofrecen as novas tecnoloxías e os novos
dispositivos móbiles.

CRECEMENTO HIPERSECTOR TIC
• Impulsaremos a xeración de coñecemento tecnolóxico innovador aliñado coas necesidades
tecnolóxicas dos sectores produtivos galegos.
• Impulsaremos as vocacións tecnolóxicas entre os máis mozos, reforzando a adecuación da
capacitación dos profesionais TIC á continua evolución tecnolóxica, co fin de asegurar que
Galicia conte cos mellores profesionais para satisfacer as necesidades actuais e futuras do
mercado tecnolóxico.
• Favoreceremos a creación de novo tecido tecnolóxico e potenciaremos a presenza e impacto
do hipersector TIC fóra de Galicia.

VERTEBRACIÓN DIXITAL DO TERRITORIO
• Despregaremos redes de telecomunicación ultrarrápidas como as infraestruturas chave para
o desenvolvemento dixital de Galicia.
• Comprometémonos a que no ano 2020:
• O 100% da poboación galega disporá de redes de cando menos 30 Mbps.
• Todos os núcleos de máis de 500 habitantes contarán con acceso a redes de 100
Mbps.
• O 100% dos polígonos empresariais disporán de cobertura de cando menos 30 Mbs e
mais da metade terán acceso a redes de 100 Mbps.
• Reforzaremos as capacidades da Administración, do sector empresarial e da propia cidadanía
para o uso seguro das redes e dos sistemas de información.

ADMINISTRACIÓN ACCESIBLE, DIXITAL E INNOVADORA
Co obxectivo de avanzar cara ao obxectivo de poder realizar o 100% dos trámites administrativos
por internet, na próxima lexislatura:
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• Avanzarase cara a unha Administración que responda e se adiante ás expectativas da
sociedade, aproveitando as oportunidades que brindan as novas tecnoloxías (Big Data,
mobilidade, interoperabilidade,…)
• Consolidaremos a E-Administración á vez que se desenvolven solucións innovadoras para a
prestación de servizos dixitais personalizados capaces de acadar unha maior satisfacción dos
usuarios
• Ofertaremos un acceso sinxelo á información pública, mellorando a transparencia e
permitindo a participación da sociedade no proceso de formulación de políticas.
• Fomentaremos o uso de técnicas de Big Data que dean lugar a un aumento da
dispoñibilidade de coñecementos, máis oportunidades de negocio e sirva, ademais, de
estímulo para a I+D+I.
• Consolidaremos a interoperabilidade como un novo paradigma de relación entre as
Administracións Públicas que sirva de marco para a prestación de servizos públicos dixitais
á cidadanía dun xeito único en calquera punto do territorio.
• Impulsaremos os servizos en mobilidade tanto entre administracións como para empregados
públicos e cidadáns, para incrementar a inmediatez e a capacidade de resposta do Goberno.
• Para consolidar unha administración accesible, dixital e innovadora que se adiante ás
expectativas da sociedade, garantiremos estes compromisos a través da aprobación da Lei de
Goberno e Administración Dixital de Galicia . Esta lei:
• Establecerá as medidas necesarias para garantir unha tramitación electrónica integral,
incluíndo a mellora do modelo de prestación de servizos públicos por vía electrónica,
tales como a tramitación e simplificación administrativa, a sede electrónica, o
documento electrónico,a interoperabilidade e a adaptación do empregado público a
un contexto dixital de prestación de servizos.
• Abordará un novo modelo de relación da administración pública coa sociedade,
incluíndo a presenza en Internet, as iniciativas de goberno aberto e terá especial
énfase na transparencia e no afondamento na estratexia de mobilidade.
• Establecerá os mecanismos de coordinación e colaboración entre administracións,
ofrecendo aos cidadáns unha visión dunha Administración cohesionada, que
interopera para ofrecer servizos que non se diferencian por motivos territoriais ou
administrativos.
• Contemplará a especialización dos servizos en base aos colectivos aos que se
orienten: cidadáns, empresas, profesionais ou outras administración públicas.
• Definirá a información como un activo estratéxico, que permitirá a posta en marcha
de políticas proactivas que se adianten ás necesidades do cidadán, avanzando cara
unha aproximación innovadora na transformación das administracións públicas.
• No eido da Administración de Xustiza:
• Culminarase o proceso de consolidación do expediente xudicial electrónico,
garantindo o acceso dos profesionais da Xustiza a toda a información xudicial nos
diferentes formatos, dende calquera dispositivo móbil, axilizando os trámites e
facilitando a cooperación entre autoridades xudiciais.
• Achegarase a xustiza ao cidadán a través da sede electrónica xudicial, facilitando a
interacción telemática coa administración xudicial.
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VIDA DIXITAL
• Dotaremos ao 100% dos centros educativos con conexión a internet a 100 megabytes de
velocidade.
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• Continuarase impulsando á estratexia para a integración plena das TIC no eido educativo,
estendendo o libro dixital nos diferentes niveles educativos e potenciando o papel dos
docentes na creación de contidos innovadores.
• Impulsaremos o Programa de prevención e protección fronte o ciberacoso
• Avanzarase na consolidación da Historia Sociosanitaria Electrónica, facilitando unha
ferramenta esencial de coordinación entre os diferentes niveis de prestación de servizos do
ámbito clínico e o ámbito social.
• Impulsarase a prestación de servizos socio-sanitarios no fogar empregando todo o potencial
que permite a tecnoloxía a través dunha plataforma integral de Fogar Dixital, que facilite a
atención de xeito prioritario a persoas maiores, dependentes e pacientes crónicos, como
iniciativa que favorece a autonomía persoal e o envellecemento activo.
• Avanzaremos na alfabetización dixital da sociedade galega, posibilitando que calquera
persoa acceda a maiores niveis de coñecemento e uso das TIC.
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Galicia é terra de persoas innovadoras, imaxinativas e traballadoras. Por iso a nosa terra conta con
empresas líderes en sectores altamente competitivos e con percorrido para o seu crecemento
innovador. Algunhas delas xa son empresas multinacionais, focalizadas na súa dimensión
exportadora. Outras, exemplo e modelo de empresas de economía social. Outras máis operan en
sectores tractores de novas empresas no sector industrial. Todas elas contribúen a que nos últimos
anos Galicia estea a crear emprego en sectores estratéxicos e de futuro, e que estea a bater as súas
propias marcas de exportación e unha balanza comercial positiva.
Empresas líder que sinalan o camiño do éxito. Porque o tamaño medio das nosas empresas debe
incrementarse para poder optimizar as vantaxes de absorber os novos coñecementos e sacarlle
partido ás novas tecnoloxías; mellorar a súa competitividade para seguir internacionalizándose; ou
especializándose en actividades de maior intensidade tecnolóxica.
Deste xeito, incrementarase a achega empresarial media ao gasto en I+D+I en Galicia, e tamén a
capacidade de transformar o esforzo público en I+D en modelos de negocio.
No PPdeG cremos que hai que apoiar ás empresas, aos emprendedores e aos autónomos. Porque do
seu esforzo, da súa creatividade e da súa iniciativa depende que Galicia poida ser un actor relevante
na Europa do mercado único, e nunha economía mundial cada vez máis aberta.
E por elo, e na próxima lexislatura, propoñémonos levar adiante as seguintes medidas para apoiar a
modernización transversal das empresas galegas en todos os sectores produtivos.

CONSOLIDACIÓN DA INTERNACIONALIZACIÓN
Na próxima lexislatura continuaremos co fortalecemento do tecido empresarial galego mediante a
consolidación da súa internacionalización, porque o incremento da proxección internacional das
empresas galegas, xunto coa captación de investimentos estranxeiros, resulta fundamental para o
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZkRc4zGMuAIJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_ppdeg_20…
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crecemento da economía na súa vertente de comercialización e de formación bruta de capital.
Para acadar, no horizonte 2020 e de acordo coa Estratexia de internacionalización da empresa
galega, os seguintes obxectivos:
• que a participación das exportacións no PIB suba ata o 40%,
• incrementar nun 25% o número de empresas exportadoras,
• e captar investimento estranxeiro;
Propoñémonos:
• Continuar co desenvolvemento da Estratexia de internacionalización da empresa galega
2020. A Xunta de Galicia seguirá a impulsar servizos e instrumentos de apoio á
internacionalización das empresas galegas, promovendo a cooperación entre grupos de
pequenas e medianas empresas con intereses complementarios por actividade ou mercados
obxectivo, e impulsando a colaboración entre e con organismos intermedios (cámaras de
comercio, clusters…), asociacións e confederacións empresariais para compartir riscos e
asegurar a efectividade dos fondos investidos.
• Os plans estratéxicos sectoriais impulsados en colaboración cos clusters dos sectores
estratéxicos da economía galega serán instrumento fundamental para as accións a
desenvolver nos próximos anos.
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REDE DE ACELERADORAS
O emprendemento, especialmente o industrial e o innovador, é fundamental para consolidar a
reactivación da economía e a creación de emprego en Galicia. Debemos apoiar especialmente ás
persoas mozas con vocación empresarial, aos novos empresarios e aos empresarios con vocación de
explorar novas liñas de negocio, especialmente no eido industrial.
No marco do desenvolvemento da nova lei de emprendemento, impulsaremos a creación de novas
empresas e o desenvolvemento, mellora e internacionalización de empresas de recente creación.
• No ámbito da Lei do Emprendemento e Competitividade Económica de Galicia,
continuaremos reforzando o paquete de instrumentos de apoio ao descubrimento de novas
vocacións empresariais e á creación de novas empresas en Galicia.
• Aparte da liña especifica para apoiar o emprendemento industrial no ámbito rural con
subvencións a fondo perdido, desde finais deste ano e durante os dos próximos anos poranse
en marcha as aceleradoras de Cabana de Bergantiños, Ferrol, Mondoñedo, Monforte,
Xinzo de Limia e Celanova, impulsadas mediante acordo coa Escola de Organización
Industrial (EOI), nas que poderán ser formadas ata 1.500 persoas con vocación empresarial,
e de onde poderán saír ducias de novas empresas.
• Esta ambiciosa iniciativa ven reforzar a rede de aceleradoras impulsadas pola Xunta de
Galicia mediante acordos de colaboración con entidades públicas como Zona Franca (Vía
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Galicia) ou con empresas privadas como Telefónica (Galicia Open Future) ou Vodafone
(Vodafone Connecting for Good Galicia)

REFORZAR A PLATAFORMA DOINGBUSSINES PARA FACILITAR A
ACTIVIDADE ECONÓMICA EN GALICIA
Os empresarios e emprendedores deben compartir coa Administración autonómica as dificultades
que atopan, e as posibles solucións para desenvolver a súa actividade de modo máis áxil e eficiente.
Para que a actividade empresarial poida desenvolverse con axilidade, sen obstáculos innecesarios,
para consolidar o crecemento e a creación de emprego é imprescindible reducir atrancos aos
investimentos e á creación de novas empresas en Galicia.
Para elo propoñemos
• Reforzar o labor da plataforma de colaboración DoingBussines en Galicia, impulsada polo
PPdeG na pasada lexislatura como unha ferramenta pioneira, que nace como canle directa
con cidadáns e empresas co obxectivo de axudar a suprimir barreiras e impulsar a posta en
marcha de proxectos, facilitar a creación de empresas, e os seus investimentos na
comunidade autónoma mediante a redución das cargas administrativas.
• Seguiremos procurando implicar a autónomos, empresas e emprendedores para que nos
comuniquen os obstáculos administrativos que atopen na súa actividade económica, e
recomenden melloras na regulación
O obxectivo final é que a Oficina DoingBusiness resulte innecesaria porque estean axustados os
requisitos para facilitar a actividade empresarial, respectando a legalidade, pero permitindo a
máxima axilidade na posta en marcha e desenvolvemento de novos investimentos e novos negocios.
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AFONDAR NO FINANCIAMENTO PARA A PEME INDUSTRIAL
As pequenas e medianas empresas poden e deben sumarse á Industria 4.0 para facilitar o
crecemento competitivo e a creación de emprego. A Xunta apoiará as súas iniciativas nese camiño
con servizos e financiamento.
De acordo co previsto na Axenda da Competitividade Galicia-Industria 4.0, facilitaremos o
financiamento das Pemes, especialmente as industriais, para promover o seu crecemento
(dimensionamento, fusións) e para facilitar o crecemento económico. Para elo, na próxima
lexislatura:
• A través do Igape, reforzaremos os instrumentos de apoio para facilitar a mellora da
competitividade das pequenas e medianas empresas galegas a través da súa incorporación
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progresiva á Industria 4.0.
• Ademais da activación de novos servizos como o Reacciona TIC (con Amtega) e a
reactivación do programa Reacciona, o Igape porá en marcha novos instrumentos
financeiros innovadores que favorecerán o investimento da pequena e mediana empresa en
xeral, e da industrial en particular
• O investimento da Peme industrial tamén se impulsará mediante o novo programa para o
emprendemento industrial no medio rural.
• Todo elo co obxectivo de elevar ata o 20% o peso da industria no PIB de Galicia en 2020 e
facilitar a creación de 50.000 novos empregos na industria.
• Asesoraremos ás pequenas empresas para implantar nelas unha dinámica e cultura orientada
á innovación. A Axencia Galega de Innovación (GAIN) desenvolverá un programa orientado
ás empresas pequenas que actualmente non acceden ás súas axudas, para estimular que
incorporen a innovación ao seu modelo de negocio.
• Apoiaremos a consolidación da innovación nas pequenas e medianas empresas galegas a
través do financiamento de proxectos colaborativos entre empresas e centros de
investigación, reforzando o programa Conecta Pemes posto en marcha na pasada lexislatura.

AVANZAR CARA A FÁBRICA 4.0
A mellora da competitividade do tecido produtivo galego require a potenciación da implantación de
solucións e tecnoloxías 4.0 mediante accións de impulso integral. Compre continuar co
fortalecemento do tecido empresarial galego mediante a progresiva conversión das industrias
galegas en fábricas 4.0, máis eficientes e conectadas. Para elo:
• Continuaremos co desenvolvemento da Axenda da Competitividade Galicia-Industria 4.0,
mediante actuacións continuadas e sostidas en todas as frontes.
• Avanzaremos na Difusión 4.0, principalmente a través do programa Capacita directivos
• Impulsaremos a formación 4.0, que chegará a 4.000 persoas nos próximos dous anos
• Lanzaremos premios e concursos de ideas como o aprobado para 2016, que permitirá
avances en preto de 40 empresas, grazas a proxectos coordinados coa participación de
Ceaga, Clusaga, Asime e CMD.
• Facilitaremos subvencións e axudas financeiras para avanzar na implantación de solucións e
tecnoloxías 4.0 nas empresas industriais.

Page 18

BUSSINESFACTORY NOS SECTORES DA AUTOMOCIÓN, TÉXTIL E
AGROALIMENTARIO
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A
mellora dae competitividade
en sectores
dado
economía
galega como
a automoción,
aeronáutico
a agroalimentación
require aestratéxicos
potenciación
emprendemento
innovador
e das
tecnoloxías 4.0 nestes ámbitos, promovendo o emprendemento industrial innovador con
BussinesFactory semellantes á iniciativa impulsada no eido da automoción.
• Seguindo o modelo do BUSINESSFACTORY AUTO (BFA) impulsado conxuntamente con
Ceaga e PSA, poremos en marcha, no marco da Axenda da Competitividade Galicia
Industria 4.0, aceleradoras de innovación nos sectores aeronáutico e agroalimentario,
contando coa colaboración do Clúster TIC, dos clústers e centros tecnolóxicos respectivos e
das empresas tractoras.
• Como no caso da BFA, as novas iniciativas van ter vocación internacional.
• O impulso ao emprendemento innovador no ámbito agroalimentario permitirá aproveitar os
recursos endóxenos de Galicia nestes ámbitos impulsando a posta en marcha de novos
negocios 4.0, con produtos de alta calidade preparados para competir nos mercados
internacionais máis selectos.
• Apoiaremos a creación de novas empresas innovadoras en Galicia a través dos servizos de
aceleración e capital risco, dándolle continuidade a políticas xa en marcha como Via Galicia,
a BusinessFactory nos sectores estratéxicos ou AgroBiotech; programas nos que se aporta
formación, asesoramento e capital risco aos mellores emprendedores de Galicia.

APLICACIÓNS E SERVIZOS TIC AO SERVIZO DA INDUSTRIA 4.0
Para acadar un reforzamento sostible do tecido empresarial galego resulta imprescindible afondar na
incorporación de servizos, solucións innovadoras e novas tecnoloxías. Debemos impulsar solucións
e servizos TIC producidos en Galicia para a mellora da competitividade do tecido produtivo galego.
Para elo:
• Impulsaremos a posta en marcha do programa Reacciona TIC que, froito da colaboración
entre o Igape e a Amtega, permitirá a incorporación de novas solucións TIC para avanzar na
dixitalización das empresas.
• No seu conxunto, o programa Reacciona reforzará a capacidade competitiva das pemes e a
súa adaptación á Industria 4.0. Este plan busca mellorar a xestión das empresas mediante
asesoramento especializado e, como novidade, xa inclúe unha convocatoria específica para a
implantación da fábrica intelixente mediante servizos de dixitalización e Fábrica 4.0.
Estímase que preto de 1.000 empresas poderán beneficiarse deste programa para
desenvolver un total de 1.500 proxectos de mellora.
• En colaboración co sector TIC, xa desenvolvemos plans sectoriais para os sectores de
Madeira-moble, téxtil e agroalimentación, plans sectoriais aos que seguirán outros e que
deberán servir como pancas para implantar a fábrica intelixente no tecido empresarial
galego.

IMPULSO AOS SECTORES INDUSTRIAIS MÁIS INNOVADORES
Na última lexislatura contribuímos a impulsar un cambio no modelo económico de Galicia
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apostando por novos sectores, como o aeroespacial, a biotecnoloxía; ou pola transformación doutros
tradicionais, como o naval; coa finalidade de potenciar as industrias especialmente innovadoras e
contribuír á creación de emprego industrial e de calidade.
• Na próxima lexislatura continuaremos apostando polo fortalecemento do sector aeroespacial,
apoiando a Civil UavsInitiative.
• Impulsaremos a innovación como chave para a consolidación da recuperación do sector
naval, mellorando a súa competitividade para aumentar a carteira de pedidos, e apoiando a
diversificación cara outros sectores, como as enerxías mariñas ou o sector aeroespacial. A
través de CIS GALICIA, seguiremos apoiando a coordinación da innovación no sector con
apoio doutras institucións como as universidades galegas, NAVANTIA, ACLUNAGA e
AIMEN
• Galicia seguirá sendo referencia en España no impulso á innovación das empresas desde a
administración a través da compra pública innovadora.

CAPTACIÓN E RETENCIÓN DO TALENTO NOVO
Na próxima lexislatura continuaremos apostando pola captación e retención de talento nos nosos
centros de investigación, para facelos máis competitivos no seu apoio ás empresas galegas.
• Manteremos os Contratos-Programa e as convocatorias con departamentos de Recursos
Humanos e Grupos de Investigación para centros de investigación non universitarios (a
través da Consellería de Economía) e universitarios (a través da Consellería de Educación)
• Apoiaremos a contratación de mozos e mozas recentemente titulados ou doutorados en
tarefas de I+D+I en empresas e centros de investigación, a través do programa PRINCIPIA,
que no ano 2016 xa convocou 300 prazas.
• Consolidaremos e ampliaremos o programa Oportunius Retorna, para a captación e
retención de investigadores excelentes que aposten por desenvolver a súa actividade en
centros de investigación galegos. Así, recuperaremos ao longo da próxima lexislatura a
investigadores galegos que tivesen que buscar no estranxeiro as oportunidades que non
atoparon en Galicia. Tratarase dun programa de contratos que subvencionaría gastos de
investigación a catro anos para investigadores formados en Galicia que retornen a centros de
investigación da nosa comunidade.
Manteremos e impulsaremos a aposta iniciada na anterior lexislatura para que grandes empresas
implanten departamentos de I+D en Galicia en colaboración cos nosos centros de investigación. A
consolidación das unidades mixtas son un modelo de apoio ao desenvolvemento de proxectos
innovadores en Galicia.

IMPULSO E FINANCIAMENTO DA INNOVACIÓN
• Para favorecer os procesos de innovación nas empresas galegas de cara ao cambio de
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modelo
representará
industria 4.0,
fortaleceremos os
investimentos
das empresas
galegas.que
Desde
GAIN se aimpulsarán
fundamentalmente
dúas
liñas de axuda:
• A atracción de investimentos de grandes empresas a Galicia a través da iniciativa
Captación de Investimentos Industria 4.0 en proxectos de I+D.
• O desenvolvemento de axudas específicas para que as pequenas e medianas empresas
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galegas aposten pola Industria 4.0
• Desenvolveranse instrumentos que inxecten financiamento nas pemes máis innovadoras de
Galicia, de xeito que ningún proxecto innovador dunha peme galega deixe de facerse por
falta de financiamento.
• Impulsaremos o apoio ao investimento e o emprendemento a través de modelos de
colaboración público-privada que fomenten a presenza de capital risco en Galicia.
• Para seguir aumentando a participación de Galicia no programa europeo Horizonte 2020 e
seguir crecendo en competitividade en Europa, ademáis do asesoramento prestado ata o de
agora ou de programas como o Oportunius, a Axencia Galega de Innovación convocará liñas
de axudas específicas para fomentar a participación no Programa H2020.
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Nestes momentos Galicia leva más de dous anos e medio creando emprego, incrementando
o número de afiliados á Seguridade Social e reducindo o número de desempregados en todas
as provincias, en ámbolos dous sexos e en todos os tramos de idade. A taxa de paro e o
número de desempregados son inferiores aos que tíñamos ao inicio da pasada lexislatura e
cando o PPdeG chegou á Xunta en 2009, cunha porcentaxe significativamente inferior á
media de España. Cando o PPdeG asumiu a responsabilidade de gobernar en marzo de 2009,
o paro rexistrado se incrementaba a unha taxa interanual do 27,65% e 206.000 galegos e
galegas demandaban traballo nos servizos de emprego. No verán de 2016, por vez primeira
desde 2009, a cifra de desempregados está por baixo dos 200.000 e o paro cae a unha taxa de
preto do 10% anual.
Imos polo bo camiño, pero queda moito por facer. En primeiro lugar, para darlle continuidade aos
dous anos e medio no que o paro se reduce e deixar atrás unhas taxas de desemprego que impiden a
moitos galegos e galegas, e en particular aos máis novos, atopar traballo en Galicia. Pero, en
segundo lugar, para mellorar as condicións salariais e laborais de todos aqueles que queren
estabilidade no seu posto de traballo e incrementar o seu salario; porque somos conscientes de que
só desde o esforzo e compromiso persoal, pero tamén grazas ao control público das condicións
laborais, é posible ter un traballo estable e un salario digno.
O obxectivo de reducir o paro e incrementar a estabilidade e os salarios non é só posible a través
das políticas específicas de emprego. As actuais circunstancias, nas que a magnitude da crise
(acentuada en Galicia e España pola burbulla inmobiliaria) que estamos a superar, xunto co tipo de
desemprego xerado (fundamentalmente en postos de traballo vinculados á construción e con escaso
nivel de formación), esixen un esforzo conxunto de toda a sociedade e da administración.
Un esforzo na educación, e na súa orientación cara a inserción laboral das persoas de toda idade:
non só os novos, senón tamén as persoas de mediana idade que teñen que adaptarse ás novas
demandas laborais dun mundo en cambio. Un esforzo dos empresarios, que teñen que apostar por
arriscar, abrirse a novos mercados e innovar, e facelo desde a convicción de que estabilizar as
condicións laborais dos seus traballadores ao final tamén mellora as contas de resultados. E un
esforzo da administración para axudar a quen demanda un emprego, tanto para axudalos a adaptar
os seus coñecementos e capacidades aos postos de traballo que se demanden, como para mediar a
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través dos servizos públicos de emprego para que traballadores e parados satisfagan as súas
necesidades de contratación e de traballo.
No ámbito específico das políticas de emprego, o PPdeG comprométese a impulsar na próxima
lexislatura as seguintes medidas:

EMPREGO ESTABLE E DE CALIDADE
O PPdeG potenciará a creación de emprego estable e de calidade desde a Xunta mediante:
• O establecemento dun marco de negociación colectiva que favoreza medidas para a
elevación da taxa do emprego indefinido nas empresas
• A orientación de todas as políticas activas de emprego á contratación inicial de emprego
indefinido e á transformación de contratos temporais en indefinidos.
• A implantación de criterios para o incremento da estabilidade nos cadros de persoal das
empresas en todos os programas de axuda da Xunta de Galicia dirixidos a empresas e
emprendedores, tanto os de política industrial, promoción económica como as propias
políticas activas de emprego
• Consideramos que Galicia, de continuar na senda de crecemento económico e estabilidade
política que permitan consolidar a actual situación e os efectos das reformas, poderá crear ou
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converter 50.000 contratos temporais en indefinidos na próxima lexislatura.

ESTRATEXIA INTEGRAL PARA O AUTÓNOMO GALEGO
Propoñémonos dirixir de xeito específico ás persoas traballadoras autónomas todos os medios e
ferramentas que a Xunta de Galicia pon a disposición de empresas e traballadores. O traballo dos e
das traballadoras autónomas é un factor decisivo para o crecemento e a redución do paro.
Por elo desenvolveremos unha estratexia do emprego autónomo, como conxunto de programas en
materia de financiamento, formación, titorización e acompañamento especificamente dirixidos ao
colectivo autónomo mediante as seguintes áreas:
• Creación e mantemento do emprego. Programa de axudas á creación e o mantemento do
emprego autónomo. Se trata non só de incentivar as novas altas senón tamén as axudas ao
mantemento da actividade das persoas traballadoras autónomas.
• Complementaremos a tarifa que o Estado ten establecida para os autónomos.
• Contratación de persoas traballadoras. Posibilitar que as persoas autónomas podan contratar
a outras persoas traballadoras incentivando a contratación indefinida inicial e a
transformación de contratos temporais en indefinidos.
• Apoio á conciliación laboral e familiar. Facilitaremos aos traballadores e
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traballadoras autónomos a conciliación laboral e familiar.
• Formación e capacitación gratuítas. Plan de formación específico para as persoas
autónomas. Farase fincapé na formación TIC e no sector comercial.
• As redes públicas tamén ao servizo dos autónomos. Asesoramento específico, gratuíto,
especializado e personalizado ás persoas autónomas a través da Rede de Técnicos de
Emprego de Galicia e da Orientación Laboral Aberta que agrupa a máis de 400 profesionais
da Xunta de Galicia en concellos, Servizo Público de Emprego de Galicia e entidades
colaboradoras.

EMPREGO EN IGUALDADE
Na vindeira lexislatura marcámonos como obxectivo prioritario facer todo o posible para vencer á
desigualdade por razón de xénero no mercado laboral, traballando a reo ata a consecución da plena
igualdade no emprego entre mulleres e homes.
Para diminuír a desigualdade de xénero e a fenda salarial impulsaranse, entre outras, as seguintes
medidas:
• Promover, xunto cos interlocutores sociais, un acordo marco sobre igualdade de
oportunidades entre mulleres e homes no emprego e nas condicións de traballo.
• Fomentar na negociación colectiva medidas de igualdade e conciliación.
• Apoiar ás empresas para implementar medidas de igualdade laboral e conciliación.
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NOVA CULTURA DO TRABALLO QUE FACILITE A CONCILIACIÓN E A
FLEXIBILIDADE
Na vindeira lexislatura impulsaremos medidas para que as empresas e as persoas traballadoras
contemplen na negociación colectiva medidas de flexibilidade horaria, conciliación e
corresponsabilidade atendendo á realidade galega.
A conciliación debe ser familiar e persoal para mulleres e para homes. Xornadas excesivas ou
amplas son un factor de diminución da produtividade e causa de estrés laboral. Para elo se
implantarán ás seguintes medidas, no marco dun programa para a conciliación e novos horarios en
Galicia:
• Impulsaremos a introdución de factores na negociación colectiva que permitan a
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empresarios
e traballadores axustar ás xornadas ás necesidades produtivas e á conciliación
da vida familiar
• Apoiaremos ás empresas que realicen investimentos para favorecer medidas de flexibilidade.
• Incentivaremos ás empresas na realización de plans de conciliación e flexibilidade laboral.
• Avanzaremos máis nas medidas exemplificantes nos horarios de traballo dos empregados
públicos na Administración Autonómica

EMPREGO XUVENIL
Na próxima lexislatura avanzaremos para que as políticas activas de emprego melloren o acceso ao
emprego das persoas traballadoras mozas. Para elo impulsaremos medidas transversais dirixidas ás
persoas mozas para súa incorporación ao mercado laboral e mellorar a súa empregabilidade:
• Promovendo a contratación de persoas mozas a través da posta en marcha do programa “A
miña primeira experiencia laboral” establecendo bolsas de emprego para a incorporación
temperá a entidades e empresas públicas e privadas de mozos e mozas galegos con estudos
universitarios e de ciclos de Formación Profesional, para a adquisición de experiencia
laboral que permita mellorar a súa inserción no mercado laboral.
• Realizando formación específica
• Estendendo o Sistema de Garantía Xuvenil a todos os centros de formación do sistema
educativo público co obxectivo de que todas as persoas mozas reciban orientación laboral
durante a súa formación e, ao rematala, accedan ao mercado laboral
• Implantando medidas para a captación e retorno do talento.

UNHA ESTRATEXIA GALEGA DE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO 2016–2020
O crecemento económico e a creación de emprego non poden supoñer un incremento da
sinistralidade laboral. O PPdeG elaborará e aprobará unha Estratexia Galega de Seguridade e Saúde
no Traballo 2016-2020, dirixida a reducir a sinistralidade laboral no noso país.
Dita estratexia será formulada como unha política global e un conxunto de accións que:
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• Involucren a todos os axentes implicados na súa promoción, aplicación, vixilancia e control:
á propia administración pública, ás empresas, persoas, interlocutores sociais e expertos na
materia.
• Atenda aos sectores estratéxicos e emerxentes, así como a aquelas actividades, colectivos e
empresas que presentan un maior risco, potenciando a formación de calidade en materia de
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seguridade e saúde no traballo e a consolidación dunha cultura preventiva na sociedade
galega.
• Impulsarase o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) como órgano
especializado.

RELACIÓNS LABORAIS PARA UN EMPREGO DE CALIDADE
Non é posible avanzar na procura dun mercado laboral mais moderno e de calidade sen unhas
relacións laborais que permitan crear as condicións axeitadas no contorno empresarial e laboral
galego para favorecer a inserción laboral.
O PPdeG impulsará os avances en tres liñas de acción:
• Favorecer pautas e parámetros de paz social: aposta polo AGA (acordo extraxudicial para
conflitos colectivos no traballo) e potenciar o marco autonómico de relacións laborais como
referente más próximo á realidade laboral galega.
• A negociación colectiva. Impulsar un acordo marco en Galicia sobre a estrutura da
negociación colectiva
• Aposta polo dialogo, a consulta e a relación directa entre a Xunta de Galicia e os
interlocutores sociais galegos.
Nestes momentos de expansión económica e de crecemento das oportunidades de emprego debemos
ser particularmente vixiantes co cumprimento da normativa laboral. Unha sociedade avanzada como
a galega non pode aceptar nin tolerar situacións de abuso por parte de persoas desaprensivas que
explotan as situacións de necesidade que sofren os desempregados e desempregadas galegas. Para
elo impulsaremos o papel da Inspección de Traballo como garante dun emprego de calidade.

CARA UN NOVO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
Modernizaremos o Servizo Público de Emprego de Galicia mellorando a atención ás persoas e
proporcionando servizos ás empresas, autónomos e PEMES.
Na próxima lexislatura reorientaremos o servizo para incrementar a atención ás persoas e prestarlle
un mellor servizo ás empresas.
Para elo:
• Implantaremos estratexias de intermediación que permitan incrementar o número de ofertas
de emprego das empresas que chegan ao servizo.
• Crearemos a carteira de servizos do Servizo Público de Emprego de Galicia.
• Estableceremos unha orientación aberta, de xeito que todos os axentes de emprego e
orientadores laborais de concellos, entidades e Xunta de Galicia funcionen en rede e
coordinados.
• Proporcionaremos ás persoas traballadoras asesoramento e formación en base a un itinerario
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personalizado, e achegarémoslles as ofertas axeitadas ao seu perfil.

ACTUALIZACIÓN E RENOVACIÓN DO SISTEMA DE FORMACIÓN PARA
O EMPREGO
É preciso avanzar na actualización e na renovación do sistema de formación, para que sexa axeitado
ás necesidades das empresas; para poder facer efectivo o dereito dos traballadores á súa formación;
e para poder avaliar todo o sistema en función dos resultados acadados.
En definitiva, hai que potenciar a liberdade na oferta e na demanda de formación e na atención ás
necesidades do mercado.
A implantación dun novo sistema de formación para o emprego basearase en:
• Adaptar a formación ás necesidades do mercado laboral e ás esixencias dos sectores
emerxentes e á industria 4.0.
• Modificar o financiamento da formación mediante regras que garantan a seguridade
xurídica, implantando un sistema de módulos e custes simplificados para todos os
certificados de profesionalidade que se impartan.
• Introducir o cheque formación, para que as persoas traballadoras desempregadas dispoñan
dun crédito de formación, escollan a formación que queren recibir e a entidade na que
queren que se imparta. Coa nova medida o dereito individual á formación dos traballadores
quedará garantido posto que poderán utilizar a contía do seu cheque e trocalo pola formación
que desexen levar a cabo.
• Avaliar todas as actividades formativas en función da inserción laboral acadada.

NOVA LEI DE EMPREGO DE GALICIA
Co obxectivo de proporcionar o marco legal para o emprego nun novo modelo produtivo baseado
no crecemento e garantir o dereito a un emprego estable e de calidade, o PPdeG promoverá no
Parlamento a aprobación dunha Lei de Emprego de Galicia para, a través dos servizos públicos,
garantir os dereitos das persoas ocupadas e das desempregadas: orientación, intermediación,
formación e capacitación e mellora da empregabilidade.
A Lei establecerá a Carteira de Servizos do Emprego de Galicia, as medidas de políticas activas de
emprego da Comunidade Autónoma e os recursos que se lle destinan. A lei garantirá a coordinación
coas entidades e administracións locais para evitar duplicidades ou carencias.
Trátase de dotar á comunidade autónoma dunha normativa máis avanzada do Estado en materia de
emprego e dereitos.
•
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O rural galego representa o 70,6% da superficie galega, e nel reside o 18,3% da poboación. Unha
poboación que está nun proceso de envellecemento (que afecta a toda Europa) e que se caracteriza
pola súa dispersión: 3.772 parroquias (das 4.920 que ten España); máis de 30.000 entidades
singulares (case a metade das que hai en España); e máis da metade dos diseminados españois,
20.592. A densidade de poboación da provincia de Lugo é do 34,5e a de Ourense de 44; fronte á
media galega de 92,6 habitantes por quilómetro cadrado (semellante á media española).
Un territorio no que 2/3 partes da superficie son forestais, polo que a mobilización e valorización de
terreos e producións forestais son estratéxicas para Galicia.
Unha das diferenzas salientables da estrutura produtiva galega é que o peso do sector primario é
elevado: o 5% na composición do valor engadido fronte ao 2% no conxunto europeo. A agricultura
e a gandería representan o 61% e a silvicultura o 12% (o resto corresponde ás actividades
pesqueiras). Na industria manufactureira a industria agroalimentaria supón o 18,35%, e a industria
da madeira máis do 5%.
A especialización produtiva está moi relacionada co aproveitamento dos recursos naturais:
lideramos o sector lácteo, o forestal e mesmo “Ternera Gallega” mantén o liderado do mercado
español de carne con distintivo de calidade. Das 53 comarcas galegas, 22 manteñen unha
especialización produtiva no sector primario. Por provincias, Lugo acada o maior peso no seu PIB
provincial achegando o 11,6%, en Ourense é do 5,0%, en A Coruña achégase ao 3,5% e o de
Pontevedra é do 3,2%.
No PPdeG sabemos que o mundo rural é estratéxico para Galicia. Cremos que hai que continuar
traballando para cambiar a tendencia actual, e para iso hai que atender ás necesidades do mundo
rural, que serán os obxectivos programáticos para o noso rural:
• Fixar poboación no rural a través de iniciativas que melloren as condicións de vida das súas
xentes, ben sexa coa creación de emprego, ben sexa coa posta en marcha de novos servizos
ou combinando ámbalas dúas.
• Impulsar a modernización e diversificación das explotacións agrogandeiras para mellorar os
seus rendementos económicos.
• Acadar a dimensión territorial necesaria para o aproveitamento eficiente dos recursos
forestais e a mellora da competitividade das industrias do sector.
• Incrementar a produtividade agrícola fomentando o progreso técnico e o emprego óptimo
dos factores de produción.
Por tanto, continuaremos afondando en medidas encamiñadas a:
• Fomentar a competitividade da agricultura galega mediante a modernización de explotacións
agrícolas e forestais, incorporando agricultores mozos nas explotacións orientadas ao
mercado e con capacidade de diversificación económica, ordenando o territorio e
impulsando a industria agroalimentaria e forestal para conseguir valor engadido e a creación
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de máis postos de traballo no rural.
• Conservar e revalorizar o patrimonio natural de Galicia, promovendo a xestión sustentable
dos recursos naturais, a loita contra o cambio climático e a mobilización do territorio.
• Acadar a mellora das condicións de vida no medio rural no seu conxunto, abarcando tanto a
mellora de infraestruturas e a dotación de servizos básicos, como a axuda á diversificación
cara a actividades non agrarias que fagan do rural unha oportunidade de futuro, tanto para
aqueles que queiran establecerse como para aqueles que queiran continuar coa súa vida nel.
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PRINCIPAIS PROPOSTAS
• No ámbito normativo, da man do Consello Agrario de Galicia, desenvolveremos a primeira
Lei de Agricultura da nosa Comunidade Autónoma, nun proceso participativo no que se
recollan as achegas do sector.
• Reforzaremos e impulsaremos o servizo das oficinas agrarias comarcais en consonancia coa
súa importancia como organismo máis próximo ao sector e mellor canle de proximidade e
comunicación entre o administrado e a Xunta de Galicia.
• Desenvolveremos e impulsaremos a marca “Artesanía alimentaria de Galicia”.
• Seguiremos apostando polas denominacións de orixe dos viños galegos, creando a gran
marca paraugas “Viños de Galicia” que amparará ás nosas cinco denominacións do viño.
A gandería constitúe o piar fundamental da actividade agraria galega, en especial o bovino de carne
e leite, pero tamén están presentes o ovino-cabrún, porcino, cunícula, avícola e apícola.
Segundo a orientación produtiva das explotacións gandeiras en Galicia, as lácteas ocupan
aproximadamente un terzo da superficie agraria útil e xeran máis do 30% do valor da produción
agraria. O dinamismo das últimas décadas consolida a Galicia como a primeira rexión produtora de
España (38% da produción) e a novena da Unión Europea.
• A estratexia de futuro pasará por continuar con medidas que garantan que as explotacións
galegas sexan rendibles (8.856 gandeiros con entregas en maio do 2016, máis do 50% dos
produtores nacionais) e perciban unha remuneración xusta polo leite que cubra os custes de
produción e permita unha axeitada rendibilidade empresarial.
• Nesta estratexia apoiaremos proxectos como o de Goodleit, industria de transformación que
se localizará no concello de Curtis (A Coruña) e que se converterá na maior empresa láctea
de Galicia, cunha dimensión que mesmo a situará como referencia dentro do sector en
Europa, xa que procesará cada ano unhas 430.000 toneladas de leite como materia prima
(arredor do 17,2% da produción total galega) e destinará a maior parte do leite procesado á
exportación (cun investimento de arredor de 70 millóns de euros e a creación duns 130
postos de traballo directos). A empresa decidiu instalarse en Galicia pola posición de
liderado da nosa Comunidade dentro do sector lácteo español, e tamén pola súa localización
estratéxica, favorable á exportación cara o mercado exterior, polo que é un exemplo de que a
estratexia da Xunta con respecto ao sector lácteo ten resultados.
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• O goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia priorizará a defensa do lácteo ante todas
as institucións e foros de decisión con competencias na materia. A nivel europeo
conseguindo fondos adicionais e normativas adaptadas ás necesidades de regulación e
intervención do mercado, despois da desaparición das cotas.
• A nivel nacional continuaremos con medidas lexislativas e acordos para defender a
produción, dotando de transparencia a construción de prezos ao longo de toda a cadea, e
garantindo a viabilidade e futuro.
• Lideraremos o cumprimento do Acordo Lácteo e seguirase traballando da man do sector a
través do recentemente creado “PLAN DE FORTALECEMENTO DO SECTOR LÁCTEO”,
nacido con vocación de permanencia no tempo.
• Na actualidade os gobernos do PP impulsaron os acordos entre todos os axentes da cadea, o
seu seguimento con reunións mensuais dos asinantes e informes trimestrais para valorar os
avances, a maiores dos compromisos como a homologación do contrato nacido no seo da
INLAC, a publicación da cesión de prezos da industria e no futuro incidirase na regulación
dos primeiros compradores.
• Continuarase coa concienciación para incrementar o consumo de leite e lácteos e co impulso
da marca “Galega 100%”, compras públicas de leite para incrementar o seu consumo nas
escolas e outros centros de servizos públicos (hospitais, residencias de maiores,…).
• Tamén se intensificarán os controis e inspeccións en aplicación da normativa vixente nos
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distintos puntos da cadea alimentaria, para evitar prácticas fraudulentas que prexudiquen o
sector produtor.
Ademais, comprometémonos a:
• Apostar como ata agora polo CONTROL LEITEIRO como ferramenta de mellora da cabana
leiteira galega e garantía de produción de calidade
• Impulsar a formación e profesionalización dos gandeiros para acadar maior rendibilidade
nas explotacións
• Revisar os SISTEMAS DE PRODUCIÓN nas especies bovina e ovina, en sintonía coa
regulamentación europea, cara a modelos economicamente viables e socialmente útiles, cun
gran RESPECTO MEDIOAMBIENTAL e con niveis máis altos de BENESTAR ANIMAL:
• Promovendo as producións alternativas fuxindo dun modelo único de produción de
leite
• Incentivando modelos extensivos e reconsiderando a produción ligada ao medio

NOVAS TECNOLOXÍAS NAS EXPLOTACIÓNS
Queremos continuar modernizando o sector gandeiro apoiando a implementación e uso das novas
tecnoloxías nas explotacións. Impulsaremos:
• Sistemas que faciliten a toma de datos de produción para control de rendementos en carne e
leite, e o seu transvasamento de gandeiros a técnicos e viceversa de forma áxil e eficiente. É
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fundamental garantir o internet en todo o rural.
• Sistemas para garantir a trazabilidade das producións.

APOIO AOS SECTORES DO VACÚN DE CARNE, OVINO-CABRÚN,
PORCINO, AVÍCOLA, CUNÍCOLA E OUTROS
A produción galega de carne de vacún supón o 14,31% do total da española, con preto de 90.000
toneladas.
A maioría das explotacións de ovino-cabrún soen ser mixtas, con efectivos das dúas especies, e de
producións reducidas; a cabana ovina é o 1,26% do total de España e a de cabrún dun 1,66%.
O sector porcino galego caracterízase por coexistir co sector industrial. Con máis de un millón de
cabezas supón o 3,89% de España e a produción de carne é o 2,43% nacional.
O sector avícola baséase na produción de carne de polo e ovos maioritariamente. A produción de
carne de ave representa o 13% e a de ovos o 4,8% do total español. Especial mención merece a
produción de ovos campeiros, o 48,16% de España.
A produción cunícula ten grande importancia no global do Estado, representa o 16,07%.
Para apoiar e mellorar os sectores mencionados impulsaremos as seguintes medidas:
• Reforzar as canles de venda directa, non só dende o punto de vista normativo, senón tamén a
través do fomento deste tipo de venda tan vinculado e identificado polo consumidor co noso
rural:
• Dando máis apoio ás asociacións de produtores
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• Promovendo as producións alternativas orientadas ás demandas dos mercados,
diversificando a oferta.
• Garantindo e poñendo en valor a calidade de produción na venda directa
• Ampliaremos en todas as especies os programas sanitarios oficiais desenvoltos nas
explotacións, co obxecto de manter o excelente estatus sanitario de Galicia. O obxectivo é
asegurar a rendibilidade das explotacións e evitar a existencia de trabas sanitarias á
comercialización dos nosos animais e produtos. Manteremos o estatuto de rexión
oficialmente indemne de brucelose bovina e reforzaremos o plan de erradicación da
tuberculose bovina, de xeito que se consiga comezar a computar os prazos para ser declarada
rexión oficialmente indemne desta enfermidade.
• Impulsaremos as Agrupacións de Defensa Sanitaria Gandeiras (ADSG), formadas polos
propios gandeiros, co obxecto de desenvolver programas sanitarios voluntarios que melloren
a produtividade das explotacións. Estenderemos a implantación territorial das ADSG
mediante modificacións normativas que faciliten a incorporación de novas explotacións a
esta entidades.
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• Desenvolveremos un programa de certificación oficial de Diarrea Vírica Bovina (BVD) e
Rinotraqueite Infecciosa Bovina (IBR) no vacún, o que nos colocaría á cabeza no
desenvolvemento de programas sanitarios en España.
• Melloraremos a bioseguridade das explotacións e a formación dos gandeiros nesta materia.
• A través da correspondente norma, estableceremos medidas sanitarias que reforcen o sector
gandeiro (regulación de centros de limpeza e desinfección de vehículos de transporte de
gando, condicións que deben cumprir os cebadeiros, etc.)
• Desenvolveremos melloras instrumentais en técnicas analíticas nos laboratorios de sanidade
animal, ofertando máis servizos aos gandeiros.
• Crearemos novos programas de investigación en materia de sanidade animal.
• Reforzaremos e simplificaremos o uso da oficina agraria virtual desenvolvendo novas
funcionalidades da mesma, facilitando e axilizando as actuacións administrativas aos
gandeiros, así como potenciando as ferramentas informáticas de análise de datos sanitarios
e/ou produtivos.
• Seguiremos traballando na seguridade alimentaria nas producións gandeiras galegas e no
control da cadea alimentaria nos distintos procesos que poñan en valor a calidade dos nosos
produtos.
• Continuaremos co fomento do emprego das razas autóctonas, tratando de incrementar os
seus censos, seguir a valorizalas como sistema de produción diferenciada fomentando o seu
uso comercial como vía de subsistencia das ganderías e promovendo os produtos obtidos.
Potenciaremos os programas de mellora e fomento da raza Rubia Galega evitando a súa
regresión fronte a outras, así como a súa erosión xenética.

DESENVOLVEMENTO DA AGACAL
Dende o punto de vista da investigación, cooperación e innovación, a consolidación do Instituto
Galego da Calidade Alimentaria (Ingacal) como axencia (Agacal) que agrupe os centros de
investigación agroforestal dependentes da Xunta de Galicia constituirá un piar fundamental para
continuar coa imprescindible achega que, ata o de agora, os ditos centros teñen realizado en materia
de investigación aplicada e innovación para os produtores e a industria agroforestal e alimentaria de
Galicia.
A través de AGACAL impulsaremos
• Liñas específicas orientadas aos produtos galegos de calidade diferenciada, á creación dunha
marca de calidade para a madeira galega e a posta en marcha de novas explotacións ligadas
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ao banco de terras para amplos territorios actualmente infrautilizados e con orientación a
producións forraxeiras de cereal, castaña, froiteiros de pebida e pequenos froitos.
• A cooperación entre os distintos axentes que conforman a estrutura da economía rural para
desenvolver solucións innovadoras na procura de mellora dos procesos produtivos, as canles
de comercialización e a mellora das condicións de vida no medio rural.
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INNOVACIÓN, CALIDADE DIFERENCIADA E ASOCIACIONISMO PARA
ACCEDER OS MERCADOS
Os produtos de calidade diferenciada agroalimentarios teñen incidencia económica e social,
segundo amosan os datos, cunha produción certificada de 300 millóns de euros, con 30.000
produtores e preto de 800 industrias.
Débense desenvolver actuacións que permitan seguir impulsando a promoción e o apoio á
comercialización dos produtos de calidade, unidas á mellora e modernización das industrias, co
obxectivo de alcanzar os mercados nacionais e internacionais.
Cómpre aumentar o tamaño das explotacións e as empresas, e aumentar a orientación da súa
produción cara produtos de calidade certificada para abrir novos mercados. Fomentar o
asociacionismo entre os produtores mozos e mozas de sectores menos desenvolvidos como flor,
hortalizas, planta ornamental… coa utilización conxunta de maquinaria, instalacións e
equipamentos como forma de reducir custes de produción e creando agrupacións de produtores para
unha comercialización conxunta, coa finalidade de aumentar as porcentaxes relativas sobre o VEB
de produción agroalimentaria galega.
Cómpre tamén continuar avanzando nas marcas e distintivos de calidade, reforzando as existentes e
explorando outras novas, o que redundará na creación de máis emprego:
Por todo elo comprometémonos a:
• Seguir desenvolvendo as Indicacións Xeográficas actualmente iniciadas:
• IXP Capón de Vilalba
• IXP Pan Galego
• IXP Vaca e Boi galegos
• IXP Ribeiras do Morrazo
• Crear e poñer en marcha unha marca para os produtos da horta de Galicia
• Formular estratexias para o fomento da produción e o consumo de produtos ecolóxicos.

SECTOR DO VIÑO
O sector do viño destaca no sector primario de Galicia cunha ocupación do 17,7% das explotacións
despois dun proceso de concentración, no emprego supón o 5% da industria agroalimentaria, e na
comercialización o 3,2% das empresas agroalimentarias.
A boa evolución deste sector nos últimos anos foi posible grazas ao traballo das denominacións de
orixe. A calidade da súa produción consolida e garante unha evolución futura en incremento pero
débese seguir incidindo na innovación, na concentración tanto en superficie como en empresas, na
diversificación e na internacionalización.
Para continuar avanzando, na vindeira lexislatura:

Page 31
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZkRc4zGMuAIJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_ppdeg_20…

34/179

13/10/2019

Untitled

• Apostaremos pola innovación na procura de cubrir as necesidades dos consumidores, ao
tempo que se traballa na xeración de novos conceptos e novos produtos, como viños
ecolóxicos, novos envases, etc.
• Seguiremos apostando polas denominacións de orixe dos viños galegos creando a gran
marca paraugas “Viños de Galicia” que amparará ás nosas cinco denominacións.
• Continuarase coa xeración de sinerxías con outros sectores que aportan valor engadido,
como o enoturismo.
• Seguirase incidindo nas estratexias de internacionalización, afondando grazas ao clima e ás
variedades autóctonas na calidade diferencial, loitando contra o minifundismo crónico e
xerando fórmulas de asociacionismo para abrir novos mercados.
• Por outra banda, e tal e como demandan os profesionais do sector, principalmente os
viticultores, impulsaremos:
• A actualización do Rexistro parcelario vitícola.
• A incorporación de consultas e tramitacións do sector vitícola na Oficina Agraria
Virtual.
• Potenciaremos e ampliaremos a rede de estacións de alertas e avisos, creando
aplicacións informáticas que permitan aos viticultores coñecer datos en tempo real.

INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS
Segue a ser un reto continuar co aproveitamento do potencial do sector agrícola, como base da
produción alimentaria de calidade. Neste sentido, apostaremos por fortalecer un sector con
capacidade de atender ás demandas cada vez máis esixentes das persoas consumidoras, e de
competir no mercado internacional pola vía da distinción da calidade, ao tempo que se optimizan os
recursos.
Continuar producindo alimentos de calidade é un dos principais activos da economía galega, polo
que se reivindicará a defensa da utilización, consumo e distribución de produtos agroalimentarios
galegos para poñer en valor os nosos recursos e para xerar riqueza mediante o peche dos ciclos
produtivos.
Por elo, na vindeira lexislatura:
• Manteremos a aposta decidida polo noso sector de vacún de carne, recoñecido a nivel
nacional e internacional, impulsando o consumo de “Ternera Gallega”, co reforzo de accións
promocionais.
• Apoiaremos aquelas explotacións e cooperativas que busquen unha vía de transformación e
de comercialización directa dos seus produtos primando os aspectos relacionados coa
innovación tecnolóxica e a aplicación de innovación, o aumento da calidade do produto e a
mellora das canles de distribución mediante o uso das TIC. Ademais de promover o
consumo local e galego.
• Promoveremos a cooperación entre sectores na comercialización. As industrias de
transformación, distribución e comercialización de produtos agrarios son precisas para
viabilizar e outorgarlle un valor engadido ás producións. Estas precisan optimizar o acceso
aos mercados e mellorar a súa competitividade para garantir a súa viabilidade económica e
social, ademais de fomentar a creación de emprego directo.
• Impulsaremos a promoción cooperativa e social mediante estruturas asociativas de
importancia no agro galego, porque favorecen a prestación de servizos técnicos, económicos
e sociais ás explotacións, garantíndolles rendas dignas aos asociados coa venda dos seus
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produtos e coa participación no seu valor engadido se hai transformación industrial e
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distribución.

PDR 2014-2020
Un investimento de 1.186,4 millóns de euros de fondos públicos financiarán as seguintes
prioridades, que definirán as estratexias políticas nos vindeiros sete anos:
• Fomentar a transferencia de coñecementos e a innovación na agricultura, a silvicultura e as
zonas rurais (formación para máis de 50.000 participantes e 815 proxectos apoiados)
• Mellorar a competitividade da agricultura e promover a silvicultura sostible, coa
modernización e reestruturación de máis de 4.000 explotacións, mentres que se pretende
incorporar a 2.200 agricultores mozos e mozas.
• Fomentar a organización da cadea alimentaria incluíndo a transformación e a
comercialización dos produtos agrícolas, o benestar animal e a xestión de riscos. Máis do
10,6% das explotacións recibirán axudas para produción en réxime de calidade, mercados
locais e circuítos curtos, ademais de agrupacións e organizacións de produtores.
• Restaurar, conservar e mellorar os ecosistemas relacionados coa agricultura e a silvicultura.
• Investir na eficiencia dos recursos e clima (enerxía renovable e aforro enerxético).
• Apostar pola inclusión social e desenvolvemento local. O Programa LEADER, con 84
millóns de euros para estratexias de desenvolvemento, beneficiará ao 56% da poboación
rural. No marco destas estratexias, favorecerase a implantación de proxectos que fomenten a
incorporación ao mercado laboral dos colectivos máis desfavorecidos, tales como mulleres,
maiores de 55 anos ou persoas en risco de inclusión social.
• A nova liña de axudas á incorporación de mozos á actividade agraria permitirá acadar a cada
beneficiario que se instala ata un límite máximo de 70.000 euros, en función de
determinados aspectos relacionados coa incorporación e co nivel de investimento que vaia
realizar na explotación.
• Poremos en marcha unha nova liña de axudas para o desenvolvemento de pequenas
explotacións que queiran realizar algún tipo de investimento para facelas máis rendibles.
Permitirase que o traballo sexa desenvolvido a tempo parcial para aquelas explotacións que
teñan unha renda superior ao 10% e inferior ao 35% da renda de referencia, o que facilitará o
acceso á axuda á maior parte das pequenas explotacións agrarias existentes no medio rural.
A axuda máxima por explotación será de 15.000 euros.
• Continuarase coa liña de investimentos en activos físicos (plans de mellora) cun apoio moi
importante no PDR, sendo a liña de maior orzamento do programa. Servirá para apoiar as
explotacións de xente que queira dedicarse á agricultura dun xeito profesional e a tempo
completo. Esta liña, como ata o de agora, seguirá a ser un bo complemento para suplementar
a axuda daquel mozo que solicite unha incorporación e queira realizar outra serie de
investimentos para desenvolver a súa explotación.
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• Todas estas liñas de axuda e medidas de reequilibrio territorial articularanse de modo que se
incida de xeito prioritario en desenvolver políticas de igualdade entre homes e mulleres e
faciliten a conciliación familiar que, no caso do rural galego, non so atende ao coidado dos
máis cativos, senón que tamén incide na atención aos nosos maiores e na loita contra o
despoboamento e o envellecemento no rural.
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LOITAR CONTRA O DESPOBOAMENTO
O problema do despoboamento é de carácter global, non exclusivo de Galicia.
Unha prioridade para os gobernos do Partido Popular foi e será loitar pola dinamización do entorno
rural, porque recuperar o dinamismo demográfico e económico destas zonas é unha aposta de
futuro.
Somos conscientes de que o desenvolvemento rural cómpre abordalo dende unha perspectiva
integral, e por iso leváronse a cabo nas pasadas lexislaturas de gobernos populares distintos plans
nos que se fomentaron accións destinadas a acurtar a distancia entre o rural e o urbano nun dobre
sentido: físico e dixital.
• No físico, os distintos Plans Estratéxicos de Infraestruturas (PEIM) supuxeron un
investimento de 55 millóns de euros para mellorar as condicións de vida dos residentes nas
áreas rurais, adecuar as dotacións existentes de infraestruturas básicas, como camiños; e
levar a cabo outras actuacións dirixidas a implantar servizos básicos demandados pola
poboación rural. A isto sumouse desde o 2013 o PLAN MARCO DE CAMIÑOS RURAIS,
promovendo iniciativas de mellora de camiños de titularidade municipal achegando preto de
40 millóns de euros. Ademais dende 2009 investíronse 79,4 millóns de euros tanto en obras
de execución da rede de camiños necesaria para dotar ás novas fincas dun acceso, como do
acondicionamento desas novas fincas e as asistencias técnicas necesarias para elaborar os
traballos de concentración parcelaria.
• No eido dixital, achegando un millón de euros para que máis de 2.500 fogares do noso rural
puideran acceder a internet mediante banda longa achegada vía satélite.
O envellecemento da poboación en Galicia, en España e na Unión Europea é un proceso que vai
seguir acentuándose nos próximos anos, en todos os sectores económicos e non só no agrario. Polo
envellecemento da nosa poboación rural, os gobernos do PP van seguir apostando firmemente pola
fixación de poboación no medio rural a través de todas as medidas das que dispón o novo PDR de
Galicia 2014-2020.

MELLORAS DAS ESTRUTURAS AGRARIAS E INFRAESTRUTURAS
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RURAIS
Para acadar o obxectivo de facer do medio rural un lugar axeitado para vivir, e con incremento
económico, deberanse conxugar esforzos en varias áreas de actuación.
Así, impulsaremos e desenvolveremos a Lei de mobilidade de terras e a Lei de mellora da estrutura
agraria de Galicia (METAGA), aprobadas nas últimas lexislaturas, e os seus regulamentos de
actuación para seguir incidindo en:
• Impulso á reestruturación parcelaria:
• Seguiremos apostando pola reestruturación parcelaria como instrumento destinado a
mellorar as condicións estruturais, técnicas e económicas das explotacións agrarias
galegas, atendendo a criterios de ordenación axeitada e sustentable dos mesmos e dos
seus cultivos, perseguindo a súa utilidade económica e social, co fin de fixar
poboación no rural.
• Pecharemos todos os procesos de concentración parcelaria abertos en 132 zonas, que
afectan a 117.133 hectáreas e 91.554 propietarios.
• Decretaremos novas zonas de concentración parcelaria de interese agro-gandeiroforestal para rendibilizar as explotacións actuais e facilitar a incorporación de mozos
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no rural galego.
• Impulsaremos as reestruturacións parcelarias feitas por particulares nos mesmos
ámbitos, como estratexia de participación de abaixo cara arriba no deseño do
territorio, conforme ás necesidades das súas explotacións.
• Colaboraremos e favoreceremos as agrupacións e permutas entre particulares
utilizando os instrumentos xa en marcha como a propia METAGA (rexistro gratuíto
das fincas resultantes), e o programa de Impostos Cero no rural.
• Melloraremos a eficiencia da reestruturación co establecemento dun procedemento
de avaliación de interese agrario nas zonas a actuar e establecendo tamén a Eadministración, tanto para achegar os trámites aos administrados como para
favorecer a transparencia e a seguridade xurídica nos procesos.
• Potenciación do Banco de Terras: Os procesos de mellora das estruturas deben de
conxugarse coa aposta polo Banco de Terras de Galicia, de xeito que se fortaleza a base
territorial das explotacións e se loite contra o abandono das terras agrarias. Se ben as
funcións xenéricas están recollidas na vixente Lei de Mobilidade, existen un gran número de
actuacións concretas nas que o Banco pode e debe ter un papel protagonista. Entre as
medidas a levar a cabo na seguinte lexislatura está:
• Potenciar o Banco de Terras a través da figura do dinamizador, que identifique as
zonas prioritarias de cesión de terreos e as necesidades das explotacións, favorecendo
o seu uso polas ditas explotacións.
• Colaborar cos concellos para a posta en explotación de terras abandonadas.
• Impulsar iniciativas de mobilización de grandes áreas en abandono.
• Colaborar cos Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR) en iniciativas puntuais de
incorporación de novos agricultores
• Favorecer as iniciativas a prol das organizacións de loita contra a exclusión social.
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• Impulsar a lei de mobilidade de terras co seu desenvolvemento regulamentario co fin
de contribuír a acadar os obxectivos desta norma, o que implicaría axilizar os
procedementos de incorporación de terras ao banco de terras e o seu posterior
arrendamento.
• Poñer en marcha medidas de loita contra o abandono
• Definir estratexias das zonas de actuación agraria prioritaria (ZAAP).
• Coordinaras infraestruturas rurais e o banco de terras: Impulsaremos o necesario
traballo conxunto entre as unidades responsables das infraestruturas rurais e o Banco
de Terras de Galicia. As terras públicas de titularidade de Agader proveñen de terras
sobrantes dos procesos de concentración e reestruturación parcelaria, figuras típicas
de infraestruturas rurais, e o Banco de Terras require frecuentemente de actuacións de
mellora das infraestruturas.
• Fomentar a participación de Galicia en experiencias internacionais, intercambiando
coñecemento con países e rexións que teñen tamén en marcha iniciativas similares.
• Apoio ao regadío. Neste ámbito,na vindeira lexislatura continuaremos co:
• Apoio á modernización daquelas infraestruturas de rega de comunidades de regantes
declaradas de interese xeral.
• Apoio ás comunidades que teñen en marcha o proxecto de regadío pero que aínda
non están declaradas de interese xeral, para que deste xeito poidan acadar esta
declaración.
• Apoio á creación de novos regadíos vinculados a proxectos singulares de explotación
agraria para os que sexa prioritaria a dita infraestrutura.
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SECTOR SECUNDARIO/TERCIARIO: DIVERSIFICACIÓN
Apostaremos por diversificar a economía rural cara actividades non agrarias, aínda que podan estar
relacionadas a través dos proxectos dinamizadores e da posta en práctica do programa LEADER,
xunto co coñecemento da realidade do territorio dos Grupos de Desenvolvemento Rural,con
actuacións destinadas a:
• Transformación e comercialización de produtos agrarios.
• Elaboración e venda de produtos de artesanía;
• Industrias de segunda transformación da madeira.
• Agroturismo.
• Creación e desenvolvemento de empresas en todos os campos.
• Desenvolvemento de novos produtos e servizos turísticos.
• Posta en valor e uso turístico do patrimonio natural e cultural.
• Todo isto co obxectivo de incentivar a creación de emprego apoiando medidas de
emprendemento no rural pois, sen dúbida, que o rural sexa un lugar de oportunidades
laborais é a mellor forma de loitar contra o despoboamento.
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GRUPOS DE DESENVOLVEMENTO RURAL
Coa aplicación das diferentes accións que se levarán a cabo nos vindeiros anos no marco do PDR de
Galicia 2014-2020 preténdese poñer as condicións necesarias para consolidar neste período uns
3.000 empregos no medio rural e crear en torno a outros 1.000. Para acadalo empregaranse
principalmente as axudas do Programa Leader e as diferentes convocatorias de concorrencia
competitiva de axudas a proxectos dinamizadores das áreas rurais.
O obxectivo é potenciar un desenvolvemento económico sostible e un desenvolvemento territorial
cohesionado mediante:
• Fomento da creación e consolidación de actividades económicas sostibles no medio rural a
través de Pemes
• Promover a diversificación das actividades económicas sostibles no medio rural
• Fomento da competitividade das actividades económicas vinculadas ao mundo agroforestal
• Apoio á creación de emprego
• Fomento do autoemprego.
• Para isto débese articular a planificación e coordinación de investimentos no rural e
potenciar as sinerxías e efectos multiplicadores das actuacións horizontais a través da
execución de estratexias locais de desenvolvemento.

ORDENACIÓN E PRODUCIÓN FORESTAL
Nestes últimos anos cubríronse importantes obxectivos respecto da normativa que estrutura o sector
forestal de Galicia. A Lei de montes e os decretos de aproveitamentos forestais, de ordenación
forestal, de regulación das agrupacións de propietarios forestais, e o que regula os reinvestimentos
nos montes veciñais en man común, xunto coa revisión do Plan Forestal de Galicia, actualmente en
proceso, significaron un importante avance.
• Esta revisión rematará coa formulación do Novo Plan Forestal de Galicia, emanado do
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proceso participativo levado a cabo cos membros do Consello Forestal de Galicia, que se
constituirá en folla de ruta para o desenvolvemento do sector.
• Procede, dende agora, desenvolver as previsións da Lei de montes coa elaboración dos Plans
de Ordenación dos Recursos Forestais (PORF) nos 19 distritos forestais de Galicia, de xeito
que as orientacións produtivas potenciais, o desenvolvemento de plans específicos, a
definición territorial dos terreos forestais e a planificación territorial preventiva faciliten as
estratexias produtivas dos silvicultores galegos.
• É así mesmo prioritario estender a ordenación forestal promovendo procesos de certificación
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forestal paralelos.
• A consolidación do proceso de modernización dos instrumentos de xestión pública
establecidos na Lei de Montes de Galicia (contratos de xestión pública) constitúe un
obxectivo claro para os próximos anos, cun plantexamento equilibrado para os montes
veciñais, os montes de varas e as agrupacións de propietarios (Sofor).
• O equilibrio produtivo do territorio forestal é un obxectivo básico na procura dunhas
producións sostibles para os propietarios forestais e unha eficaz loita contra o abandono do
territorio. É necesario incrementar os esforzos para conseguir melloras substanciais na
produción de madeira, incrementando producións e calidades, estruturando e ordenando a
oferta, así como mellorando a calidade xenética do material de reprodución.
• Por outra banda, é necesario estruturar o territorio, organizando as grandes superficies de
pastos extensivos en territorios forestais, trasladando a experiencia adquirida na Serra do
Barbanza nos procesos de concertación dos intereses dos propietarios forestais e os
gandeiros. Para a axeitada aplicación da normativa forestal aos terreos de pastos,
aplicaremos un Plan Integral de Ordenación de Pastos extensivos forestais en Galicia.
• A produción de castaña en terreos forestais constitúe unha liña imprescindible para
consolidar o gran impulso iniciado nos últimos anos, que debe continuar para completar o
obxectivo de 1.000.000 de novos castiñeiros de froito.
• O apoio e impulso á constitución de agrupacións de propietarios forestais para a xestión
conxunta (Sofor), así como a promoción das asociacións de propietarios forestais, tanto a
nivel galego como municipal ou supramunicipal, constitúe unha prioridade, con especial
atención ás Proma’s e ás asociacións de propietarios.
Por todo isto, como compromisos concretos, o PPdeG centrarase en:
• Finalizar o proceso de adaptación dos montes de xestión pública ao novo contrato de xestión
segundo o que establece a Lei de montes de Galicia, sempre en colaboración co sector,
adecuando a xestión do monte á situación real e devolvéndoa aos seus propietarios.
• Conseguir maior participación dos propietarios e ampliar os usos e aproveitamentos do
monte.
• Permitir un desenvolvemento máis equilibrado dos montes, o que supón mellora ambiental,
rendibilidade económica e fixación da poboación.
• Consolidar as Sofor con novas fórmulas de funcionamento, abrindo un abano de distintas
posibilidades para as agrupacións de propietarios que simplifiquen a súa xestión, incluíndo
fórmulas de apoio técnico e financeiro.
• Promover a figura do monte veciñal e as súas capacidades de xestión sustentable,
fomentando a realización de deslindes e avinzas.
• Impulsar a Mesa da Castaña.
• Crear o Centro de Certificación do Castiñeiro.
• Impulsar asociacións de mulleres rurais emprendedoras.
• Consolidar a figura do silvicultor activo, como forma de recoñecemento ao traballo que
están a desenvolver en Galicia.
• Promover un Plan de mellora xenética forestal.
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DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS
En materia de defensa contra incendios forestais cómpre:
• Mellorar a estrutura do servizo no referente a recursos propios, potenciando a estrutura de
persoal, continuando as liñas de mellora de recursos materiais e reforzando as liñas de
formación.
• Reforzar as capacidades dos Distritos Forestais na súa relación cos propietarios forestais e as
comunidades de montes veciñais, o que incrementará a prevención real sobre o territorio.
• As liñas prioritarias de actuación neste ámbito pasan por desenvolver accións específicas
como:
• A revisión dos plans preventivos de distrito, incluíndo liñas específicas para as
parroquias de alta actividade incendiaria.
• A potenciación dos plans municipais preventivos.
• O reforzo das liñas de colaboracións cos montes veciñais en man común e coas
agrupacións e asociacións de propietarios (Proma´s e Sofor, entre outras).
• A promoción do voluntariado ambiental en materia de prevención de incendios.

FORMACIÓN, TRANSFERENCIA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
En materia agroforestal, Galicia goza dunha completa oferta formativa tanto na Universidade como
de Formación Profesional. O sistema educativo ofrece 12 graos distintos en materias
agroambientais e 14 ciclos formativos relacionados cos sectores agrícola, forestal e
medioambiental.
A Lei 5/2013, de fomento de investigación e a innovación en Galicia, senta as bases para medrar no
nivel de gasto en I+D+I.Esta Lei sustenta o novo Plan Galego de Investigación e Innovación, que se
adaptará ás prioridades establecidas na Estratexia de Especialización Intelixente RIS 3, no marco da
Estratexia Europa 2020 da Unión Europea. Neste marco moverase a investigación nos sectores
agroalimentario e forestal.
A estratexia de investigación e innovación RIS 3 e o PDR de Galicia constitúen as bases nas que se
sustentan as liñas de actuación que, en todo caso, incluirán o desenvolvemento dun Plan Integral de
Mellora Xenética Agroforestal, o Centro Galego de Conservación de Materiais Xenéticos e
variedades tradicionais agroforestais.
Ademais das importantes liñas de traballo actuais impulsaranse:
• Actuacións que garantan o encontro entre os produtores e os investigadores, que fagan
efectiva unha transferencia tecnolóxica directa e un diálogo permanente para asegurar
solucións innovadoras aos problemas reais do sector primario.
• Medidas que favorezan o encontro entre os produtores da Unión Europea a fin de analizar
outras formas de xestión e produción que teñan aplicación no noso agro para así mellorar a
competitividade das nosas explotacións.
• É fundamental consolidar un sistema de formación agroforestal que asegure as canles
necesarias para unha formación continua e a adquisición de competencias profesionais, así
como mellorar os datos de formación dos titulares das explotacións, xa que só os menores de
35 anos acadan medias superiores ás nacionais ou europeas, a través de:
• Potenciar os centros de formaciónagroforestal.
• Reforzar as liñas de colaboración coas asociacións de produtores e cos centros
tecnolóxicos sectoriais.
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• Continuar na diversificación da oferta formativa, priorizando as demandas do sector
e adaptándoas ás demandas sectoriais e territoriais.
• Intensificar a oferta na FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL de ciclos
formativos da familia profesional agraria. POÑER EN MARCHA NOVOS CICLOS
DE FP e FP DUAL en todas as comarcas vinculadas co sector agrario e/ou forestal.
• Potenciar a oferta para a obtención de recoñecemento das competencias profesionais
en materia agroforestal e para acadar certificados de profesionalidade que favorezan
a inserción e prestación laboral do persoal vinculado ao sector agroforestal.
• En definitiva, as liñas de formación e profesionalización teñen que asegurar o relevo
xeracional e as expectativas de emprego dos mozos e mozas do rural, contribuíndo
así á fixación da poboación e ao desenvolvemento rural. En xeral teñen que ser a
base para mellorar a cualificación dos profesionais en todas as comarcas vinculadas
co sector agrario e/ou forestal.
• Desenvolver, dun xeito permanente, actuacións de transferencia de coñecemento,
especialmente nas zonas máis desfavorecidas do agro galego mediante a
implantación de aulas virtuais e aulas móbiles.
• Apostar polos centros de investigación e laboratorios agroforestais, para que sigan
sendo centros de referencia en canto á prestación de servizos e no que se refire á
transferencia dos resultados de investigación ao conxunto do sector agroforestal
• Transformar os antigos centros de Escolas de Capacitación Agraria en verdadeiros
centros dinamizadores de formación continua para profesionais e promover a
formación práctica en colaboración con diferentes empresas, asociacións e outras
entidades cun papel activo na economía rural para mellorar a competitividade dos
profesionais e as súas empresas.
• Fomentar as liñas de colaboración coas universidades do Sistema Universitario
Galego que imparten ensinanzas agroforestais.
• Promover accións de transferencia tecnolóxica entre os nosos agricultores, gandeiros
e silvicultores con novas alternativas de innovación e accións de demostración que
amosen aos nosos produtores primarios novas formas de facer e de rendibilizar as
súas explotacións, facer xornadas de portas abertas tanto dos centros de Formación e
Experimentación Agroforestal coma dos Centros de Investigación Agraria e Forestal,
así como un Foro de transferencia tecnolóxica ao agro galego.
• Convocar anualmente un concurso de proxectos en materia agroforestal para poñer
en valor aqueles que destaquen polo seu carácter innovador.
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Galicia e o mar case poderían ser sinónimos. Se en calquera punto de España ou de Europa se
pregunta polo paradigma da pesca, do marisqueo ou da acuicultura, a imaxe que se forma ten
sempre relación coa nosa comunidade autónoma. Non en van, posuímos máis da metade do
emprego marítimo-pesqueiro de España e o 10% da Unión Europea; desembarcamos case o 70% da
pesca fresca de España e máis dun 10% da Unión Europea; e o valor engadido bruto (VEB) da
pesca e da acuicultura é en Galicia 25 veces superior ao da Unión Europea e máis de seis veces
superior ao de España.
Por si fose pouco, poderemos atopar buques galegos case que en calquera mar do planeta, de xeito
que esta estrutura, a do noso litoral e a que se atopa en terceiros países, fornece unha cadea marindustria na que destaca a conserva galega, que supón o 85% da produción española e fai que
España sexa a primeira zona produtora da Unión Europea e a segunda do mundo. Ademais, a
acuicultura galega produce preto do 15% do total europeo e facturamos case o 5% do total da UE.
O marisqueo a pé, sinal de identidade de Galicia, ocupa preto de 4.000 persoas, mais do 90% delas
mulleres, contribuíndo ao desenvolvemento económico e social, e xogando un papel
socioeconómico de vital importancia para as nosas áreas costeiras.
Milleiros de persoas baixan cada día aos areeiros ou saen ao mar tripulando as case 4.500
embarcacións con porto base nos peiraos da nosa costa ou os arredor de 1.300 barcos auxiliares de
acuicultura que dan servizo, en boa parte, ás arredor de 3.300 bateas instaladas nas nosas rías.
Queremos, neste momento e pasada a peor parte desta crise económica, consolidar unha Consellería
do Mar optimamente estruturada e organizada, co obxecto de darlle a cobertura suficiente e a
potenciación necesaria ao sector marítimo-pesqueiro a través dunha xestión integrada e coordinada
dos asuntos propios da pesca e do mar galegos.

XESTIÓN E ORDENACIÓN
Transcorridos 25 anos desde que un Goberno do Partido Popular de Galicia puxo os piares da
xestión e da ordenación pesqueira, marisqueira e acuícola na Comunidade galega, queremos volver
poñer ao día este importante entramado normativo e administrativo, facéndoo dunha forma
sinxela, práctica e amosadamente exitosa: en colaboración e coa participación directa do sector.
• Queremos dar un maior protagonismo ao sector, co que manteremos unha intensa e
periódica interlocución no ánimo de que a cogobernanza sexa unha realidade no día a día da
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práctica marítimo-pesqueira galega. Esta coxestión dará especial atención aos representantes
directos das e dos profesionais do mar presentes nas confrarías de pescadores e as súas
federacións
• Continuaremos facendo do CONSELLO GALEGO DE PESCA unha ferramenta que sirva
para fincar os piares de cada decisión que saia adiante no sector marítimo-pesqueiro,
valéndonos desa capacidade de cogobernanza e co obxectivo de conseguir un marco
regulatorio sinxelo e aplicable.
• Comprometemos a elaboración, por parte do Consello Galego de Pesca, dun
informe bianual no que plasmar inquedanzas e problemas, así como tamén
obxectivos e liñas de actuación a corto, medio e longo prazo para mellorar a
competitividade e sostibilidade do noso sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola e da
súa cadea mar-industria.
• Reforzaremos o papel que xogan as confrarías de pescadores e as súas federacións,
establecendo mecanismos que faciliten a súa xestión directa, a participación periódica dos
profesionais nelas representados e a súa función de preponderancia no proceso de toma de
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decisións en todos os ámbitos da xestión pesqueira que lles afecte dun xeito directo.
• Neste senso, afondaremos na dotación de capacidade de interlocución e
representación destas entidades no marco decisorio europeo, especialmente nos eidos
do marisqueo e a pesca costeira artesanal, coas que se vinculan a práctica totalidade
dos profesionais e embarcacións que traballan na nosa costa e nas nosas rías.
• O incremento da participación do noso sector pesqueiro nos Consellos Consultivos,
elemento de importancia na definición da normativa no marco europeo, debe
referendar esa capacidade de interlocución e representación en Europa, de xeito que
se fomente unha colaboración e coordinación con outros sectores dos países veciños
e se afonde na capacidade de rexionalización das regulamentacións.
• Crearemos un mecanismo periódico de interlocución do Goberno porto a porto e
incrementaremos a presenza da administración pesqueira nos peiraos e areeiros,
reforzando a rede de extensión pesqueira que tan bo resultado deu no pasado como
fórmula de mellora da xestión e organización do sector.
• Promoveremos a creación dun portal de remisión e recollida de achegas, ao xeito do
establecido pola Unión Europea, de forma que se poda axilizar e simplificar os
procesos de consulta de normativa e medidas de xestión co sector e coas súas
entidades representativas.
• Queremos que as persoas profesionais do mar sigan sendo as protagonistas do noso
futuro mariñeiro e asegurando o futuro deste sector, e nese senso imos continuar
traballando en vías que permitan o relevo xeracional, un dos problemas que afoga de
verdade a continuidade da nosa pesca; ademais de continuar reforzando o papel da
muller dentro do eido marítimo-pesqueiro.
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NORMATIVA E PROTECCIÓN SOCIAL
Un común denominador que inflúe na actividade marítimo-pesqueira, especialmente na flota
pesqueira, é a necesidade de minorar e adecuar a carga administrativa que existe en todos os niveis
da administración pesqueira. O Partido Popular encamiñará boa parte dos seus esforzos a dispoñer
normas que non distorsión en a actividade dos mariñeiros, mariscadores e acuicultores.
A este respecto, a amplitude normativa pesqueira, a diversidade de taxas e obrigas fiscais e a
inadecuación de obrigas de seguridade fan que a xestión diaria da nosa flota se burocratice e
ralentice de forma innecesaria. A tal fin, cómpre seguir traballando co Goberno central para adecuar
estas obrigas, de forma que a súa simplificación e favorecemento do cumprimento redunden nunha
axilización da relación administración-sector.
• Traballaremos cos departamentos con competencias en pesca para simplificar a normativa e
recompilar, nas menores normas posibles, a amplitude legal que lle afecta ao sector,
emitindo cada dous anos unha refundición daqueles textos básicos que lles afectan e das súas
modificacións efectuadas neses períodos.
• Desenvolveremos unha mellora na coordinación exhaustiva que se mantén cos
departamentos encargados da navegación e despacho e cos de xestión fiscal para ver de
unificar, refundir e simplificar as taxas e impostos existentes, así como de bonificar aqueles
que, polo seu importe, puideran ser máis gravosos para o sector. Neste senso, velaremos
porque a súa recadación poda ser realizada de forma directa canda aos trámites fiscais
habituais ou ben da man das entidades de xestión das vendas, simplificando e bonificando o
seu abono.
• Persistiremos, xunto ao traballo xa desenvolvido en conxunto coas entidades máis
representativas, na busca dunha normativa de seguridade a bordo que sexa acaída ao noso
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sector de pesca a pequena escala, con especial incidencia na obtención dunha obriga
axeitada de porte de botiquíns. A este respecto, afondaremos na petición da mellora da
transposición da directiva comunitaria destinada a promover unha mellor asistencia médica a
bordo dos buques, de forma que se simplifiquen as esixencias, adecuándoas ás
circunstancias de proximidade, inmediata asistencia médica e limitación de espazo a bordo
das nosas embarcacións.
• Doutra parte, avanzarase cara a unha coordinación das revisións e inspeccións periódicas das
embarcacións, simplificando os requirimentos sen perder seguridade e protección das
tripulacións.
As persoas son o máis importante valor da nosa pesca. Os profesionais da pesca, do marisqueo e da
acuicultura acumulan un saber facer de primeira orde, recoñecido en todo o mundo. O especial
recoñecemento da súa profesionalidade e dedicación debe ser unha constante, máxime cando
desenvolven a súa tarefa nun medio hostil e a miúdo afastados das súas casas moitos meses. Por elo,
continuaremos coas xestións diante das administracións competentes para o impulso dos cambios
normativos que sexan precisos para mellorar o sistema de cotización e protección sociolaboral das
persoastraballadoras do mar e, tras un proceso de diálogo co sector, se estuden, entre outras:
• a posibilidade de establecer un sistema que permita aumentar voluntariamente as bases de
cotización, cos límites que se acorden e sempre que non supoña perda ou menoscabo para
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estes traballadores.
• a adecuación dos coeficientes redutores da idade de xubilación ás características da
actividade marítimo-pesqueira en Galicia, toda vez que os cambios substanciais na realidade
operativa de embarcacións e prácticas de marisqueo demanda esta posibilidade de cambio.

PESCA
Un dos principais obxectivos neste ámbito é o de ofrecer novas posibilidades de pesca para todas as
flotas e profesionais do mar.
Esta non é unha decisión que dependa en exclusiva da vontade do Goberno galego, pero si é
competencia dos responsables de pesca da Comunidade Autónoma desenvolver unha estratexia ante
a Unión Europea para facer valer unha suba xeral das cotas de pesca, entendendo que este
obxectivo é fundamental para a nosa flota e para a súa viabilidade e futuro
Xa conseguimos un avance significativo desde 2012 tras incrementarse as posibilidades de pesca
en máis de 80.000 toneladas e o seu valor nun 60%, o que indica que debemos afianzarnos nesta
liña, fronte aos retrocesos experimentados en tempos nos que as forzas da hoxe oposición
negociaban en Europa.
Na vindeira lexislatura:
• É imprescindible, para seguir avanzando, continuar incidindo na análise da influencia
doutras actividades humanas na situación dos stocks pesqueiros e do medio mariño en xeral,
de xeito que deixe de seguir conceptuándose a pesca como a única actividade influente na
situación das pesquerías, ao tempo que debemos poñer en valor os esforzos feitos polas
nosas xentes do mar para lograr a mellora, constatable e cientificamente admitida, dos
principais stocks pesqueiros de interese para a flota galega.
• Impulsaremos unha análise particularizada da situación dos caladoiros, das novas esixencias
en materia de descartes pesqueiros ou da oportunidade que se abre para reformar a ríxida
normativa europea como consecuencia do Brexit, para non só incrementar as posibilidades
de pesca senón incluso considerar a incorporación de novas unidades, á luz dos aumentos da
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biomasa das especies pesqueiras.
• Adecuar as posibilidades ás capacidades de pesca debe ser compatible en todo momento cos
obxectivos da Política Común de Pesca (PCP), que ha de atender ao respecto e equilibrio
dos aspectos ambientais, sociais e económicos da actividade. A maior concreción, a
obtención do Rendemento Máximo Sostible dos recursos pesqueiros debe ser levada a cabo
de forma flexible e atendendo ao efecto prexudicial e non desexado que flutuacións bruscas
poden ter no emprego e economía asociados a unha pesquería concreta.
• A política pesqueira do PPdeG complementarase cun traballo de adecuación da política de
desembarque obrigatorio ou eliminación de descartes que permita realizar unha actividade
pesqueira sen impedimentos maiores dos que hoxe hai, facendo da flexibilización desta
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norma e do aproveitamento das posibilidades de exención unha ferramenta nese senso.
• A principal liña de traballo na adecuación da PCP radica na necesidade de variar o reparto de
cotas establecido mediante o mal chamado principio de estabilidade relativa. O Partido
Popular de Galicia, coma o sector pesqueiro galego, entende que este punto fulcral da
política pesqueira europea das últimas tres décadas entra en serias contradicións, desaxustes,
incoherencias e ineficiencias (na asignación e uso das cotas de pesca) na aplicación práctica
desa política pesqueira. Ademais, estas cuestións tórnanse máis gravosas pola entrada en
vigor da obriga de desembarque de todas as capturas e pola acción do cambio climático
sobre as diferentes especies obxecto de regulación en base a TAC, ao tempo que esta peza
fundamental da pesca europea ten unha complicada vía de negociación nos campos
administrativos e políticos.
• O Partido Popular de Galicia defende a necesidade de contar con sólidos argumentos
técnicos socioeconómicos e ambientais e dunha estratexia xurídico-normativa firme que
permitan centrar a acción legal nun obxectivo claro e factible de conseguir, caso da variación
da situación por causa da obriga de desembarque de todas as capturas ou a ineficiencia
reiterada na utilización das cotas asignadas que fan algúns Estados membros
• Defendemos o aproveitamento das posibilidades que na consecución e uso de cotas nos
achegan medidas coma as cotas transferibles e o intercambio das mesmas con aqueles
Estados que non as empregan, as exencións de “mínimis”, as compensacións interanuais ou
o establecemento de rangos de TAC que substitúan as cifras pechadas nos mesmos.
Unha vía fundamental de traballo ten que ir orientada a remover aqueles impedimentos, desaxustes
ou dificultades que a actividade pesqueira galega ten no seu desenvolvemento no día a día. Esta vía
debe transitar nunha dobre dirección:
• A destinada a adecuar a aplicación da nova PCP á realidade dunha flota con peculiaridades e
especificidades
• E axeitar e simplificar unha normativa estatal e autonómica que lles afecta, favorecendo a
xestión e a ordenación do propio sector.
• No relativo á aplicación da nova PCP no marco da pesca costeira artesanal, a de maior
dimensión na nosa estrutura, cómpre seguir afinando o recoñecemento e prioridade
outorgado no transcurso da redacción das normas que compoñen este corpo normativo
europeo. Neste senso, a rexionalización abre portas á adopción de medidas que se adecúen á
nosa forma de traballar e ás nosas necesidades.
• A flota galega de baixura presenta particularidades que permiten afirmar que a selectividade
das súas artes e a baixa incidencia global nos TAC das súas capturas accidentais posibilitaría
unha excepción á contabilización destas dentro das cotas nalgunhas especies. Este é o caso
da pesca que esta flota exerce sobreespecies fundamentalmente peláxicas como, por
exemplo, xurelo ou anchoa. Deste xeito:
• Verificaremos a análise e promoveremos diante da Unión Europea a posibilidade da
excepción na contabilización sobre as cotas daquelas capturas da flota de artes
menores que, no seu conxunto, supoñan unha escasa incidencia sobre o global do
TAC establecido.
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• Fortaleceremos as nosas peticións neste eido e no da adecuación da obriga de
desembarque de todas as capturas mediante a elaboración, da man do sector e dos
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servizos técnicos da Unidade Técnica de Pesca de Baixura, dun estudo sobre as
pescas principais e secundarias de cada pesquería, con indicación da composición de
capturas e aproveitamento das mesmas, sabedores da alta selectividade das artes
empregadas e do practicamente nulo nivel de descarte da nosa flota.
• Avanzaremos, da man da Administración estatal, na mellora da xestión das cotas no
eido interno, de forma que se eviten consumos prematuros ou especialmente
gravosos pola época do peche, fomentando unha distribución anual o máis equitativa
e beneficiosa posible en termos de comercialización, de xeito específico no marco da
actividade da flota de baixura e litoral na que se comparten cotas.
• Os artigos 14 e 15 do Regulamento 1380/2013, do Parlamento Europeo e o Consello do 11
de decembro de 2013 sobre a Política Pesqueira Común establecen a obrigatoriedade de
desembarque das capturas non desexadas. Aínda que se contemplan algunhas medidas de
flexibilidade adicional (como a flexibilidade interanual das cotas, a flexibilidade entre
especies, as exencións de mínimis e as correspondentes a especies con altas taxas de
supervivencia), encontramos importantes dificultades de xestión dado o desequilibrio entre a
composición de capturas e as cotas asignadas ou a escasa determinación de posibilidades de
pesca, nalgúns casos, o que resulta incoherente con este obxectivo. Por este motivo:
• Traballaremos por axeitar esta norma á nosa realidade dunha forma práctica. Unhas
posibilidades de pesca superiores contribuirán ao efectivo cumprimento da
prohibición dos descartes e a conseguinte obrigación de desembarque de todas as
capturas.
• Garantiremos que as accións de flexibilidade non supoñan un método de amparo de
prácticas pesqueiras menos sostibles ou que, directamente, supoñan ou poidan supor
unha competencia desleal. Será imprescindible verificar a correcta adecuación ao
espírito da PCP de normas como a flexibilidade interanual das cotas ou entre
especies, as exencións de mínimis ou as correspondentes a especies con altas taxas de
supervivencia.
• Defenderemos que as normas de desenvolvemento práctico desta normativa non
supoñan a implantación de medidas que impidan o normal funcionamento da
actividade pesqueira, demandando flexibilidade na almacenaxe conxunto do peixe,
pero que permita diferenciar capturas suxeitas a cotas das que non o están, con
métodos doadamente identificables, como por exemplo a cor do envase.
• Tamén a normativa de control se debe axeitar á realidade da nosa actividade diaria
aproveitando as posibilidades que ofrece ter unha rede de 127 portos espallados polo litoral
galego e un entrabado comercial marítimo-pesqueiro senlleiro en Europa. Neste senso, son
sintomáticos desa necesidade de adecuación as obrigas de preaviso de descarga e a de
pesaxe en orixe dos produtos desembarcados. A pesar de que no caso de España ese período
está establecido en 2,5 horas, para algúns casos continúa sendo excesivo, xa que case sempre
se pesca a menos desas dúas horas de navegación, o que supón unha perda de
competitividade e un risco para a seguridade dos pesqueiros, ao ter que permanecer no mar
ata completar o período de preaviso, fóra de augas abrigadas. Por outra banda, a estrutura
portuaria de Galicia conta con 127 portos con posibilidades de descarga, pero non todos
poden dispor de sistema de pesaxe as 24 horas. Por elo, traballaremos de cara ao correcto
cumprimento destas obrigacións sen dificultar a operatividade da flota, por adecuar a
normativa de control á nosa realidade, de xeito que contemple un preaviso situado de forma
xenérica no entorno dunha hora, e a flexibilización da obrigatoriedade da pesaxe en orixe, a
condición de manter o control pleno dese transporte de produtos pesqueiros ata a súa
chegada a destino e a aplicación da pesaxe no punto de primeira venda.
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Pesca costeira e artesanal
Se hai unha flota que deberemos atender con especial atención esa é a de baixura ou artes menores.
A pesar da crise, os datos económicos que aporta este sector son positivos, xa que as descargas e a
facturación dos barcos desta flota medraron nos últimos anos. Con todo:
• Seguiremos impulsando e programando accións específicas, co apoio do FEMP, para esta
flota, co obxecto de mellorar a súa viabilidade económica e social, xerando unha actividade
atractiva e conseguindo apuntalar o relevo xeracional.
• Desenvolveremos o Plan de Acción de Desenvolvemento, Competitividade e Sostibilidade
da pesca costeira artesanal de Galicia, executando medidas dirixidas a multiplicar o emprego
e formación a bordo, mellora da comercialización e reactivación de instalacións de
produción de semente de bivalvos, permitindo que esta flota teña acceso preferente aos 158
millóns de euros contidos no eido destinado á flota dentro do Fondo Europeo Marítimo e da
Pesca (FEMP) que se achega a Galicia.
• Este plan ten cinco medidas fundamentais como estrutura básica da súa conformación, e con
elas pretendemos dar respostas aos principais aspectos de ameaza e debilidade que o noso
marisqueo e a nosa pesca artesanal teñen, e que van desde os eidos sociais aos económicos
pasando polos ambientais:
• Na liña do marcado por Europa, priorizaremos á flota costeira artesanal nos procesos
de concorrencia competitiva das axudas do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, o
que permitirá que a nosa flota de baixura teña ese acceso preferencial aos 158
millóns de euros do Eixe do Fomento da Pesca Responsable, ou o que é o mesmo, ao
35% dos fondos dispoñibles para todos os sectores produtivos marítimos.
• Promoveremos un plan de emprego e formación para a incorporación de mozos e
mozas ao eido pesqueiro e marisqueiro que, contando cun apoio por valor de 6,3
millóns de euros, xere remuneración pola formación a bordo de embarcacións de
pesca de baixura.
• Melloraremos as condicións de produtividade dos nosos bancos marisqueiros, que
nos axude a referendar o aumento do 47% que as descargas de bivalvos
experimentaron en 2015 con respecto ao ano anterior. Procederemos á reactivación e
promoción das instalacións de produción de semente de bivalvos, ameixas
fundamentalmente, para cubrir axeitadamente as demandas do noso sector, facéndoo
da man das propias confrarías e das súas federacións e empregando, en boa medida,
fondos procedentes do eixe da acuicultura do FEMP.
• Impulsaremos unha xeira de plans de mellora da comercialización dos produtos do
marisqueo e recursos específicos, con especial atención a determinadas especies
coma o ourizo, o percebe ou a navalla, para que podan ser, máis do que hoxe son,
outra fonte engadida de ingresos para a nosa xente do mar.
• Avanzaremos na identificación e distinción dos nosos produtos seguindo os avances
conseguidos coa marca “PescadeRías, de onde senón?”, coa que desde 2008 se fixo
medrar nun 1.825%, pasando de menos de 500 toneladas certificadas a 8.600 en
2015. Daremos un novo impulso ás marcas de calidade e tamén ás denominacións de
orixe, facendo valer a súa distinción nos mercados e a identificación da súa calidade
por parte dos consumidores.
• O plan tamén contempla outras medidas máis xenéricas, como mellorar a nosa
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na conservación das capturas. Tamén se propiciará unha maior participación e
implicación deste sector na Plataforma Tecnolóxica da Pesca e nas novas tecnoloxías,
o que permitiría mellorar a xestión da actividade de extracción e posibilidades de
comercialización do pescado de baixura a través da rede.
• Este apoio decidido pola flota de pesca costeira artesanal e pola de litoral virá referendado
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por unha redefinición do seu marco normativo de ordenación e xestión básico, adecuándoo a
modelos máis acaídos aos tempos actuais e xerando maior flexibilidade no aproveitamento
dos recursos. Para elo:
• Modificaremos o ámbito normativo actual para acadar maiores niveis de
flexibilidade e participación do sector na aplicación das normas, de tal xeito que
avancemos na eliminación progresiva das rixideces normativas actuais e na
evolución cara a unha xestión baseada en plans de xestión plurianuais para as
principais pesqueiras desta flota.
• Revisaremos as principais ferramentas normativas emanadas das propias
competencias autonómicas e que desenvolven a Lei de Pesca, aprobada co consenso
do sector. Neste senso, avaliarase, da man do sector, a adecuación á realidade do
Decreto de artes e aparellos e o relativo aos permisos de explotación (permex).
• Revisaremos tamén a normativa relativa á alternancia das artes, de tal xeito que o
sistema de asignación de artes ás embarcacións permita unha xestión máis áxil e
adaptable ás circunstancias cambiantes da actividade fronte ao actual modelo, moito
mais ríxido, preservando sempre os dereitos adquiridos polos propietarios das
embarcacións.

Flota de litoral
Traballaremos na liña xeral de consecución de maiores cotas de pesca daquelas especies principais
para as flotas que faenan nesta área do caladoiro Cantábrico e Noroeste, con especial dedicación a
cuestións que doten á xestión das cotas de flexibilidade e estabilidade. A formulación de informes
de impacto socioeconómico e a achega de análises biolóxicas que sustenten melloras de xestión no
caladoiro serán os piares sobre os que se fundamentará esta labor.
• Promoveremos que as decisións sobre cotas se realicen de cara a períodos de tempo máis
longos, mediante o establecemento de plans de xestión plurianuais; ao tempo que
reclamaremos a evolución desde o control de capturas ao control do esforzo pesqueiro,
moito máis acaído para un efectivo seguimento da política de minoración de descartes.
• De cara a por en marcha este proceso de determinación de cotas e de articulación entre flotas
e a aplicación da rexionalización na liña establecida na PCP, definiremos un grupo de
traballo, coordinado cos comités rexionais, que permita a integración das flotas que operan
no caladoiro, incluídas as francesas e portuguesas, e que avancen cara a definición de plans
plurianuais para especies peláxicas, en primeiro termo, e demersais, de xeito posterior.
• Propiciaremos a apertura dun diálogo entre flotas e entre segmentos de flota que permita
xerar un máis eficiente aproveitamento das cotas de pesca dispoñibles, xerando unha mellora
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• No caso do caladoiro Cantábrico e Noroeste, a pesca e a determinación de cotas dalgunhas
especies, incluídas algunhas migratorias, ven definida en dous espazos: de Fisterra cara a sur
(zona CIEMIXa) e cara ao norte (zona CIEMVIIIc). Esta situación suma algunhas
incoherencias e dificultades á hora de establecer unha ordenación axeitada e eficiente da
pesquería, coma a diferente variación da cota en cada área para unha mesma especie. Por elo
traballaremos para establecer unha flexibilidade de traspaso das cotas entre as zonas VIIIc e
IXa naquelas especies peláxicas que, coma a anchoa ou o xurelo, teñen un TAC para cada
zona. É necesario que se incremente o 5% establecido de forma xeral para algunhas especies
peláxicas ata acadar unha cifra acorde co solapamento que se pode dar no stock, e que
estaría entre un 25% e un 40%.
• A evolución dos TAC e cotas das diferentes especies obxectivo supoñen un dos principais
elementos de determinación da organización da pesquería. Neste senso, as variacións
importantes á alza ou á baixa poden supor a toma de decisións e investimentos que non se
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poderán soster máis alá dun ano de non consolidarse esa subida, ou mesmo estar condenada
ao fracaso de recortarse a cota de forma importante, coma ocorreu en épocas pasadas con
especies coma o lirio ou a pescada, o rape ou o rapante. Deste xeito, postularemos a
posibilidade de establecer un valor máximo de variación interanual fixo similar ao dos plans
de recuperación, de xeito que permitise certa estabilidade na organización da pesquería e
avanzase cara a unha planificación plurianual da valoración dos TAC e cotas e dapropia
pesca.

Flota de altura e gran altura
• Continuaremos traballando en Europa e en terceiros países, da man do sector, para facer
valer os nosos argumentos e que o marco regulatorio comunitario desta actividade teña en
conta as nosas particularidades e os retos aos que nos enfrontamos.
• No relativo ás flotas que pescan con palangre de superficie, desde o PPdeG atenderemos á
regulación igualitaria desta pesquería, xa que normas coma a de prohibición de corte das
aletas están a supor un claro punto de desvantaxe na competitividade da nosa flota. A nosa
flota non practica o coñecido como finning e conxuntamente con ela deberemos traballar
nunha dobre vía que nos leve, por un lado, a buscar fórmulas que aseguren o cumprimento
desta norma dunha forma máis axeitada para os intereses dos barcos galegos e para a súa
competitividade e, por outro, a que as flotas de terceiros países aseguren un cumprimento
homologable ao da nosa flota.
• Participaremos activamente coa flota para poñer en valor a súa actividade en prol da mellora
dos stocks, tratando de remover os obstáculos que se están atopando para a comercialización
e o transporte de especies pesqueiras cuxo estado biolóxico é sostible, e que deriva dunha
errónea interpretación das normativas sobre aproveitamento dos peixes capturados.
• Prestaremos unha especial atención a pesca de altura e gran altura traballando para a súa
consolidación, ben sexa mediante acordos internacionais; ou contribuíndo á eliminación dos
obstáculos ao desenvolvemento da súa actividade nos distintos caladoiros do mundo.
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dos empregos que se levan a cabo por parte das nosas flotas.
• No caso da flota que traballa nos caladoiros comunitarios non españois, traballaremos para
conseguir unha mellora das cotas, tendo en conta a boa situación na que se atopan os
principais stocks pesqueiros para a flota galega, en gran medida produto dos seus esforzos.
• Desde o Partido Popular de Galicia, consideramos fundamental conseguir unha mellora do
coñecemento científico, tanto dende o punto de vista da bioloxía dos stocks, como do
económico e social, de xeito tal que se poda avanzar nunha mellora dos stocks que permita
un incremento dos TAC e cotas, mantendo as posibilidades económicas e o emprego. Por
este motivo,
• Traballaremos para manter e mellorar as unidades pesqueiras actualmente existentes
nestes caladoiros, en aras a manter tanto os empregos como a estrutura económica
relacionada en importantes zonas de Galicia.
• A este respecto, no caso das augas comunitarias, tentaremos converter o BREXIT
nunha oportunidade de mellora e non nun problema para as nosas flotas que faenan
en Gran Sol, tanto baixo bandeira española coma baixo a do Reino Unido e Francia.
• É preciso, en termos sociais e laborais, seguir avanzando na eliminación dos desaxustes e
perdas de competitividade que se atopan moitas flotas en termos de protección social e
dereitos laborais, traballando por unha mellora e uniformización das mesmas en estándares
adecuados ao marco europeo e poñendo ao día de forma constante e á luz dos avances
tecnolóxicos as normativas relativas a este importante aspecto, tales como tripulacións
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mínimas para a navegación ou a de coeficientes redutores para a xubilación.
• Defenderemos un desenvolvemento de medidas que compatibilicen estes avances co
aseguramento da competitividade das nosas flotas en augas exteriores. Por iso
continuaremos a traballar para a implantación efectiva do Segundo Rexistro, como
un medio máis para garantir a existencia, mantemento e mellora da competitividade
da flota galega en augas internacionais.
• Pero a mellor forma de espallar os esixentes estándares ambientais, socio-laborais e
económicos mantidos polas nosas flotas en todos os mares do mundo é a de apostar
polo desenvolvemento de actividades de pesca e transformación en terceiros países.
Esta aposta déixanos exemplos de éxito en moitos puntos do planeta, coma Namibia,
Arxentina, Ecuador, Mozambique…
• Fomentaremos os investimentos dos armadores galegos en terceiros países,
favorecendo no ámbito normativo, financeiro e burocrático estas accións, incluíndo a
participación das sociedades de capital de risco nestas oportunidades de negocio.

MARISQUEO
Nos próximos catro anos:
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• Traballaremos
queou
o marisqueo
avance
progresivo
á conversión
nunha na
actividade depara
cultivo
semicultivo,
e paradun
darxeito
continuidade
aoscara
esforzos
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mellora da calidade das augas, o incremento do potencial produtivo das principais rías e
bancos marisqueiros
• Promoveremos, da man do sector, unha adecuación cara o futuro da regulación que rexe os
permisos de explotación (Permex) incorporando novos requisitos máis axeitados para o seu
outorgamento e actualizando á realidade da actividade actual o réxime de obrigas.
• Recuperaremos, baixo a coordinación das confrarías, zonas que perderon a súa capacidade
ou potencialidade produtiva a través da rexeneración destas zonas e orientando a actividade
cara a procesos de semicultivo acuícola que aseguren a produción por riba das propias
condicións naturais.
• Neste senso, e alén dos case 8 millóns de metros cadrados xa rexenerados, insistiremos nesta
vía de traballo de cara a afianzar a xeira de datos positivos que se viñeron obtendo neste
último ano, cando se concederon o dobre de permex, aumentaron nun 47% as descargas de
bivalvos e medrou a facturación nun 24%.

Recuperación de zonas
Unha das vías fundamentais de atención neste eido produtivo vai vir dado pola aposta decidida por
complementar a recuperación de zonas coa achega da semente para consolidar ese aumento da
produción.
• Dispor de maior volume de semente é un dos eixes fundamentais do Plan de Acción de
Desenvolvemento, Competitividade e Sostibilidade da pesca costeira artesanal de Galicia, e
como tal será fundamental no exercicio da tarefa de goberno no eido marítimo-pesqueiro.
• Procederemos á reactivación e promoción das instalacións de produción de semente de
bivalvos, ameixas fundamentalmente, para cubrir axeitadamente as demandas do noso
sector, facéndoo da man das propias confrarías e das súas federacións e empregando, en boa
medida, fondos procedentes do eixe da acuicultura do FEMP.
• Apoiaremos as iniciativas que teñan por obxectivo a produción de semente máis resistente a
parásitos, predadores e factores ambientais, para o que seguiremos a potenciar a
investigación neste eido da man das universidades e outras entidades que traballan neste
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campo. Deste xeito, Galicia proporcionará ás profesionais do marisqueo a materia prima
axeitada para desenvolver a súa actividade con maiores garantías.

Loita contra o furtivismo
Manteremos unha loita activa contra o furtivismo, en colaboración e coordinación cas Forzas e
Corpos de Seguridade do Estado, como elemento fundamental para acadar no só un incremento da
produtividade dos bancos marisqueiros, senón tamén para mellorar a calidade de vida do sector e a
dignificación da actividade profesional.

Saneamento das rías
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Seguiremos traballando para ultimar o saneamento das nosas rías e zonas costeiras, conformando o
final dun esforzo senlleiro desenvolvido nestes anos e que permitiu a mellora da calidade das augas
en 33 zonas de produción, reducíndose á metade as zonas C, que pasaron de supor un 15% das
zonas no 2009 a un 7% agora.

ACUICULTURA
Nin podemos nin queremos renunciar ao liderado de Galicia no ámbito acuícola, sempre desde a
perspectiva de que a ampla potencialidade deste sector e o seu desenvolvemento debe ser
compatible coa conservación do medio e o aproveitamento pesqueiro e marisqueiro do mesmo.
Galicia conta coa mellor base de planificación da actividade, tal é como recoñeceu a Unión
Europea, que garante esta plena compatibilidade entre actividades, debendo tamén reforzar a mesma
mediante o traballo en común co sector e a achega de toda a información dispoñible no
desenvolvemento da actividade.
Para recuperar e consolidar este liderado cómpre guiarse polo rumbo marcado na Estratexia Galega
da Acuicultura (ESGA), que constitúe o documento de articulación e organización que deberá rexer
a planificación e xestión da actividade acuícola en Galicia cara ao horizonte de 2030. Esta norma
contempla un amplo abano de accións, que comprenden varias áreas de traballo, entre as que se
atopa a modificación e complementación do marco normativo para acadar un elevado afianzamento
da seguridade xurídica. Por isto:
• Propugnamos a elaboración, da man do sector marítimo-pesqueiro e baixo a súa codirección
e consenso, da Lei Galega de Acuicultura para dispor dos instrumentos adecuados para a
toma de decisións administrativas e defender a máxima garantía de compatibilidade e
respecto ambiental das explotacións.
• Ampliar a capacidade produtiva, e consecuentemente a de xeración económica e laboral,
supón un reto que debemos afrontar, coñecedores, tamén, de que esta actividade pode e debe
ser complementaria coa pesca e o marisqueo atendendo a que produce especies que non
abundan nas lonxas.
• Promoveremos o cambio progresivo dos modelos de implantación da acuicultura mariña en
terra cara modelos con menor demanda de espazo na zona costeira mediante o seu
afastamento da liña de costa ou mediante novas tecnoloxías emerxentes, coma o cultivo en
altura e menos demandantes da auga mediante sistemas de recirculación.
• Continuaremos a potenciar o cultivo do mexillón reforzando a súa trazabilidade e
favorecendo a innovación neste sector que lle permita un óptimo aproveitamento dos fondos
FEMP, especialmente no que atinxe aos artefactos e técnicas de cultivo, así como no relativo
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á innovación nos barcos auxiliares.
• Promoveremos a diversificación dos cultivos actuais, especialmente o de mexillón,
facilitando a súa compatibilidade con outros cultivos de moluscos presentes nas nosas
costas: ostra, zamburiña, volandeira, vieira, ameixas e outros.
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• Favoreceremos a investigación para o cultivo de novas especies de tódolos grupos que se
demostren compatibles cos cultivos actuais e que aporten elevados niveis de sostibilidade no
seu cultivo.
• Tamén apoiaremos a acuicultura continental, como as plantas de produción de troita, xa que
se teñen revelado como unha fonte de emprego e fixación de poboación en zonas non
urbanas, así como de xeración económica para as zonas rurais.

TRANSFORMACIÓN E COMERCIALIZACIÓN
Durante os vindeiros catro anos, continuaremos a labor levada a cabo no eido da transformación e
comercialización, con especial atención á súa adecuación cara ás novas esixencias do mercado,
verdadeiro elemento de liderado e movemento do sector e razón fundamental da súa capacidade de
asegurar o futuro.
• Aproveitaremos o incremento da demanda de alimentos saudables e a existencia de novos
mercados e produtos en alimentación (marcas de calidade, produtos ecolóxicos, produtos de
calidade diferenciada, alimentos tradicionais, produtos que transmiten sustentabilidade),
afianzando a nosa presenza neses eidos e facendo traballo entre todos os elos da cadea marindustria.
• Estimularemos o aproveitamento dos fondos destinados no FEMP á mellora da estrutura
de transformación como elo de xeración de valor engadido, seguindo a estela do
importante esforzo realizado nesta etapa e que nos levou a poñer a disposición máis de 260
millóns de euros desde 2009 para modernizar a industria transformadora. A tal fin,
fomentaremos o avance cara á competitividade nunha dobre vía:
• Por un lado, o aproveitamento de produtos de alta calidade para a súa transformación
cara a mercados gourmet, seguindo exitosas experiencias xa desenvolvidas.
• Por outra, a busca de valor engadido para os subprodutos da pesca e descartes,
orientando o uso dos mesmos mediante o desenvolvemento e o emprego de técnicas
de biotecnoloxía.
• Este marco de competitividade ha de ser reforzado coa obtención dun espazo xusto de
concorrencia, cumprindo o postulado nos foros internacionais, para que os produtos
transformados importados procedentes de terceiros países respecten as mesmas esixencias
nos eidos social, económico e medioambiental que as empresas da Unión Europea, velando
porque estes cumpran, neste teor, os mesmos niveis de control sanitario e de orixe.
• Seguiremos esixindo un control exhaustivo dos produtos pesqueiros e marisqueiros
procedentes de mercados foráneos, para evitar situacións de competencia desleal cos nosos
produtos e garantir unha homologación de aspectos tan relevantes como a calidade
hixiénico-sanitaria, as condicións de sustentabilidade ambiental e as obrigas laborais, sociais
e sanitarias.
• Promoveremos, da man das estruturas administrativas europeas e españolas, o exercicio de
medidas de control sobre as regulacións restritivas postas en marcha por terceiros países
para permitir o acceso ós seus caladoiros e mercados (por exemplo, porcentaxes mínimas de
produtos transformados no propio país)
• Fomentaremos a realización de investimentos das nosas empresas en terceiros países como
vía de internacionalización e dende o punto de vista da complementariedade cos procesos
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desenvolvidos en Galicia, coma a maior garantía para evitar a deslocalización da nosa
industria da transformación.
• Dentro deste requirimento de igualdade para as empresas galegas, estableceranse tamén as
medidas precisas para que a industria transformadora dispoña de mellores condicións de
accesibilidade para as materias primas e quede garantido o seu abastecemento.
• Favoreceremos as operacións de concentración empresarial coma unha garantía de
mantemento do alto nivel de competitividade das nosas empresas, especialmente fronte aos
competidores externos, e apoiaranse as organizacións do sector para que gañen en fortaleza
financeira e tamaño competitivo. Do mesmo xeito, promoverase a especialización
empresarial como elemento de apuntalamento da competitividade das empresas galegas
neste sector.
• Fomentaremos a realización de investimentos para vincular a Galicia todas as fases do
ciclo de explotación(flota de buques, portos con capacidade conxeladora, persoal
cualificado, novos procesos tecnolóxicos, etc), mediante a creación de contornos favorables
(legal, fiscal, laboral) que fomenten a integración vertical das empresas. Neste senso, o
aumento e concentración da dimensión económica e produtiva podería mellorar a súa
capacidade de influencia e negociación nun mercado, o da distribución, que se atopa
certamente concentrado sobre poucos operadores de gran tamaño.
• Impulsaremos novas medidas para seguir estratexias de mercado de diferenciación dos
produtos transformados galegos, seguindo a premisa de ofertar un produto de máxima
calidade.
• Disporemos as medidas necesarias para que nas grandes cadeas de distribución de
alimentación sigan estando presentes os produtos transformados galegos, identificados como
tal e valorizándoos de maneira que poidan competir coas importacións.
• No eido da comercialización, seguiremos desenvolvendo e reforzando as actividades de
promoción dos nosos produtos da pesca, o marisqueo e a acuicultura, tanto para reforzar a
súa posición nos seus mercados tradicionais coma para acadar novos mercados ou
incrementar a súa presenza en novos segmentos da poboación ou en novos colectivos.
• Continuaremos coa presenza institucional en feiras nacionais e internacionais do ámbito
pesqueiro en particular ou alimentario en xeral, favorecendo e facilitando a presenza
conxunta administración-empresas.
• Avanzaremos na identificación e distinción dos nosos produtos do mar, dando un novo
impulso das marcas de calidade e tamén das denominacións de orixe, facendo valer a súa
distinción nos mercados e a identificación da súa calidade por parte dos consumidores e
integrando a todos os elos da cadea extractiva, produtora, transformadora e comercializadora
nesa tarefa.
• Aproveitaremos a colaboración da importante comunidade galega no exterior para que, de
acordo cun plan específico, contribúan a seguir sendo os mellores embaixadores dos nosos
produtos da pesca e marisqueo, especialmente daqueles que dispoñen de elementos de
calidade diferenciada, co obxecto de que adquiran maior recoñecemento no exterior, e
naqueles mercados onde a diáspora galega estea especialmente presente.
• Afondaremos na promoción e desenvolveremos plans de mellora da comercialización dos
produtos do marisqueo, con especial atención a determinados recursos coma o ourizo, o
percebe ou a navalla, para que podan ser, máis do que hoxe son, outra fonte engadida de
ingresos para a nosa xente do mar.
• Apostaremos, no marco europeo, polo deseño e implantación de certificacións públicas que
acrediten a sostibilidade da explotación dos recursos e o cumprimento dos estándares
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZkRc4zGMuAIJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_ppdeg_20…

57/179

13/10/2019

Untitled

sociolaborais punteiros como fórmula de diferenciación fronte a produtos procedentes
doutros países terceiros.

Page 51

INVESTIGACIÓN E FORMACIÓN
Na vindeira lexislatura, comprometémonos a apuntalar a investigación como un elemento clave
para permitir que Galicia manteña a competitividade da actividade marítimo-pesqueira ,fomentando
a coordinación da actividade investigadora desenvolvida en Galicia por todos os centros radicados
na nosa terra.Especificamente:
• Promoveremos a colaboración co sector no deseño e execución de iniciativas que aposten
polo I+D+I, mediante iniciativa das organización sectoriais, a colaboración coas
universidades ou dotando de máis apoios técnicos e materias a organismos como o
INTECMAR ou o CIMA, dependentes da administración autonómica e que se teñen
demostrado na vangarda europea e mundial na investigación no ámbito marítimo pesqueiro.
• Impulsaremos bolsas específicas que permitan incrementar a participación, formación e
labor investigadora dos estudantes que apostan polas ramas de ensinanzas náuticopesqueiras, garantindo así a adquisición de experiencia práctica e o relevo xeracional tamén
no ámbito do I+D+I.
• Apuntalaremos a disposición de información socioeconómica do sector de cara a achegala
aos marcos decisorios europeos e estatal, así como para o seu uso na adopción de medidas
no ámbito autonómico. Con especial relevancia, continuaremos coa elaboración periódica
das táboas Input-Output da pesca galega e das enquisas Ocupesca, ferramentas sumamente
válidas neste eido.
• O Goberno galego vén desenvolvendo un importante esforzo no ámbito da formación
profesional marítimo-pesqueira que ten o seu reflexo no incremento das matrículas nos
centros dependentes da Administración autonómica e que esixen renovados apoios neste
ámbito, tanto desde o punto de vista cualitativo como cuantitativo. Esta é unha razón
engadida para que a formación náutica-pesqueira continúe a ser obxecto de blindaxe de cara
ao futuro, seguindo o ronsel do aumento orzamentario achegado para 2016, superior ao
18%.
• Avanzaremos na profesionalización e na consolidación da ampla estrutura formativa
reforzando os medios técnicos e humanos das escolas náuticas, o Instituto Galego de
Formación en Acuicultura (IGAFA) e centros de referencia en formación continua,
coma A Aixola.
• Potenciarase tanto a formación regrada como a formación continua, para o que se
seguirá contemplando a necesidade de achegar ambas formacións aos portos galegos,
e incorporando técnicas de teleformación e uso das novas tecnoloxías, para facer
máis compatible esta actividade co desempeño profesional.
• Desenvolveremos, ao abeiro do Plan de Acción de Desenvolvemento,
Competitividade e Sostibilidade da pesca costeira artesanal de Galicia, un programa
de emprego e formación para a incorporación de mozos e mozas neste eido
pesqueiro, compatibilizando formación práctica e teórica e afondando na transmisión
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do saber facer dos profesionais do mar.

SEGURIDADE ALIMENTARIA E TRAZABILIDADE
Seguiremos reforzando a seguridade alimentaria como outra ferramenta para poder referendar esa
competitividade e excepcional calidade dos produtos pesqueiros galegos, recoñecida
internacionalmente. Para elo,
• Ampliaremos o control dos puntos de venta de produtos do mar mediante a coordinación dos
servizos de inspección sanitaria e dos propios de Gardacostas, para o que se completará a
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disposición e despregue dos veterinarios incorporados ao Servizo de Inspección Veterinaria.
• A maiores, completaremos, no marco do control e seguimento das actividades extractivas, a
instalación de máis puntos dixitais de expedición de documentos e continuaremos coa
dotación de medios de pesaxe e etiquetaxe nos portos pesqueiros asociados a eles, de cara a
asegurar a axeitada trazabilidade dos produtos do mar e de completar a cadea de control de
orixe dos mesmos.
• Un dos principais fundamentos do mantemento da trazabilidade e da seguridade
alimentaria atópase no freo e eliminación da actividade de extracción allea ás canles legais.
Combater o furtivismo supón unha vía que seguirá contando con atención preferente para
referendar os números acadados neste último período de goberno, onde a cifra de
incautacións ten aumentado no período 2009-2015 con respecto ao trienio 2006-2008 nun
66% e a de comisos mantivo un crecemento medio anual superior ao 190% nesa mesma
etapa.
• Continuaremos avanzando no axuste e mellora do programa de acción contra o
furtivismo, organizando operativos conxuntos cos gardapescas dependentes das
confrarías e estreitando a colaboración coa Unidade da Policía Nacional adscrita á
Comunidade Autonómica, para o que tamén se reforzará o grupo de axentes que
prestan apoio ás funcións do persoal de Gardacostas.
• Seguiremos avanzando na coordinación coas administracións locais, competentes no
control da venda ambulante, para que a través das Policías Locais se sumen ao
control destas actividades comerciais e se poda avanzar na erradicación das vías de
venda ilegal dos produtos do mar extraídos por furtivos.
• O traballo do Intecmar debe seguir servindo para afianzar de forma óptima a seguridade
alimentaria dos nosos produtos do mar. Para iso é fundamental manter un sistema dinámico
de clasificación microbiolóxica das zonas de produción, que nos permita asegurar a garantía
de salubridade total dos nosos produtos ao tempo que se manteña a plena operatividade da
labor extractiva.Por iso, e alén das propias actuacións de control nos espazos de venta e da
trazabilidade:
• continuaremos desenvolvendo a outra liña fundamental marcada neste eido, e que ten
que ver coa seguridade alimentaria no marco do programa de control das zonas de
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produción de
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ás moluscos
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de variación e ampliación da normativa europea sobre
biotoxinas e outros elementos nocivos e abordaremos a mellora do programa de
control deses cambios mediante as accións pertinentes.
• defenderemos o mantemento e ampliación do alcance da acreditación para os
diferentes ensaios realizados sobre organismos mariños, así como a mellora do
sistema de control de biotoxinas, coa continuidade e reforzo do traballo xa
desenvolvido en razón dos cambios no método oficial de referencia da Unión
Europea para o control de biotoxinas lipofílicas.
• afondaremos na axilidade e periodicidade da achega da información ao sector
extractivo e mitilicultor, de cara a garantir a operatividade e normal desenvolvemento
da súa actividade e a plena seguridade alimentaria dos produtos postos nos mercados.

SEGURIDADE NO MAR
Un dos ámbitos nos que máis temos avanzando nas dúas últimas lexislatura é no eido da seguridade
do mar e na loita contra a contaminación, onde a aposta pola dotación de dobres gardas de
tripulación para os helicópteros de salvamento autonómico e o deseño e posta en práctica do Plan
territorial de continxencias por contaminación mariña accidental de Galicia (Plan CAMGAL) foron
as medidas máis significativas.
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Desde o PPdeG recoñecemos a valía e dedicación de todo o servizo ao longo dos 25 anos que levan
traballando e destacamos o papel no salvamento de numerosas vidas no mar e pola preservación do
noso medio mariño fronte á ameaza da contaminación accidental, o que non debe ser óbice para
seguir avanzando na mellora dos medios humanos e materiais dedicados a este servizo, que sempre
contará cun orzamento blindado.
• Continuaremos coa dotación de máis recursos humanos para este servizo, afondando na
incorporación de novos efectivos para os medios marítimos e a inspección e labores en terra.
• Procuraremos unha mellora das condicións de traballo destes profesionais, previa
negociación cos representantes dos traballadores, e tamén o seu acceso preferente a vantaxes
á hora da súa xubilación ou regulación da segunda actividade.
• Afondaremos na renovación de materiais e medios técnicos, con especial atención aos
vehículos e embarcacións, seguindo criterios de eficiencia enerxética e sostibilidade
medioambiental.
• Promoveremos o uso das novas tecnoloxías, coma os avións e embarcacións non tripulados
ou a análise de imaxe, no control e seguimento de actividades extractivas ilícitas e de
episodios de polución mariña.
• No eido da seguridade marítima, non é menos importante a adopción de medidas pasivas
preventivas de seguridade, que permitan evitar situacións de risco e mellorar as condicións
de traballo dos profesionais do mar. Para elo favoreceremos a innovación e as melloras a
bordo para o desenvolvemento de novas tecnoloxías de seguridade nos barcos, de tal forma
que permitan dotar a Galicia dun sistema de consolidación da seguridade dos nosos buques
moderno e innovador.
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• Na loita contra a contaminación mariña, a principal liña a seguir virá dada pola posta ao
día e a adecuación do Plan territorial de continxencias por contaminación mariña accidental
de Galicia (Plan CAMGAL) á nova planificación estatal nesta tarefa. A este respecto, no
pasado mes de abril de 2016 constituíuse a Comisión de Revisión deste plan coa finalidade
de incorporar as novidades lexislativas e tecnolóxicas que foron aparecendo no eido da
contaminación mariña accidental.
• Promoveremos unha maior cobertura do risco, incluíndo substancias nocivas e
potencialmente perigosas e procederemos a simplificar as estruturas de coordinación
para imprimir maior axilidade na xestión da crise.
• Defenderemos unha maior definición dos procedementos de resposta: regulación da
actuación do voluntariado (tanto voluntariado profesional do mar como voluntariado
non profesional) nas tarefas de resposta, así como a recollida de evidencias para a
xestión de compensacións.
• Traballaremos a prol da elaboración dos Plans Locais por parte dos concellos litorais,
colaborando e coordinando a súa integración na tarefa da loita contra a
contaminación mariña accidental, co fin de minimizar os efectos negativos da mesma
nos seus recursos socioeconómicos e ambientais.
• Afondaremos na coordinación das tarefas de loita contra a contaminación coas
diferentes administracións nacionais e internacionais competentes na materia, con
especial atención á desenvolvida con Sasemar, co Ministerio de Agricultura,
Alimentación e Medio Ambiente, ca Axencia Europea de Seguridade Marítima
(EMSA), e cos países do espazo da fachada atlántica como Portugal, Francia, Reino
Unido e Irlanda.
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DIVERSIFICACIÓN: UN MAR DE OPORTUNIDADES
O sector pesqueiro, en función dos plans específicos deseñados para cada zona e das
particularidades dos ámbitos a potenciar, poderá seguir a súa xeira de promoción de proxectos e
iniciativas de diversificación e complementación, mellorando a obtención de valor engadido dos
seus produtos e permitindo tamén desenvolver o sector turístico vinculado ao mar e á conservación
e valorización do patrimonio etnográfico e cultural.
Co fin de impulsar as oportunidades laborais e o desenvolvemento do sector pesqueiro galego, na
vindeira lexislatura:
• Impulsaremos o papel dos Grupos de Acción Local Pesqueira herdeiros directos do Grupo
de Acción Costeira, que no anterior período permitiron crear novos empregos e consolidar
moitos máis.
• Potenciaremos as actividades complementarias no ámbito marítimo-pesqueiro, entendendo
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Galicia mariñeira, que ofrece un potencial turístico e náutico que debe ser aproveitado.
• Faremos un novo esforzo por tirar proveito das novas actividades ligadas ao turismo
mariñeiro e á diversificación de actividades vinculadas ao mar, afondando na creación de
emprego e oportunidades económicas a través das oportunidades que nos brinda o
crecemento azul e os sectores marítimos en senso amplo.
• Desde o Partido Popular de Galicia queremos seguir promovendo a pesca deportiva nunha
liña de xestión integrada dos recursos mariños, e potenciar as actividades deportivas náuticas
como fórmula de sostibilidade e complementariedade do aproveitamento do mar de Galicia.
• Seguiremos potenciando a integración da pesca deportiva nun marco integrado de xestión co
resto das actividades extractiva desenvolvidas en Galicia, entendendo que esta xestión debe
ser común en canto a que comúns son os recursos mariños sobre os que se actúa, para o que
aplicaremos os mesmos criterios de control, seguimento e ordenación que na labor extractiva
profesional.
• Ultimaremos o establecemento dun corpo normativo específico para esta actividade, velando
pola sostibilidade e a formulación dunha oportunidade económica adicional para as zonas
costeiras.
• De forma complementaria e directamente vinculada ás labores marítimo-pesqueira, a tarefa
das redeiras e redeiros devense fundamental para a nosa flota, agrupando a un amplo
colectivo que ten sido apoiado nos últimos anos na súa capacitación profesional,
recoñecemento e diversificación dos seus labores.
• Potenciaremos, a través da acción propia da Consellería, das confrarías e de centros coma A
Aixola, a formulación de melloras na capacitación e recoñecemento formativo profesional
para aquelas labores vinculadas á pesca e ao mantemento de equipamentos e aparellos, tales
como redeiras ou carpinteiros de ribeira.

MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS DOS PORTOS E LONXAS
A mellora das infraestruturas dos portos e lonxas foi un obxectivo que centrou o esforzo preferente
do PPdeG desde a administración autonómica nos últimos anos, e debe continuar a ser unha
prioridade, como punto de apoio na superación e saída da crise para os profesionais.
Por elo:
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• Aprobaremos o Plan de Equipamentos Portuarios, que deberá dar resposta ás necesidades de
elementos loxísticos e de servizo, tales como guindastres, xeración de xeo, melloras
enerxéticas, etcétera, de forma que se avance na capacidade de mellora do tratamento das
capturas e, consecuentemente, da súa comercialización.
• Impulsaremos un plan de dragados dos portos autonómicos, comezando por aqueles nos que
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a demanda de maior calado sexa unha necesidade para a súa plena operatividade.
• Traballaremos a prol de axilizar a tramitación administrativa das dragaxes a realizar
mediante a determinación e delimitación, xunto ás administracións competentes e o sector,
de puntos fixos de descarga e depósito dos materiais extraídos segundo a súa
caracterización, de xeito que se permita o acurtamento dos prazos sen perder o respecto
ambiental das tarefas a realizar nestas obras.

Portos
Os portos deben ser plataformas de impulso da competitividade da nosa flota pesqueira, marisqueira
e acuícola. De ser meros espazos de atraque e descarga deben pasar a ser pancas de mellora que
favorezan o movemento dos produtos do mar cara á obtención de maior valor engadido,
simplificando para iso a cadea loxística e achegando os elos da transformación e comercialización.
• Simplificaremos e axilizaremos o proceso da xestión das taxas, axustando o seu gravame na
medida das posibilidades, ao xeito do realizado nestes anos pasados, cando se acadou unha
media de rebaixa dun 15%.
• Favoreceremos a eficiencia enerxética e a seguridade, calidade e trazabilidade de produtos
desembarcados, facendo desta aposta unha fórmula para axilizar a operatividade dos portos á
hora de desembarcar e vender os nosos produtos do mar.
• Estableceremos os espazos e infraestruturas necesarias para a recollida de residuos e
refugallos mariños por parte dos propios mariñeiros, así como dotaremos aos nosos peiraos
das condicións e infraestruturas para a recollida e tratamento primario dos descartes
ocasionados pola obriga de desembarco de tódalas capturas.
• Promoveremos a ampliación da capacidade de disposición de instalacións de almacenaxe
frigorífico velando pola súa axeitada distribución xeográfica ao longo da nosa costa e
favoreceremos o asentamento de empresas transformadoras e comercializadoras de produtos
do mar preto ou nos nosos peiraos, coma complemento necesario para o peche dos ciclos da
cadea mar-industria.
• Melloraremos a xestión organizativa do porto mediante a continuidade da adaptación ás
novas TIC, de xeito que se poda incrementar a eficacia e a eficiencia dos portos e do propio
sistema portuario, favorecendo unha relación áxil e cómoda dos clientes e usuarios coa
administración portuaria e o uso das novas tecnoloxías da comunicación e información.
• Favorecermos e propiciaremos a concentración de volumes e variedade na oferta de peixes e
mariscos mediante a integración e complementariedade das lonxas coma un mecanismo para
acadar maiores prezos de primeira venda e a simplificación da chegada aos mercados
principais de distribución.

Espazos de transición
Adecuar esa relación e mellorar os espazos de transición entre as áreas urbanas e as portuarias debe
ser unha constante para beneficio mutuo de porto e vila ou cidade. Os pobos, cidades e vilas da nosa
franxa costeira atópanse situados en torno aos peiraos e moven a vida social e económica sobre ese
espazo portuario.
• Facilitaremos o desenvolvemento de distintas actividades portuarias, evitando as
interferencias entre as mesmas e as propias da área urbana, incrementando a seguridade das
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instalacións portuarias e nos contornos urbanos e a axilidade das operacións loxísticas nese
entorno de transición porto-cidade ou vila.
• Promoveremos unha ordenación xeral das zonas de servizo dos portos, coa mellora e
modernización dos servizos xerais dos mesmos, amais de catalogar e achegar aos concellos
os espazos susceptibles de servir para usos urbanos e dedicados á sociedade en xeral.

Transporte de mercadorías
Nestes anos de crise viñemos afianzando unha orientación dos espazos portuarios de carácter
comercial que permitisen unha potenciación do transporte marítimo de mercadorías coa mellora da
seguridade na operativa e da atracción de novo tráfico e desenvolvemento do transporte intermodal.
Chegada a saída da crise e verificada a potencialidade dos nosos portos comerciais, estamos en
disposición de afianzar un transporte sostible alternativo á estrada e unha potenciación do
desenvolvemento das comarcas que favoreza a explotación dos recursos naturais que producen un
maior volume de mercadorías.
• Seguiremosapostandoporavanzarnaconversióndosnosospeiraosprincipais en auténticas
plataformas de distribución e centros de intercambio de mercadorías entre transportes
marítimo,ferroviario e por estrada, convertendo a nosa fachada litoral no referente portuario
da relación entre América e Europa e, dentro do eido continental, entre a área setentrional e
meridional europea.

Náutica recreativa e deportiva
Cómpre ter en conta de cara ao futuro os usos portuarios ligados á náutica deportiva e recreativa e
ás actividades náuticas tradicionais, porque falar da relación entre Galicia e o mar supón ir máis alá
da propia actividade pesqueira, marisqueira e acuícola e mesmo da comercial e loxística.
Galicia ten no mar un espazo recreativo e deportivo de primeiro nivel, que se plasma nos milleiros
de atraques dispostos ao longo dos 122 portos da estrutura portuaria autonómica. Sabedores de que
a meirande parte destes puntos de amarre son empregados por embarcacións pequenas propiedade
de afeccionados á pesca e á navegación, cómpre traballar nesta liña por canto xera unha importante
fonte de emprego e dinamismo económico nas zonas costeiras.
Ademais, nos últimos tempos incorporouse a este puntal socioeconómico outro elemento non
menos importante en termos de beneficios á sociedade, xa que a náutica tradicional e a recuperación
das embarcacións de alto valor patrimonial é un factor de conservación da nosa cultura e etnografía
mariñeira de primeira orde.
• Promoveremos a instalación de puntos de amarre e facilidades de acceso nos portos da rede
autonómica, de tal xeito que se poda ir atendendo de forma progresiva a alta demanda de
atraques nestes peiraos.
• Continuaremos a desenvolver unha estratexia destinada a atraer e potenciar a náutica
deportiva mediante a disposición de peiraos axeitados. Para tal fin, dinamizarase e
axilizarase a participación de todos os actores portuarios e integrarase, como motor
fundamental, a capacidade de promoción privada dos portos deportivos, especialmente
naquelas infraestruturas destinadas de xeito preferente á náutica recreativa de porte medio e
grande.
• Afondaremos na capacidade de dinamización patrimonial que as instalacións portuarias
poden xerar sobre as actividades marítimo–pesqueiras con valor patrimonial cultural, con
especial atención para as embarcacións tradicionais e a dotación de instalacións específicas
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de amarre.
• Definida a normativa sobre os requisitos en termos de valores patrimoniais culturais e
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etnográficos, poremos en marcha o Catálogo de embarcacións tradicionais, que se vinculará
a unha xeira de beneficios para as mesmas en materia de taxas e instalacións de atraque.
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Galicia ten, como país, grandes oportunidades para desenvolver unha ampla variedade de formas de
produción de enerxías renovables: hidráulica, eólica e biomasa. A crise enerxética e a dependencia
que España ten, no seu conxunto, da importación de combustibles fósiles, abre grandes
oportunidades no ámbito dos cultivos agroenerxéticos e a biomasa; o que a súa vez é unha fonte de
creación de empregos no rural e de fixación de poboación.
Para aproveitar estas fortalezas, nos próximos catro anos o PPdeG comprométese a impulsar as
seguintes medidas:
• Impulso dun paquete intensivo de medidas para a implantación do autoconsumo en Galicia:
Coa finalidade de abaratar un 30% os custos eléctricos das familias e das empresas que
aposten polo autoconsumo; e de acadar unha maior eficiencia na subministración de enerxía,
na vindeira lexislatura facilitaremos a implantación de enerxías renovables nos
consumidores finais para o abaratamento do custo enerxético mediante:
• Desenvolvemento de normativa dentro das nosas competencias que regule a
autorización destas instalacións
• Establecemento de incentivos económicos para familias e empresas para a
implantación destes proxectos
• Aposta polo balance neto mensual para as familias (potencias menores de 10 kW).
• Mellora das infraestruturas loxísticas para acadar un abaratamento dos custos de
combustible:Co obxectivo de posibilitar a entrada en Galicia de operadores ao por maior
existentes en España e xerar competencia efectiva, melloraremos a infraestrutura loxística do
transporte para xerar competencia efectiva e acadar un abaratamento dos custos finais do
combustible.
• Optimizaremos a introdución do gas natural en Galicia. Potenciaremos a construción de
gasodutos de transporte secundario para modernizar a introdución do gas natural en Galicia.
Con elo potenciarase a competitividade industrial e limitaranse os riscos de transporte.Para
elo impulsaremos e promoveremos as infraestruturas de transporte secundario para evitar as
instalacións de almacenamento fixas.
• Axenda de transición cara a unha mobilidade sostible: Para fomentar a mobilidade con
alternativas baixas en carbono e sostibles, realizaremos un plan de actuacións realistas de
transición, nomeadamente no transporte público de viaxeiros.
• Pacto pola seguridade eléctrica:Impulsaremos a realización integral de revisións das
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Para elo: incidindo nas instalacións públicas e nas de lugares de pública
• Impulsaremos un pacto entre as administracións para a vixilancia intensiva da
normativa e velar pola protección da seguridade das persoas.
• Deseñaremos diferentes actuacións conxuntas con todos os axentes implicados para a
realización de plans esixentes de verificación do cumprimento da normativa vixente
das instalacións eléctricas, incidindo en instalacións eléctricas públicas e lugares de
pública concorrencia: administracións públicas, instaladores eléctricos,organismos de
control autorizado e empresas distribuidoras de electricidade.
• Pacto polo aforro e eficiencia na industria galega: Co obxectivo de acadar un aforro na
industria galega dun 15% do consumo de enerxía, impulsaremos a eficiencia enerxética e a
competitividade industrial a través de actuacións consensuadas coa industria:
• Realización de auditorías enerxéticas e elaboración de estudos sectoriais.
• Crear a figura do xestor enerxético industrial.
• Intensificar as políticas de incentivos económicos para promover os investimentos en
eficiencia enerxética.
• Pacto ambiental-Fondo patrimonial de garantía mineira: Coa finalidade de mellorar a
competitividade e a imaxe do sector da minería:
• Impulsaremos un pacto ambiental entre os diferentes axentes con incidencia no
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desenvolvemento do sector mineiro, co obxectivo de diminuír o impacto ambiental
nas instalacións mineiras e garantir a recuperación dos espazos para a súa posta en
valor.
• Procuraremos o compromiso das asociacións involucradas para a realización do
Pacto ambiental.
• Crearemos un Fondo Patrimonial de Garantía Ambiental Mineiro para garantir a
rehabilitación ambiental.
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Revitalizar a actividade comercial é potenciar e dinamizar a vida das nosas vilas, das nosas cidades
e do entorno rural.
Propoñémonos, para darlle continuidade aos esforzos conxuntos realizados nos últimos anos entre a
administración e o sector, impulsar unha planificación estratéxica global para a revitalización da
actividade comercial nas nosas vilas e cidades, e tamén no medio rural. Ademais, farémolo desde
unha perspectiva horizontal que comprenda tanto a actividade comercial, como a turística e a
cultural, promovendo a recuperación de espazos e a rehabilitación da paisaxe tradicional dos nosos
contornos naturais e históricos.
Para acadar ese obxectivo, e poder “vivir de novo as nosas vilas e cidades”., estableceremos e
impulsaremos nos próximos catro anos as seguintes medidas:
• Incentivaremos a utilización dos baixos comerciais, para evitar a inactividade e promover a
revitalización dos espazos urbanos como espazos de encontro, lecer e intercambio
potenciando solucións de incidencia estética.
• Incrementaremos a competitividade do comercio partindo do aproveitamento de sinerxias
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turístico xunto coa paisaxe, a cultura, a gastronomía e o lecer. Por isto, os horarios, as
actividades de dinamización e a oferta cultural, turística e comercial deben formar parte
dunha estratexia conxunta que permitan incrementar o potencial de crecemento do sector
turístico galego. Para elo:
• Coa finalidade de incrementar a eficacia dos recursos públicos, o PPdeG quere
innovar cunha xestión conxunta de todos os sectores e actividades implicados no
turismo galego (por exemplo, coordinando os horarios comerciais e de hostalaría nas
zonas turísticas, combinación de visitas guiadas coa chegada de cruceiros e a
realización de turismo de compras, actividades de dinamización, programacións
culturais complementadas con actividades comerciais e de servizos, etc…).
• Procurarase tamén o aproveitamento dos atractivos turísticos da nosa comunidade
para a actividade comercial
• Reforzarase tamén a cooperación do sector comercial con outros sectores como o
cultural, o educativo, o industrial, o agroalimentario, gandeiro e pesqueiro, o sector
TIC, etc.
• Incrementar a competitividade do conxunto do sector servizos: Propoñémonos incrementar a
competitividade do sector servizos no seu conxunto, potenciando a iniciativa das pequenas
empresas deste sector co apoio a todas as persoas autónomas que traballan prestando
servizos. Así, incluiremos e daremos resposta a todas aquelas actividades de servizos que en
senso estrito quedan fora do ámbito comercial e do sector turístico-hosteleiro (perruquerías,
tinturerías, xestorías) para garantir o seu correcto funcionamento, incluíndose no ámbito de
competencias xunto co sector comercio e o sector turismo.
• Aproveitamento das sinerxias xeradas polo Camiño de Santiago para o sector comercial.
Propoñémonos potenciar a actividade comercial nas vilas polas que discorre o Camiño de
Santiago mediante o apoio á comercialización do produto local galego e a potenciación da
actividade comerciala través do Camiño de Santiago. Impulsaremos a marca “Mercados no
Camiño. O mellor de Galicia para levar” e promoveremos mecanismos de envío a domicilio
para os camiñantes.
• Impulso aos Cascos históricos a partir da rexeneración comercial: Procuraremos incrementar
o atractivo e a actividade dos nosos cascos históricos utilizando o comercio como ferramenta
para revitalizar e dotar de actividade aos cascos históricos das nosas vilas e cidades. Nesta
dirección:
• Apoiaremos o emprendemento e o desenvolvemento de actividades comerciais no
cascos históricos das nosas vilas e cidades, como ferramenta para a súa rexeneración.
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• Reforzaremos o binomio Comercio e Cidade, mellorando a imaxe dos espazos
comerciais urbanos
• Potenciación dos Centros Comerciais Abertos e do Asociacionismo comercial: A unión do
sector comercial é a mellor ferramenta para incrementar a súa competitividade. Para
incrementar a competitividade do comercio de proximidade a partir da cooperación e a
colaboración:
• Potenciaremos os centros comerciais abertos como alternativa de formato comercial
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situado nos centros históricos das nosas vilas e cidades caracterizado pola
proximidade, a variedade comercial, a calidade, a personalización do servizo e a
atención ao cliente.
• Estableceremos unha tipoloxía de centros comerciais abertos que permita a súa
diferenciación por volume de poboación atendida e número de comercios asociados.
• Potenciación da calidade no comercio: A calidade é a mellor ferramenta para competir.
Propoñémonos potenciar a calidade no comercio, promovendo a mellora continua dos
establecementos comerciais poñendo á súa disposición ferramentas que permitan a súa
avaliación e a adopción de medidas de mellora.
• Adecuación dos produtos financeiros ás necesidades do sector comercial: Para mellorar o
financiamento dos nosos establecementos comerciais e facilitar o acceso a un financiamento
adaptado ás súas características,potenciaremos a adecuación dos produtos financeiros
(públicos e privados) ás necesidades das empresas do sector
• Xunta Arbitral de Comercio: Potenciaremos o uso da arbitraxe e da mediación como método
para a solución extraxudicial de conflitos entre empresas, coa finalidade de poñer a
disposición das pequenas e medianas empresas e dos autónomos mecanismos áxiles e
eficaces de solución de conflitos. Para elo crearemos unha Xunta Arbitral de Comercio, en
colaboración coas Cámaras Oficiais de Comercio, Industria, Servizos e Navegación, que terá
como misión ofrecer ás empresas unha vía de solución rápida e eficaz para poñer fin aos
posibles conflitos que podan xurdir entre elas no tráfico mercantil.
• Novos mercados para novos tempos: Impulsaremos a modernización dos nosos mercados e
prazas de abastos como eixos vertebradores do comercio de proximidade, e potenciaremos a
Rede de Mercados Excelentes. Así, poranse en marcha actuacións que permitan acadar a
excelencia, a modernización e a visualización dos mercados e prazas de abastos,
incentivando a realización de campañas de dinamización e fidelización, a atracción de novos
clientes, a súa configuración como espazos de emprendemento e puntos de emprendemento
vinculado ao produto local, prestando especial atención á formación, a incorporación de
novos servizos para os clientes e das novas tecnoloxías.Manteremos a APP que recolle todos
os mercados e prazas de abastos así como a celebración da campaña internacional “Quere o
teu mercado”.
• Potenciación do produto galego e do produto local: Potenciaremos a comercialización do
produto local galego mediante a creación de espazos activos de emprendemento, así como
calquera actividade que permita potenciar a súa distribución e presenza nos mercados.
• Apoio ao Comercio Rural: O comercio pode contribuír a diversificar as actividades
desenvolvidas no medio rural. Elevar a calidade de vida do medio rural supón o impulso á
creación e consolidación de establecementos no medio rural para garantir o seu
abastecemento, elevar a oferta de servizos e mellorar a súa calidade de vida. Poñeranse en
marcha accións que garantan a adecuación da estrutura comercial ao territorio, mellorando a
rendibilidade dos establecementos comerciais do rural, incrementando a súa calidade,
creando postos de traballo no rural e dinamizando a súa economía, prestando especial
atención a comercialización dos produtos locais e autóctonos. Manteremos a Rede de
establecementos de comercio rural e se modernizarán e mellorarán as instalacións dos
establecementos existentes.
• Actuacións en materia de venda ambulante para os efectos de mellorar a imaxe dos nosos
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mercados populares e mercadillos: Na vindeira lexislatura impulsaremos actuacións en
materia de venda ambulante que melloren a imaxe dos nosos mercados populares e
mercadillos ao aire libre a través da homoxeneización de toldos e un sistema de presentación
mellorada dos produtos. Así mesmo, prestarase especial atención á introdución nos mesmos
das TIC’s e as novas tecnoloxías, tanto na xestión do negocio como na actividade de venda,
coa potenciación do uso das TPV e outras formas de pago telemáticas. Potenciaranse as
centrais de compra na actividade da venda ambulante.
• Promoción das feiras tradicionais desenvolvidas na Comunidade Autónoma: As feiras son un
modo humano, tradicional e autóctono de comercializar os produtos de Galicia. As feiras
tradicionais foron, ademais da forma máis común de comercializar dos nosos antepasados,
espazos de encontro e de exaltación dos nosos produtos locais e autóctonos. Por iso resulta
de interese potenciar e promover a súa realización,ademais de incentivar a comercialización
dos produtos locais e autóctonos e atraer visitantes activando economicamente o lugar onde
se desenvolven. Para estes efectos, potenciarase a aplicación móbil que informa da súa
realización e localización ao longo do ano, complementándose con servizos e sistemas de
comunicación cos clientes.
• Optimización dos recintos feirais: Coa finalidade de optimizar os recintos feirais como
potenciadores da actividade comercial e empresarial, tanto a nivel comarcal como
autonómico, coordinaremos a súa actividade en Galicia, optimizaremos a súa actividade e
potenciaremos as feiras internacionais a celebrar no ámbito da comunidade autónoma.
• Impulso á empresa familiar e á remuda xeracional no comercio galego: Na vindeira
lexislatura impulsaremos e favoreceremos o cambio xeracional e a remuda na actividade
comercial galega, con especial atención á empresa familiar, tan presente no sector,
permitindo a renovación do comercio galego e o emprendemento dos mozos no ámbito
comercial.
• Potenciaremos a adopción de medidas innovadoras no ámbito comercial: Para acadar un
comercio moderno, actual e innovador para Galicia, estimularemos a posta en marcha de
medidas innovadoras no comercio de proximidade, referidas tanto a aspectos de
organización ou xerenciais, de mellora do produto, do envasado, a mercadotecnia, etc;
potenciando a busca de novos métodos e canles de comercialización, así como de novas
oportunidades de negocio.
• Impulso ao smartcommerce: Tendo en conta a importancia e as múltiples oportunidades que
as novas tecnoloxías ofrecen ao comercio actual, na vindeira lexislatura continuaremos
impulsando o comercio electrónico e a presenza das empresas comerciais na rede,
potenciando a combinación off line-online. Concretamente apoiaremos:
• A dixitalización das empresas comerciais e optimización dos recursos do negocio.
• A utilización e presenza nas redes sociais e das habilidades de
communitymanagement para a comercialización.
• Apoio á formación do sector comercial: Incrementar a calidade e competitividade do sector
comercial implica mellorar a formación. Por elo:
• Desenvolveremos programas de formación para mellorar a cualificación do capital
humano a nivel operativo que complementen os niveis de formación regrada e de
formación continua que existen en materia de comercio, así como as titulacións
relacionadas co emprendemento comercial.
• Apoiaremos á formación dual e ás accións que poñan en contacto os ciclos de
formación en comercio e márketing coas empresas do sector comercial.
• Apoiaremos á creación de empresas comerciais e simplificación administrativa : A
simplificación administrativa é especialmente relevante para o desenvolvemento de
actividades comerciais. Por elo, na vindeira lexislatura simplificaremos a realización de
calquera trámite que implique a posta en marcha, renovación ou reforma dunha actividade
comercial.
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• Mantemento da Rede de Dinamización Comercial: para garantir a descentralización, a
proximidade da información ao comerciante, o contacto áxil e permanente coa
administración e con outros comerciantes, así como a realización de actividades de
dinamización comercial que fomenten o consumo e repercutan favorablemente nos
consumidores e nos comerciantes, na vindeira lexislatura
• Manteremos a rede REDIC
• Manteremos unha páxina web específica, o Portal do Comerciante, que recolla toda a
información en materia comercial e permita aos comerciantes galegos relacionarse
directamente coa administración de xeito áxil e eficaz, realizar consultas e recibir
información relevante para a xestión dos seus respectivos negocios.A presenza en
redes sociais complementará esta actuación creando un vínculo de comunicación.
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O produto galego, en xeral, e o artesanal, en particular, asociados á marca “calidade” ofrecen
posibilidades de crecemento e aproveitamento de produtos autóctonos de alto valor engadido.
Promover artesanía galega é á vez unha contribución á conservación do noso patrimonio cultural e
unha oportunidade para xerar emprego vinculado a actividades e produtos de calidade diferenciada.
Por elo, no PPdeG estamos fondamente comprometidos coa promoción da calidade dos produtos
galegos, e particularmente con aqueles xerados polo sector artesán. Na próxima lexislatura
impulsaremos as seguintes medidas específicas para o sector:
• Resaltar o valor da marca Galicia Calidade dentro e fora das nosas fronteiras como sinónimo
de confianza, prestixio e calidade. Para elo:
• Continuaremos coa promoción e publicidade da marca Galicia Calidade nos
diferentes mercados, asociando a idea de Galicia á calidade.
• Ampliaremos o seu ámbito a novas actividades e produtos
• Potenciaremos a comercialización dos produtos galegos “Galicia Calidade” e
incrementaremos a presenza da marca en mercados situados fóra das nosas fronteiras.
• Consolidación, promoción, difusión e protección da marca “Artesanía de Galicia” como
imaxe única do sector artesanal galego. A marca configúrase como garantía de calidade para
os consumidores ofrecendo unha imaxe harmónica, coordinada e representativa dos produtos
artesanais galegos en todos os mercados.
• Realización de accións de sensibilización da importancia social, económica, cultural, local e
ambiental da artesanía : Para incrementar a visualización da importancia social e cultural da
artesanía e do valor do oficio artesanal, e que a artesanía acade o prestixio social,
impulsaremos accións de comunicación que resalten e incidan sobre a achega que a artesanía
realiza ao contorno dende un punto de vista social, económico, cultural, de cohesión
territorial e ambiental (uso de elementos naturais, produción ambiental sostible, etc).
• Política coordinada de apoio á creación, consolidación e innovación de empresas artesáns:
Para consolidar a profesionalización das empresas artesáns desenvolveremos unha política
coordinada de apoio á creación de empresas artesáns e potenciación da súa consolidación e
crecemento mediante:
• O acceso a novos mercados.
• A entrada de mozos e mozas no sector mediante accións divulgativas e plans de
formación.
• Colaboración con Escolas de Arte e Superiores de Deseño, Universidades e
deseñadores/as profesionais co obxectivo de facerlles chegar á artesanía e crear
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vínculos cos obradoiros artesanais.
• O impulso á presenza da innovación e do deseño no traballo desenvolvido polos
nosos artesáns e artesás, así como a difusión dos avances e investigacións de interese
para o sector.
• Potenciación da formación do sector artesanal:Para acadar un sector competitivo,
profesionalizado e cun produto baseado na calidade:
• desenvolveremos programas de formación especializada dirixidos ao sector e ligados
a novos procesos de produción coa finalidade de mellorar a capacidade das persoas
artesáns e a competitividade e diversificación dos seus produtos.
• realizaremos programas de recuperación de oficios artesanais en extinción e a súa
posta en valor.
• Estudaremos a experimentación con novos materiais
• Mellora da comercialización do produto artesanal: Poremos en marcha iniciativas que
propicien o apoio á comercialización, internacionalización e á procura de novos mercados co
fin de incentivar e ampliar o seu potencial comercial no campo da artesanía contemporánea:
• Incentivaremos a innovación, o deseño e a capacidade de adaptación ao mercado.
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• Identificaremos e promoveremos novas formas de comercialización, como o
márketing on line ou o comercio electrónico,así como de tendencias e potenciais
sectores de consumo
• Incentivaremos a cultura exportadora no sector da artesanía
• Potenciaremos o número de establecementos comerciais distribuidores da marca
Artesanía de Galicia
• Posta en marcha dunha franquía da marca “Artesanía de Galicia:Para consolidar o
posicionamento da marca “Artesanía de Galicia” e a mellora da comercialización e
visualización dos seus produtos, crearemos unha franquía da marca Artesanía de Galicia,
cunha imaxe e deseño actual e un produto de calidade co fin de potenciar a presenza en
novos mercados e a posta en valor do produto artesanal favorecendo a súa comercialización.
• Apoio a feiras de venda directa e elaboración dun Regulamento e dun Calendario de Feiras
de Artesanía: Na vindeira lexislatura darémoslle un impulso ás feiras de venda directa e
loitaremos contra o intrusismo e a competencia desleal:
• Emprenderemos accións de divulgación da actividade artesanal organizadas en
diferentes localidades galegas configuradas como canais de comercialización e de
dinamización da economía e o turismo das vilas e comarcas nas que se celebran
• Regularemos as feiras de venda directa evitando o intrusismo e a competencia desleal
• Elaboraremos un regulamento co fin de evitar tamén o intrusismo e a competencia
desleal;
• Difundiremos un calendario de Feiras de Artesanía de Galicia
• Acadar a internacionalización da Artesanía de Galicia: Para consolidar a Artesanía de
Galicia a partir da súa internacionalización e a procura de novos mercados apoiaremos a
asistencia a Feiras Internacionais de recoñecido prestixio co stand institucional da marca
Artesanía de Galicia, potenciándoa como referencia e sinal de calidade, como etiqueta do
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produto artesán feito en Galicia.
• Incremento da competitividade do sector artesanal a partir da creación de sinerxias con
outras disciplinas: Para isto:
• consolidaremos unha wiki especializada en cooperación para o sector artesanal (intra
e intersectorial)
• elaboraremos un directorio de empresas artesás con interese na cooperación con
outros sectores (arquitectura, deseño, moda, cociña)
• desenvolveremos programas específicos para potenciar a colaboración entre
empresas artesás e empresas turísticas.
• poremos en marcha proxectos de colaboración con sectores diversos (cociña, téxtil,
arquitectura, etc).
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A política turística do PPdeG baséase en dous piares:
• Dar continuidade ás estratexias levadas a cabo ata o momento, consolidando as actuacións
que teñen permitido incrementar o número de visitantes e as cifras de ingresos do sector nos
últimos anos;
• Innovar con propostas tácticas que reforcen o turismo como un piar da economía galega.
Co obxectivo de reforzar o atractivo turístico e situar a Galicia como destino único a través dun
modelo máis competitivo e adaptado aos cambios do mercado, na próxima lexislatura actuaremos:
• Posicionando a Galicia como marca e como destino diferencial a nivel interno, nacional e
internacional.
• Consolidando Galicia como destino multiexperencial, cunha oferta segmentada e
desestacionalizadora
• Acadando un modelo turístico sustentable
• Afianzando o sector turístico e logrando un maior gasto por turista
• Incrementando a calidade da oferta
E farémolo a través da execución das seguintes medidas:
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AXENDA DE TURISMO DE GALICIA 2017-2020
Na vindeira lexislatura elaboraremos unha nova Axenda de Turismo de Galicia 2017-2020, feita co
sector, en consonancia co Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020 e na que se establecerán
obxectivos e directrices aos departamentos da Xunta de Galicia relacionados co desenvolvemento
do sector, máis alá do propio departamento de turismo.

DIVERSIFICACIÓN E POTENCIACIÓN DOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS
DE GALICIA
• Desenvolveremos o turismo urbano e de cascos históricos implantando a Tarxeta do Turista
ca que se pode acceder a un amplo catálogo de servizos e descontos: utilizar o transporte
público todas as veces que se queira, entrar en museos e incluso acudir a espectáculos ou ir
de compras con descontos.
• Fomentaremos a súa vez o Turismo Cultural, tendo especial protagonismo os Museos e os
Centros Culturais.
• Desenvolver o Turismo de Compras, involucrando a Artesanía de Galicia, ás Prazas de
Abastos e ao pequeno comercio; e combinado cos trens turísticos.
• Continuaremos co desenvolvemento do turismo termal, potenciando a cultura balnearia
como unha das vías de captación de turismo de alta calidade.
• Implementaremos o Turismo de saúde, promovendo directamente nas mutuas e
prescriptores. Entendendo turismo de saúde como a exportación e a oferta de servizos de
saúde enfocados en 4 áreas específicas: medicina curativa, preventiva, estética e de
benestar.Temos o recurso natural, as augas mineromedicinais. Temos as infraestruturas, os
equipamentos e os servizos de calidade, só queda levar a cabo a creación dun novo produto
turístico que xera un alto valor engadido porque o perfil do “paciente-turista” é dun alto
poder adquisitivo, con estancias prolongadas nas que acostuman a vir acompañados de
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familia. Para elo:
• Fortaleceremos a oferta de turismo de saúde no termalismo
• Fomentaremos a cooperación entre o sector de saúde e o do termalismo.
• Propiciaremos convenios de colaboración con sistemas nacionais e aseguradoras.
• Promoveremos a participación en eventos sobre turismo de saúde
• Consolidaremos a promoción do turismo termal captando novos fluxos turísticos.
• Impulsaremos a venda de actividades vinculadas a post-tratamentos de saúde.
• Complementaremos o turismo do Camiño de Santiago co turismo termal como
recuperación física logo da peregrinaxe.
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• Fomentaremos o TERMALISMO DEPORTIVO que supuxo que as seleccións
nacionais de remo máis importantes do mundo estiveran adestrando nos embalses da
provincia de Ourense , o que se traduciu en 8.000 estancias en Hoteis Balnearios no
ano 2015, 15.000 no que vai de ano (ata Xuño) e cunha previsión de chegar a 17.500
o próximo ano. Para isto é imprescindible declarar como “ campo de regatas” os
embalses de Castrelos e de Frieira.
• Elaboraremos un Plan do Miño, fundamental para aproveitar todo o potencial turístico que
este río nos aporta:
• Navegabilidade;
• Campos de regatas en Castrelos e Frieira,
• Fomentaremos e desenvolveremos a Primeira Estación Náutica do Interior que
abarque los embalses de Castrelo de Miño, Frieira, e Belesar, para orientar “Ourense
a Provincia Termal” como un destino turístico cara a práctica de deportes náuticos,
conformando un produto de servizos de aloxamento, ocio, hostalería, comercio e
deporte náutico.
• Desenvolveranse as infraestruturas necesarias no Miño para levar a cabo unha nova
fase: o remo de recreo, tamén a nivel internacional e co obxectivo de acadar un novo
nicho de mercado turístico de alto nivel.
• Fomentaremos o Turismo náutico tanto no interior, nos ríos, como no litoral:
• Desenvolvendo minicruceiros en catamarán nos ríos e nas rías.
• Afondando na estratexia de captación de tránsitos. Galicia estase consolidando como
un dos territorios peninsulares máis atractivos para facer escala nas travesías
atlánticas, xa que contamos cas infraestruturas, recursos e servizos asociados á
práctica da náutica e ao aproveitamento turístico das zonas costeiras nas que se
desenvolven as actividades vinculadas ca práctica náutica.
• Establecendo Rutas polo Ulla e outros ríos de Galicia; promovendo a pesca
deportiva; etc.
• Fomentaremos o Turismo gastronómico xa que contamos cunha materia prima de excelente
calidade e con grandes profesionais.
• Desenvolvemento de paquetes turísticos en torno ao Turismo ornitolóxico.
• Crearemos paquetes turísticos en torno á rede de Parques Naturais: Cada parque natural ten
unha singularidade que o fan único.
• Apostaremos pola fórmula “Un destino, 2 países”: Galicia-Portugal
• Apostaremos pola mobilidade sostible: a través da Rede dos Centros BTT, a rede Eurovelo,
así como a utilización de bicicletas de aluguer, incluso gratuítas.
• Fomentaremos o Turismo de feiras e exposicións.
• Apostaremos por Destinos“desconectados” para aquelas persoas que necesitan
“desengancharse” das redes sociais, internet, traballo, para cura do estrés.
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TURISMO ACCESIBLE
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Nos últimos anos a aposta por un turismo inclusivo e accesible por parte da Xunta de Galicia foi
clara. Conscientes de que un turismo inclusivo supón a mellora da oferta, aumenta a cota de
mercado, reduce a estacionalidade, mellora a imaxe e a sostenibilidade,queremos seguir incidindo
neste ámbito. Continuar cunha política que fomente a adaptación ás necesidades das persoas con
discapacidade a través da eliminación de barreiras, do acceso a propostas culturais e de natureza,
creación de normativas en materia de transporte, edificación, urbanismo…..para contar cada vez
con máis monumentos, museos, espazos naturais, aloxamentos e restaurantes en Galicia que oferten
servizos, contornos e actividades accesibles.
Concretamente traballaremos para:
• Ofrecer información veraz sobre os recursos turísticos accesibles existentes.
• Aprobar un Plan de mellora continuada na accesibilidade dos mesmos
• Aprobar un Plan de sensibilización ao tecido empresarial.
Aprobar un Plan de formación para a atención aos turistas con discapacidade e necesidades
diversas.

DESENVOLVEMENTO DE NORMATIVAS E PROMOCIÓN DA CALIDADE
Na vindeira lexislatura promoveremos a modificación ou aprobación de normas do sector,
particularmente
• Turismo Activo (en coordinación con Medio Ambiente) xa que se trata dun tipo de turismo
cuxa principal motivación é a realización de actividades turísticas en ambientes naturais,
tanto de observación , coñecemento e interpretación da natureza en diferentes graos de
profundidades, como a práctica de actividades deportivas de diferente intensidade física e
risco que usen os recursos de forma específica sen degradalos nin esgotalos.
• Actualizaremos os decretos que regulan o turismo rural, os cámping incluíndo como
novidade as áreas de autocaravanas en Galicia.
• Elaboración dun decreto que recolla as singularidades da restauración en Galicia:
marisquerías….
• Seguiremos priorizando a calidade turística. Continuaremos coas actuacións de apoio aos
sistemas de calidade mantendo as liñas de axudas á calidade e co compromiso de toda a
Xunta de Galicia de estender a calidade turística a través de todos os instrumentos existentes
(ICTE, Galicia Calidade, etc.).
• En colaboración co Instituto de Estudos do Territorio :
• Crearemos a Senda dos faros que recorra os 1.659 quilómetros de costa galega
• A Senda da rede de Miradoiros
• A Senda do Ulla

FORMACIÓN-CENTRO SUPERIOR DE HOSTELERÍA DE GALICIA
(CSHG)
A proxección internacional do Centro Superior de Hostelería de Galicia e o seu elevado índice de
empregabilidade dos titulados , unido á amplitude de saídas profesionais, fai que este centro sexa un
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referente a nivel mundial. Para potencialo, promoveremos:
• A internacionalización do CSHG a través de experiencias curriculares dos alumnos en
universidades estranxeiras. O alumno poderá completar o Diploma Superior en Xestión
Hoteleira cun “bachelor in Hospitality Management”, cursando un so ano no exterior.
• A certificación do Plan de Estudos do Diploma de Xestión Hoteleira como “Pearson BTEC
Level 5 HND”, que garanta o acceso dos nosos alumnos ao último curso dun “Bachelor”
• A ampliación da Carteira de Programas do CSHG. Incorporación á oferta do CSHG dun
Programa Executive, MBA e Cursos de Especialización .
• A certificación da formación en Idiomas impartida no CSHG.
• A implementación da Plataforma Moodle
• A renovación dos espazos cabeceira do CSHG.
• A celebración do Gastroforum CSHG e o 1º Foro Hoteleiro en Galicia.
• O deseño e impartición de Programas de Formación Continua a través da Escola de Turismo
Itinerante para a profesionalización e mellora da oferta hostaleira en Galicia.

XACOBEO
• Iniciaremos a preparación do Ano Santo 2021, convocando un Concurso internacional para
elección logotipo do Xacobeo 2021
• Equipamentos para os peregrinos:
• Crearemos albergues naquelas zonas sen dotación de albergues públicos
• Dotaremos de albergues públicos nos novos camiños declarados: o Camiño de
Inverno e o Portugués da Costa
• Plan de mellora de seguridade viaria dos peregrinos: Convenios con Fomento e
Deputacións, e Plan de actuación da Consellería de Infraestruturas para evitar que os
peregrinos camiñen polas beiravías das nosas estradas.
• Desenvolveremos un Plan de potabilización das fontes públicas
• Crearemos 50 áreas de descanso para os peregrinos dotadas de auga potable.
• Plan de sinalización accesible para o Camiño e os recursos patrimoniais asociados ao
Camiño ( para invidentes, xordos, etc)

XESTIÓN DO CAMIÑO DE SANTIAGO
• Complementaremos as delimitacións dos Camiños: Portugués, da Vía da Prata-Camiño
Mozárabe; de Inverno; e Fisterra/Muxía.
• Redactaremos o Plan territorial integrado dos Camiños de Santiago, tal e como establece a
lei 5/2016, de Patrimonio Cultural de Galicia
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• Crearemos o órgano asesor do Camiño integrado polas asociacións de amigos do Camiño.
• Promoveremos acordos de colaboración entre a Xunta de Galicia e os centros de
investigación e cátedras do Camiño existentes.
• Impulsaremos o Programa de intervención priorizada sobre os recursos patrimoniais ligados
ao Camiño de Santiago
• Impulsaremos o Programa de apertura de igrexas e monumentos no Camiño de Santiago.
• Manteremos o Programa das Áreas de Rehabilitación Integral do Camiño ata o ano 2021
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• Impulsaremos o Plan de eficiencia enerxética atendendo á iluminación, electricidade e
enerxía térmica, así como a axeitada xestión dos residuos no Camiño e nos municipios polos
que transcorre a xestión dos recurso hídricos.

FOMENTO DA EXCELENCIA NOS SERVIZOS DE ATENCIÓN AO
PEREGRINO
• Crearemos unha Rede de Servizos Turísticos en torno ao Camiño de Santiago a través da
implantación dun Manual de Produto Turístico de Santiago.
• Crearemos a marca de calidade “ Excelencia no Camiño” e un Plan de adhesión para as
empresas que operan no mesmo onde se establezan os estándares de calidade que deben
cumprir.
• Impulsaremos a presenza da Cultura Xacobea no ámbito educativo, integrando o Camiño de
Santiago e os seus valores no currículo escolar.
• Recuperaremos as Rutas Marítimas desde os países de orixe ata Galicia, con especial
incidencia, entre outras, ás establecidas con Francia e Reino Unido
• Impulsaremos a promoción internacional da marca de “Galicia, o bo camiño”.
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A existencia de mecanismos de protección dos consumidores é fundamental para o
desenvolvemento dunha economía na que as persoas demandan, cada vez con maior intensidade, a
protección dos dereitos que, en canto usuarios, clientes e consumidores, teñen fronte aos seus
provedores.
Na vindeira lexislatura, o PPdeG aplicará as seguintes medidas para mellorar a protección dos
dereitos dos consumidores galegos.
• Potenciaremos a mediación e a arbitraxe de consumo para resolver os conflitos entre
consumidores e empresarios. En concreto:
• Potenciaremos a información e a realización de mediacións e arbitraxes en materia de
consumo
• Crearemos xuntas arbitrais en todas as poboacións a partir dun tamaño determinado.
• Consolidaremos a estrutura organizativa da Xunta Arbitral Autonómica
• Promoveremos a arbitraxe electrónica de consumo
• Estableceremos mecanismos de mediación rápidos coas empresas subministradoras
de servizos básicos ás persoas consumidoras.
• Crearemos a Comisión Galega de Cooperación de Consumo, como órgano de coordinación
entre a administración autonómica e local que potencie a actuación coordinada na protección
dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias.
• Potenciaremos o Laboratorio de Consumo de Galicia como centro de referencia a nivel
nacional, que vela pola seguridade dos nosos consumidores. A súa consolidación e
potenciación garantirá a seguridade de todas as persoas consumidoras e usuarias.
• Potenciaremos a Escola Galega de Consumo, para incrementar o coñecemento e a formación
da cidadanía en materia de consumo como unha ferramenta imprescindible para a protección
dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias:
• Elaboraremos plans anuais e programas de formación en materia de consumo a
través da Escola Galega de Consumo
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• Realizaremos actividades formativas para colectivos máis vulnerables como os
menores, as persoas de idade avanzada, inmigrantes e outros colectivos.
• Especialmente poranse en marcha actividades formativas e de asesoramento naquelas
materias onde se aprecie unha maior incidencia de problemas no ámbito do consumo.
• Potenciaremos o Consello Galego de Consumidores e Usuarios, co fin de asegurar ao
máximo a súa independencia e representatividade, así como a participación das persoas
consumidoras e usuarias nos asuntos que lles afectan.
• Facilitaremos por medios dixitais a información e xestión inmediata a todas as persoas
consumidoras, garantindo a información telemática das persoas consumidoras e usuarias nos
asuntos que lles afectan. Para elo:
• Manteremos unha web de consumo que asegure a información a todas as persoas
consumidoras e usuarias
• Potenciaremos a comunicación a través da rede coas persoas consumidoras e usuarias
así como a realización de arbitraxes on-line.
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Cremos na sanidade pública, e cremos no dereito fundamental que todos os galegos e todas as
galegas temos a unha sanidade pública e de calidade con independencia da súa idade, do seu
domicilio ou da súa condición social.
A sanidade pública galega é un dos mellores sistemas sanitarios do mundo, grazas aos esforzos de
todos os profesionais que traballan a diario no Servizo Galego de Saúde e dos que traballaron no
pasado reforzando o seu carácter innovador e investigador. Tamén é o resultado dos investimentos
que os distintos gobernos, e moi nomeadamente os do Partido Popular desde que se asumise o
traspaso do INSALUD no primeiro goberno do Presidente Fraga, realizaron ao longo dos últimos
anos. Uns investimentos que, pese a crise económica, se reforzaron nas últimas dúas lexislaturas do
Presidente Feijóo: cando asumiu a Presidencia da Xunta, en Galicia gastábanse 3,4 euros de cada 10
en sanidade; actualmente son 4 de cada 10.
Grazas a este esforzo dos profesionais da sanidade pública, da administración e de todos os galegos
e galegas que contribúen ao sostemento do noso sistema sanitario público, diminuíron as esperas,
especialmente nos pacientes con enfermidades máis graves. 7 de cada 10 galegos son atendidos nun
hospital ou centro de saúde novo ou reformado nos últimos 8 anos. Os galegos contan con máis
dereitos, porque garantimos por lei prazos máximos de atención, e recoñecimos os dereitos á libre
elección de médico de familia, pediatra, persoal de enfermería e a unha segunda opinión médica.
No PPdeG cremos que a sanidade pública ten que ser eficiente e avanzada, e por iso o Sergas
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clínica e a receita electrónicas; e puxo en marcha o maior investimento para a renovación da
tecnoloxía, por importe de 88 millóns de euros.
Na próxima lexislatura queremos continuar mellorando a sanidade pública galega. A súa calidade.
As súas instalacións. Os servizos que presta a todas e todos os galegos. Queremos que Galicia teña
a sanidade pública máis punteira e a mellor das atencións aos pacientes.

PROMOCIÓN DA SAÚDE E PREVENCIÓN DA ENFERMIDADE
O PPdeG está comprometido cunha saúde pública moderna e preparada para os retos emerxentes do
século XXI, a través dunha planificación de futuro de recursos humanos e técnicos que lle dean
soporte. A prevención primaria e secundaria será guía das políticas de saúde.
Na vindeira lexislatura:
• Aprobaremos un Programa de apoio a persoas anciáns que viven soas, especialmente no
medio rural. Incluirá intervencións de alimentación saudable adaptada e do fomento da
actividade física, en colaboración cos profesionais de atención primaria (especialmente
enfermería) e os traballadores sociais; e un proxecto de diagnóstico precoz de malnutrición
(asociada neste grupo de idade ao aumento da estancia media e a mortalidade hospitalaria).
• Como complemento ao Plan Galego de Prevención da Obesidade Infantil (Xermola) ,
desenvolveremos un Programa de fomento da alimentación tradicional galega (pescado,
lácteos, froitas, verduras e carnes) como modelo de alimentación saudable e sostib Faremos
especial fincapé na creación de alianzas con sectores autóctonos para facer confluír intereses
comúns (por exemplo cos sectores lácteo e da pesca).
• Poremos en marcha un Programa de defensa e promoción das entidades locais como eixes
para o desenvolvemento de políticas de promoción de estilos de vida saudables. Dito
Programa incluirá soporte técnico/financeiro para a elaboración de plans de saúde loc Tamén
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incluirá accións de alfabetización en saúde para poboacións en risco e accións orientadas á
loita contra a obesidade infantil.
• Adoptaremos o modelo de ‘Saúde en todas as políticas’ como estratexia clave do Goberno
galeg Nesta liña, como ferramenta para este modelo, instaurarase a metodoloxía de
‘avaliación do impacto en saúde’ como complemento ao proceso de toma de decisións de
medidas políticas de calado.
• Proxectaremos o desenvolvemento de iniciativas para delimitar un espazo laboral saudable e
seguro, especialmente orientado a zonas de acumulación de empresas (polígonos industriais)
e que se estenda máis alá do ámbito dos traballadores alcanzando ás súas familias.
• Tras seis anos de experiencia na aplicación da lei de prevención de consumo de alcohol por
menores de idade, o principal problema de consumo dos nosos mozos/as, é necesaria unha
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revisión e actualización dos seus contidos para mellorar a súa eficac
• Impulsaremos o Plan galego de resistencias antimicrobianas como liña estratéxica dentro da
Consellería de Sanidade para desenvolver un plan que sistematice as actuacións ante este
problema mundial
• No campo do diagnóstico precoz do cancro:
continuaremos coa mellora tecnolóxica no caso do cancro de mama;
coa extensión do cribado de cancro de colon a toda Galicia, que quedará completado no 2017;
e procederemos á instauración rápida dun programa poboacional de detección do cancro de cérvix
cando sexa aprobado polos expertos do Sistema Nacional de Saúde.
• Aprobaremos e poremos en marcha o novo Plan Galego de Trastornos Aditivos, con especial
atención ao tabaco, desenvolvendo estratexias para dar soporte ao abandono do mesmo e
continuando coas políticas de desnormalización do seu consumo, como o exemplo das praias
sen fume; ao alcol, incidindo nas políticas de prevención en mozas e mozos ; e ao xogo
patolóxic
• Vacinas:
Executaremos o xa aprobado calendario vacinal infantil para o ano 2017, que implica cambios nas
pautas de administración dalgunhas delas;
Ofertaremos o uso de novas tecnoloxías para mellorar coberturas e facilitar recordatorios de
vacinación, cunha App para dispositivos móbiles que facilite recordatorios e acceso aos datos de
vacinación dos nenos e adultos.
Potenciaremos a vacinación no adulto, desenvolvendo un Calendario Vacinal do Adulto, para
asegurar a mellor protección poboacional posible tendo en conta a evidencia científica dispoñible.

ASISTENCIA SANITARIA INTEGRAL
Faremos unha abordaxe integral de cada un dos problemas de saúde para a análise das actuacións
necesarias: desde que unha persoa demanda asistencia ata que esta termina. Para elo, a continuidade
asistencial e a coordinación entre os ámbitos de actuación en Atención Primaria (AP) e Atención
Hospitalaria (AH) convértense en elementos esenciais.
Na vindeira lexislatura:
• Seguiremos avanzando no traballo conxunto entre profesionais da Atención Primaria e
Atención Hospitalaria en beneficio do paciente, para conseguir unha mellor e efectiva
resolución e atención integrada entre niveis asistenciais; pero tamén integral do proceso
patolóxico específico da persoa/paciente/usuario/a e o seu entorno social e familiar. Para isto
ordenaremos os fluxos de traballo e integraremos o coñecemento actualizado, procurando
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que a énfase se centre nos resultados obtidos, e na obtención dun grado de homoxeneidade
óptimo tendo en conta as expectativas que ten a cidadanía e profesion
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•• Potenciaremos
a bioética
e os seus aprincipios
en todo
sistema
sanitario
Perfeccionaremos
e melloraremos
accesibilidade
en otodas
as súas
dimensións (xeográfica,
organizativa, social e económica) tanto nos servizos asistenciais como nas prestacións
sanitarias. A accesibilidade en condicións de igualdade efectiva é un dos principios que
sempre temos en conta nos servizos de saúde, tanto na súa dimensión xeográfica, como
organizativa, sociocultural ou económic Traballaremos para conseguir mellorar o trato, os
tempos de resposta, os horarios e a sistemática de citación, así como para evitar
desprazamentos innecesarios.
• Tras ter acadado os mellores resultados en lista de espera o pasado mes de xuño de 2016, o
Sistema Público de Saúde debe seguir traballando na mellora dos tempos de espera, en base
a criterios de priorización e gravidade. Non só o dicimos, senón que nos comprometemos: A
Lei 12/2013, de garantías das prestacións sanitarias, estableceu un marco de maior
compromiso coa sociedade e cos pacientes a título individual, que supera con moito o actual
marco normativo, introducindo compromisos coa cidadanía que falan xa non só de tempos
medios, senón de tempos máximos de espera. Nos próximos anos continuaremos
promovendo a axilización da resposta sanitaria e a minimización dos tempos de atención en
intervencións cirúrxicas, probas diagnósticas e consultas co médico especialista, dotando aos
profesionais dunha maior autonomía que lles permita exercer con responsabilidade a xestión
da demanda asistencial e as listas de espera.
• Impulsaremos a coordinación cos Servizos Sociais, para conseguir recursos e prestacións
sanitarias máis axeitadas e adaptadas ás necesidades específicas para os usuarios/usuarias
que precisen dunha atención sanitaria e social máis personalizada, con especial atención ás
persoas dependentes. Elaboraremos un Plan de actuación conxunta na atención a domicilio
logo da alta hospitalaria entre os departamentos da Xunta competentes.
• Continuaremos ampliando as vías rápidas, procesos a través dos que cando hai unha sospeita
de padecemento dunha enfermidade grave se activa un circuíto de citación e realización de
probas diagnósticas nun período curto de tempo (máximo de 15 días), para poder emitir o
diagnóstico e instaurar o tratamento necesa
• Ampliaremos a implantación de PAI (Procesos Asistenciais Integrados)
• Prestaremos especial atención ao paciente pediátrico: dor infantil, maltrato infantil, menores
que sufriron a violencia de xénero.
• Garantiremos o acceso a novos fármacos no marco dun Plan Galego de uso responsable e
eficiente dos medicamentos.
• Poremos en funcionamento e ampliaremos servizos de asistencia non presencial para axilizar
os procesos diagnósticos, facilitar o seguimento e evitar consultas e desprazamentos
innecesarios: telemediciña, interconsultas vía electrónica en máis especialidades clínicas,
teléfono, correo electrónico, …
• Impulsaremos a comunicación entre Atención Primaria e Atención Hospitalaria a través da
e-consulta e a consulta telefónica para axilizar os tempos de resposta e potenciar a
continuidade asistencial, e mellorar a conciliación familiar e laboral dos pacientes,
traballando sempre co paciente como eixe central do sistema.
• A patoloxía oncolóxica continuará a ser unha prioridade para o Goberno do PPdeG:
• Xestionaremos os recursos e organizaremos o sistema para cumprir as garantías de
tempo máximas na súa atención integral, tanto no que se refire a consultas
especializadas, como no acceso a probas diagnósticas e ás intervencións cirúrxicas
que poden levar asociadas (45 días para as primeiras, 60 para a cirurxía).
• Perfeccionaremos e melloraremos a accesibilidade para os tratamentos efectivos e
innovadores que levan asociados estas graves enfermidades.
• Elaboraremos e desenvolveremos o Plan Galego de Oncoloxía Infantil.
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• Potenciaremos a personalización na atención ás persoas que padecen cancro, de
forma que se poidan beneficiar o máximo posible das técnicas e tratamentos máis
axustados a cada c
• Poremos en valor a atención primaria na comunidade, con estratexias poboacionais,
mediante programas de diagnóstico comunitario, dirixidas desde atención primaria, o que
facilitará a apertura dos centros ás comunidades nas que prestan servizos e enfocar as súas
actuacións aos problemas de saúde prevalentes na súa poboación.
• Estableceremos criterios na utilización das axendas de atención primaria para reducir os
tempos de espera dos pacientes e optimizar os tempos de traballo do profesion
• Implantaremos un Plan Galego de Xenómica para consello e diagnóstico xenético, co fin de
establecer homoxeneidade de criterios e circuítos clínicos na atención dispensada aos
pacientes, cunha medicina personalizad Potenciaremos a Fundación Pública de Medicina
Xenómica como centro de diagnóstico de referencia, atención e investigación para avanzar
na medicina personalizada, adaptada ás características de cada persoa ou grupo de persoas.
• Desenvolveremos un Plan integral de atención ao parto e a mellora das unidades de
reprodución humana asistid
• Plan Autonómico para as Enfermidades Raras: desenvolveremos un plan estratéxico para
mellorar a información e atención destas enfermidades cun desenvolvemento coordinado,
multidisciplinar e relacional da estratexia de abordaxe das enfermidades raras co Sistema
Nacional de Saúde, que inclúa a creación do seu rexistro.
• Coidados Paliativos: É preciso o establecemento e deseño de novos circuítos e mellora dos
medios do programa para favorecer a conexión e transversalidade co resto de servizos
clínicos.
• Hospitalización a Domicilio (Hado): Melloraremos e estenderemos a hospitalización a
domicilio, establecendo criterios homoxéneos e definindo os procesos comúns de atención e
intervención dentro da organización.
• Hospital na casa: Impulsaremos un sistema para que os profesionais dispoñan de toda a
información e actividade realizada no domicilio do paciente, e quede rexistrada.
• Cirurxía Maior Ambulatoria: No 2009 a porcentaxe de procesos de CMA respecto do total
de intervencións cirúrxicas realizadas era dun 47,5%. No ano 2015 este indicador aumenta
en máis de cinco puntos, acadando o 52,8%. Potenciar a CMA será unha prioridade do
goberno, pola mellora que xera na calidade na atención dispensada ao paciente, á súa familia
e entorno social; porque da unha maior seguridade para o paciente que permanece
hospitalizado o menor tempo posible; e tamén porque mellora a eficiencia do sistema de
saúde.
• Programas de atención a persoas vulnerables: habilitaremos programas, en colaboración con
outras institucións e organizacións, para que ningunha persoa residente na Comunidade
galega que precise atención sanitaria estea desatendida (Programa de Protección Social de
Saúde Pública). Valoraremos a ampliación da Carteira de prestacións sanitarias para
determinados colectivos vulnerables (como o nenos con discapacidade; e outros) en
prestacións de odontoloxía, óptica, audioloxía ou podoloxía.
• Urxencias e emerxencias-Fundación Pública 061: Manteremos o alto nivel de calidade dos
servizos de urxencias sanitarias, e estableceremos sistemas de valoración de indicadores de
actividade e satisfacción dos usu
• Melloraremos as urxencias, cunha xestión integrada de puntos de atención á urxencia para
dar resolución aos picos de demand Os cidadáns poderán dispoñer dunha App para
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información de pacientes, e tamén para familiares, con distintas recomendacións.
• Promoción da doazón de sangue, órganos e tecidos: poremos en marcha iniciativas que
faciliten o acto solidario de doazón con promoción e concienciación dende a infanc
• Impulsaremos novos proxectos de Tecnoloxías da Información para manter o servizo público
de Saúde como referencia na dispoñibilidade de ferramentas para os profesionais co fin de
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facilitar a accesibilidade na atención, servizos e prestación
• Garantiremos a interoperabilidade da receita electrónica co resto do Sistema Nacional de
Saúde para garantir o acceso a medicamentos e produtos sanitarios prescritos en Galicia en
todo o territorio nacional: definiranse os requisitos funcionais específicos de dispensación na
nosa Comunidade Autónoma e adaptaranse as bases de dat

ATENCIÓN Á CRONICIDADE ASOCIADA AO ENVELLECEMENTO
POBOACIONAL E PRESTACIÓNS ADAPTADAS A CADA PROCESO
ASISTENCIAL
Un dos desafíos que sen dúbida hai que afrontar desde o sistema sanitario é o envellecemento da
poboación e a pluripatoloxía asociada. Segundo a OMS, paciente crónico é aquel cunha
enfermidade non transmisible de longa duración (igual ou maior de 6 meses) e de progresión lenta.
O aumento destas enfermidades está directamente relacionado co aumento da esperanza de vida e
co envellecemento poboacional, tan pronunciado en Galicia. Queremos uns pacientes e coidadores
cada vez máis informados e implicados nas decisións sobre a súa saúde e a súa enfermidade, así
como no seu autocoidado, polo que os servizos clínicos teñen que adaptarse a esta nova situación.
Por iso é necesario completar a reorganización do noso sistema sanitario, xa que foi deseñado para
solucionar episodios agudos. É preciso apostar por adaptar os fluxos de atención ás diferentes
tipoloxías-patoloxías de usuario. E é preciso proporcionar aos profesionais instrumentos que
permitan coñecer mellor a poboación que atenden, mellorar a atención prestada e xestionar os
recursos dispoñibles de forma correcta.
• A estratificación de risco poboacional é un destes instrumentos, polo que o impulsaremos na
próxima lexislatura para facilitarlle ao profesional de atención primaria as ferramentas de
estratificación de risco que lles permitan coñecer o nivel de saúde dos seus pacient Permite a
definición de grupos de persoas con características e necesidades similares, de forma que
sexa máis doada a adaptación dos servizos ás súas necesidades (incluída a urxencia), se
utilicen os recursos de forma máis intensiva para os pacientes que así o precisen, ao tempo
que se deseñan actuacións que favorezan a autonomía e autocoidado. Desta forma
melloraremos o control das enfermidades, evitaremos descompensacións e complicacións
que provocan visitas a urxencias e hospitalizacións, e melloraremos a calidade de vida das
persoas e as súas familias.
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• Impulsaremos o Plan Galego de Atención á Cronicidade, para mellorar o estado funcional
destas persoas, minimizar os síntomas e aumentar a súa seguridade e satisfacción fin
Aplicaremos o gran avance das Tecnoloxías da Información, diminuíndo o número de
profesionais que teñen que intervir na atención dun paciente crónico e incluíndo no modelo a
todos os axentes (pacientes, familias, coidadores, profesionais sanitarios, oficinas de
farmacia…). Xeraremos pacientes activos no autocoidado da súa enfermidade nun sistema
sanitario proactivo. Un gran cambio necesario que hai que deseñar para establecer un plan
personalizado de atención.
• Reforzar a coordinación e continuidade na asistencia sanitaria aos pacientes crónicos coas
Unidades de Hospitalización a Domicilio, con participación de profesionais de todos os
niveis asistenciais (hospitais, atención primaria) e categorías (médicos, persoal de
enfermería…), valorando as necesidades do paciente e dos seus coidadores, elaborando un
plan de coidados personalizados no que a atención domiciliaria xogue un papel nuclear. O
domicilio, sempre que as condicións o permitan, é o lugar idóneo no que os pacientes poden
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manter o control do seu cuidado, mellorando o seu benestar e calidade de vida ao
permanecer no seu propio entorno persoal e familiar.
• Consolidaremos o Plan Galego de Atención ao Ictus, unha das principais causas de
morbilidade, incapacidade e mortalidade na nosa comunidade autón Melloraremos os
circuítos, procesos asistenciais e planificación dos recursos para realizar a máis rápida e
efectiva intervención. Desenvolveremos un programa de información á cidadanía para que
saiba identificar o proceso e como actuar sen demora, chamando ao 061, que activará o
código ictus unha vez confirmado o diagnóstico. Realizaremos unha intensa actividade
formativa en atención primaria para unha adecuada difusión do plan e integrar a
rehabilitación ao paciente agudo.
• Revisaremos os procesos asistenciais das enfermidades crónicas máis prevalentes na
cidadanía co fin de que se materialice a súa continuidade asistencial de forma integrada:
insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica, enfermidades
neurodexenerativas/demencias e enfermidades reumáticas (nesta última promovendo o
diagnóstico temperá, de maneira que se poida previr o deterioro e complicacións). A
finalidade é diminuír a variabilidade clínica e definir e implantar procesos asistenciais de
atención específicos e adaptados aos problemas de saúde concretos, garantindo a
continuidade asistencial e unha atención sanitaria máis efectiv
• Plan Estratéxico de Saúde Mental: Se trata dun problema cunha amplísima repercusión,
tanto nas persoas que o sofren como nos seus familiares e contorno (o 21,6% dos galegos
teñen experimentado algunha vez na súa vida algún trastorno mental, e o 7,4% durante o
último ano). A mellora da atención ás persoas con problemas de saúde mental inclúe
múltiples aspectos, entre os que cabe destacar o labor contra a estigmatización das persoas
que os padecen, que sempre temos presente, así como a coordinación socio-sanit
• Desenvolveremos un Plan asistencial específico para a demencia.
• Desenvolveremos a rede asistencial de atención aos problemas de saúde mental
infantoxuvenís, especialmente no que se refire a programas de identificación precoz de
situacións de risco (como o acoso escolar, violencia doméstica, trastornos aliment..) e a
atención ambulatoria e hospitalización parcial, con equipos multidisciplinares e en
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colaboración
cos axentes
sociais eaeducativos,
para
dar unhadoresposta
integral ás necesidades
dos nosos rapaces.
Melloraremos
atención dos
trastornos
desenvolvemento.
• Coa finalidade de potenciar e mellorar a atención á saúde mental en nenos e adolescentes,
como acción concreta, poñeremos en marcha a segunda Unidade de Hospitalización
Psiquiátrica Infanto-Xuvenil de Galicia no Hospital Público Álvaro Cunqueiro, que prestará
servizo ao sur de Galicia (áreas de Vigo e Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras). Permitirá
o tratamento intensivo nun medio hospitalario daquelas patoloxías mentais de nenos e
adolescentes que non poidan ser tratadas noutros dispositivos terapéuticos.
• Facilitaremos a accesibilidade aos tratamentos especializados dos nosos maiores, a través
dos programas asistenciais de psicoxeriatría, que permitan a atención no entorno residencial
do paciente.
• Potenciaremos a atención ao trastorno mental severo, mediante o incremento de prazas en
dispositivos de rehabilitación psicosocial e a potenciación de tratamentos centrados en
mellorar a autonomía destes pacientes, co apoio de equipos de continuidade de coidados
comunitari
• Potenciaremos a atención ás persoas con depresión e conduta suicida
• Impulsaremos Programas de intervención psicolóxica en circunstancias sociais específicas
(persoas sen fogar, refuxiados, violencia de xénero).
• Protocolizaremos a atención en catástrofes
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ADAPTACIÓN ÁS NOVAS NECESIDADES FARMACÉUTICAS: FARMACIA
COMUNITARIA, FARMACIA HOSPITALARIA, MEDICAMENTOS
• Aprobaremos unha nova lei de ordenación e atención farmacéutica galega (a vixente é do
ano 1999), coherente ás necesidades reais no ámbito comunitario (colaboración activa da
oficina de farmacia nos procesos asistenciais integrados e programas de prevención), na
atención primaria e na atención hospit
• Garantiremos o acceso aos medicamentos, incluídos os máis innovadores, indicados para o
tratamento das enfermidades crónicas ou gravemente debilitantes, en condicións de
igualdade e homoxeneidade a todos os usuarios con independencia do lugar de residencia.
• Consolidaremos o Programa de Atención Farmacéutica nos centros sociosanitarios en
Galicia, mediante a elaboración dunha Guía Farmacoterapéutica común no Servizo Galego
de Saúde para os usuarios institucionalizados en centros sociosanitarios, seguimento
individualizado da súa farmacoterapia baixo a responsabilidade dun farmacéutico e asegurar
a súa continuidade asistenc
• Desenvolveremos as ferramentas que permitan obter información sobre resultados en saúde
das terapias de alto impacto sanitario, económico e soc
• Adoptaremos novas formas de xestión para mellorar a eficiencia na relación cos provedores,
ben sexa polos resultados en saúde, ou pola indicación á que vai dirixido o medicamento,
con diferentes posibilidades de custe para un mesmo tratamento en función da patoloxía
concreta á que vai dirixido o medicamento.
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• Impulsaremos un Plan Galego de uso responsable e de eficiencia terapéutica dos
medicamentos, orientado:
• á educación á cidadanía,
• a mellorar a organización e a xestión do programa de polimedicados dotándoo de
ferramentas específicas e fomentando a implicación, comunicación e coordinación
dos distintos profesionais sanitarios e incorporando novos profesionais da atención á
saúde.
• á adecuación da prescrición, que permita a incorporación dos novos, efectivos e
innovadores medicamentos;
• á utilización e consumo de medicamentos biosimilares dentro do abanico terapéutico
de medicamentos biolóxicos,
• e á loita contra o consumo indebido e/ou dispensación irregular de determinados
grupos de medicamentos susceptibles (antibióticos, estupefacientes de utilización
sublingual…).
• Ampliaremos os programas de colaboración coas oficinas de farmacia orientados a fomentar
a adherencia aos tratamentos (asesoramento no uso adecuado dos medicamentos e dos
dispositivos de administración, e nos seus efectos secundarios/adversos, control dos
tratamentos,..) e a mellorar o seguimento das patoloxías crónicas (control de parámetros de
seguimento), así como todas aquelas actividades orientadas ao fomento da saúde e
prevención da enfermidade (nutrición e alimentación, exercicio físico, campañas de
vacinación,..).
• No desenvolvemento destes programas, daremos máxima prioridade á atención
individualizada ás persoas maiores e que vivan no ámbito rural, e centraremos os esforzos
nas iniciativas dirixidas ás enfermidades e problemas de saúde máis prevalentes (obesidade,
diabete, hipertensión, tabaquismo, colesterol,…).
• Promoveremos medidas de apoio á farmacia rural, en colaboración coas administracións e os
colexios e demais organizacións profesionais (mellora da viabilidade, medidas dirixidas aos
profesionais,..).
• Continuaremos despregando iniciativas para promover a eficiencia na xestión, como a
compra centralizada e a central de compras
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PACIENTES
Para avanzar no compromiso de acadar a maior seguridade asistencial para os pacientes na vindeira
lexislatura, desenvolveremos uns servizos asistenciais seguros no Sergas co desenvolvemento de
ferramentas baseadas nos sistemas de información e comunicación coas seguintes funcionalidades:
• Alertas/notificacións electrónicas de aviso aos profesionais en procesos diagnósticos
(radioloxía, anatomía patolóxic..) e terapéuticos (administración e monitorización de
fármacos, reaccións adversas, interaccións) . Sistema para alertar aos profesionais dos
resultados dos seus pacientes nos que exista un dato clínico de relevancia ou nos que se
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requira unha actuación inmediata.
• Control individualizado de dosimetría para valoración do beneficio/risco da intervención
• Infeccións Relacionadas coa Asistencia Sanitaria (IRAS): Control proactivo de vixilancia e
seguimento das infeccións relacionadas coa asistencia sanitaria coa utilización das
ferramentas electrónicas e de sistemas de información que faciliten aos profesionais clínicos
dito control, cunha verdadeira coordinación, cooperación e transversalidade cos centros de
residencias de persoas maior Conseguir un sistema de vixilancia con información
homoxénea e sistemática que permita coñecer e comparar a incidencia e a prevaleza das
Infeccións Relacionadas coa Asistencia (IRAS), para promover a prevención e control destas
infeccións.
• Control proactivo de medicamentos antibióticos: O excesivo uso e consumo, así como a súa
utilización indebida levounos a un problema mundial de resistencias microbianas ás
moléculas actu É preciso un control de subministro e dispensación de uso de medicamentos
dentro dos programas de inspección sanitaria para garantir a seguridade no seu uso e
perseguir o abuso e usos ilícitos.
• Modernización coa robotización no subministro e dispensación de fármacos: Garantir a
trazabilidade e identificación dos medicamentos que circulan intrahospitalariamente coa
automatización do proceso de entradas de medicamentos no sistema de dispensación por
monodose que permitan contar con dispositivos para o medicamento antes da súa
administración individualizada.
• Estableceremos unha Rede de capacitación sanitaria para a mellora da seguridade do
paciente: entrenamento de profesionais sanitarios a través da simulación médica. Soluciona
os problemas presentes no modelo asistencial actual para a formación dos profesionais da
saúde, incrementando a seguridade do pacient Permite corrixir a falta de experiencia clínica
e os fallos na coordinación do equipo de profesionais. Coa finalidade de dar resposta a esta
necesidade proponse crear unha Rede de Capacitación Sanitaria que permita incorporar á
práctica asistencial as rutinas do adestramento como modelo para actualizar os
coñecementos clínicos garantindo a seguridade do paciente.
• Implantación de programas de conciliación da medicación en todas as transicións
asistenciais, cando o paciente se despraza entre diferentes niveis asistenciais e entre
diferentes profesionais sanitarios, incluídas as oficinas de farmacia, para pacientes crónicos
(insuficiencia cardíaca, enfermidade obstrutiva crónica, …). O obxectivo é garantir que os
pacientes reciben todos os medicamentos necesarios que estaban tomando previamente
asegurándose de que están prescritos coa dose, a vía e a frecuencia correctas.
• Accións dirixidas á diminución da variabilidade clínica inxustificada:
• Mellorar a comunicación e información con e para os pacientes: Pacientes mellor
informados, capacitados, que poden afrontar con garantías a xestión dos seus
problemas de saúde e polo tanto facer un uso adecuado dos recursos. As novas
tecnoloxías permiten que os pacientes dispoñan, desde dispositivos móbiles e de
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forma segura, de conexión a plataformas que dan acceso a información sobre o
sistema sanitario, sobre temas relacionados coa saúde, e tamén á carpeta persoal de
saúde. Debemos potenciar e favorecer a comunicación fluída e efectiva entre
profesionais e usuarios/sociedade. Accesibilidade nos servizos e prestacións, pero
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tamén
na comunicación
e asesoramento
e consello
profesional
especializado.
Para de
elo, impulsaremos
e despregarase
coa súas
máximas
funcionalidades
a Plataforma
comunicación e información para os usuarios e pacientes “E-saúde”, que permite o
acceso a todos os servizos existentes e a información fiable sobre os problemas de
saúde, ao tempo que facilita a comunicación entre profesionais sanitarios cos seus
pacientes e coidadores, e a cidadanía en xeral.
• Poremos en marcha unha escola on-line para formar e informar aos pacientes e á
cidadanía en xeral.
• Adaptación de servizos sanitarios confortables e amables para os pacientes: Debemos seguir
traballando na humanización dos servizos sanitarios para adaptalos ás especificidades e
demandas dos pacientes e coidador Hospitais e centros de saúde centrados nas persoas, que
ademais de salvagardar a vida, curar e minimizar as secuelas procuren o benestar dos seus
pacientes, axudando a que a persoa e a súa familia pasen o mellor e o antes posible o
contratempo que supón a irrupción dunha enfermidade na súa vida.
• Traballaremos coas asociacións de pacientes para favorecer a educación sanitaria, a difusión
de información útil e fiable, e para favorecer a participación dos pacientes na organización;
formar de maneira regrada a pacientes para convertelos en expertos/competentes na súas
doenzas e que se convertan en referencia para garantir a formación por pares, de paciente a
paciente cos mesmos problemas.
• Consello Asesor de Pacientes: o consello é un instrumento moi efectivo de participación
para recoller e transmitir a pluralidade de situacións e necesidades das persoas con diferentes
problemas de saúde, e tamén as súas experiencias no sistema sanit
• Escola Galega de Saúde para Cidadáns: a participación e implicación de pacientes e
coidadores no coidado da saúde e a enfermidade é clave para mellorar os resultados e o
funcionamento do sistema sanitar Queremos reforzar o potencial da Escola para que os
galegos e galegas teñan cada día maior capacidade de xestionar a súa saúde, e dispoñan de
información e recursos para tomar as decisións máis fundamentadas.
• Fogar dixital: plataforma de comunicación do paciente no seu domicilio cos seus
profesionais, que poden realizar de forma remota e continuada o seguimento tanto do estado
do paciente como da efectividade da terapia ou de programas específicos de rehabilitación
ou de adherencia á medicación. Ao mesmo tempo, os pacientes ou os seus coidadores poden
manter a súa vida cotiá no fogar, preservando a súa calidade de vida e evitando continuos
desprazamentos aos centros sanit Esta plataforma posibilitará distintos servizos aos usuarios:
monitorización domiciliaria e control mediante alarmas; teleconsultas; plans de nutrición e
mantemento físico; formación na enfermidade de cada paciente, rehabilitación monitorizada,
axenda de autocoidados, servizo de apoio a coidadores ou programas de saúde preventivos.
• Instaremos ao Goberno central a revisar a normativa e adaptala ao momento actual
(publicidade sanitaria, IVE de produtos sen glute, …)

PROFESIONAIS
• Promoveremos canles de comunicación cos profesionais.
• Potenciaremos o liderado clínico e de xestión para favorecer a participación e implicación
dos profesionais na organización e xestión do sistema asistenc
• Estabilidade no emprego: Galicia continuará sendo unha das comunidades autónomas que

webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZkRc4zGMuAIJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_ppdeg_20…

92/179

13/10/2019

Untitled

Page 82

ofrece maior estabilidade aos traballadores, a través de ofertas públicas de emprego anua
Adaptaranse as probas e baremos ás necesidades asistenciais e organizativas do Sistema
Público de Saúde de Galicia.
• Especialidades enfermería: dotaremos progresivamente de prazas de persoal enfermeiro
especialista e incorporaremos persoal titulado nas especialidades que demanden os cadros de
persoal do Servizo Galego de Saúd
• Conciliación: a conciliación da vida familiar e laboral inspirará as políticas de persoal na
sanidade pública, con medidas tales como a protección da maternidade ou flexibilización
dos horarios e xornada de traballo, sen desatender a necesidades da poboación.
• Sistema retributivo: continuar aplicando criterios de valoración do cumprimento de
obxectivos e da calidade asistencial no sistema retributivo.
• Promoveremos a presenza dos profesionais no servizo activo máis aló da idade de
xubilación, e do persoal emérito.
• Mobilidade voluntaria: promoveremos a mobilidade voluntaria e continua dos profesionais
entre os diferentes dispositivos a través de concursos abertos e permanent Así mesmo,
abriremos novos itinerarios profesionais entre categorías estatutarias.
• Desenvolvemento profesional: deseñaremos os procesos necesarios para executar o sistema
de desenvolvemento profesional, incentivando a participación, implicación e rendemento
dos empregados do sistema sanitario público de Galic
• Motivación aos profesionais que estean implicados nas boas prácticas asistenciais:
Deseñaremos, desenvolveremos e implantaremos unha sistemática de avaliación das
prácticas asistenciais baseada nos datos recollidos nos indicadores e nos resultados das
auditorías dos procesos “in situ”. Consolidaremos a rede de auditores/avaliadores internos
de Sistemas de Xestión da Calidade e Seguridade no ámbito do Servizo Galego de Saúd
Difundiremos os resultados da avaliación da calidade e da seguridade, garantindo a
transparencia na información coa excelencia como obxectivo.
• Acreditación profesional: Instauración de procesos de acreditación e reacreaditación
profesional, baseados na avaliación de competencias; e crearemos os procesos necesarios
para executar o sistema de desenvolvemento profesional, entendido como o recoñecemento
público, expreso e individualizado do desenvolvemento acadado polo profesional en canto á
experiencia e competencia profesional, coñecementos e formación, actividade docente e
investigadora e compromiso coa organización.
• Excelencia profesional: Promoveremos a incorporación ao noso sistema sanitario de
profesionais de traxectoria profesional excelente desenvolvida noutra comunidade autónoma
ou noutro país.
• Promoveremos convenios e fórmulas de colaboración cos distintos axentes relacionados co
sistema sanitario e/ou coa saúde: colexios profesionais, sociedades científicas, academia,
industria, institucións, axentes sociais,…

INFRAESTRUTURAS SANITARIAS
• Alta Tecnoloxía: Continuaremos coa posta a disposición e en funcionamento das
infraestruturas de alta tecnoloxía diagnóstica e terapéutica nos centros do Servizo de Galego
de Saúde, completando a renovación do equipamento de alta tecnoloxía (Resonancia
magnética, TACs, Aceleradores lineais).
• No ámbito cirúrxico impulsaremos:
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• Quirófanos híbridos: permiten a cirurxía aberta e ao tempo realizar técnicas
endovasculares guiadas por imax Trátase dun quirófano de cirurxía vascular que
incorpora aos seus elementos e tecnoloxía habituais sistemas máis avanzados de
anxiografía dixital e tomografía computerizada intraoperatoria (disposición de imaxe
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médica durante a intervención cirúrxica).
• Plataforma de xestión electrónica de quirófanos: un sistema avanzado que inclúa
todas as fases da actividade cirúrxica: recollerá e facilitará a súa xestión para
mellorar a planificación cirúrxic Inclúe todas as fases, desde a indicación ata toda a
actividade que se fai en prequirófano e post, incluído o check list. Haberá estacións
de traballo para cada profesional.
• En oncoloxía radioterápica elaboraremos e executaremos un Plan galego que inclúa a
renovación e modernización da radiocirurxía
• No ámbito das Tecnoloxías da Información, na próxima lexislatura avanzaremos:
• Na Dixitalización de documentación e incorporación á historia clínica electrónica
para poder exportala a un soporte externo se o paciente a necesita
• Na actualización do sistema da historia clínica electrónica para que o núcleo central
sexa o problema de saúde do pacient Incluirá todos os profesionais de atención
primaria e os procesos asistenciais integrados (PAI) para facilitarlles aos facultativos
a súa aplicación. A información clínica agrúpase arredor dun problema de saúde,
integrando toda a información xerada polos profesionais intervenientes na atención, e
incorpora a enfermería de hospital.
• No sistema integrado de dixitalización, indexación, custodia e xestión da
información clínica, como plataforma de custodia da documentación dixitalizad Un
sistema que permita incorporar información á Historia Clínica Electrónica,
independentemente do formato de orixe, e extraela e exportala a un soporte externo
se o paciente o precisa.
• Central de imaxe: Crear unha central de imaxe que facilite o traballo dos radiólogos,
a visualización con calidade dende calquera localización e a automatización de lectur
Inclúe un sistema de medición da dosimetría aos pacientes.
• Habitación intelixente: habilitaremos os medios técnicos (conectividade) para
facilitar unha asistencia máis segura (identificación dos pacientes, trazabilidade,
monitorización de constant..) e a comunicación (familiares, profesionais, e ocio)
• No ámbito das infraestruturas na vindeira lexislatura comprometémonos a:
• Manter o plan de reformas e melloras nos Centros de Saúde co obxecto de dispoñer
de espazos máis axeitados para facilitar o traballo dos profesionais e maior
comodidades aos usu
• No ámbito das infraestructuras Hospitalarias:
• Execución das obras e equipamento do Plan director do Hospital de Ferrol,
• Finalización do Plan director do Hospital de A Coruña,
• Traslado do Hospital Gil Casares para facilitar a construción da nova
Facultade de Medicina na contorna do Hospital Clínico Universitario de
Santiago de Compostela,
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•• Execución
das obras de reforma
e ampliación
Hospital
de a Costa-Burela,
Posta en funcionamento
dos servizos
do novo do
edificio
de Hospitalización
do
Hospital de Ourense;
• Gran Montecelo. Desenvolvemento e execución.

INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN
• Faremos un Programa de emprendemento e valorización da investigación no Sergas, xa que
é unha organización xeradora de coñecemento centrado nas prioridades sanitarias de Galic O
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programa:
• Apoiará os proxectos de investigación máis próximos ao mercado dos institutos de
investigación sanitaria do SERGAS (máis de 120 grupos e máis de 1.100
investigadores).
• Levará desde o laboratorio ao mercado aquelas tecnoloxías propiedade do SERGAS
con maior potenc
• Apoiaranse os traballos de desenvolvemento realizados entre os grupos de
investigación do SERGAS e empresas tecnolóxicas fomentando a colaboración
público privada, a xeración de propiedade intelectual, a retención do talento
investigador e o desenvolvemento de tecnoloxías en Galic
• Como resultado do programa espéranse xerar empresas de base tecnolóxica e a firma
de acordos de licenza que permitan explotar os resultados de investigación e xerar
retornos económicos que aseguren a sostibilidade do progr
• Rede galega de ensaios clínicos: Propoñemos a creación dunha rede galega de ensaios
clínicos entre os diversos hospitais e centros de atención primaria do SERGAS para
aproveitar ao máximo as sinerxías en investigación clínica e atraer terapias innovadoras en
fases temperás de desenvolvemento. Esta rede galega tería como gran reto integrar as
necesidades dos pacientes coa experiencia dos investigadores e os obxectivos da industria,
co fin de adiantar a chegada dos tratamentos innovadores a Galicia. A posta en marcha desta
rede tamén axudaría a incrementar os ingresos procedentes dos ensaios clínicos en Galicia,
que actualmente se estiman no entorno dos 6,2 millóns de euros anuais. O modelo de
investigación en rede xa funciona actualmente en países de referencia en investigación
clínica como Reino Unido ou Estados Unidos.
• Estabilización de investigadores do Sistema Público de Saúde. O noso sistema de saúde ten
unha tripla vertente: asistencial, docente e investigadora. No ámbito da investigación
avanzamos moito nos últimos anos, especialmente desde a constitución dos tres Institutos de
investigación Sanitaria de Galicia. Os indicadores tanto de produción científica (máis de
1.000 publicacións indexadas en 2015, 14 patentes solicitadas) como de captación de
recursos externos para I+D+i (30 millóns de euros en 2015) así o mostran. Pese a isto, o
sistema arrastra unha debilidade estrutural relacionada coa falta de definición de carreira
investigadora no sistema de saúde. Nos próximos anos, propoñemos convocar prazas
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laborais para dar estabilidade ao colectivo de investigadores dos nosos hospitais, a través de
procesos selectivos que primen a excelencia científica e baixo unha perspectiva de
avaliación independent
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No PPdeG cremos que só cunha educación máis moderna, xusta socialmente e de calidade e cun
Sistema Universitario estable e preparado é posible afrontar os retos de futuro da nosa sociedade.
Por iso, na vindeira lexislatura o noso compromiso se materializará no cumprimento prioritario do
seguinte decálogo:
1.- Renovaremos e actualizaremos a aprendizaxe e potenciación de linguas estranxeiras, afrontando
a progresiva implantación do sistema de plurilingüismo na Educación Infantil de 3 a 6 anos e a
incorporación do inglés nos ciclos de FP.
2.- Reactivaremos a integración real das TIC para acadar o Ensino Dixital en Galicia, a través da
infraestrutura e conectividade axeitada e da xeración e uso de contidos dixitais:
• Mantendo a estrutura do Abalar na rede de centros educativos de Galicia;
• Camiñando no deseño e implementación de novos contidos educativos nos dispositivos
tecnolóxicos empregados polo alumnado galego e
• E habilitando unha plataforma online para a aprendizaxe e ampliación e actualización
permanente do repositorio de contidos dixitais.
3.- Melloraremos a Rede de Bibliotecas Escolares de Galicia, pola súa función como recursos ao
servizo dos procesos de ensinanza e aprendizaxe e ampliación dos coñecementos matemáticos a
partir da introdución da Robótica nos distintos niveis educativos, con especial incidencia na
Educación Primaria.
4.- Converteremos aos centros educativos de Galicia en verdadeiros espazos de aprendizaxe e
innovación, que reúnan estándares de calidade, tanto nas súas instalacións e infraestruturas como no
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desenvolvemento
do de
proceso
duneducativos
modelo educativo
definido (aprendizaxe
de idiomas,a uso
das TIC e prestación
servizos
complementarios);
así como fomentando
súa integral
autonomía e organización, a través do proceso de actualización dos regulamentos orgánicos dos
centros (ROC).
5.- Apostaremos pola liberdade de elección das familias e, dentro da normativa vixente, seguiremos
apoiando a educación pública e a concertada. E incrementaremos a participación das familias no
Consello Escolar de Galicia, a través dunha nova lei que dará tamén máis peso aos colectivos e
representantes da atención á diversidade.
6.- Renovaremos e actualizaremos a formación do profesorado, tanto a inicial (en colaboración coas
universidades) como a permanente, con especial atención á formación en inglés. Estableceremos un
sistema de apoio, orientación e formación no desempeño das actividades de xestión e organización
dos centros educativos, co obxectivo de avanzar progresivamente na profesionalización e autonomía
destes postos.
7.- Definiremos e executaremos unha nova estratexia de FP para mellorar as competencias
profesionais e emprendedoras desde o ensino a través de:
• novidades normativas;
• unha oferta adaptada á contorna e o achegamento e apoio á empresa; á innovación, á
internacionalización e ó emprendemento;
• a potenciación da Rede dos Centros Integrados de FP (CIFP);
• a xeneralización da FP Dual, a orientación profesional e o fomento da calidade.
8.- Desde o respecto á autonomía universitaria, fomentaremos políticas orientadas a seguir
incrementando a colaboración e cooperación entre as tres institucións que integran o Sistema
Universitario de Galicia (SUG), fomentando experiencias concretas para o deseño e execución de
proxectos conxuntos; avances na concreción da especialización de campus; consolidación dunha
oferta singular de graos e másters racional e acorde ás demandas socioeconómicas da nosa
comunidade; graos interuniversitarios; accións de excelencia docente universitaria; e
internacionalización do SUG, tanto da oferta de titulacións como na investigación.
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9.- Comprometémonos a manter a Galicia coas taxas universitarias máis baixas para que ninguén
quede excluído e sen posibilidades de estudar no SUG, ao tempo que apostamos por recompensar
con 500 euros o esforzo académico do alumnado universitario a través do Bono-Premio á
Excelencia que, cada ano, beneficiará a 3.900 alumno/as por ser os 10 mellores expedientes ao
remate 1º, 2º e 3º curso dunha titulación de grao no sistema universitario galego.
10.- Reforzaremos a investigación universitaria de Galicia desde a perspectiva dun modelo
diferenciado, sustentado en actuacións dirixidas ao talento, á consolidación de grupos e ao
desenvolvemento dun sistema integral; e coa definición dunha Estratexia Galega de Investigación
Universitaria para reter talento e incorporar ás políticas de captación de talento para a o I+D que se
promovan nos ámbitos empresariais e tecnolóxicos.
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ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA
A loita contra o abandono escolar, a potenciación dos idiomas e do uso das TIC no ensino, avanzar
na mellora de resultados e na excelencia, o fomento da equidade e a igualdade de oportunidades, a
mellora da convivencia nas aulas e seguir a avanzar nunha escola verdadeiramente inclusiva,
mantéñense como ámbitos prioritarios de actuación en materia educativa.
Tamén resulta prioritario adaptar e modernizar o ensino galego aos tempos que lle toca vivir, tendo
en conta as características demográficas e socioprodutivas de Galicia. É preciso afondar no
mantemento e na mellora das infraestruturas educativas, así como garantir a viabilidade e
sustentabilidade dos servizos educativos complementarios.
Para reforzar a modernización e a calidade do sistema educativo galego, poremos en marcha
políticas educativas que aborden de xeito integral e transversal as posibilidades de mellora que
existen no ensino galego, desde a corresponsabilidade da Administración educativa e dos axentes
integrantes do ensino (docentes, equipos directivos, alumnado e familias) no proceso de
modernización do noso sistema educativo.

Pensando no alumnado propoñemos:
• Realizar unha aprendizaxe de coñecementos a través de currículos adaptados as necesidades
actuais dun mundo cada vez máis globalizado e tecnolóxico. Galicia respectará o marco
normativo e institucional marcado polo Estado, pero sen renunciar a adaptalo á realidade e
ás necesidades do ensino galego.
• Prepararse cara a resolución de situacións tanto no día a día como no futuro profesional, a
través da adquisición permanente de distintas competencias:
• Competencias lingüísticas: O modelo educativo plurilingüe está a posibilitar unha
adquisición de competencias lingüísticas en galego, castelán e linguas estranxeiras
que, lonxe de estancarse, debe acadar novos niveis e estenderse ao conxunto do
alumnado. Afrontarase a renovación e actualización da aprendizaxe e potenciación de
linguas estranxeiras nos distintos niveis educativos, con especial atención ao inglés e
ao portugués. Afrontando:
• A progresiva implantación do sistema de plurilingüismo na Educación Infantil
de 3 a 6 anos
• A incorporación do inglés aos ciclos de FP, para que sexan Ciclos
Plurilingües, onde cobrará especial importancia aquelas iniciativas que
permitan o desenvolvemento da competencia oral.
• Intensificación e extensión da dotación de auxiliares de conversa nativos nos
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distintos centros educativos de Galicia, con especial atención aos centros do
rural.
• Ampliación dos programas de estadías para aprendizaxe de linguas
estranxeiras.
• Acceso a materiais online que permitan intensificar a aprendizaxe de linguas
estranxeiras
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• Competencias dixitais: A utilización das Tecnoloxías da Información e da
Comunicación (TIC) ten evolucionado ata converterse nunha ferramenta básica e
fundamental no proceso de aprendizaxe. Comprometémonos á reactivación da
integración real das TIC para acadar o Ensino Dixital en Galicia, a través da
infraestrutura e conectividade axeitada e da xeración e uso de contidos dixitais:
• Manteremos a estrutura do Abalar na rede de centros educativos de Galicia
• Camiñaremos no deseño e implementación de novos contidos educativos nos
dispositivos tecnolóxicos empregados polo alumnado galego.
• Habilitaremos unha plataforma online para a aprendizaxe e ampliación e
actualización permanente do repositorio de contidos dixitais
• Competencias básicas e clave:
• Mellora da aprendizaxe e compresión de contidos a través do fomento e
dinamización da lectura e renovación da aposta polas BIBLIOTECAS
ESCOLARES como espazo para a aprendizaxe e a adquisición de
competencias lectoras fundamentais para o desenvolvemento do alumnado.
Mantemos o noso compromiso de incrementar a mellora da Rede de
Bibliotecas Escolares de Galicia, pola súa función como recurso ao servizo
dos procesos de ensinanza e aprendizaxe, imprescindibles para a adquisición
das competencias básicas do alumnado e contribuír á súa multialfabetización
a partir do manexo e comprensión de información impresa e dixital.
Queremos apostar pola renovación dunhas bibliotecas escolares inclusivas,
formadoras, modernas e tecnolóxicas; que atendan ao alumnado pero tamén
ao profesorado e ás familias; que aposten por redes de colaboración entre
centros e por máis e mellores experiencias lectoras e de aprendizaxe por
proxectos e metodoloxías activas.
• Fomento da mellora dos resultados en matemáticas do alumnado e innovación
no proceso de ensinanza desta materia polos docentes, ampliando os
coñecementos matemáticos a partir da introdución da Programación e a
Robótica nos distintos niveis educativos, con especial incidencia na
Educación Primaria. Trátase de desenvolver competencias clave como é a
competencia lóxico-matemática e o pensamento computacional desde un
enfoque responsable que reduza e incluso elimine a brecha dixital, loitando
contra o analfabetismo tecnolóxico e funcional. Traballaremos aspectos
como:
• a Programación, xa que dota aos rapaces e rapazas de habilidades na
linguaxe e no modo de organizar o pensamento e cómo abordar os
problemas.
• a Robótica, como o modo principal de interactuar cunha contorna que
xa é plenamente cibernética.
As bases da programación e da robótica deben asentarse sobre o cotiá, o lúdico e a resolución de
problemas, cunha ancoraxe clara en ámbitos como as matemáticas, as ciencias naturais e sociais,
pero tamén a educación artística e musical e, en xeneral, vincularse dun modo transversal a todo o
currículo.
O pensamento computacional é unha das máis poderosas ferramentas de traballo do mundo actual.
Isto está en sintonía cos obxectivos propostos tanto pola UE como polos principais expertos en
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materia educativa en todo o mundo.
• A través da progresiva implantación dunha metodoloxía innovadora de aprendizaxe das
matemáticas fundamentada en experiencias pensadas para o alumando e o profesorado con
dinámicas participativas nas aulas e o fraccionamento do proceso de ensino-aprendizaxe .
• Competencias sociais, cívicas e emocionais. Nos tempos actuais faise preciso compaxinar o
enfoque transversal e complementario de novas competencias precisas para formar cidadáns
capaces de afrontar un mundo en constante transformación.
• Educación social e cívica. Como complemento das accións prioritarias para o
fomento de competencias clave, tamén incidiremos no desenvolvemento de
iniciativas e/ou proxectos interdisciplinarios que poidan servir de modelo de traballo
ou de boa práctica, que contribúan a que o alumnado galego adquira distintas
competencias e educación en valores en áreas como: seguridade viaria, sanidade,
igualdade de xénero, oratoria, tecnoloxías, consumo, deportes e hábitos de vida
saudables, patrimonio cultural, etc.
• Educación Emocional: Cada vez máis o ensino e a aprendizaxe ao longo da vida
camiñan cara a adquisición de competencias clave e profesionais sustentadas en tres
eixos: saber, saber facer e saber ser. A sociedade no seu conxunto está a dar pasos
cara a educación e a formación de persoas capaces de levar adiante un proxecto vital
(persoal e profesional) gratificante, exitoso e socialmente satisfactorio. Nisto ten
especial relevancia a xestión persoal e social das emocións e das relacións
interpersonais, o desenvolvemento dun autoconcepto adecuado dos rapaces e
rapazas, unha atribución de logro que fomente o crecemento persoal e a convivencia
pacífica. Este traballo debe ancorarse nunha educación baseada en evidencias
científicas sólidas e de calidade.
O ensino galego ten que dar pasos para que alumnado, familias e docentes conten con habilidades e
destrezas emocionais:
• Introducindo a educación emocional nas aulas galegas a través de metodoloxía, proxectos
innovadores, etc.
• Desenvolvendo materiais e accións formativas relacionadas coa intelixencia emocional.
• Afondando no traballo sobre a creatividade e no ensino por proxectos
• Recoñecer o esforzo, a capacidade e o traballo do noso alumnado e os proxectos
innovadores postos en marcha polos docentes nos centros educativos. Para elo impulsaremos
unha redefinición da estratexia de recoñecemento ao alumnado, aos docentes e os centros
educativos, co obxectivo de fomentar a cultura do esforzo (alumnado) e da innovación
(docentes/centros).

Pensando nos centros propoñemos:
• Ampliar a súa autonomía e converterse en verdadeiros espazos de aprendizaxe e innovación,
para o que Galicia debe contar con instalacións educativas que reúnan estándares de calidade
que aseguren:
• O benestar do alumnado en canto a seguridade, habitabilidade, accesibilidade e
utilidade, para o que se manterán políticas de planificación e execución de obras de
acordo coas necesidades técnicas e cunha axeitada e realista priorización dos
recursos dispoñibles, no marco de desenvolvemento do Plan de Infraestruturas 20162020.
• O desenvolvemento do proceso de aprendizaxe de idiomas, uso integral das TIC e
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prestación de servizos educativos complementarios para o que avanzaremos na
dotación de equipamento e recursos humanos axeitados para cubrir as necesidades,
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con especial atención aos programas de reforzo, orientación e atención á diversidade.
• O axeitado funcionamento e organización interna dos centros, reforzando a
autonomía dos centros educativos e iniciando o proceso de actualización dos
regulamentos orgánico dos centros (ROC).

Pensando nos docentes propoñemos:
A educación é un campo en constante evolución, isto esixe que os docentes e os equipos directivos
estean ao día e actualizados para responder ás necesidades, demandas e retos que teñen ante si os
alumnos e alumnas da Galicia do século XXI.
A función dos profesionais da docencia é fundamental e a Administración educativa debe axudar e
facilitar o seu desempeño.
• Apoio aos docentes: Renovaremos e actualizaremos a formación do profesorado, tanto a
inicial como a permanente:
• Impulsando a colaboración entre Universidades e Administración educativa galega
no deseño e mellora da formación inicial dos futuros docentes, introducindo melloras
na organización e deseño dos graos de maxisterio.
• Ampliando a oferta de formación permanente para os docentes, tanto funcionarios
como interinos.
• Apostando pola adquisición de novas competencias en linguas estranxeiras (INGLÉS
E PORTUGUÉS) para que nun prazo de dez anos arredor de 1/3 do profesorado teña
o C1.
• Apoio da formación do profesorado orientada a mellorar a cualificación en linguas
estranxeiras tanto dos docentes especialistas como dos que imparten materias non
lingüisticas.
• Impulso de elaboración e uso de materiais online en linguas estranxeiras.
• Apoio aos membros do equipo directivo: Establecerase un sistema de apoio, orientación e
formación no desempeño das actividades de xestión e organización dos centros educativos,
co obxectivo de avanzar progresivamente na responsabilidade, profesionalización e
autonomía destes postos. A Administración educativa debe fomentar a modernización da
gobernanza educativa para desenvolver un novo liderado educativo porque os centros
escolares teñen que ser máis flexibles e capaces de adaptarse a contextos sociais complexos.
Os directores e os equipos directivos teñen que sentirse apoiados na dobre función de
xestión e de proxecto educativo.

Pensando nas familias propoñemos:
As familias son corresponsables no proceso de aprendizaxe dos seus fillos e fillas, polo que hai que
fomentar unha relación e participación máis fluída cos centros e coa administración para que tamén
poidan contribuír a mellorar o ensino galego.
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• Apostaremos pola liberdade de elección das familias e, dentro da normativa vixente,
seguiremos apoiando a educación pública e a concertada.
• Aprobaremos unha nova Lei do Consello Escolar de Galicia, onde se incrementará a
participación de pais e nais, así como de colectivos e de representantes que traballen na
atención á diversidade.
• Potenciaremos a formación de pais e nais dentro do sistema educativo mediante a creación
dunha “escola de pais e nais”.
• Deseñaremos e difundiremos unha Guía informativa para ás Familias, en formato dixital,
para que dispoñan de información e asesoramento en todos aqueles aspectos que teñen que
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ver coa educación dos seus fillos/as (Exemplo de contidos, normativa, proceso de
escolarización, estratexia de convivencia, atención á diversidade, atención a enfermidades
crónicas, etc.)

Afondar na equidade e na xustiza social no acceso á educación
O acceso en igualdade de oportunidades pasa por tratar con equidade ao conxunto do alumnado e ás
súas familias: favorecendo a quen máis o precisa. Para elo na próxima lexislatura
comprometémonos:
• Impulsar aínda máis a equidade no ensino galego, posibilitando unha axeitada atención á
diversidade do alumnado (Necesidades Educativas Especiais, escolarización de inmigrantes,
etc.)
• Mellorar a calidade do transporte escolar, con constante adaptación da prestación do servizo
ás necesidades e á realidade demográfica do conxunto do territorio galego, especialmente no
rural.
• Comedores escolares, velando pola viabilidade deste servizo complementario e aplicando un
modelo no que pagan as familias que poden para que non paguen as que non poden. O
servizo de comedor escolar xestionado pola Xunta de Galicia, baseado na renda familiar e
regulado polo Decreto de Comedores de 2013, é un dos sistemas máis xustos socialmente e
asequibles para as familias de todo o Estado español.
• Libros de texto e material escolar, mantemos un modelo no que se axuda máis ás familias
que máis o precisan, a través do Fondo Solidario e das axudas a libros e material escolar.

Diminuír o fracaso escolar e propiciar a aprendizaxe permanente e adaptada ás demandas da
sociedade
A Estratexia 2020 fixa como obxectivo para España acadar nese ano unha taxa de abandono escolar
do 15 por cento.
• A Administración educativa galega asumirá o reto de aproximarse á porcentaxe do 10 por
cento, obxectivo que mellorará o dato de España e que permitirá a Galicia situarse en niveis
semellantes aos doutros Estados da UE.
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• Contribuiremos
ao éxito
educativo
a partirescolar.
dun novo
que implique
dar pasos
introducir ao ensino
galego
no liderado
Un enfoque
dos obxectivos
educativos
da UEpara
e
España para o 2020 podería entenderse como o éxito educativo de “todo” o alumnado.
Investigacións no ámbito da OCDE apuntan a que algunhas das variables relevantes que
inciden na consecución deste obxectivo de “éxito educativo para todos” son o liderado
escolar e a autonomía dos centros como instrumentos facilitadores e potenciadores do
proceso de ensino-aprendizaxe. A aplicación práctica do liderado e a autonomía no ensino
require desenvolver competencias e habilidades directivas, así como dispoñer de
instrumentos de xestión capaces de facilitar a participación, o compromiso e a implicación
da comunidade educativa, moi especialmente dos profesionais da educación.
• Manteremos o compromiso polo reforzo e innovación educativa e fomento da atención á
diversidade e da convivencia nas aulas para mellorar o rendemento académico e profesional
do alumnado. Para elo avanzaremos na:
• Potenciación dos contratos-programa: Constitúen unha “ferramenta innovadora” para
afondar na mellora do rendemento do alumnado e, dada a súa influencia positiva no
ensino galego, faise preciso seguir con este tipo de accións centradas no reforzo,
orientación e apoio; na mellora das competencias clave; na mellora da convivencia
nos centros e da prevención do abandono temperán e do absentismo escolar; na
mellora do nivel de coñecemento para acadar a excelencia; e na mellora da calidade
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na xestión dos centros.
• Atención á diversidade e escola inclusiva: Mantemos o compromiso co
desenvolvemento e posta en marcha de medidas e accións que teñen como finalidade
adecuar a resposta educativa ás diferentes características e necesidades, ritmos e
estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses e situacións sociais e culturais de todo
o alumnado. E apostamos por unha formación integral do alumnado, coa finalidade
de capacitalo para unha aprendizaxe autónoma e unha participación activa, crítica e
transformadora da sociedade ao longo de toda a súa vida, xunto coa implicación e o
asesoramento dos pais e do resto dos axentes da comunidade educativa. Trataremos
de chegar a acordos e colaboracións coas entidades sociais.
• Convivencia : Reactivamos o compromiso coas accións e medidas encamiñadas a
dotar aos centros educativos e á comunidade educativa dunha serie de recursos que
lles permitan afondar na mellora da convivencia escolar, desde unha óptica integral e
inclusiva. Camiñar para acadar o obxectivo do máximo nivel de convivencia.

Avanzar na consecución de consensos que permitan un clima de entendemento e un pacto a
prol dun ensino de calidade e con capacidade de adaptación aos tempos
Propoñemos atender a demanda da cidadanía de deseñar e acadar un Pacto Educativo en Galicia con
políticas centradas no éxito e na consecución da excelencia do ensino, para o que a educación debe
quedar á marxe da política de confrontación e avanzar no consenso en torno á necesidade de
impulsar:
• O plurilingüismo/aprendizaxe de linguas estranxeiras
• O ensino dixital
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• A autonomía e estándares de calidade dos centros educativo.
• A equidade e a convivencia

FORMACIÓN PROFESIONAL
Nos últimos tempos a formación profesional ten evolucionado moi positivamente en Galicia a
través de distintas modalidades (FP Básica, FP Dual, Grao Medio e Grao Superior, a distancia…). A
FP considérase un elemento fundamental para propiciar unha mellora da empregabilidade e da
cultura do emprendemento entre a mocidade.
Apostamos por unha Formación Profesional que sexa útil para as persoas e para a sociedade galega.
Que sirva para que as persoas podan desenvolver coñecemento, creatividade e talento, porque isto
repercutirán o avance da sociedade galega. Serán estes profesionais de prestixio os que conformen a
nosa sociedade futura e os que podan modernizar e tecnificar solucións aos novos retos que marque
o futuro.
O noso principal obxectivo para a vindeira lexislatura é adaptar a cualificación das persoas que
cursan formación profesional no ensino galego e mellorar a súa empregabilidade.
Queremos impulsar que o noso alumnado aposte pola FP, pero tamén consideramos imprescindible
implicar ás empresas, tanto a gran empresa como a pequena e mediana empresa, e camiñar da súa
man. A FP debe manter lazos moi estreitos coa empresa, apoiando, colaborando e favorecendo o
emprendemento e o desenvolvemento de proxectos que posibiliten o avance das empresas cara
novos sectores estratéxicos, melloren os seus sistemas de producción e incorporen técnicas
innovadoras.
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Faise preciso afrontar a elaboración dunha nova estratexia de FP para adaptar esta formación e os
ciclos ás demandas de cualificación profesional dos sectores produtivos.
Farémolo a través do traballo en dez liñas estratéxicas a desenvolver desde a perspectiva dunha FP
como ferramenta clave para o avance no novo modelo económico e a mellora da produtividade das
empresas galegas, que requiren contar con capital humano especializado e polivalente; e desde a
perspectiva da modernización, tecnificación e prestixio da FP para mellorar as competencias
profesionais e emprendedoras das persoas con capacidade de adaptación aos continuos cambios
tecnolóxicos e do mercado laboral:
• Un novo escenario normativo: As rápidas e continuas transformacións socio-económicas e
tecnolóxicas requiren da definición dun novo marco normativo para o desenvolvemento da
nova estratexia de FP de Galicia para a próxima década
• Unha oferta adaptada á contorna: Resulta necesario unha constante e flexible adaptación da
oferta e dos contidos da FP á contorna socio-produtiva. Apostamos por regular e facilitar a
mobilidade entre a formación profesional e o resto das ensinanzas do sistema educativo. Hai
que reforzar o recoñecemento das competencias adquiridas pola experiencia laboral
axilizando a xestión administrativa do procedemento.
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• O achegamento e apoio á empresa: Detectar as necesidades de formación dos futuros
traballadores en relación coas necesidades e a competitividade das empresas. Mellorar os
convenios na Formación en Centros de Traballo (FCT) e mellorar os sistemas de formación
da poboación desempregada.
• A innovación: Os centros de FP poden ser verdadeiros impulsores da innovación no sector
empresarial galego. Galicia potenciará unha auténtica rede de innovación a través da
implantación territorial dos Centros Integrados de FP. Trátase de por en valor a relación
centro, innovación, empresas para xerar contornos competitivos de alto valor estratéxico.
• A internacionalización: Potenciar a aprendizaxe de idiomas na FP, orientado cara á
adquisición das competencias para desenvolverse no mundo actual e aumentar as
posibilidades de inserción laboral. Aposta por un impulso da mobilidades de alumnado,
profesorado e titulados, xa que os axudará a ser máis competitivos no mundo. A FP debe
acompañar ás empresas galegas no seu proceso de internacionalización co reto de afrontar a
globalización da economía.
• O Emprendemento: Fomento e difusión do plan de emprendemento no sistema educativo
galego, co obxectivo de lograr un avance sensible na cultura do emprendemento no noso
alumnado e propor instrumentos que permitan coñecer os logros alcanzados na capacidade
de emprender. A Rede de Viveiros de Empresa seguirá a ser un elemento fundamental.
• A potenciación da Rede dos Centros Integrados de FP (CIFP): Fortalecemento da oferta
formativa e da súa cooperación e conexión co contorno produtivo sectorial e local, sen
esquecer a promoción de proxectos de mobilidade, perfeccionamento profesional e
cooperación nun contexto europeo e internacional. Ampliar a repercusión destes centros á
hora de facilitar o acceso da mocidade ao primeiro emprego, ao tempo que se avanza no
desenvolvemento dunha cultura da formación permanente, contribuíndo a prestixiar a
formación profesional
• A xeneralización da FP Dual: Hai que difundir e estender entre o alumnado galego as
vantaxes que ofrece esta modalidade de formación en centro educativo e empresa e que
combina a obtención dun título e a remuneración económica. Tratarase de implicar máis ao
alumando e ao sector empresarial para que aproveiten esta formación.
• A orientación profesional: Imos afianzar e poñer en marcha novos mecanismos de difusión,
información e orientación sobre a formación profesional. Novo impulso aos servizos de
información e de orientación profesional para incentivar e fomentar a tomar de decisións
sobre educación, formación e traxectorias profesionais do alumnado galego.
• A calidade: O compromiso coa cultura da calidade e a súa acreditación na formación
impulsa o desenvolvemento dun modelo de traballo por procesos para satisfacer as
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necesidades e demandas de alumnos e equipos docentes en relación coa mellora continua.
Tratamos de modernizar e facer máis eficaces os sistemas de educación e formación
profesional e mellorar a articulación entre o ensino, a formación e o emprego.

SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA
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As universidades manterán o apoio financeiro da Administración educativa galega para que poidan
cumprir a súa tripla misión de ensinar, investigar e transferir e intercambiar coñecemento co resto
da sociedade.
As políticas irán orientadas a seguir incrementando a colaboración e cooperación entre as tres
institucións que integran o Sistema Universitario de Galicia (SUG) en beneficio dunha mellor
formación dos nosos mozos e mozas. Tamén se traballará para mellorar a capacidade investigadora
e os resultados da investigación universitaria, ao tempo que hai unha especialización dos campus
universitarios.
• Mellora da oferta de titulacións e apoio á excelencia no SUG: O traballo de coordinación e
ordenación do SUG centrarase en:
• Fomentar avances e novos niveis de colaboración e cooperación entre as tres
universidades galegas coa suma de experiencias concretas para o deseño e execución
de proxectos conxuntos. Como exemplo, impulsaranse mecanismos de colaboración
interuniversitaria que faciliten a accesibilidade a todo tipo de recursos e, en especial,
a laboratorios e equipos por parte do persoal investigador das tres universidades
galegas.
• Avanzar na concreción da especialización de campus en áreas/sectores como:
Agroalimentación/ Naval e transferencia/ Auga e termalismo/ Ciencias Sociais e
Creatividade
• Consolidar no SUG unha oferta singular de graos e másters racional e acorde ás
demandas socioeconómicas da nosa comunidade. Promover a impartición de
docencia en inglés, sobre todo no caso da formación inicial de profesorado
(Maxisterio)
• Accións de excelencia docente universitaria: impulsar e apoiar o progresivo emprego
do inglés nos graos universitarios; promover a oferta de titulacións
interuniversitarias; apoio a estratexias de fomento do emprendemento e da
empregabilidade; deseño e impartición de másters de excelencia.
• Propiciar un salto na internacionalización do SUG tanto da oferta de titulacións como
na investigación.
• Apoio ao alumnado que curse estudos universitarios en Galicia para que ninguén quede
excluído do SUG: Asumimos o compromiso de facilitar o acceso dos galegos e das galegas
aos estudos universitarios de xeito que ninguén quede excluído do SUG nin da posibilidade
de estudar, como clara aposta pola equidade do noso sistema educativo. Dito compromiso
materialízase en:
• Manter as taxas académicas máis baixas do Estado
• Reforzar a política de bolsas complementarias
• Recompensaremos o esforzo académico do estudantado universitario a través dun BONOPREMIO Á EXCELENCIA, de xeito que os 10 mellores expedientes do alumnado que
remate 1º, 2º e 3º curso dunha titulación de grao no sistema universitario de Galicia recibirán
unha compensación de 500 euros. Estimamos que 3.900 alumno/as beneficiaranse cada ano
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do Bono-Premio á excelencia. Un alumno/a poderá optar durante tres anos a esta axuda, ao
rematar cada curso académico e acceder ao seguinte.
• Apostaremos pola retención e especialización do talento na investigación universitaria e pola
transferencia de coñecementos á sociedade, reforzando a investigación universitaria de
Galicia, desde a perspectiva dun modelo diferenciado que se ten que abrir camiño no actual
contexto socioeconómico e entre os diferentes enfoques cos que se aborda o I+D+I en
España e no mundo:
• O modelo estará sustentado en actuacións dirixidas ao talento, á consolidación de
grupos e ao desenvolvemento dun sistema integral de apoio á investigación
• Definiremos unha Estratexia Galega de Investigación Universitaria para reter talento,
incorporando as políticas de captación de talento para a I+D que se promovan nos
ámbitos empresariais e tecnolóxicos. A devandita estratexia procurará:
• modernizar os mecanismos de incorporación de investigadores de referencia
aos centros dependentes das universidades;
• mellorar as condicións necesarias para crear un entorno capaz de reter aos
investigadores universitarios cualificados
• optimizar a estruturación do sistema para dotar aos centros de investigación,
tanto aos xa existentes como aos que se creen, dun elevado grado de
autonomía e responsabilidade.
• implicar activamente ás universidades e á comunidade científica galega nos
procesos a prol do sistema de investigación universitaria.
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A crise, e o seu impacto en moitas familias, especialmente nas que contan con máis obrigas
familiares ou sufriron as consecuencias da perda do seu emprego, esixiunos a todos un esforzo
solidario. Somos conscientes do impacto da crise nas condicións de vida de moitas familias, e por
iso as políticas sociais foron ás que dedicamos un maior esforzo orzamentario a pesar das
restricións orzamentarias.
Hoxe, as familias con dificultades teñen máis ferramentas e instrumentos de apoio que as que
existían no 2009: incrementamos nun 47% os cartos dedicados á inclusión social, reformando a lei
en función do acordado nos pactos sociais; puxemos en marcha programas específicos para que
ningunha familia quedase sen fogar, e para evitar os cortes de luz por impago; e somos unha das tres
comunidades autónomas que mantén un complemento ás pensións non contributivas. Apoiamos á
infancia, con maiores deducións fiscais para as familias con fillos; e en Galicia hai hoxe máis prazas
públicas en garderías das que nunca houbo, un 75% máis que en 2009. Nese ano, pese a contar con
moitos máis recursos, en Galicia eran atendidos 14.000 dependentes; mentres que hoxe, con menos
recursos, o son preto de 50.000. E incrementamos nun 32% as prazas públicas en residencias,
centros de día e centros especializados para os nosos maiores. Como consecuencia, e por dar un só e
significativo dato, Galicia é unha das únicas catro comunidades autónomas que reduciu a taxa de
pobreza desde o ano 2009, e a cifra fica ben por baixo da media estatal.
Pero sabemos que non abonda. Que hai que continuar reforzando as políticas sociais, para
restablecer a igualdade de oportunidades e de acceso aos servizos fundamentais que a crise
deteriorou.
Que hai que seguir apoiando ás familias e especialmente ás que teñen nenos, porque a recuperación
demográfica é o maior dos retos que Galicia ten por diante. Que hai que seguir estendendo os
programas que contribúen á integración social das persoas máis desfavorecidas, e tamén apoiar ás
familias de rendas medias que asumen máis cargas familiares. Que temos que continuar ampliando
as prestacións por dependencia ata que ningunha persoa que o precise quede sen ela. Que temos que
afondar nas medidas que permiten que os nosos maiores gocen dunha maior calidade de vida e
autonomía persoal. E que temos que continuar mellorando á atención e as oportunidades ás persoas
que teñen capacidades diferentes.
A estes obxectivos van dirixidas as seguintes propostas.

APOIAR ÁS FAMILIAS, PROTEXER Á INFANCIA E XERAR UN
ENTORNO SOCIAL QUE FAVOREZA A DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA
Nos próximos catro anos seguiremos traballando para impulsar a natalidade, apoiar o coidado dos
fillos e mellorar a conciliación familiar e laboral, reforzando as axudas directas ás familias como
bases para que Galicia siga sendo a Comunidade onde maiores facilidades teñan as familias para ser
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pais e nais.
Temos que seguir preservando os dereitos dos nenos. Por iso seguiremos desenvolvendo unha
cultura da promoción do bo trato á infancia e á adolescencia. O noso obxectivo coa infancia
transmitirase a todos os axentes políticos, sociais, económicos e de calquera outra índole para
mellorar a vida dos nenos e nenas galegos.
Para poder acadar estes obxectivos o PPdeG porá en marcha as seguintes actuacións:
• Despregar as medidas previstas no Programa de Apoio á Natalidade para avanzar no Plan
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Demográfico de Galicia.
• Seguir impulsando a Tarxeta Benvida para que aquelas familias que queiran ser pais e nais
perciban unha axuda directa de 100 euros ao mes desde o nacemento e durante un ano para
que poidan afrontar os gastos básicos dos nacidos. (ampliar os beneficiarios ata os tres anos
en familias en risco de pobreza ou exclusión)
• Continuar impulsando unha rede de recursos para nenos e nenas de 0-3 anos, co fin de
chegar a unha ratio de cobertura de mais do 40%.
• Aumento do Bono Concilia para garantir no curso escolar lista de espera 0 nas Escolas
Infantís de 0-3 anos.
• Consolidación e despregue do Bono Coidado e a posta en marcha do servizo de atención no
fogar á infancia.
• Consolidación de escolas infantís de 0-3 anos en grandes empresas e polígonos industriais
de Galicia.
• Consolidación do recurso de CASAS NIÑO para que tódolos concellos de Galicia teñan
recursos de conciliación.
• Programa de recoñecemento da labor dos avós e avoas no coidado dos menores.
• Impulsaremos unha Lei de Impulso Demográfico en Galicia baseada nun gran pacto político
e social.
• Impulso da creación dun fondo de cohesión demográfico e introdución da cuestión
demográfica na axenda política nacional e europea a través da participación activa en foros
nacionais e internacionais en materia demográfica.
• Incorporación da perspectiva demográfica no deseño e desenvolvemento das política
públicas.
• Elaboración dun programa de recursos para os menores con discapacidade que contemple
medidas para fomentar unha vida normalizada mediante servizos de conciliación, axudas
para a adquisición de equipamentos e programas que promovan o desenvolvemento das
habilidades e competencias adecuadas nos pais e nais para o exercicio das súas
responsabilidades de coidado, apoio, atención e educación dos seus fillos.
• Programas públicos de mediación orientados a familias (asesoramento a familias con fillos
conflitivos,…); seguindo o modelo da intermediación familiar pero dirixido ás relacións
paterno-filiais en caso de descendentes conflitivos.
• Sensibilización dos axentes económicos e sociais en materia de corresponsabilidade,
conciliación e racionalización de horarios. Fomento da implantación de plans de
conciliación nas empresas a través, entre outros, do establecemento de cláusulas sociais nas
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licitacións públicas.
• Posta en marcha dun portal de conciliación impulsando programas de lecer inclusivo, tempo
libre e respiro familiar.
• Posta en marcha do Observatorio da Familia e Infancia.
• Creación do rexistro de acreditación de familias monoparentais.
• Fortalecemento do apoio ás entidades de iniciativa social que desenvolven programas de
apoio ás familias.
• Lei de Mediación Familiar
• Elaborar a II Estratexia de apoio ás familias numerosas 2017-2020.
• Elaborar unha Programa de Axudas específico para as familias monoparentais.
• Promover a visión positiva da infancia e promoción da participación infantil.
• Programa para facilitar o éxito escolar dos menores tutelados polo sistema de protección da
infancia.
• Programa de intervención para o tratamento e a prevención da violencia filioparental.
• Activación dunha rede de pisos supervisados para o fortalecemento da integración social dos
menores que cumpran medidas xudiciais.
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• Mellorar o apoio técnico e económico do acollemento familiar.
• Potenciar a prevención primaria na infancia.
• Reforzar a prevención mediante programas de preservación familiar que melloren a
competencia e capacitación parental e a parentalidade positiva.
• Posta en funcionamento dun centro de protección específica para menores con problemas de
conduta.
• Desenvolver un programa de asesoramento e coordinación de actuacións na atención do
maltrato infantil.
• Fomentar a intervención dos educadores sociais nos concellos para orientar e apoiar ás
familias que conten con menores con alteracións condutais como medida de prevención e co
fin de evitar a institucionalización.
• Incrementar a achega económica por praza para a atención aos menores.
• Sensibilización e difusión da importancia dos acollementos familiares por parte da
sociedade.
• Desenvolver un plan de mellora das instalacións dos centros de menores
• Incrementar os equipamentos e servizos de atención a menores con medidas de protección
da Xunta de Galicia evitando o internamento e favorecendo a reintegración na familia
biolóxica

FAVORECER A INCLUSIÓN SOCIAL
De conformidade co artigo 25 da Declaración dos dereitos humanos, que estipula o dereito de toda
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persoa a ter “un nivel de vida axeitado que lle asegure, así como á súa familia, a saúde e o benestar
e, en especial, a alimentación, a vestimenta, a vivenda, a asistencia médica e os servizos sociais
necesarios; así como tamén aos seguros de desemprego, enfermidade, invalidez, viuvez, vellez e
outros casos de perda dos seus medios de subsistencia por circunstancias independentes da súa
vontade”, as administracións, xunto coa implicación de toda a sociedade, ten a obriga de impulsar
accións destinadas a loitar contra a exclusión social. Por iso, para o Partido Popular a loita contra a
pobreza e a exclusión social constitúe un dos obxectivos principais.
Para conseguilo, seguiremos o camiño das catro “C”: causas que a provocan, compromiso de
tódolos sectores implicados, compromisos orzamentarios e coordinación.
Pensando nas persoas, o PPdeG seguirá poñendo en marcha medidas dirixidas á recuperación do
nivel de vida anterior á crise; e servizos que atendan en primeiro lugar ás rendas máis baixas, pero
tamén ás clases medias, excluídas xeralmente dos programas da administración. Por iso na seguinte
lexislatura continuaremos o traballo comezado no 2009 para paliar esta situación a través das
seguintes medidas:
• Adaptación no primeiro ano de lexislatura da Lei de Servizos Sociais de Galicia que garanta
os dereitos sociais dos galegos e das galegas.
• Impulsar a coordinación política e técnica entre Xunta de Galicia, deputacións provinciais e
concellos, incluída a FEGAMP e as ONGs implicadas, para a promoción de subsidiaridade e
prestación conxunta de servizos sociais.
• Favorecer políticas sociais e medidas de apoio á renda dirixidas ás persoas e familias con
menos recursos económicos ou risco de exclusión social, garantindo uns ingresos mínimos
vitais para a súa autonomía e benestar social básico implantando tramos que modulen a
percepción da Renda Social prevista na Lei 10/2013, para facela mais flexible e
comprometendo os seus prazos.
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• Mellorar a liña de axudas e subvenciones para a inserción laboral de persoas beneficiarias de
RISGA ampliándoa a empresas para favorecer a oportunidade de continuidade da inserción
unha vez rematada a subvención por parte da administración.
• Axilizar e abreviar prazos de resolución das axudas de inclusión social, así como reforzar as
estratexias de intervención social mediante o incremento de persoal.
• Programas de mellora da empregabilidade e emprendemento dirixidos a persoas en risco e
situación de exclusión.
• Programa Galego de Apoio Directo aos mais desfavorecidos. Contribuír á redución da
pobreza e a romper a transmisión da pobreza extrema de xeración en xeración.
• Seguir traballando e consolidando a Axenda Social Única de Galicia como marco xeral e
instrumento de intervención en materia social coas persoas, familias e colectivos mais
desfavorecidos ou en risco de exclusión social de Galicia.
• Seguir fomentando o traballo en coordinación coas Administracións públicas conforme ás
competencias de cada unha delas establecidas na Lei de servizos sociais de Galicia, poñendo
a disposición dos servizos sociais comunitarios os recursos económicos e humanos
necesarios para unha mellor atención aos usuarios demandantes de atención social en cada
ámbito de intervención.
• Elaborar e por en marcha un Plan Integral de Atención ás Persoas sen Fogar en Galicia, en
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZkRc4zGMuAIJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_ppdeg_2…

111/179

13/10/2019

Untitled

claro paralelismo coa Estratexia Nacional de Persoas sen Fogar 2015-2020 e as medidas
establecidas na Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2014-2020. A elaboración deste
plan partirá dunha análise e diagnose da situación en Galicia, coa colaboración e
participación de profesionais de entidades de iniciativa social especializadas e persoas
expertas na materia. As medidas específicas comprendidas neste plan estarán dirixidas á
prevención, á atención integral das situacións persoais de persoas sen fogar e á
sensibilización social.
• Elaboración e publicación do decreto de desenvolvemento da Lei 10/2013, de inclusión
social, no relativo á declaración de zonas de intervención social especial e plans integrais de
transformación dirixidos a áreas urbanas e periurbanas onde se concentran de maneira
significativa ou anómala situacións de exclusión social.
• Atender de forma específica e con solucións innovadoras o acceso aos servizos do Sistema
de Servizos Sociais e a programas e recursos de inclusión social ás persoas que residen en
áreas rurais, especialmente aquelas mais afectadas polos desequilibrios territoriais e outros
impactos do cambio demográfico.
• Levar a cabo en zonas rurais programas e procesos estratéxicos a nivel comunitario para
mobilizar recursos promotores do desenvolvemento socioeconómico destes lugares e da
calidade de vida dos seus habitantes, de forma especial e dirixidos ás persoas que se atopan
en risco de exclusión social.
• Apoiar o acceso e fomentar os recursos residenciais de carácter estable específicos para
persoas sen fogar en situacións de grave deterioro e sen aloxamento alternativo, como o
servizo de acollida básica, e aqueles de carácter transitorio vinculados á participación en
proxectos de inclusión, como o servizo integral de inclusión sociolaboral.
• Impulsar unha oferta de servizos de aloxamento que mellore a adaptación ás circunstancias
que presentan as persoas sen fogar e promover a súa existencia no territorio galego co fin de
poder facilitar unha resposta rápida ás necesidades que presentan.
• Implantación do complemento por vivenda contemplado na Lei de Inclusión Social de
Galicia, coordinado co bono alugueiro e as axudas municipais.
• Impulsar o Programa Reconduce, dirixido á atención de situacións persoais de risco de
desafiuzamento, mellorando o acceso, a través do reforzo de novos equipos profesionais nas
provincias e da ampliación das súas funcionalidades.
• Coordinar co IGVS medidas e actuacións dirixidas en apoio á vivenda das persoas e familias
con menos recursos económicos.
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• Seguir traballando para a erradicación do chabolismo e a infravivenda en todo o territorio
galego.
• Fomentar e ampliar as medidas e axudas de apoio ás familias con menores a cargo para a
loita contra a pobreza infantil, establecendo de forma especial programas de atención
educativa e apoio familiar.
• Habilitar, a través do desenvolvemento regulamentario da Lei 10/2013, de inclusión social,
con carácter previo a súa xustificación, un procedemento para o pago anticipado das Axudas
de Inclusión Social que favoreza a axilización e acceso aos recursos concedidos a familias
con menores, especialmente cando estes resulten beneficiados pola axuda.
• Garantir a cobertura do gasto farmacéutico de todas aquelas familias galegas que se atopan
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en risco de exclusión social, en especial aquelas que teñen fillos menores a cargo.
• Seguir apoiando e dotando ás familias con menos recursos con axudas que garantan a
cobertura en necesidades enerxéticas básicas.
• Impulsar medidas dirixidas á mellora da calidade profesional e o traballo en rede.
• Promover o deseño e desenvolvemento dunha plataforma virtual para a información,
comunicación, intercambio de experiencias e coñecementos e cooperación entre os/as
profesionais dos equipos de inclusión sociolaboral e entidades de iniciativa social que
desenvolvan programas de inclusión social.
• Desenvolver procesos participativos para implicar ás entidades de iniciativa social que
desenvolvan programas de inclusión en cuestións relativas á planificación e programación
de intervencións técnicas previstas no desenvolvemento da Estratexia de Inclusión Social de
Galicia 2014-2020.
• Impulsar fórmulas de colaboración do sector privado nos obxectivos de inserción laboral das
persoas en situación ou risco de exclusión social e desenvolver regulamentariamente o selo
de empresa inclusiva, establecido na Lei 10/2013, de inclusión social.
• Seguir traballando conxuntamente e apoiando ás entidades de iniciativa social de Galicia cos
recursos necesarios para que poidan seguir realizando o seu traballo en programas de
inclusión social e inserción sociolaboral coas persoas e colectivos máis desfavorecidos ou en
risco de exclusión social.
• Continuar impulsando actuacións e medidas dirixidas ás persoas inmigrantes e á poboación
xitana, por ser colectivos máis vulnerables e de maior risco de exclusión social.
• Garantir as medidas e actuacións necesarias para dar a mellor cobertura e atención á
poboación refuxiada que chegue a Galicia, garantindo sempre a súa acollida,
acompañamento e a súa posterior inserción social.
• Seguir mellorando o Plan Concertado e as Ordes de financiamento para a especialización e
crecemento dos Servizos Sociais municipais, nomeadamente os traballadores sociais,
educadores sociais e outros técnicos para garantir equipos multidisciplinares.
• Posta en marcha do Observatorio Social de Galicia.

PROMOVER UNHA MELLOR CALIDADE DE VIDA PARA OS NOSOS
MAIORES
Debémoslle todo aos nosos maiores. A concienciación social en relación coa adopción de hábitos de
vida saudables, o aumento da esperanza de vida libre de dependencia e a mellora da calidade de
vida das persoas que se atopan xa nunha situación de dependencia son obxectivos do Partido
Popular de Galicia, e marcará a folla de ruta das políticas de prevención e promoción da autonomía
persoal nos próximos anos.
Podemos dicir que en materia de atención á dependencia, hoxe en Galicia estamos mellor que hai
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apenas seis anos. Pero mentres haxa un só dependente con necesidades por cubrir, haberá traballo
por facer.
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Temos a obriga de seguir completando os servizos de dependencia. Porque o noso obxectivo é dar
máis cobertura e de maior calidade a un número superior de galegos e galegas. O firme compromiso
do Partido Popular de Galicia tradúcese nunha aposta decidida por mellorar a calidade de vida
daqueles que teñen limitada a súa autonomía persoal.
Para conseguilo o PPdeG porá en marcha as seguintes medidas:
• Posta en marcha de novas infraestruturas que alberguen servizos tanto de carácter básico
como terapéutico, coa construción nas grandes areas sociosanitarias con maior demanda de
residencias (Vigo, Pontevedra, Ferrol, Santiago, Coruña, Ourense e Lugo) e coa ampliación
de prazas públicas en residencias co obxectivo de ampliar 1.000 novas prazas no período
2016-2020.
• Adaptación de vivendas para que as persoas maiores poidan gozar dunha maior calidade de
vida no seu entorno.
• Promover un pacto social entre xeracións para o desenvolvemento dunha sociedade de
benestar.
• Impulsar a creación de foros de participación cidadá onde se valore a contribución das
persoas maiores na construción e mantemento da sociedade do benestar visibilizando as súas
achegas na facilitación da vida cotiá.
• Promover programas de participación cidadá de execución mixta (profesionais e
voluntarios) que melloren a súa calidade e personalización e axuden a simplificar a
complexidade da vida diaria a través de iniciativas de intercambio de atencións e apoios
entre xeracións.
• Deseñar territorios e cidades amigables coas persoas maiores. A Organización Mundial da
Saúde está a realizar unha valiosa contribución neste aspecto a través do proxecto “Cidades
e territorios amigables coas persoas maiores” que está a achegar un innovador marco de
reflexión, propostas e iniciativas desde o protagonismo das propias persoas maiores.
• Promover mais servizos de respiro familiar a través da axuda no fogar, a atención diúrna,
nocturna e residencial.
• Continuar fomentando a lista de espera cero nos servizos de SAF Dependencia, garantindo
un crecemento do 10% anual no período de 2016-2020 para chegar a 9 millóns de horas de
atención.
• Revisar o sistema de participación no custe de servizos de atención á dependencia e servizos
de libre concorrencia de atención a persoas con discapacidade excluíndo as pensións
mínimas.
• Axilizar os prazos de resolución de Grado e Programa Individual de Atención a través da Lei
de Dependencia
• Promover o envellecemento activo e seguir incrementando os servizos de libre concorrencia
de atención ás persoas maiores para incidir na prevención das situacións de dependencia ou
minguar a posibilidade de agravamento social,
• Priorizar na asignación de servizos e recursos de promoción da autonomía e atención á
dependencia o arraigo da persoa á súa contorna.
• Implantación da Historia Social Única en todos os municipios de Galicia, que aportará unha
visión integral das necesidades individuais e familiares da persoa.
• Prestación de novos servizos que aborden a atención do envellecemento nas persoas con
discapacidade, así como a abordaxe temperá das demencias e a enfermidade mental.
• Colaboración económica e técnica coas entidades locais que desenvolvan servizos de
proximidade e actividades con carácter preventivo, favorecendo tanto a autonomía persoal
dos nosos maiores (talleres estimulativos de memoria, fisioterapia, lecer activo, estimulación
cognitiva, física…).
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• Seguir promovendo e fomentando a Universidade Senior como medida para o
envellecemento activo dos nosos maiores.
• Desenvolvemento de novos modelos de teleasistencia e/ou apoios baseados na tecnoloxía
que fomenten a vida autónoma e nos propios fogares, especialmente para persoas que vivan
soas ou puideran chegar a facelo.
• Deseño e posta en marcha dun modelo de seguemento e apoio emocional para as persoas
maiores que vivan soas.

POTENCIAR AS POLÍTICAS DE APOIO E INTEGRACIÓN DAS PERSOAS
CON DISCAPACIDADE
No PPdeG cremos que é unha obriga de calquera administración responsable ser sensible coas
necesidades que presentan as persoas que son máis vulnerables e que máis precisan do noso apoio.
Por iso o Grupo do PPdeG no Parlamento de Galicia promoveu a modificación da Lei 13/2008, de
Servizos Sociais de Galicia co obxecto de regular dous novos instrumentos sociais: O concerto
social e o acordo marco.
• O concerto social nace como figura que destaca e recoñece o papel que neste ámbito tiveron
as entidades de iniciativa social, dotándoas dun novo mecanismo que permita impulsar as
relacións entre as Administracións Públicas e as entidades, á vez que dote de maior
seguridade xurídica as activades económicas deste sector.
• O Acordo Marco para a xestión de Servizos Sociais coas entidades prestadoras de servizos
sociais xurde coa finalidade de atender a libre elección da persoa destinataria do servizo de
que se trate.
No PPdeG queremos continuar con esta liña de traballo para mellorar a calidade de vida das persoas
con discapacidade e as súas familias e por iso nos próximos catro anos:
• Poremos en funcionamento, de acordo coas entidades sociais que as representan, novos
servizos residenciais, de día e ocupacionais para as diferentes discapacidades nas areas
sociosanitarias de maior demanda (Vigo, Ourense, Santiago, Coruña, Pontevedra, Ferrol,
Lugo, Monforte, A Mariña, Valdeorras, Salnés e Verín), co obxectivo de ampliar 1.000 novas
prazas no período 2016-2020.
• Desenvolver en colaboración cos concellos medidas que melloren a accesibilidade da
cidadanía aos seus servizos a través do apoio das persoas voluntarias: recollida de queixas e
reclamacións, facilitación de trámites, apoio e orientación ante unha diversidade de
cuestións que aparecen na vida cotiá.
• Aumentar progresivamente a rede de Atención Temperá e os servizos de transición á vida
adulta e independente.
• Creación dun sistema Galego de información sobre a Discapacidade. (Accesibilidade).
• Promover a harmonización de toda a normativa para ver á discapacidade como un fenómeno
social con implicacións humanas, sociais, políticas, económicas, normativas e culturais
• Un programa de educación inclusiva para as persoas con diversidade desde preescolar ata
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educación superior, cunha clara e eficiente capacitación e sensibilización de mestres,
directivos de escolas e pais de familia de persoas sen diversidade.
• Un programa específico de emprego e capacitación de persoas con discapacidade.
• Accións que garantan a accesibilidade electoral a través de medidas normativas e de
procedemento que deberán implementarse para eliminar as barreiras físicas, socioculturais
ou de comunicación que impiden ás persoas con discapacidade participar e exercer o seu
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dereito ao voto.
• Impulsar a incorporación das mulleres con discapacidade ao mercado laboral a través de
subvencións dirixidas a fomentar o emprego estable e de calidade, así como apoiar ás nais
con discapacidade ou ás nais de fillas ou fillos con discapacidade na procura e consolidación
dun emprego.
• Liñas de axudas a persoas con discapacidade para a adquisición de medios e dispositivos
para fomentar a vida independente (prótese, cadeiras de rodas, adaptacións do fogar,…)
• Colaboración económica e técnica coas entidades locais que fomenten as medidas de
accesibilidade e deseño universal a través de plans de actuación, incluíndo o transporte para
o acceso aos servizos.
• Posta en marcha de medidas de financiamento coas entidades sociais para a posta en marcha
de novas prazas ou mantenemento das existentes.
• Seguir fomentando o acceso de prazas para persoas con discapacidade na Administración
autonómica (a xeral e a intelectual) garantindo o cumprimento de cota de reserva.
• Implicar ao terceiro sector na potenciación da inserción laboral mediante accións estables de
colaboración cos sistemas públicos de emprego e nos sectores produtivos do rural.
• Promover o acceso ao mercado laboral e ao autoemprego das persoas con discapacidade
mediante medidas integradoras e de apoio.
• Posta en marcha dun plan de eliminación de barreiras arquitectónicas e desenvolvemento do
decreto en materia de accesibilidade universal
• Promover accións de apoio a persoas con discapacidade intelectual e saude mental
favorecendo o acceso á formación e ó emprego.
• Regular as condiciones básicas de accesibilidade e non discriminación para as persoas con
discapacidade intelectual, para que na súa interacción cos contornos, produtos e servizos non
resulten excluídas, con especial atención á lectura fácil, á sinalética e aos apoios e solucións
tecnolóxicas.
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Os mozos e mozas que hoxe habitan Galicia son o futuro da nosa sociedade, da nosa economía, o
vehículo da nosa cultura e a esperanza da nosa demografía. Eles son o noso principal activo.
Por iso, no Parlamento de Galicia aprobamos en xuño de 2012 a primeira Lei de Xuventude da
historia de Galicia, onde se blindaban os dereitos e se garantían as oportunidades para todos os
mozos galegos. Ese mesmo ano, no mes de novembro, aprobábamos no Parlamento galego a Lei de
Acción Voluntaria de Galicia, unha norma que substituíu a un texto que databa do ano 2000 e que
ten por obxectivo principal facer a Lei máis eficiente, ao mesmo tempo que se adapta ás novas liñas
de voluntariado da Unión Europea.
O PPdeG quere seguir o camiño comezado a través dos Plan Estratéxicos de Xuventude 2010-2013
e o 2014-2016, co obxectivo de lanzar unha política de Xuventude máis eficaz e coordinada,
consensuada coa propia mocidade, que defina recursos e medidas eficaces e modernas para
favorecer a creación de oportunidades para todos os mozos e mozas.
Por iso nos próximos catro anos poremos en marcha as seguintes medidas:
• Poñendo en marcha as medidas que se enumeran no apartado de emprego xuvenil.
• Seguir aumentando e potenciando os programas xuvenís para reforzar a empregabilidade e
as competencias profesionais, contribuíndo á mellora da súa formación mediante a
adquisición de experiencia profesional para a súa incorporación ao mercado de traballo, ao
tempo que se apoia a adquisición de competencias en idiomas estranxeiros; como se
especifica no apartado do programa relativo a Educacion.
• Incrementar o número de prazas en campamentos de verán.
• Conceder máis Premios Extraordinarios de Bacharelato e de FP superior, e premiar a
excelencia.
• Poñer en marcha, como fórmula de participación da mocidade nas institucións públicas, o
Consello Asesor e Consultivo de Galicia.
• Creación dentro das infraestruturas con posibilidades técnicas os Espazo Xove
Emprendedor, oficinas dotadas con mobiliario, teléfono e wifi onde os mozos e mozas
poidan preparar e ensaiar a súa idea de negocio.
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• Posta en marcha dos premios ao talento mozo, nas modalidades individual e colectivo.
• Potenciación da figura do correspondente informativo nas universidades e ampliación aos
galegos do exterior.
• Certificación de profesionalidade no eido do ocio e tempo libre.
• Creación do carné do voluntario, como forma de identificar e bonificar a figura da persoa
voluntaria.
• Potenciar o voluntariado como fórmula de participación na sociedade a través da posta en
marcha de programas de voluntariado en áreas como maiores ou medio ambiente, que
permitan aos galegos e ás galegas obter o certificado de experiencia voluntaria como método
de adquisición de competencias transversais altamente valorada polo tecido empresarial.
• Fomentar a participación da mocidade na vida pública mediante novas canles de
participación. Poremos en marcha foros de participación trimestral onde os mozos e mozas
poidan trasladar as súas inquedanzas para a elaboración dos programas de xuventude.
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No PPdeG estamos convencidos de que a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes debe
constituír un obxectivo prioritario para calquera goberno. Nin Galicia nin ningún outro país poderá
considerarse terra de benestar mentres as mulleres e nenas que o habitan sufran discriminacións,
violencia nas súas diferentes formas e se lles impida desenvolver os seus proxectos vitais en
liberdade. Do mesmo xeito, nin Galicia nin ningún outro país desenvolverá plenamente o seu
potencial económico, social e cultural se non é co concurso das mulleres que o habitan.
Desde estes convencementos, traballamos para situar a Galicia na vangarda das políticas de
igualdade. Executouse o VI Plan de Igualdade, que por primeira vez contou con memoria
económica e comprometeu a actuación de todas as consellerías do Goberno; os orzamentos da
Comunidade Autónoma elabóranse acompañados por un informe de impacto de xénero;
introducíronse os contidos de igualdade nos currículos educativos, etc. Todo se implantou sen
deixar de levar a cabo actuacións máis asentadas no tempo como son o fomento do emprendemento
feminino a través do programa EMEGA ou o impulso da conciliación e a corresponsabilidade,
accións emprendidas en colaboración cos concellos e outras entidades.
Nos vindeiros anos queremos que Galicia siga apostando por unha igualdade real entre mulleres e
homes e con este obxectivo, en materia de igualdade existen catro iniciativas moi concretas e
necesarias que tomaremos de xeito inmediato:
• Implantaremos o I Plan de Igualdade no ámbito educativo de Galicia 2016-2020. O Plan
integrará na educación das xeracións vindeiras unha perspectiva de xénero para combater os
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estereotipos sexistas nos momentos chave da conformación da identidade das persoas.
Transmitindo ao alumnado os valores de paz e igualdade, sentamos as bases dunha Galicia
pacífica e igualitaria.
• Aprobaremos un decreto que regulará por vez primeira a formación para todo o persoal da
Administración Autonómica Galega en materia de Igualdade e Violencia de Xénero. Unha
garantía do fortalecemento da integración da perspectiva de xénero en todas as áreas da
xestión.
• Aprobaremos o novo decreto de regulación dos Centros de Información da Muller, un
decreto renovado que ampliará a formación das profesionais dos centros e redundará na
mellora da atención ás persoas usuarias.
• Dotaremos a Galicia dunha folla de ruta ambiciosa e actualizada para o desenvolvemento
das súas políticas de Igualdade, o VII Plan Estratéxico de Igualdade de Galicia. Entre os
moitos eixos do Plan estarán:
• Consolidar a a integración do principio de igualdade nas políticas da Xunta de
Galicia, mediante o reforzo da transversalidade de xénero no conxunto da súa
actividade. Isto é, integrar a perspectiva de xénero na elaboración de plans,
orzamentos e normativas; na actividade contractual e subvencional; no uso da
linguaxe e imaxes inclusivas; na formación do persoal público; mediante a
participación equilibrada de mulleres e homes nos órganos de consulta e
participación, etc.
• A Igualdade na educación e nos valores: Impulsar o cambio de valores, actitudes,
roles e estereotipos que sustentan a desigualdade de xénero a través dun modelo
educativo que promova a equidade entre mulleres e homes en todas as súas
dimensións.
• A Igualdade na xestión dos traballos e dos tempos: Favorecer a conciliación da vida
persoal, familiar e laboral, á vez que se promove un modelo de sociedade
corresponsable no que homes e mulleres compartan de maneira equilibrada as
responsabilidades domésticas e familiares. Traballaremos na sensibilización social
por unha organización responsable, promoveremos a racionalización horaria e
reforzaremos os recursos de conciliación e corresponsabilidade implicando ás
empresas e organizacións sindicais.
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• Igualdade no emprego e innovación: Reducir as fendas de xénero no acceso,
permanencia e promoción no emprego e favorecer a autonomía económica e o
desenvolvemento profesional das mulleres desde unha cultura da innovación.
Propoñémonos fortalecer as súas competencias con especial atención á innovación
tecnolóxica, consolidar o seu acceso a empregos de calidade, impulsar o
emprendemento e poñer un foco particular no desenvolvemento profesional das
mulleres do rural.
• A Igualdade na participación e no liderado: Queremos fomentar a participación das
mulleres en condicións de igualdade en todas as esferas da sociedade e incrementar a
súa presenza nos ámbitos de decisión e influencia das estruturas sociais, políticas,
económicas e profesionais, ao tempo que se potencia o seu liderado. Para elo
potenciaremos o empoderamento individual das mulleres, impulsaremos a presenza
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equilibrada de mulleres e homes nas esferas de decisión e influencia dos diferentes
ámbitos, apoiaremos o empoderamento das mulleres rurais, visibilizaremos o
liderado e o talento feminino nos distintos eidos e fortaleceremos o movemento
asociativo feminino.
• Igualdade no marco doutras políticas sectoriais: Propoñemos reforzar a perspectiva
de xénero no ámbito doutras políticas sectoriais co fin de contribuír á mellora da
calidade de vida, ao benestar integral da poboación feminina e á eliminación das
desigualdades entre mulleres e homes en ámbitos como a cultura, o deporte e a
sociedade dixital. Así, desenvolveremos políticas de saúde con enfoque de xénero,
potenciaremos os recursos de atención e apoio para garantir unha asistencia integral
ás mulleres embarazadas, promoveremos a especialización e a diversificación dos
recursos públicos, seguiremos impulsando a igualdade entre mulleres e homes na
actividade deportiva, reforzaremos o principio de igualdade de xénero no ámbito da
cultura e da produción artística e intelectual e atenderemos ao tratamento de contidos
e imaxes igualitarias, plurais e non estereotipadas de mulleres e de homes nos medios
de comunicación e na publicidade, entre outras medidas.

A VIOLENCIA DE XÉNERO: UNHA LACRA A EXTIRPAR
A violencia de xénero constitúe unha lacra social á que todas as sociedades avanzadas tratamos de
dar resposta e que desde o PPdeG consideramos que se debe perseguir con toda contundencia.
En Galicia, nos últimos anos implantáronse iniciativas para mellorar a atención de proximidade ás
mulleres que a sofren: estendeuse a cobertura dos Centros de Información á Muller (atenden xa a
170 concellos) mediante a súa xestión conxunta entre municipios; púxose en marcha un Centro
pioneiro e coordinador de recuperación integral para vítimas de violencia de xénero en Santiago de
Compostela; facilitouse atención psicolóxica gratuíta; mellorouse a atención aos fillos e fillas das
vítimas (regulación do cambio inmediato de centro, atención psicolóxica ou gratuidade absoluta do
comedor escolar); apoiouse a realización de programas de inserción laboral para vítimas a través de
entidades sen ánimo de lucro; e facilitouse o seu acceso á RISGA por tramitación abreviada. Todo
isto, engadido ao mantemento e diversificación das axudas económicas para vítimas de violencia de
xénero habilitadas na nosa Comunidade Autónoma.
Tamén foi destacada a atención posta na mocidade de cara á prevención mediante campañas
innovadoras e a coordinación interinstitucional para facer fronte a esta lacra (impulsando a
constitución de Mesas Locais contra a violencia de xénero, a Rede de entidades locais contra a
violencia de xénero ou o Observatorio Galego da Violencia de Xénero).
E queremos seguir avanzando, por iso:
• Seguiremos formando ás persoas implicadas na loita contra esta lacra. Ademais de aprobar o
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primeiro decreto que regulará a formación do persoal da administración pública galega en
igualdade e violencia de xénero, seguirase traballando na formación do persoal das oficinas
de atención as vítimas situadas nos xulgados das 7 cidades, das profesionais dos CIM e
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de xénero.
• Poñeremos en marcha un protocolo de atención as vítimas cun único profesional de
referencia, co obxectivo de evitar revitimizar ás mulleres que sofren violencia de xénero,
traballando na coordinación da totalidade de axentes e profesionais.
• Seguiremos achegándonos e estudando a violencia de xénero para atacala das formas máis
efectivas. Incrementaremos a información e a investigación sobre a violencia contra as
mulleres, fortaleceremos as accións dirixidas a previr e detectar de forma precoz condutas
violentas en todas as súas formas e ámbitos e reforzaremos a sensibilización e
concienciación social sobre a violencia de xénero en todas as súas formas e manifestacións.
• Seguiremos fortalecendo a colaboración e coordinación interinstitucional a través do
Observatorio Galego da Violencia de Xénero a nivel autonómico e do fomento das mesas
contra a violencia de xénero a nivel local, co obxectivo de mellorar a resposta institucional
en materia de protección e atención integral ás mulleres vítimas, menores e outras persoas ao
seu cargo. Neste senso, poñerase unha especial énfase na facilitación dunha resposta
específica ás mulleres vítimas en situación de discriminación múltiple (mulleres con
discapacidade, mulleres maiores, residentes no medio rural, mulleres inmigrantes, …) e ás e
aos menores de idade.
• Consolidaremos a atención integral e específica das mulleres vítimas da trata con fins de
explotación sexual, entre outras medidas, continuando a cooperación fluída coa Rede Galega
contra a Trata.

IGUALDADE PARA AS PERSOAS LGTBI
Nesta última lexislatura, acadamos avances históricos no que atinxe á igualdade das persoas
LGTBI, de xeito significativo ao abeiro da aprobación da primeira Lei de igualdade de trato e a non
discriminación deste colectivo en toda España, a Lei 2/2014, pola igualdade de trato e a non
discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia.
No ámbito educativo, hoxe, as e os profesionais de todos os centros educativos de Galicia teñen un
protocolo específico para a atención á non discriminación por identidade de xénero. Ademais, en
febreiro deste ano presentouse unha campaña de sensibilización orientada especialmente á
xuventude baixo o lema “EU RESPECTO” e os días 22 e 23 de abril o profesorado galego
participou no XVII Foro galego de Educación en Igualdade, que versou sobre a diversidade sexual e
convivencia.
No que atinxe á seguridade, a pasada primavera impartíronse na Academia Galega de Seguridade
Pública os cursos selectivos de ascenso nas distintas categorías dos corpos de policía local, e neles
se está a contemplar a materia propia de igualdade e non discriminación das persoas LGTBI. Pola
súa banda, a atención sanitaria prevé avanzar nesta materia a través do traballo no primeiro
procedemento de actuación para a atención á transexualidade na infancia por parte da Consellería de
Sanidade.
Vimos de asinar os primeiros convenios de colaboración con asociacións de persoas LGTBI, co
gallo de impulsar o asociacionismo neste eido e os Centros de Información ás Mulleres, a través da
aprobación dun novo Decreto para a súa regulación, incorporarán aos seus servizos a atención e
asesoramento a persoas LGTBI. E continuaremos procurando a igualdade para que estas persoas
poidan desenvolver as súas vidas con normalidade en todos os ámbitos, valéndonos do marco legal
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do que nos temos dotado, con dúas accións inmediatas:
• Crearemos unha liña de axudas estables para fomentar o asociacionismo e as actividades que
axuden a visibilizar a realidade LGTBI.
• Constituiremos un observatorio encargado de velar pola Igualdade e non discriminación das
persoas LGTBI. Entre as súas función estará que administracións e asociacións LGTBI se
reúnan para encauzar as demandas do colectivo e as súas propostas para o desenvolvemento
da Lei 2/2014, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais,
bisexuais e intersexuais en Galicia.
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Cada vez máis o feito deportivo transcende da mera competición. O deporte –entendido como a
práctica competitiva e a de actividade física- continuará a ser foco de atención prioritaria.
Transcendendo ao deporte federado e competitivo, o compromiso por mellorar a calidade de vida, o
benestar e a cohesión social da poboación seguirá pasando tamén pola actuación na materia
deportiva e pola xeneralización da práctica de actividade física entre os galegos
Como obxectivos xerais da próxima lexislatura en materia de deporte marcámonos:
• O impulso da cooperación interdeportiva
• A xeneralización da práctica de actividade física como ferramenta de saúde e de calidade de
vida da poboación
• O desenvolvemento das restantes funcionalidades do feito deportivo ligadas á economía e ás
funcións educativa e social.
• A consolidación do deporte competitivo con especial incidencia nos axentes deportivos e no
fomento do deporte de base, do deporte feminino e do deporte adaptado.
Para elo, executaremos as seguintes medidas:
• Impulso da cooperación interdeportiva: Recoñecendo o carácter multidisplinar do feito
deportivo, fomentaremos, apoiaremos e coordinaremos a cooperación entre os axentes
-públicos e privados- dos distintos ámbitos do deporte, así como o intercambio de boas
prácticas, redes e proxectos, establecendo e reforzando vínculos de colaboración duradeiros
que, en última instancia, veñan a reforzar o capital humano e de servizos existentes o que, a
súa vez, favorecerá o crecemento e fortalecemento do sector deportivo de Galicia. Para elo:
• Crearemos a Rede Deporte Galego: Impulsaremos a creación de foros e axendas de
traballo que, de forma periódica e por sectores, posibiliten encontros para a posta en
común de coñecemento e experiencias, garantindo un tecido colaborativo forte e
competitivo. Nestes foros abarcarase dende os sectores tradicionais do deporte
(axentes ou eventos deportivos, entre outros) pasando por outros mais novidosos
como o da investigación, desenvolvemento e innovación, ou o do turismo.
• A Rede Deporte Galego:
• garantirá unha auténtica Administración pública colaborativa do e para o
deporte galego, ao servizo das súas necesidades
• Actuará como canle de comunicación permanente entre os distintos sectores
do noso deporte.
• Estará ao servizo dos restantes obxectivos xerais da lexislatura
• Promoveremos a cooperación a través de convenios con outras institucións para
promover conxuntamente as infraestruturas xa existentes. Nomeadamente, coa
Deputación de Ourense para a potenciación da zona acuática da cidade deportiva de
Monterrei no concello de Pereiro de Aguiar, co fin de que sexa o gran parque
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• Elaboraremos plans específicos de formación, investigación e estudo a través da Escola
Galega do Deporte, en colaboración coas Universidades galegas, federacións e outros
axentes afectados.
• Xeneralizaremos a práctica de actividade física como ferramenta de saúde e de calidade de
vida da poboación. Farémolo a través da consolidación do plan Galicia Saudable:
• Impulsaremos a prescrición da actividade física en colaboración cos colectivos
profesionais afectados.
• Afondaremos nas accións do plan dirixidas á consolidación da práctica deportiva e
de actividade física entre os escolares, consolidando e avanzando en programas
implementados dentro e fora do horario escolar, e recoñecendo o traballo e labor
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realizados por centros educativos e profesorado.
• Avanzaremos na identificación dos recursos existentes na Comunidade Autónoma
para a práctica deportiva e de actividade física, a través do programa Galicia Activa,
con especial mención á colaboración cos concellos.
• Crearemos o selo de calidade “Galicia Saudable” que certifique, dende os parámetros
o do programa e en cada un dos distintos sectores, un compromiso de calidade cos
usuarios/destinatarios do produto ou servizo deportivo ofertado.
• Desenvolvemento das restantes funcionalidades do feito deportivo ligadas á economía e ás
funcións educativa e social. Continuaremos aproveitando as sinerxías do deporte como
factor e fonte de crecemento económico e emprego, motor da innovación e elemento clave
de educación:
• Apoiando a celebración de eventos deportivos, xeradores de impactos no sector
turístico.
• Apostando polos programas deportivos de vertente educacional, como por exemplo
no ámbito do XOGADE.
• Apostando polo patrimonio lúdico galego, impulsando a presenza dos xogos e
deportes populares e tradicionais na sociedade (con especial atención ao ámbito
escolar), a través, entre outras accións, dun catálogo de recursos a disposición da
cidadanía, da formación do profesorado e técnicos, e da divulgación deste
patrimonio.
• Consolidación do deporte competitivo con especial incidencia nos axentes deportivos e no
fomento do deporte de base, do deporte feminino e do deporte adaptado: o deporte de
competición continuará a ser obxecto prioritario de atención, dende a base ao alto nivel, en
relación a todos e cada un dos axentes deportivos intervintes, e con especial atención ao
deporte en idade escolar, deporte feminino e o deporte adaptado. Farémolo:
• Deporte de base: afondaremos no programa XOGADE, mantendo o seguro deportivo
gratuíto 6-16 e ampliando a oferta de actividades a través de, entre outras actuacións,
a potenciación da práctica multideportiva 6-8, marcadamente lúdica e non
competitiva.
• Deporte de Alto nivel:
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• Crearemos o Programa de Atención ao Deportista que porá a súa disposición
un catálogo de servizos que lle faciliten a súa dedicación deportiva así como a
transición unha vez finalice esta. Avogaremos así polas carreiras duais, é dicir,
porque os nosos talentos deportivo reciban unha formación académica ou
profesional paralela ao seu adestramento intensivo, a fin de que poidan
desenvolver unha dobre carreira.
• Estableceremos o Programa Tokio 2020 que, da man das federacións
deportivas correspondentes, garanta un traballo continuado de preparación
durante todo o ciclo olímpico e que frutifique na mellor das presenzas galegas
nos próximos xogos olímpicos e xogos paralímpicos.
• Afondaremos na excelencia dos nosos centros deportivos (Centro Galego de
Tecnificación Deportiva en Pontevedra, Complexo Náutico e Campo de
Regatas de Verducido-David Cal, Centro de Vela en Vilagarcía, e a pista de
atletismo hidráulica cuberta en Ourense), optimizando unha xestión da alta
competición cada vez mais aberta á base.
• Na senda da recuperación das grandes infraestruturas deportivas iniciadas coa
construción da pista cuberta de atletismo en Ourense, acometerase a
construción dun pavillón de ximnasia en Pontevedra. Esta nova instalación
contará con espazos de adestramento, de competición e salas auxiliares,
asegurándose a compatibilidade dos espazos con outras modalidades
deportivas. Dará servizo aos clubes da cidade de Pontevedra e ligarase ás
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instalacións do Centro de Tecnificación Deportiva, posibilitando a
incorporación da ximnasia como nova aposta de especialización técnicodeportiva para o novo ciclo olímpico que se inicia.
• Clubs, federacións, agrupacións deportivas escolares e deportistas, continuarán a ser
os interlocutores esenciais no desenvolvemento das actuacións deportivas:
convocatorias de axudas, contratos de patrocinio, becas ou convenios de
colaboración, serán os instrumentos que seguirán sendo utilizados para a maior e
mellor cobertura das actuacións dos respectivos axentes, con especial atención ao
incremento da actividade competitiva, da presenza galega nas competicións
supraautonómicas, o crecemento do deporte feminino e á consolidación do deporte
adaptado.
• Así mesmo, e logo da priorización da actividade dos últimos anos, poñeremos en
marcha novas liñas de fomento como, entre outras, as dirixidas á adquisición de
material deportivo.
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Queremos unha Galicia sustentable. Que aproveite pero que conserve os seus fermosos e xenerosos
recursos naturais, para deixar ás vindeiras xeracións un país sustentable e harmonioso.
Temos avanzado moito nos últimos anos, máis compre dar un paso decidido no eido medio
ambiental para mellorar a calidade de vida de todos nós e facer máis sustentable o noso
desenvolvemento material. Porque sen un medio ambiente sustentable é imposible avanzar no
benestar.
Na próxima lexislatura, o PPdeG proponse impulsar as seguintes políticas medioambientais:
• Actualización da normativa galega sobre avaliación ambiental e residuos. Como resultado da
experiencia adquirida na aplicación práctica da lexislación estatal básica en materia de
calidade e avaliación ambiental -particularmente no que respecta a avaliación ambiental e
residuos-, e das leis de residuos e de avaliación ambiental, impulsaremos:
• Unha nova norma, con rango de lei ou decreto, sobre protección ambiental de Galicia
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que, de xeito claro, sistemático, actualizado e coherente coa normativa estatal,
estableza o catálogo actualizado de procedementos e autorizacións na materia:
avaliación de plans e programas, avaliación de impacto de proxectos, avaliación de
incidencia ambiental de actividades e autorización ambiental integrada de grandes
instalacións.
• Unha nova norma, con rango de lei ou decreto, sobre residuos.
• Creación dun Centro tecnolóxico de medio ambiente, que integre as actuais estruturas de
Meteogalicia e do LMAG: MeteoGalicia e o Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia
(LMAG) están integrados actualmente na Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación
Ambiental. En conxunto, ambas estruturas conforman unha organización que conta cos
medios materiais e humanos para situarse como un referente no campo da meteoroloxía e o
medio ambiente. A dotación instrumental do Laboratorio co investimento dos últimos anos é
punteira a nivel estatal e incluso europeo.A creación dun Centro tecnolóxico de medio
ambiente que aglutine ambas estruturas permitirá implantar un modelo de xestión máis
integrado e eficiente, facilitando o crecemento da súa actividade investigadora e de
innovación tecnolóxica, e todo elo sen un incremento relevante do custo, por canto
facilitaría, polo contrario, a captación de fondos, tanto públicos doutras Administracións
(estatal e europea) como privados, aproveitando con maior eficacia os investimentos
realizados.
• Creación da Asociación galega da sustentabilidade ambiental de Galicia
A creación dunha asociación orientada ao fomento da sustentabilidade ambiental permitiría integrar
e potenciar os esforzos que universidades, centros tecnolóxicos, administracións, asociacións e
empresas (industriais e de servizos) están realizando para enfrontar os retos da economía
sustentable. Na asociación debería estar representado tanto o sector ambiental (enerxías renovables,
xestión dos residuos e da auga, conservación de espazos naturais, etc), coma outros sectores
“tradicionais”, susceptibles de reconverterse en actividades máis sustentables (transporte,
construción, alimentación, industria pesada, téxtil, etc.).
Entre os principais obxectivos da asociación, estarían:
• Provocar un cambio na mentalidade empresarial e social sobre a necesidade inevitable de
acelerar a transición cara a sustentabilidade.
• Axudar ás empresas galegas a abordar as esixencias e retos tecnolóxicos propios do novo
modelo de produción e consumo sustentable e a aproveitar as novas oportunidades que del
se derivan, aumentando a súa competitividade.
• Promover a transferencia tecnolóxica desde os polos de investigación (universidades e
centros tecnolóxicos) cara á empresa e favorecer os proxectos de colaboración en I+D+I.
• Fomentar a creación de emprego verde.
• Impulsar o desenvolvemento de novos sectores de negocio e favorecer a creación de
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empresas innovadoras.
• Crear e participar en redes de colaboración de carácter rexional, nacional e internacional.
• Favorecer a captación de fondos e a participación en proxectos de I+D+I.
• Dar visibilidade e promover as experiencias positivas que se producen en Galicia no ámbito
do desenvolvemento sustentable.
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• Estratexia galega de cambio climático 2050: Este ano presentarase o segundo informe sobre
cambio climático, dando continuidade ao primeiro informe, presentado no ano 2012, co fin
de recompilar as iniciativas das distintas Consellerías relacionadas con este fenómeno. Estes
dous informes permiten dispoñer dunha perspectiva transversal e actualizada das políticas
que a Xunta ven desenvolvendo en relación co cambio climático. Ademais, en confluencia
cos compromisos acadados no Cumio de París de decembro do 2015, constituirán a base
para coñecer as nosas potencialidades e acometer a elaboración dunha estratexia galega de
cambio climático co horizonte do ano 2050, chamada a constituír o instrumento 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 (cunha redución de emisións de gases de efecto invernadoiro),
prever as repercusións da súa evolución no noso territorio e no seu entorno inmediato e, por
último, deseñar unha estratexia transversal para que a nosa Comunidade poda adaptarse, no
posible, a estes cambios.
Nesta estratexia deberá incorporarse a consideración do cambio climático na xestión territorial,dado
que a axenda 2020 establece que cada rexión debe desenvolver as súas propias estratexias
territoriais para a adaptación aos efectos do climático e a mitigación dos mesmos. En Galicia,
deberá prestar especial atención :
• Á cuantificación do incremento do nivel do mar e a avaliación das súas consecuencias
• Á análise dos cambios inducidos polo cambio climático na aptitude agronómica do territorio
para os cultivos
• Ás consecuencias do cambio climático na distribución dos hábitats e as especies e,
consecuentemente, na biodiversidade
• Á análise das consecuencias do cambio climático nos recursos piscícolas e marisqueiros.
• Impulsaremos a creación dun foro de comunidades autónomas contra o cambio climático
(con Asturias, Castela e León e norte de Portugal): Na medida na que a zona noroccidental
da península ibérica comparte aspectos climáticos e que algún dos estudos sectoriais
publicados no marco do plan nacional de adaptación (PNACC) sinalen proxeccións de
cambio climático homoxéneas para a zona e diferenciadas do resto do territorio peninsular,
sería positivo o impulso dun foro como ferramenta de exposición de avances en materia de
análise dos efectos do cambio climático a nivel sectorial (costa, flora, fauna, recursos
hídricos, turismo, etc.) de cara a compartir e mellorar os estudos e xerar información para
formular medidas de adaptación.
• Promoveremos a elaboración dun informe bianual sobre a pegada ecolóxica en Galicia, que
permitira calculala cunha metodoloxía semellante á utilizada polo Goberno de España, e
dispoñer dunha radiografía da aplicación da pegada ecolóxica na nosa Comunidade.
• Desenvolvemento da estratexia galega de sustentabilidade ambiental: Actualmente, estase
traballando na elaboración dun “Estudo das necesidades dos sectores empresariais galegos
ante o desenvolvemento sustentable”. Existe unha demanda de información, metodoloxías e
ferramentas que permitan comezar a traballar nesta materia. Con este estudo preténdese
facer un primeiro achegamento ás necesidades do sector empresarial galego de adaptación
aos novos modelos de produción e consumo e poderanse ir sentando as bases da futura
Estratexia Galega de Sustentabilidade Ambiental, que se centrará en crear unha economía
eficiente e sustentable no uso dos recursos e baixa en emisións de carbono.
O fomento das novas tecnoloxías e os métodos de deseño e produción ecolóxicos, así como a aposta
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pola fontes de enerxía renovable serán aspectos clave á hora de garantir a competitividade da
economía galega ante os retos derivados do desenvolvemento sustentable.
A estratexia integrará medidas de mellora do entorno empresarial, tendo especialmente en conta ás
pequenas e medianas empresas; así como actuacións para fomentar un consumo informado e
responsable.
A elaboración deste documento iniciarase ao comezo da vindeira lexislatura e está previsto que teña
unha vixencia de 8 anos (ata 2024).
• Plan para a minoración de consumo de plásticos: O plástico está a ser unha importante
ameaza para as nosas augas. Neste sentido, impulsaremos un acordo co sector da
alimentación para fomentar as bolsas dun só uso. Seguindo a mesma liña, realizaremos un
plan máis ambicioso e integral co obxectivo de acadar un gran pacto pola redución do
consumo de plástico.
• Impulso das estratexias municipais de desenvolvemento urbano sostible: Unha vez que os
concellos teñen accedido a axudas para as estratexias de desenvolvemento sostible,
financiadas pola Unión Europea, considérase idóneo seguir traballando nesta liña co fin de
apoiar aos concellos no desenvolvemento das mesmas a través dun marco de colaboración e
coordinación coa Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).
• Ampliación da infraestrutura industrial de Sogama: No marco do Plan galego de Xestión de
Residuos Urbanos 2010-2020, Sogama procederá á ampliación do seu complexo
medioambiental de Cerceda, ao que destinará unha inversión de 29 millóns de euros durante
os próximos dous anos. Con tal fin, porá en marcha unha nova planta de clasificación dos
envases contidos no lixo convencional (plásticos e papel/cartón fundamentalmente, toda vez
que o aceiro, aluminio e vidro constitúen materiais que xa vén separando desde hai anos para
propiciar a súa posterior recuperación).Con esta actuación, o complexo industrial poderá
tratar de forma óptima da orde de 1 millón de toneladas de residuos ao ano, que son as que
se producen aproximadamente en toda a comunidade galega, ao tempo que incrementará a
súa aportación á reciclaxe nun 30% e diminuirá noutro 30% o vertido final.
Neste sentido, cabe recordar que, desde o ano 2008, o depósito de lixo no vertedoiro de Areosa
viuse minorado nun 55% grazas, entre outros factores, ao maior rendemento do complexo
medioambiental, que en 2015 alcanzou máximos históricos de eficiencia.
• Redacción do regulamento do ciclo integral da auga. No desenvolvemento da Lei de augas
de Galicia (2010) e no marco do Pacto Local da Auga estase vendo a necesidade de non só
temas relacionados co abastecemento senón con todo o ciclo integral da auga.Na vindeira
lexislatura regularemos nesta norma os mecanismos de coordinación entre os concellos e a
administración autonómica, os estándares de calidade na planificación e na prestación dos
servizos, a regulación das traídas veciñais e os sistemas de depuración particulares, aspectos
tarifarios e de recuperación de custos.
• Potenciación do Pacto Local da Auga a través da sinatura dun convenio marco entre as
distintas administracións: O Pacto Local da Auga está resultando un foro moi activo, a nivel
técnico, entre todas as administracións con competencias en materia de augas. O seu
obxectivo é, mediante o consenso, o debate e o traballo coordinado, acadar acordos e
respectalos desde todos os ámbitos para o seu posterior traslado á normativa autonómica en
materia de augas. Neste marco están constituídos varios grupos de traballo, con
representantes de todas as administracións, nos que se están consensuando as liñas
estratéxicas no eido da xestión das augas. Sen embargo, non existe un mecanismo para que
as conclusións deste traballo podan ser adoptadas por estas administracións. Por este motivo,
considérase importante impulsar un convenio marco a través do cal os concellos, as
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deputacións, Augas de Galicia e mesmo as confederacións hidrográficas podan asumir estas
liñas estratéxicas e se poidan financiar as actuacións necesarias para seguir avanzando na
súa definición. A adhesión a este convenio debería ser o punto de partida para calquera
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colaboración posterior entre estas administracións no eido da estrutura tarifaria, a
planificación coordinada de infraestruturas hidráulicas e a xestión do ciclo integral da auga
no territorio galego.
• Redacción das instrucións técnicas para o desenvolvemento de pequenos sistemas de
abastecemento de auga e de depuración: Augas de Galicia ten desenvolvido nos últimos anos
as instrucións técnicas de obras hidráulicas en Galicia e está pendente de rematar as
instrucións relativas ás estacións de depuración de auga potable. Agora desenvolveremos as
instrucións marcando os criterios técnicos para a execución e o mantemento de pequenos
sistemas de abastecemento e pequenos sistemas de depuración.
• Regulación e promoción das sendas fluviais de Galicia a través do establecemento dun selo
de calidade: Estableceremos uns criterios de calidade mínimos para as sendas fluviais de
Galicia, asociados a un selo de calidade para aquelas que cumpran os requisitos. Isto
permitirá, en colaboración coa Axencia Galega de Turismo, promover turisticamente estas
sendas. Con esta idea estase a traballar, en colaboración con Adega, Conservación da
Natureza e coa Confederación Hidrográfica,nun borrador de manual, no que se marquen as
especificacións necesarias para que unha senda fluvial poda ser certificada pola
Administración Hidráulica de Galicia.
• Desenvolvemento dun modelo único, financeiramente sostible, na explotación dos sistemas
de depuración en Galicia: Na actualidade non existe un modelo único para a xestión dos
sistemas de saneamento en Galicia: hai depuradoras explotadas por Augas de Galicia e
outras polos concellos e, en xeral, as redes de colectores son xestionadas polos concellos,
polo que os criterios na prestación do servizo e as tarifas establecidas non son homoxéneas
en toda Galicia. A lei 9/2010, de Augas de Galicia, atribúe aos concellos a competencia no
tratamento das augas residuais, a excepción daquelas que fosen declaradas de interese xeral
da Comunidade Autónoma (ao marxe do previsto no Regulamento da colaboración da
administración hidráulica de Galicia na execución e explotación de infraestruturas
hidráulicas no ámbito das entidades locais de Galicia).Na próxima lexislatura impulsaremos
o establecemento dun modelo de sistemas de depuración que clarifique as competencias das
administracións neste ámbito e os criterios para crear os mecanismos axeitados, de xeito que
a administración autonómica poida xestionar, en todo o territorio de Galicia, cunha tarifa
única uns determinados sistemas de saneamento.
• Implantación dun sistema tecnolóxico de mellora da eficiencia na xestión das infraestruturas
hidráulicas de Galicia: Trátase de implantar un sistema escalable que permitira unha xestión
enerxeticamente máis eficiente, un mantemento sostible das instalacións e un modelo de
ecoinnovación a través dun único centro de control de EDAR´s, ETAP´s, encoros e demais
infraestruturas hidráulicas. Este sistema sería exportable aos concellos mediante a
implantación e adhesión ao mesmo, o que permitirá abaratar os custos de mantemento e
facilitaría a xestión destas infraestruturas.
• Estratexia para a exportación internacional do modelo de xestión de Augas de Galicia: A
Xunta pode desempeñar, a través de Augas de Galicia, un papel relevante liderando e
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relevantes do sector. Proponse desenvolver unha estratexia de internacionalización que,
partindo da experiencia da entidade, consolide a colaboración con organismos similares de
terceiros países, promova intercambios e proxecto conxuntos en I+D+ie cooperación, e
permita a exportación e implantación internacional do modelo de xestión da administración
galega en materia hidrolóxica.
• Creación do Observatorio de Ríos: Este observatorio permanente terá a función de revisar as
políticas e actuacións que se levan a cabo polas diferentes administracións en relación aos
ríos, avaliando dende os aspectos ambientais e ecosistémicos destas ata as medidas de posta
en valor social destes espazos naturais. O observatorio poderá, desta forma, propoñer, cun
consenso social amplo, melloras nas políticas de actuación ou no desenvolvemento
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específico das mesmas.
• Estratexia de zonas inundables: Continuar co desenvolvemento dos mecanismos de xestión
de inundacións creando, a partir do Plan de Xestión de Riscos de inundación, planificacións
adaptadas a cada area de risco de inundación. Desenvolver neste marco o programa de
medidas específicas, tanto dotacionais como de outro índole asociadas a cada área,
comezando polas 5 ARPSI´s mais sensibles.
• Tramitación da Lei do Patrimonio Natural de Galicia: A comunidade autónoma de Galicia
ten asumidas as competencias en materia de conservación da natureza en base ao artigo
27.30 do Estatuto de Autonomía de Galicia. En base a esta competencia, aprobouse a Lei
9/2001, de conservación da natureza. Proporemos a súa reforma para regular, entre outros
extremos, e sempre procurando o máximo consenso posible, as diferentes figuras de
protección que conforman o patrimonio natural da nosa comunidade autónoma (cada
declaración dun espazo protexido implica unha serie de limitacións e restricións da
utilización e uso dos terreos por parte dos seus titulares).
• Tramitación da Lei de Pesca Fluvial:A norma básica reguladora desta actividade na nosa
comunidade data de 1992 (Lei 7/1992, de pesca fluvial). Tras máis de 20 anos de aplicación
desta norma, e aínda que moitas das súas premisas seguen vixentes, considerase necesario
abordar a aprobación dunha nova lei para un maior fomento dunha pesca fluvial sustentable
e unha actualización da norma en xeral, para dar cumprimento por outra banda ás demandas
dunha boa parte do numeroso colectivo de practicantes da pesca
• Plan director de ríos: Continuarase coa elaboración de plans de ordenacións e xestión dos
recursos piscícolas, como instrumentos básicos para a mellora destes recursos naturais,
incardinando a elaboración dun plan marco director de actuación para a xestión das concas
fluviais desde o punto de vista da compatibilización do aproveitamento sustentable destes
recursos e o respecto á conservación da natureza.
• Tramitación da Lei de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia:A Lei
1/1993 constituíu durante máis de 20 anos o principal marco normativo para a loita contra o
abandono e o maltrato animal en Galicia. A día de hoxe o marco legal que regula esta
materia require dunha reforma en profundidade que harmonice o seu contido coa normativa
actual do ámbito sanitario, ambiental e de conservación da natureza, así como coa realidade
social actual. Nas últimas dúas décadas a sociedade galega desenvolveu unha maior
sensibilidade cara aos animais de compañía e o seu concepto de protección e benestar animal
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evolucionou á par doutras comunidades españolas e doutros estados membros da UE. Por
todo isto, é necesario elaborar unha nova norma de protección animal acorde con estas
circunstancias, que permita:
• acadar o máximo nivel de protección dos animais e fomentar a tenza responsable no
respecto, defensa e preservación do seu benestar;
• a loita contra o maltrato animal en calquera das súas manifestacións e o
establecemento dos mecanismos necesarios para a súa prevención, loita e sanción;
• a promoción da adopción dos animais abandonados nos seus centros de recollida e
restrición da súa eutanasia como destino unicamente para determinadas
circunstancias excepcionais e motivadas;
• a obriga clara e específica da identificación mediante microchip para todos os
animais da especie canina,
• a incorporación da nova figura dos “fogares de acollida”, para facilitar a adopción
dos animais nos centros de recollida de animais abandonados ,
• a autorización das “colonias felinas controladas”, para o control sanitario e de
reprodución das poboacións felinas asentadas nas áreas urbanas;
• medidas de control da reprodución incontrolada de certos animais (como a
esterilización obrigatoria dos cans de asistencia e dos exemplares da especie canina
que se manteñan en polígonos industriais),
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• a prohibición do emprego de animais silvestres nos circos e o impulso da
divulgación, educación, formación e sensibilización en materia de protección animal
como vía para o fomento da tenza responsable e a prevención do abandono e
maltrato animal.
• Plan de conservación especies ameazadas (flora e fauna). Na actualidade existe un catálogo
galego de especies ameazadas, no que se inclúen un total de 200 especies. Ata a data só se
teñen aprobado catro plans de especies ameazadas:
• Plan de recuperación do oso pardo (Decreto 149/1992)
• Plan de recuperación do sapoconcho común
• Plan de recuperación da escribenta das canaveiras (ave)
• Plan de conservación da Píllara das dunas (ave)
• A estes súmase o Plan de xestión do Lobo.
Á vista destes datos, faise absolutamente necesario avanzar no desenvolvemento dos plans de
conservación para as distintas especies ameazadas (catalogadas “vulnerable” -126- ou “en perigo de
extinción” -74).En fauna, priorizaríase o de reforzamento poboacional de Aguia real en Galicia.
• Nesta liña, propoñémonos entre 2017-2018 aprobar dous plans integrais de conservación de
especies de flora ameazada:
• Plan integral de recuperación e conservación de fentos ameazados de bosques de valgada
• Plan integral de recuperación e conservación de flora ameazada de hábitats montanos de
Galicia
• Estratexia galega de especies exóticas invasoras: Conscientes do crecente prexuízo que as
especies exóticas invasoras (EEI) supoñen para o patrimonio natural e a biodiversidade de
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Galicia, acometerase unha revisión en profundidade da proposta técnica do Plan Estratéxico
de Xestión das Especies Exóticas Invasoras en Galicia, como instrumento de apoio á xestión
da biodiversidade a partir de sistemas de análises rigorosos e confiables, que serviu de punto
de partida a categorización das EEI presentes en Galicia, en función do seu comportamento
invasor e as súas posibilidades de dispersión. A partir disto,elaborarase unha proposta de
actuacións programadas co fin de priorizar os recursos dispoñibles na aplicación de medidas
preventivas e de resposta rápida nesta materia.
• Elaboración e aprobación dos instrumentos de planificación dos Parques naturais e nacional.
Para o ano 2017 acometerase a elaboración e aprobación dos Plans Reitores de Uso e
Xestión dos seguintes parques.
• Parques de Monte Aloia e do Invernadoiro
• Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia
• Parque Natural das Fragas do Eume
• Parque Natural da Baixa Limia e Serra do Xures Fragas do Xurés
• Parque Natural Serra da Enciña da Lastra
• Parque Natural Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixan.
• Ampliación da Rede Natura 2000: Unha vez aprobado o Plan Director da Rede Natura 2000,
e en cumprimento das directivas comunitarias de Hábitats (Directiva 92/43/CEE, relativa á
conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres) e de Aves (Directiva
200/147/CEE do Parlamento Europeo e do Consello do 30 de novembro de 2009 relativa á
conservación de aves silvestres), continuarase coa ampliación da Rede Natura 2000 coa
finalidade de completar este sistema de áreas protexidas. A nova proposta tentará
compatibilizar no posible o cumprimento das obrigas comunitarias co desenvolvemento da
actividade socioeconómica das zonas a incluír na Rede Natura 2000.
• Creación da Rede galega de reservas da biosfera:Actualmente hai en Galicia 6 reservas da
biosfera declaradas que abranguen unha superficie de 723.700 hectáreas: Terras do Miño;
área de Allariz;Os Ancares lucenses e montes de Navia, Cervantes e Becerreá; Río Eo,
Oscos e Terras de Burón; Transfronteiriza Gerês-Xurés; e Mariñas Coruñesas e Terras de
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Mandeo.
Os xestores destas áreas protexidas pola UNESCO son a Deputación de Lugo, dúas agrupacións de
concellos da Coruña e Ourense e dous órganos de dirección mixtos con presenza da Consellería de
Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e representantes do Principado de Asturias e da
administración ambiental portuguesa.
Unha vez creada no 2016 a Rede de Reservas da Biosfera de Galicia, respondendo a unha demanda
dos xestores das reservas, a Rede contribuíra aos seguintes obxectivos:
• Fortalecemento da visibilidade das RB na sociedade
• Reforzamento da capacidade de xestión das RB
• Conservación dos espazos de interese ambiental
• Implementación dos plans de acción das reservas da Biosfera: A Xunta de Galicia é a
entidade xestora de dúas reservas da Biosfera: Transfronteiriza Xurés-Gerês e Oscos, Eo e
Terras de Burón (xestionada pola Xunta de Galicia e o Principado de Asturias). Logo de
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ambas reservas para os cinco próximos anos, consolidarase o proceso coa posta en
marchadas liñas de actuación previstas co fin de impulsar a optimización do aproveitamento
socioeconómico destes espazos galegos. Igualmente, promoverase a declaración pola
UNESCO dunha nova Reserva da Biosfera en Galicia, a da Ribeira Sacra, polas súas
características ecoloxicamente representativas e de valor único, contribuíndo, deste xeito, a
conciliar a súa conservación co desenvolvemento económico.
• Elaboración da Estratexia de lugares de interese xeolóxico: A xeodiversidade é a variedade
de elementos xeolóxicos rocas, minerais, fósiles, solos, formacións xeolóxicas e paisaxes
que constitúen un rexistro da evolución da terra, posuíndo un dobre interese, o seu valor
intrínseco derivado da súa singularidade e orixinalidade física e o seu valor por ser o soporte
físico dun ecosistema vivo, é dicir, unhas comunidade animais e vexetais diferenciadas cuxa
estrutura e supervivencia depende do seu substrato xeolóxico. Galicia conta cun amplo
patrimonio xeolóxico que foi inventariado pola Xunta de Galicia coa colaboración da USC
obténdose un centenar de espazos de interese xeomorfolóxico.A aprobación da Estratexia
galega de lugares de interese xeomorfolóxico permitirá avanzar na conservación da xea,
unha axeitada protección dos elementos máis singulares ou fráxiles mediante a proposta da
figura de protección que máis se adecúe,contribuirá a mellorar a comprensión e valoración
da sociedade sobre a xeodiversidade, a educar no desenvolvemento sostible e a atesourar
reservas científico educativas para o futuro, establecendo criterios para que na planificación
de futuros proxectos de infraestruturas se integre a súa conservación. A estratexia permitirá,
igualmente, o fomento do xeoturismo e o desenvolvemento das localidades posuidoras de
patrimonio xeolóxico. Nesta liña de actuación, implicarémonos no apoio ás candidaturas
galegas para a declaración de Geoparques na nosa Comunidade autónoma, na medida na que
con esta figura se contribúa a garantir a conservación do patrimonio natural/cultural e a
promover o desenvolvemento sostible a través dunha xestión axeitada do medio xeolóxico.
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Nos últimos anos o Goberno do PPdeG conseguiu que, por primeira vez na súa historia, Galicia
conte cunhas Directrices do Territorio, cun Plan do Litoral, unha nova e actualizada Lei do Solo e
un Catálogo da Paisaxe: os instrumentos imprescindibles para poder desenvolver unha ordenación
do territorio e un urbanismo racional, respectuoso e á vez útil para ordenar, recuperar, aproveitar e
protexer a paisaxe galega.
Na próxima lexislatura, propoñémonos realizar as seguintes actuacións para avanzar na ordenación
racional do territorio:
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• Aprobar o Plan Básico Autonómico: O novo marco normativo contempla a figura do Plan
Básico Autonómico, que substituirá ás Normas Provinciais do ano 1991 que estarán en vigor
ata que se aprobe este Plan.Así mesmo, no desenvolvemento do Plan Básico Autonómico a
Xunta elaborará os Plans Básicos Municipais. A súa elaboración é unha responsabilidade
que se lle asigna á Administración autonómica e que está recollida na propia Lei. Os Plans
Básicos Municipais se redactarán en desenvolvemento do Plan Básico Autonómico, para os
concellos de menos de 5.000 habitantes que non conten cun instrumento de planeamento
xeral.
• Redacción das normas técnicas de planeamento. Serán un conxunto de normas para
homoxeneizar os documentos de planeamento en Galicia. Equivalería a un libro de estilo do
planeamento ou código de sinalización. A súa función será facilitar a compresión do cidadán
e a análise por parte dos técnicos.
• Acadar un acordo ou convenio con entidades financeiras para sacar unha liña de crédito para
remate de fachadas. Promoveremos un acordo de colaboración con entidades financeiras
asentadas en Galicia para impulsar unha nova liña de cretos a baixo interese para financiar
actuacións que melloren a estética exterior das construcións galegas. O obxectivo sería
fomentar as intervencións promovidas por particulares que repercutan positivamente na
imaxe urbanística da nosa comunidade.
• Estratexia de Infraestrutura verde de Galicia: O seu obxectivo é a creación da estrutura
ecolóxica básica de Galicia mediante unha planificación territorial que integre as diferentes
estratexias desenvoltas nos últimos anos (rede de espazos naturais protexidos, zonas con
risco de inundación, áreas de especial interese paisaxístico, paisaxes culturais, etc.) coa
planificación urbana e de infraestruturas verdes (zonas verdes urbanas, áreas de drenaxe
sostible, etc.). Trátase de integrar territorialmente estes espazos, creando conexións
funcionais entre os mesmos e mellorando a relación entre as diferentes paisaxes e territorios;
co resultado de crear un sistema de espazos non urbanizados que servirá de base para a
ordenación dos usos do solo e a implantación das actividades sobre o territorio.
• Estudo das interrelacións entre a ordenación do territorio, a crise demográfica e o
despoboamento do medio rural. Este estudo implicaría a análise das relacións causa-efecto
entre estes fenómenos, incluíndo, por exemplo, estas cuestións:
• Aplicación de instrumentos de xestión territorial para frear o despoboamento rural
• Optimización territorial dos servizos sociais e os equipamentos; repercusión das tendencias
demográficas na planificación dos servizos e optimización dos servizos de cara a favorecer a
demografía do lugar. Elaboración de mapas de accesibilidade a equipamentos e servizos.
• Impulso do modelo territorial de Galicia definido nas directrices de ordenación do territorio
(DOT) como motor de desenvolvemento socioeconómico: planificación supramunicipal para
a vertebración territorial, integrando a planificación urbana e rural.
• Tramitaremos as Directrices da Paisaxe, desenvolveremos o Regulamento da Lei de
Protección da Paisaxe de Galicia e os pactos pola paisaxe e dos acordos voluntarios
establecidos na Lei de Protección da Paisaxe: O desenvolvemento dun primeiro pacto pola
paisaxe entre a Xunta e as entidades locais e outros axentes socioeconómicos dun
determinado territorio incluirá a definición das accións de protección e mellora das paisaxes,
concretando actuacións específicas a levar a cabo polos diferentes axentes que firmen o
pacto.
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Procurarase acadar acordos voluntarios nalgunhas das Áreas de Especial Interese Paisaxístico
delimitadas no Catálogo de Paisaxes entre os propietarios das terras desas áreas e as entidades
públicas, co fin de protexer e mellorar os valores paisaxísticos destas áreas.
• Elaboración de guías de integración paisaxística dentro de colección Paisaxe Galega:
Elaboraremos unha Guía de boas prácticas para as explotacións mineiras e extractivas.
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As
políticas públicas en materia de vivenda estarán baseadas en facilitar o acceso á vivenda aos
sectores con maiores dificultades e eliminar a exclusión residencial potenciando de xeito especial
as actuacións de rehabilitación e a rexeneración urbana como solución eficiente e sostible.
Para o PPdeG a rehabilitación é unha aposta de presente e de futuro para dar resposta ás
necesidades de vivenda da poboación e de minorar os impactos no medio, ao mesmo tempo que
dinamizador da actividade económica e do emprego.
Centraremos os maiores esforzos en actuar sobre o patrimonio xa construído, formulando unha
estratexia global de intervención pública na que a recuperación de espazos urbanos
degradados, con especial atención aos cascos históricos, dote de vitalidade a estas zonas e as faga
atractivas como ámbitos de residencia e actividade, e considerando a paisaxe residencial como un
motor de desenvolvemento.
En consecuencia, impulsaranse as seguintes medidas para acadar a máxima
RECUPERACIÓN DOS CASCOS HISTÓRICOS:
• LEI DE CASCOS HISTÓRICOS. Os cascos históricos deben presentarse como unha
verdadeira oportunidade de desenvolvemento económico e social. Por elo, establecerase o
marco legal que facilite as actuacións de revitalización, recuperación e rehabilitación
dos cascos históricos, sen esquecer a importancia que debe prestarse á súa protección,
conservación e respecto aos valores patrimoniais e culturais.
• MEDIDAS DE FOMENTO DAS ACTUACIÓNS PRIVADAS: estableceranse axudas as
actuacións de rehabilitación realizadas polos particulares, tanto polos residentes no casco
como polos que adquiran unha edificación para rehabilitar.
• MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA DIRECTA: estas actuacións estarán
orientadas a conseguir a rehabilitación de aqueles cascos ou edificacións que están
especialmente degradados e que requiren, polo tanto,unha maior intervención pública para
conseguir a súa rehabilitación.
• REXurbe: programa de actuación pública de rexeneración urbana: Se realizarán
intervencións directas e intensas de carácter público adquirindo e rehabilitando
edificacións completas para conseguir a recuperación de espazos urbanos moi
degradados onde a iniciativa privada non realiza ningunha intervención debido ao
alto grado de deterioro ou marxinalidade do ámbito.
Deste xeito, se recuperarán importantes espazos urbanos conseguindo dinamizar economicamente
estes ámbitos, protexer o patrimonio construído e fixar poboación nos cascos históricos de Galicia.
Estas áreas serán declaradas como zona de ACTUACIÓN PUBLICA DE REXENERACIÓN
URBANA, co nome REXurbe. Baixo este programa se rehabilitaran máis de 1.500 vivendas e 350
locais comerciais en máis 500 edificios.
• Ademais, tamén se realizarán actuacións en núcleos de poboación máis pequenos coa
intención de conservar o seu patrimonio e atraer e fixar poboación no medio rural.
• Buscarase a colaboración e implicación dos concellos para asumir as actuacións de
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reurbanización dos espazos públicos, así como adoptar medidas orientadas a facilitar as
actuacións de rehabilitación con bonificacións en licencias e IBI, tanto para as actuacións
públicas como para as de particulares que se executen no ámbito.
• FONDO PARA REHABILITACIÓN A DISPOSICIÓN DOS CONCELLOS: crearase un
“Fondo de cooperación para a conservación do patrimonio” para que os concellos de menos
de 50.000 habitantes podan acceder a recursos que lles permitan, entre outras medidas,
actuar nas edificacións situadas preferentemente nos cascos históricos e cualificadas de
ruína, coa conseguinte mellora da contorna, así como acometer outras actuacións singulares
en materia de rehabilitación. En base a este programa, pretendemos rehabilitar máis de 1.500
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vivendas.
• En definitiva, será unha prioridade estratéxica a recuperación dos cascos históricos en
Galicia, polo que, ademais de seguir actuando no Barrio da Tinería en Lugo, no barrio dos
Muíños en Mondoñedo, no casco Vello de Ourense ou en Vigo a través do Consorcio Casco
Vello, a nosa aposta será potenciar tamén outros cascos históricos de Galicia como, por
exemplo, nos casos de Ferrol, Betanzos, Noia, Padrón, Pontedeume, Viveiro, Ribadeo,
Tui, Celanova ou Ribadavia. O obxectivo é intervir en máis de 10.000 vivendas de máis
de 40 cascos e zonas históricas.

Pero a Rehabilitación tamén será a liña de traballo noutros ámbitos, ademais dos Cascos Históricos,
e, por elo, tamén IMPULSAREMOS os seguintes programas.

• ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (ARI):impulsaremos as actuacións de
rehabilitación incluídas nas Áreas de Rehabilitación Integral, fomentando a declaración de
novas áreas e continuando co financiamento das xa declaradas. A través destas áreas de
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rehabilitación a nosa aposta é rehabilitar unhas 3.000 vivendas.
Neste apartado, cabe destacar as seguintes apostas:
• Declarar como Area de rehabilitación Integral a Illa de Ons co obxecto de facilitar as
actuacións de rehabilitación nas vivendas existentes na illa ao ser a única das incluídas no
Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia que conserva unha poboación estable. Isto
permitirá realizar unha adecuada conservación deste entorno tan particular con criterios de
respecto aos valores naturais, culturais e arquitectónicos e así, ademais, manter o seu
crecente interese e atractivo turístico.
• Continuar co programa “VIVENDAS DO CAMIÑO”, creado e impulsado no ano 2016
para a posta en valor e a rehabilitación de edificios e vivendas no ámbito da área de
rehabilitación integral dos Camiños de Santiago. Ampliaremos este programa incluíndo
os novos Camiños que se vaian delimitando conforme a nova Lei de Patrimonio.
• REHABILITACIÓN ILLADA: Fomentaremos a rehabilitación de edificios e vivendas
illados, apoiando actuacións de conservación, velando por dotar aos mesmos da seguridade
estrutural que precisan, incentivando a mellora da eficiencia enerxética e actuando no eido
da eliminación de barreiras arquitectónicas para garantir a accesibilidade. No programa terá
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unha especial incidencia a rehabilitación de vivendas no medio rural.
• REHABILITACIÓN VIVENDAS DE MESTRES: establecerase unha liña de axuda
orientada á rehabilitación de antigas vivendas públicas que estaban vinculadas a residencia
dos mestres ou doutros colectivos (ferroviarios, legoeiros, etc.)e que se atopan desocupadas
para que, unha vez rehabilitadas, podan ser destinadas a un aluguer. As axudas serán
concedidas aos concellos e oscilarán, en función do seu estado e dimensións, entre os 12.000
e os 40.000 euros. Unha medida que se traduce nunha clara aposta pola
• PRÉSTAMOS SEN INTERESES A PARTICULARES PARA A REHABILITACIÓN,
un programa consistente en incentivar a rehabilitación mediante a concesión de
financiamento, a INTERESE CERO, aos particulares que realicen actuacións de
rehabilitación de vivendas. Ademais das sinaladas no apartado de rehabilitación de cascos
históricos, para outras actuacións de rehabilitación se poderán conceder prestamos para máis
de 2.000 vivendas.
• REHALUGA, como medida complementaria do Programa de Vivendas Baleiras, serán
subvencións a rehabilitación de vivendas con destino ao aluguer.O propietario da vivenda,
en contraprestación á axuda recibida para a realización das obras de rehabilitación,
comprométese de forma voluntaria a incorporar a vivenda ao Programa de Vivendas Baleiras
cun prezo de aluguer taxado e reducido en función do importe da axuda recibida. Esta
medida permitirá, por un lado, reducir o número de vivendas en mal estado ou desocupadas,
e por outro lado da resposta ás necesidades de vivenda a una parte da poboación mediante
alugueres a un prezo reducido.
• AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN DA INFRAVIVENDA,será unha liña de
actuación dirixida á rehabilitación de vivendas en localidades de menos de 10.000 habitantes
para que as vivendas acaden as condicións mínimas de habitabilidade.
• Sen perder de vista que a medida de futuro para garantir o dereito a unha vivenda será a
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rehabilitación,
paralelamente
realizaremos
actuacións
vivenda novaque
de permitirá
promoción
pública, ademais
da implantación
da Vivenda
PúblicadeConcertada,
a
promoción de vivenda publica coa participación dos concellos e doutros promotores
públicos ou privados.
• Tamén se porá a disposición de promotores e cooperativas solo público en condicións
favorables para a construción de vivenda protexida.
• Para evitar a exclusión residencial, ademais do fomento da posta no mercado do aluguer das
vivendas baleiras e do impulso as 12 medidas de loita contra os desafiuzamentos, crearase
un novo servizo de Vivenda en Vigo e unha rede de vivendas públicas de inserción.
• Así mesmo, fomentaremos e facilitaremos o acceso á vivenda en aluguer da xente nova,
de tal xeito permita a emancipación dos mozos e facilite a creación de novos fogares.
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Despois do indubidable progreso na rede de infraestruturas que ten acontecido en Galicia nos
derradeiros 30 anos e que ten mudado completamente o noso mapa de estradas e ferrocarril, temos
que seguir avanzando pero cun cambio de óptica que xa temos comezado nos últimos anos.
Porque hoxe temos outro xeito de ver as infraestruturas. Teñen pasado de ser un obxectivo en si
mesmas a ser un medio para acadar maior calidade de vida para os galegos e galegas. Buscamos
infraestruturas como ferramentas de benestar, para as persoas, e con esta mirada é como
programamos as nosas actuacións.
Infraestruturas eficientes e sustentables deseñadas pensando nas persoas. Comunicacións que
reforcen a competitividade do territorio, planificando con responsabilidade, evitando duplicidades
innecesarias e poñendo en marcha obras e servizos que melloren a vida dos galegos, que activen os
motores da recuperación e o emprego e incrementen a cohesión social e territorial.
O noso obxectivo será o impulso de vías seguras, útiles e funcionais, compatibilizando o seu
desenvolvemento coa preocupación pola preservación do territorio e o coidado da paisaxe.
Este será o noso compromiso coa sociedade e xunto coa vontade de dar resposta ás súas demandas:
• Vías de comunicacións seguras, que permitan os desprazamentos habituais dos veciños tanto
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZkRc4zGMuAIJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_ppdeg_2…

140/179

13/10/2019

Untitled

en vehículo a motor como a pé ou bicicleta, dende os núcleos de poboación ata os
equipamentos e servizos (colexios, centros de saúde,…) de forma cómoda e segura:
• Impulsaremos unha REDE DE MOBILIDADE SUSTENTABLE, pensada para os
desprazamentos a pé ou mediante vehículos non motorizados, comezando polas
contornas metropolitanas e as zonas turísticas:
• Construiranse 170 quilómetros de novas SENDAS SEGURAS na rede
autonómica de estradas para mellorar a seguridade viaria, porque o noso
compromiso é desenvolver o Plan de Seguridade Viaria de Galicia 20162020.
• Identificaranse aqueles percorridos da rede autonómica de estradas con
presenza habitual de ciclistas para a súa adecuación e axeitada sinalización,
advertindo aos condutores de vehículos da súa presenza.
• Impulsarase a mellora do firmes das nosas estradas, porque tan importante é construír
novas vías como conservar as que xa temos. Intensificaranse os labores de
conservación e reforzo de firme das estradas galegas, asegurando un servizo axeitado
as 24 horas dos 365 días do ano. E un traballo deste calibre necesita de orzamentos
que o permitan, por iso nos comprometemos a reservar nas contas autonómicas
recursos que permitan abordar as tarefas de conservación dos 5.500 quilómetros de
estradas autonómicas de Galicia.
• Implantaranse as medidas deseñadas para a mellora da seguridade viaria dos
motociclistas, porque tamén son usuarios vulnerables, coa instalación dos sistemas
de protección de motoristas (SPMs) nas estradas autonómicas.
• Completarase a mellora da rede secundaria de estradas de tal xeito que se garantirá
que firme, pintura e sinalización estean nunha situación tal que permita unha
circulación segura.
• Vías de comunicacións útiles para a competitividade e a igualdade de oportunidades:
• Aprobarase un novo Plan Director de Estradas de Galicia, baseado nunha
planificación eficiente dos investimentos que aseguren a eficacia do gasto público.
• Completaranse os eixes de altas prestacións e executaranse acondicionamentos de
estradas de modo que se continúe mellorando a accesibilidade, a seguridade e
calidade de vida dos galegos, ao tempo que se contribúa á competitividade da
economía e á igualdade de oportunidades.
• No programa de Vías de Altas Prestacións traballaremos por seguir
avanzando nos seguintes viarios:
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• VAP Tui – A Guarda,
• VAP da Costa Norte, na que están incluídos treitos tan importantes
como a Variante de Viveiro.
• Autovía AG-59 Santiago – A Estrada, priorizando o treito que cruza o
río Ulla
• Continuación da Vía Ártabra e a súa conexión coa AP-9
• VAP Curro (AP-9) – Baión (Vilagarcía de Arousa)
• Conexión das Terras de Trives coa rede de autovías do Estado
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• Continuidade
da autovía da Costa da Morte, priorizando a conexión
con Vimianzo
• Abordarase a conversión en autovía de:
• Corredor do Morrazo (xa en obras)
• VAP Nadela (Lugo) – Sarria – Monforte
• VAP Brión – Noia
• Faremos seguimento do desenvolvemento das autovías estatais
pendentes. Santiago-Lugo, Ourense-Lugo e Pontevedra-Vigo.
• Acondicionar estradas da rede autonómica para dotarlles de mellores
características de trazado, como na estrada Portomouro-Santa Comba, para
mellorar as comunicacións con Santiago de Compostela, ou no eixo Palas de
Rei-Friol-Begonte.
• Impulsar obras de mellora da mobilidade metropolitana, como a Variante de
Alba en Pontevedra, a variante de Aradas en Santiago de Compostela, a
variante e Cangas ou a circunvalación este de Ourense entre Bemposta e a N525.
• Plan de variantes urbanas de Galicia, coa finalidade de mellorar a seguridade
viaria daqueles núcleos urbanos cruzados por unha estrada principal e xerar
unha mellora da mobilidade na rede secundaria de estradas.

• Actualizaranse os plans sectoriais viarios (documentos urbanísticos de planificación a futuro
das estradas) das áreas metropolitanas de Galicia dende a perspectiva da mellora da
mobilidade das persoas.
• Avanzarase na mellora dos accesos aos polígonos industriais, coa execución do viario
de acceso de polígono de San Cibrao coa A-52 e conectar o viario de acceso ao Porto
Seco de Monforte coa N-120.
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• Impulsarase
un destas
novo modelo
de tarifaspara
das oautoestradas
de peaxe,
que flexibilice
e
abarate o uso
infraestruturas,
que se demandará
ao Estado
a
constitución dunha mesa de traballo para abordar a peaxe ao usuario das AG-55 A
Coruña-Carballo; e AG-57 Puxeiros-Val Miñor, para que os investimentos do Estado
se usen de forma máis eficiente.
• Articularanse os mecanismos necesarios para pechar a transferencia das autopistas
interiores de Galicia (Autoestrada do Atlántico AP-9 e Autoestrada Santiago-Castro
Dozón AP-53) instando ao Ministerio de Fomento á creación dun marco negociador
que defina e ordene o mapa de estradas de ámbito estatal en Galicia, á vista das
novas infraestruturas existentes no territorio (conexión Lugo-Ourense, conexión de
Ferrol coa A-8, …).
• Fomentaranse as estradas intelixentes, incorporando as diferentes tecnoloxías
sustentables para a xeración de electricidade solar, mellorar o funcionamento dos
vehículos, recarga para os vehículos eléctricos, para a iluminación da vía e para
vixiar o estado da estrada.
• No seo da Axencia Galega de Infraestruturas impulsarase e fomentarase a
investigación, o desenvolvemento e a innovación no ámbito da construción,
conservación e explotación das estradas.
• Impulsaremos ás infraestruturas verdes,como vías de comunicacións para a promoción do
turismo baseadas no respecto e protección da natureza.
• Posta en valor e integración paisaxística dos Camiños de Santiago na entrada a
Compostela, para o ano 2020 (porque o ano 2021 será de novo Ano Xubilar),
comezando na contorna do Camiño Francés. Desenvolveranse as actuacións
necesarias e baseadas en criterios paisaxísticos, urbanísticos, culturais,
socioeconómicos e de loxística urbana,porque hai que potenciar as oportunidades e
os valores actuais dos Camiños de Santiago, e tamén dar resposta ás necesidades do
peregrino do século XXI. Para lograr a efectividade destes investimentos
sustentables, impulsaranse fórmulas de coordinación transversal entre os diferentes
órganos da Xunta de Galicia, da Administración Xeral do Estado e da administración
local.

• Executaranse 100 quilómetros de sendas correspondentes aos Itinerarios de interese
paisaxístico e ambiental que establecen as Directrices de Ordenación do Territorio co
obxectivo de potenciar a mobilidade sostible, os hábitos saudables, o turismo e a
diversificación económica do rural en Galicia.Porque a nosa aposta son sendas seguras, pero
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tamén sustentables e integradas paisaxisticamente. A RIBEIRA SACRA será unha zona
prioritaria, pero ademais, avanzaranse noutras zonas:
• Unindo entre si os espazos naturais protexidos e cos núcleos de poboación con
equipamentos e servizos.
• Dando acceso aos centros de interpretación da natureza.
• Aproveitando camiños reais, camiños de Santiago, rutas de sendeirismo e mesmo
desenvolvendo vías verdes para formar unha malla mobilidade sostible.
• Creando un mapa de infraestruturas peonís e ciclistas que sexa útil para os cidadáns
que se queiran sumar á mobilidade non motorizada e tamén para actividades
turísticas e de ocio.
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As políticas públicas en materia de mobilidade de viaxeiros irán dirixidas ao fomento do uso do
transporte público, ambientalmente máis sustentable e eficiente: un transporte público competitivo
que dea un servizo eficiente aos cidadáns e reduza a presenza de vehículos privados nas nosas
estradas, diminuíndo a contaminación e os atascos nos accesos ás grandes cidades.
Articularemos unha ESTRATEXIA GALEGA DE AMPLIACIÓN E FOMENTO DO
TRANSPORTE PÚBLICO que aborde de xeito integral a súa mellora e modernización. Unha nova
organización do transporte que aproveite a finalización da meirande parte das concesións de liñas
interurbanas de autobús como unha oportunidade para abordar unha actualización do mapa de
transportes en Galicia.
• Nova Lei de Mobilidade. Establecerase o marco legal necesario para satisfacer as
necesidades de desprazamentos de toda persoa nas condicións axeitadas de seguridade,
accesibilidade, igualdade, calidade e sustentabilidade. O obxectivo principal é que Galicia
conte cun sistema de transporte público eficiente, intermodal e moderno, porque o
importante é a busca e materialización da implantación de servizos de calidade e modernos
que satisfagan as necesidades dos cidadáns máis alá dos límites competenciais de cada
administración.
• Melloraremos a calidade dos servizos: Actualizaremos o sistema de transporte público de
Galicia, adaptándoo á realidade social actual e garantindo a súa prestación en condicións de
seguridade, calidade e eficacia social.
• No rural: Poremos en marcha un sistema deseñado para dar resposta ás necesidades
reais dos usuarios: A sustentabilidade do sistema de transporte e a garantía de
servizos nas zonas menos poboadas de Galicia só pode facerse compatible a través
dun sistema de transporte á demanda. Así, ademais das liñas regulares alí onde a
demanda as xustifique, implantarase o sistema de “reserva” do
servizo,establecéndose as canles polas que o cidadán poderá solicitar o servizo de
transporte regular.
• Nas áreas urbanas: O transporte nas áreas metropolitanas debe abordarse de xeito
integral, cos servizos máis eficientes e sen que as diferentes competencias das
Administracións públicas prexudiquen a súa calidade. Por este motivo melloraremos
a coordinación entre o transporte urbano e o interurbano co obxectivo de optimizar
os servizos aos usuarios, mellorando a accesibilidade en ambas direccións, tanto con
paradas do interurbano nas grandes cidades, como coa extensión de liñas urbanas
cara á núcleos poboacionais próximas noutros concellos.
• Impulso á Modernización do transporte público coa:
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• Implantación do Sistema de Axuda á Explotación, para que os usuarios dispoñan dun
mellor coñecemento da oferta e, por exemplo, mesmo accedan mediante un
dispositivo móbil á posición en tempo real do autobús, mellorando a planificación
das viaxes
• Implantación do pago por móbil dos sistemas de transporte.
• Impulsaremos as estacións intermodais das sete grandes cidades galegas.
• Avanzaremos nos plans RENOVE das estacións de autobuses, facendo os investimentos
precisos para remodelalas e garantir un correcto servizo ao cidadán.
• Apoiaremos a adaptación do transporte ás persoas discapacitadas mediante axudas aos
diferentes sectores do transporte.
• Unhas tarifas máis atractivas:
• Co desenvolvemento e ampliación dos diferentes plans de transporte metropolitano nas 7
grandes áreas.
• Coa gratuidade do servizo de autobús interurbano á xente nova.
• Demandando ao Estado melloras nas tarifas de tren para os usuarios habituais no Eixo

Page 129

Atlántico e no traxecto Ourense-Santiago.
• Coa implantación de sistemas de pago intelixente, empregando as novas tecnoloxías para
transmitir información e para medio de pago a través dos dispositivos móbiles
• Melloraremos a competitividade do transporte público, mediante a implantación de servizos
máis competitivos dando facilidades ao usuario:
• BILLETE ÚNICO: Poremos en marcha novas tecnoloxías nas que xa estamos traballando
que permitan sistemas de pagamento de carácter xeral, con independencia do modo de
transporte (bus, tren ou barco) e que faciliten a aplicación de descontos.
• BILLETE DIRECTO: A mellora da competitividade dos aeroportos galegos pasa pola
mellora da súa conectividade. Impulsaremos a implantación final do billete integrado
TREN+BUS e BUS+BUS que permitan ao usuario chegar por exemplo dende Pontevedra a
Peinador cun único billete, achegando así os nosos aeroportos ás grandes cidades
• Alta velocidade: O AVE a Galicia, e a súa chegada no ano 2018, é irrenunciable para o
PPdeG. Por iso, aínda que seguiremos traballando para a mellora dos servizos de ferrocarril
convencional, cómpre agora rematar os traballos da liña alta velocidade Madrid-Galicia, que
nos permitirán achegarnos a Madrid no entorno das 3 horas. Pero queremos máis e
traballaremos para ter máis:
• Impulsaremos a alta velocidade a Lugo. Os lucenses non poden quedar ás portas da
alta velocidade e deben darse os pasos precisos para que a Alta Velocidade chegue
dende Ourense a Lugo.
• Promoverase a ampliación do Eixo Atlántico ata a fronteira portuguesa, rematando a
conexión das principais cidades da fachada oeste peninsular.
• Demandaremos a optimización da liña Coruña-Ferrol para facer deste un servizo
atractivo e competitivo.
• Impulsaremos o avance da liña de alta velocidade Ourense-Vigo.
• Soportes para a competitividade do transporte de mercadorías: O transporte de mercadorías é
clave no desenvolvemento económico dun país por ser o elemento que conecta materias
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primas, empresas de transformación, cos mercados e os compradores finais. Falamos das
veas que conectan un sistema económico e esa importancia debe traducirse nunha aposta
decidida polo sector. Para apoiar o sector de transporte de mercadorías galego, ademais das
importantes melloras feitas na rede de estradas e nos portos e aeroportos, impulsaremos
infraestruturas como os aparcadoiros para camións, para que os transportistas dispoñan de
lugares seguros para o descanso e vixiaremos o cumprimento da normativa de mercadorías,
con especial atención ao intrusismo de empresas estranxeiras.
Ademais, Galicia debe aproveitar o seu potencial como plataforma loxística polas nosas
capacidades e situación xeográfica. Somos a rexión continental europea máis próxima a América
(coa que podemos aproveitar as similitudes lingüísticas) e temos próximo o corredor marítimo que
conecta a Europa Atlántica con África e Asia.
• Un sistema aeroportuario galego único e ben conectado para que sexa máis competitivo:
• impulsarase a coordinación entre as diferentes administracións
• traballarase coas demais administracións para a coordinación da imprescindible
promoción turística
• fomentarase unha adecuada conexión por transporte público dos tres aeroportos,
tanto coa cidade de referencia como co resto das cidades (billete directo).
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A política de solo empresarial basearase nunha planificación sustentable, atendendo a criterios de
demanda existente e de ordenación territorial.
• Apostaremos por seguir ofrecendo aos nosos empresarios espazos asequibles e de calidade
onde implantar os seus proxectos empresariais, con bonificacións no prezo do solo e
explorando as fórmulas de acceso para sacar o máximo proveito dos parques empresariais
autonómicos e facilitar a implantación de novas actividades empresariais. Deste xeito, se
poderá acceder a solo en dereito de superficie cun alugueiro mensual case simbólico,dende
0,27 euros por metro cadrado durante 60 anos.
• De xeito complementario e para atraer grandes empresas a Galicia, ofreceremos solo
gratuíto en parques empresariais propiedade da Xunta que estean sen urbanizar para aqueles
proxectos empresariais que garantan a creación de postos de traballo. De xeito que a maior
creación de emprego, maior sexa o solo sen urbanizar ao que terían dereito.
• Seguiremos a potenciar a implantación das actividades empresariais que permitan consolidar
os sectores económicos mais relevantes en cada zona da comunidade autónoma e, de xeito
especial, apoiaremos as actividades vinculadas ao sector primario como medida de equilibrio
territorial e fixación de poboación.
• Crearase un Observatorio de Solo Empresarial que permita analizar a evolución da demanda
de solo, a tipoloxía do solo demandado e que sexa válido para fundamentar as oportunas
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modificacións
e actualizacións
criterio de crecemento
sostible.da programación de solo empresarial, mantendo ademais un
• Plataforma loxística Salvaterra As Neves (PLISAN): O obxectivo será que no ano 2017 se
empecen a implantar as primeiras empresas neste espazo, grazas á comercialización dos
primeiros 100.000 metros cadrados a prezos competitivos de 50 euros por metro cadrado.
Promoverase a rápida dinamización deste solo industrial, de tal xeito que se converta
definitivamente nun gran foco de actividade económica e empresarial do sur de Vigo,
aproveitando ademais a ampla superficie de solo para facilitar a implantación de actividades
vinculadas coa investigación, desenvolvemento e validación de sistemas e compoñentes
vinculados á industria automobilística.
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A cultura é un soporte imprescindible para o avance de Galicia e de toda a cidadanía, así como
elemento relevante da nosa identidade como pobo para conseguir a cohesión territorial e social.
Conscientes disto, renovaremos o compromiso político a prol do aproveitamento da riqueza e o
potencial cultural e patrimonial de Galicia.
A cultura galega está construída con alicerces ben asentados ao longo da historia: dispón dunha base
sólida que debemos contribuír a manter en pé, a mellorar e a reforzar.
Con eses alicerces e ese potencial non podemos perder o tren da modernidade. Por iso hai que
adaptar tanto a creación de cultura como o seu consumo e a súa difusión aos novos tempos, co
fomento da tecnoloxía e o bo uso das ferramentas dixitais.
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Resulta imprescindible adaptarse aos novos tempos para que a cultura e o talento galego poidan
coñecerse en todo o mundo. Ademais de estar presentes en tódalas partes do mundo, a cultura vai
xerar postos de traballo, novas formas de crear e novos espazos nos que dar visibilidade a toda a
produción artística que existe ao longo do noso territorio.
Para iso, as políticas culturais que desenvolveremos serán actuacións planificadas que:
• Garantan o acceso á cultura da cidadanía mediante unha oferta variada e de calidade.
• Contribúan á cohesión social e territorial.
• Sitúen a marca Galicia no mundo cunha identidade cultural que é valor de mercado.
• E fortalezan o tecido produtivo e o emprego na industria cultural galega.
Para iso, na vindeira lexislatura impulsaremos as seguintes medidas:
• Reactivaremos a Cultura e o seu simbolismo: A identificación dos galegos co noso sistema
cultural debe servirnos para consolidar cada vez máis o tecido cultural, as oportunidades que
supón para nós como país e a apertura de novas vías de creación, visibilización e mesmo
comercialización dos produtos culturais que somos capaces de xerar. Para elo impulsaremos:
• A aprobación no Parlamento de Galicia dunha lei que recoñeza o Panteón de Galegos
Ilustres como símbolo da cultura galega, porque faise preciso retomar os consensos
en torno ao valor propio que confire a cultura.
• O impulso á Memoria Dixital de Galicia, facendo dos arquivos galegos espazos de
convivencia e actividade que poñan ao dispor de estudosos e investigadores do
mundo enteiro as nosas seculares fontes de saber, contribuirá a reforzar a imaxe da
nosa comunidade como unha das que máis información antiga atesoura ao cabo dos
séculos.
• O impulso da difusión da cultura galega na diáspora, xa que os centros dos
emigrantes galegos son os mellores embaixadores de Galicia no mundo. Dende que
se fundaron os centros dos emigrantes galegos pasaron xa tres ou catro xeracións de
familias que aínda defenden a galeguidade polo mundo adiante. A tecnoloxía
permítenos proxectar ese sentimento, pero cunha cor moderna, dun xeito actual e
permítenos darlle protagonismo aos galegos do exterior como fío condutor da nosa
cultura. A aposta por iniciativas conxuntas coas novas xeracións de galegos da
diáspora é imprescindible para fortalecer a nosa riqueza cultural e potenciar fórmulas
de intercambio de valor (empresarial, industrial).
• Queremos que os centros galegos no exterior sexan focos de creatividade cultural,
proxectados en dous eixes principais:
• A mostra do noso potencial cultural en todos os lugares do mundo onde a
colectividade galega é constitutiva da sociedade local. Levar adiante
iniciativas didácticas e artísticas para amosar o noso en todo o mundo. Iso
pode ser permanente cun uso axeitado da internet.
• A riqueza que supón a creatividade cultural que nace a partir da hibridación
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das culturas. As influencias das distintas culturas do mundo están dando uns
resultados excelentes á hora de obter produtos culturais de notable calidade
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que
axudan
a conseguir
o estipulado
no punto anterior, proxectando a
nosanos
cultura
en contornos
distantes
do noso.
• Plan de dinamización dos centros culturais urbanos e rurais: Co obxectivo de
fomentar a implicación dos cidadáns en actividades culturais e desenvolver a
creatividade e actividades que potencien e amosen as tradicións do lugar,
promoveremos:
• Realizar actividades que requiran a participación.
• Establecer un calendario de actividades segundo as demandas dos centros.
• Prestaremos unha especial atención ao Camiño de Santiago, elemento referencial no
patrimonio de Galicia que precisa conxugar a súa protección coa súa difusión e
promoción como elemento cultural e turístico ante a necesaria preparación do
vindeiro Ano Santo Xacobeo en 2021.
• Asesoraremos e respaldaremos as candidaturas galegas (Ribeira Sacra, Ferrol da
Ilustración, etc.) aspirantes ao recoñecemento de Patrimonio da Humanidade e para
lograr a inclusión do Códice Calixtino no Rexistro Memoria do Mundo da Unesco,
establecendo estratexias conxuntas coa Axencia de Turismo para aproveitar esta
referencia relixiosa e por tanto cultural.
• Promoveremos a actividade cultural na infancia . Co obxectivo de incentivar o contacto coas
disciplinas culturais dende nenos e compaxinar actividades extraescolares coa cultura galega
aprobaremos:
• Axudas para manter ou implantar clases de música nos centros culturais.
• Programas propios que acheguen a cultura aos máis novos.
• Eventos culturais internacionais: Apoiaremos a festivais de música, cine e teatro para
promover a marca Galicia, atraer persoas de fóra e xerar repercusións económica nas vilas
durante os eventos.
• Bandas de música: Para fomentar o coñecemento musical entre os integrantes das bandas
impulsaremos:
• Liñas de estudo e colaboración entre distintas agrupacións.
• Convivencias e clases de alto nivel para compoñentes en idade formativa das
distintas entidades
• Escolas de música: Fomentaremos a educación musical nos lugares onde non hai
conservatorio e/ou ensino de música regrado, con axudas a escolas de música municipais e
dependentes doutras entidades.
• Actividades extraescolares: Para dinamizar os municipios e a súa vida cultural,
particularmente no rural, promoveremos a apertura de centros educativos polas tardes.
• Incentivaremos a financiamento público-privado para eventos e actividades culturais:
• Con campañas atractivas ás empresas.
• Acadando patrocinadores permanentes para eventos culturais ou para mantemento e
desenvolvemento da cultura e o patrimonio de Galicia.
• Para garantir a accesibilidade á produción cultural:
• Nova lei de Museos: Cun novo marco normativo en materia de museos, que se sume
ás leis de Bibliotecas e de Arquivos aprobadas nos últimos anos, reforzaremos e
impulsaremos o seu papel en Galicia, non só como institucións que realizan un labor
imprescindible de conservación, protección, difusión e posta en valor da cultura nas
súas diferentes manifestacións e temáticas; senón tamén como divulgadores e
impulsores de novo coñecemento. Os espazos museísticos teñen que adoptar un
enfoque acaído aos retos do século XXI e están chamados a participar no
desenvolvemento da sociedade galega, axudando a formar lazos entre a poboación e
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a súa contorna, e a concienciar ao público sobre a necesidade dun compromiso
compartido respecto da protección activa do patrimonio cultural de Galicia.
• Desenvolveremos a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia: Realizaremos
progresivamente o inventario do patrimonio cultural de Galicia máis accesible para
poder realizar un mellor aproveitamento e obter retornos sociais e económicos que
beneficien a todos. Empezaremos pola representación xeográfica dos xacementos
arqueolóxicos e idearemos rutas virtuais para que o Patrimonio sexa accesible desde
calquera punto.
• Daremos un novo pulo aos parques arqueolóxicos de Galicia, cun plan de
recuperación dos castros, para incrementar as visitas e o interese polo patrimonio
arqueolóxico de Galicia.
• Coa finalidade de internacionalizar a cultura galega:
• Poñeremos ao libro galego e aos escritores e ilustradores galegos como referentes,
actuando o sector do libro como embaixador: O potencial de creación literaria galega
é cada vez maior e supón unha oportunidade para o desenvolvemento de Galicia,
tanto dentro coma fóra das nosas fronteiras territoriais. Os nosos escritores/as,
ilustradores e editores están a espertar admiración en distintos ámbitos e debemos
manifestar o noso compromiso activo co apoio a todos os sectores implicados no
proceso da creación dun libro. Galicia conta cunha produción editorial asentada e
está a destacar pola súa capacidade de creatividade e innovación, especialmente nos
campos dirixidos ao público infantil e xuvenil. O índice de títulos publicados, así
como a calidade dos comercializados en mercados exteriores, é un dos mellores
indicadores de que estamos ante un sector que ten moitas posibilidades á hora de
proxectar cara a fóra a nosa cultura.
• Crearemos a marca “Galicia Creativa” para proxectar fóra de Galicia actividades nos
diferentes ámbitos culturais.
• Promoveremos a difusión do patrimonio cultural e afondaremos na súa conservación
e rehabilitación, para que a cultura galega dende tódolos seus eidos e tódalas
disciplinas chegue ao resto do mundo.
• Para elo, empregaremos os medios dixitais e audiovisuais, con campañas en redes
sociais, vídeos, televisión e internet, como vehículos inmediatos e accesibles,
especialmente orientados a dar a coñecer a cultura galega entre os máis novos.
• Fomentaremos e apoiaremos a creatividade e os proxectos culturais novos: Queremos
converter a Galicia nun referente en formatos culturais innovadores, proxectando o talento,
os novos valores e a cultura innovadora fóra de Galicia, en especial da xuventude, mediante:
• Actividades e exposicións en espazos accesibles e visibles nas cidades e nas vilas.
• O apoio aos novos artistas con espazos e ferramentas (tecnoloxía, redes sociais,
internet) que lles permitan amosar as súas creacións.
• Fomentaremos a lectura e o libro galego:
• Impulsando a industria editorial, incrementando as axudas á edición do libro en
galego co obxectivo de aumentar o número de publicacións na nosa lingua.
• Fomentando a creatividade literaria, promovendo aos novos valores que potencien o
noso sistema literario.
• Dando un novo pulo aos formatos electrónicos didácticos, apoiando ás pequenas e
medianas empresas que traballan en galego neste ámbito para incrementar a
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exportación en formatos modernos e innovadores coa marca Galicia.
• Impulsaremos un Plan de Bibliotecas galegas. Queremos poñer en marcha investimentos e
programas que reforcen o seu carácter de centros de investigación, estudo, presentación,
reunión e mesmo debate do ámbito cultural. Concibimos ademais o seu funcionamento
como unha confluencia de redes de información sobre consulta e obtención de fondos, que
faga áxil e moi operativo o material que poden poñer a disposición dos usuarios/as. Para elo:
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• Continuaremos coa dotación de fondos bibliográficos
• Lograremos unha maior axilidade e operatividade dos fondos para que sexan
accesibles
• Porase en marcha un plan de préstamo.
• Incrementaremos o acceso a través das ferramentas dixitais (GALICIANA)
• Priorizaranse os investimentos tendo en conta as necesidades detectadas no Mapa de
Bibliotecas de Galicia.
• Apoiaremos ás industrias culturais como xeradoras de emprego e de produtos culturais : As
industrias culturais supoñen un motor para o desenvolvemento da nosa produción cultural e
creativa e tamén constitúen un vector imprescindible na economía galega. Son un
compoñente básico para impulsar o crecemento de Galicia desde a innovación e a
creatividade, ademais de contribuír á transmisión e proxección da nosa identidade cultural.
Resulta fundamental vincular cada vez máis a cultura como tecido empresarial co
desenvolvemento local, para o que será acaído partir da formación e xeración de actividade,
sen renunciar ás posibilidades que abre o emprego das tecnoloxías como vías para potenciar
as maneiras de creación, produción, distribución e consumo da cultura. Para elo:
• Crearemos unha REDE/ MARCA GALEGA tanto de espazos como de eventos
referentes no rural: Para apoiar ás iniciativas que combinan cultura, lecer e
gastronomía (festivais de música e cine); comezar o tecido industrial dende os ciclos
de formación; e consolidar unha estrutura forte de industria cultural que xere
emprego e traia riqueza a Galicia a través dun financiamento público-privado que dea
estabilidade aos eventos.
• Plan Audiovisual de Galicia, co obxectivo de obter a máxima calidade e
recoñecemento na formación e ter un tecido profesional referente a nivel nacional e
internacional, desenvolvendo liñas de traballo para a xeración e consolidación do
traballo audiovisual en Galicia, así como a promoción da lingua.
• Novo marco normativo das Artes Escénicas: Atoparemos novas liñas de
funcionamento do Centro Dramático Galego e do Centro Galego de Arte
Contemporánea para avanzar na consecución progresiva dunha maior autonomía para
eses centros.
• Fortalecemento da rede de música de Galicia para, en colaboración co AGADIC, os
músicos e salas musicais, detectar a riqueza musical de Galicia en tódolos estilos,
definir as liñas de traballo que permitan ao sector musical coñecerse aquí e fora,
modernizar o sector e facer rendible o talento e as producións musicais galegas.
• Converteremos a Cidade da Cultura nun lugar de encontro cultural e referente en tecnoloxía:
Para aumentar a afluencia de xente e converter o Gaiás nun lugar de referencia de lecer (non
só de visita) para galegos e estranxeiros, impulsaremos:
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• Un Plan de dinamización cultural. Actividades familiares e infantís as fins de semana
e nos períodos de vacacións, e espectáculos permanentes.
• Iniciativas de cultura a través de ferramentas dixitais, para que sexa un lugar
referente en tecnoloxía.
• Plan de promoción con campañas en Internet.
• Converter unha parte do Gaiás nun lugar de coñecemento, investigación, innovación;
avanzando no programa de emprendemento no eido da cultura e da educación; e
camiñando cara a súa conversión no Centro de emprendemento creativo de Galicia a
través de Xornadas e actividades que se consoliden no tempo.
• Promovendo as novas zonas exteriores (Bosque de Galicia, Xardín literario ou
Parque da Balea) para que sexa un referente en medio ambiente e lecer, e atractivo
turístico.
• Creando o Centro Galego de Arquitectura, espazo para o debate e o estudo do
patrimonio arquitectónico de Galicia, que a conecte coa escena e as tendencias
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arquitectónicas internacionais
• Afondando na captación de fondos cun programa específico que procure un
mecenado comprometido e aporte capital privado que aposte polo Gaiás
• Impulsando acordos coas administracións para favorecer as conexións tanto con
Santiago coma con outros lugares de Galicia, para que a Cidade da Cultura sexa
accesible tanto en transporte particular como público.
• Para fomentar a actividade artística, garantir un bo funcionamento dos centros de arte
contemporáneo e garantir o rigor na información pública sobre a arte contemporánea:
• Crearemos programas específicos en Educación Primaria, Secundaria e Bacharelato
sobre a arte contemporánea.
• Deseñaremos e desenvolveremos un programa de arte contemporánea coa creación
dunha Comisión de Arte Contemporánea Pública con representación de tódalas
asociacións profesionais do sector de ámbito estatal.
• Apoiaremos aos museos e centros de arte contemporánea
• Propoñeremos o aumento da dedución do valor das doazóns de obra ou o importe de
acción de patrocinio.
• Impulsaremos a proxección internacional da arte contemporánea a través dunha
acción conxunta e coordinada entre o IAC, as institucións culturais e os diferentes
axentes do sector privado

webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZkRc4zGMuAIJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_ppdeg_2…

153/179

13/10/2019

Untitled

Page 137

A política lingüística debe seguir afondando na idea de que a lingua galega é útil en calquera ámbito
e para todas as funcións. O feito de que os galegos/as sexamos quen de manexarnos en distintas
linguas ten que actuar como un activo na sociedade. As posibilidades de comunicación son unha
gran oportunidade individual e como sociedade no seu conxunto.
Estamos convencidos de que a confrontación política non contribúe á dinamización do galego, e por
iso continuaremos destinando os nosos esforzos a tratar de crear actitudes positivas cara á lingua
propia de Galicia. O respecto á legalidade vixente e o mantemento das políticas e accións de
dinamización da lingua galega que están a obter resultados seguirán vixentes. Queremos que a
lingua sexa un instrumento de liberdade e cordialidade.
Pero ao mesmo tempo renovamos o compromiso da ampliación dos usos do galego na sociedade,
como eixe fundamental da política lingüística a desenvolver.
Xunto á execución da planificación de medidas a prol do galego no tecido socioprodutivo acordadas
co propio sector, afrontarase a definición e aprobación dun Plan de dinamización lingüística entre a
mocidade galega.

FOMENTAR E DIFUNDIR O USO DO GALEGO DESDE O QUE NOS UNE E
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NON DESDE O QUE NOS SEPARA
• Buscaremos un gran acordo sobre a lingua para a súa protección, difusión e extensión do uso
pola cidadanía
• Teremos preferencia polo traballo coa xuventude e as familias
• Desenvolveremos o Plan de Dinamización da lingua galega no tecido socioeconómico
• Fortaleceremos os vínculos coa lusofonía como posibilidade de internacionalización da nosa
lingua
• O noso idioma é un bo expoñente da necesidade de busca dun consenso necesario de todas
as forzas sociais en temas tan importantes para Galicia.
• Impulsaremos o uso libre e sen confrontacións das dúas linguas cooficiais en Galicia.
• Buscaremos sempre a implicación dos sectores sociais máis representativos e dinamizadores
da sociedade para que se sintan partícipes do proceso de consolidación e modernización do
idioma.
• Apoiaremos ás principais entidades que traballan no estudo e promoción da lingua galega:
Real Academia Galega; Consello da Cultura Galega; Centro Ramón Piñeiro para a
Investigación en Humanidades; Universidades; e fundacións e asociacións.
• Activaremos a todos os actores de distinta natureza política, sindical, económica, social, etc,
co fin de complementar a acción do Goberno nunha área que concibimos como de gran
transversalidade e colaborativa.
• Queremos centrarnos preferentemente nos sectores da sociedade nos que se detecta máis
necesidade de actuación con respecto ao noso idioma, seguindo a análise do Estudo das
Condicións de Vida das Familias realizado polo IGE e referenciado a 2013. Serán obxecto
de especial atención os ámbitos de infancia, familia e xuventude, así como o sector
socioeconómic
• Deseñaremos programas específicos para a incorporación de neofalantes na nosa lingua.
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A LINGUA E A XUVENTUDE
A xuventude constitúe un sector prioritario na orientación das políticas lingüísticas que debemos
levar a cabo. A súa alta competencia non se corresponde co maior uso desexable por parte dos
sectores máis mozos da nosa sociedade.
Neste ámbito propoñemos a adopción das seguintes medidas:
• Aprobación dun Plan de Dinamización Lingüística na Xuventude, que constitúa unha
planificación ambiciosa e efectiva que, a partir do Plan Xeral de Normalización Lingüística
de Galicia e do Plan Estratéxico de Xuventude, implique aos múltiples sectores que deben
interacturar para o fomento da lingua galega na mocidade.
• Este Plan terá vocación plurianual e será deseñado para un período de 5 anos, con dotación
concreta de orzamento por parte dos distintos órganos da Xunta de Galicia nel implicados.
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• Posta en marcha dunha campaña de concienciación ás familias, como unidade de
transmisión da primeira lingua, evidenciando as vantaxes que supón o uso do galego na
formación dos nenos/as.

A LINGUA NO TECIDO ECONÓMICO
Durante os catro últimos anos, foron salientables algúns dos avances que se produciron neste sector,
historicamente dos que a nosa lingua se viu máis excluído.A aprobación do Plan de Dinamización
Lingüística no tecido socioeconómico constitúe unha magnífica folla de ruta sobre a que seguir
implementando políticas que promovan o galego neste sector.
Algunhas das medidas serán:
• Apoio á creación de redes de empresas e empresarios/as para o fomento do galego.
• Fomentar a visibilidade do uso da lingua nas áreas comerciais e empresariais.
• Posta en valor das vantaxes do galego como lingua que abre as portas á lusofonía.
• Ter un tratamento especial ás industrias culturais como vehículo de promoción e defensa da
lingua galega, con especial atención á industria editorial con produción en galego, como
soporte fundamental do coñecemento e dinamización da lingua.
• Establecer unha atención especial á industria editorial con produción en galego, como
soporte fundamental do coñecemento e dinamización da lingua.

A LINGUA NO ENSINO
O ensino é un dos piares fundamentais para o proceso de normalización lingüística en Galicia.
Precisamos implicar no proceso á comunidade educativa no seu conxunto. A nosa lingua propia
debe ser obxecto de elección por parte das familias, baseándose o seu fomento na oferta positiva
que sexamos quen de proxectarlles como núcleo fundamental. Por iso impulsaremos as seguintes
medidas:
• Reforzar cunha campaña informativa as posibilidades de aprendizaxe de linguas de forma
progresiva.
• Impulso á produción e edición de materiais didácticos en galego, prestando especial atención
aos ciclos formativos e ao conxunto da FP, pola prioridade deste ámbito dentro da
formación, así como pola cantidade de nova información que xera a cada vez maior
amplitude de especialidades.
• Mellora das posibilidades que ofrecen os Equipos de Dinamización da Lingua Galega, con
reforzo na formación sociolingüística.
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• Incrementar a presenza do ensino da lingua portuguesa en paralelo coa lingua galega, o que
impulsará o carácter internacional da nosa lingua e o aproveitamento dos vínculos coa
lusofonía.
• Procederemos á revisión, adaptación e mellora dos cursos Celga.
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• Posta en marcha e funcionamento dos cursos Celga 2, 3 e 4 en liña.
• Deseño e impartición de novos cursos de galego específicos para profesionais da sanidade,
sector financeiro e medios de comunicación.

A LINGUA E AS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E O
COÑECEMENTO
É este un dos ámbitos máis interesantes para a proxección da nosa lingua cara o futuro. A presenza
dun idioma nas tecnoloxías é cada vez máis importante e o galego é unha das mellores
denominacións de orixe para comunicar e editar información sobre Galicia e a actividade que dende
aquí se realiza. Por iso propoñemos:
• Que o galego ocupe un lugar cada vez máis central no amplo abano de posibilidades de
comunicación que dan as tecnoloxías da información e da comunicación, potenciando o
emprego do .gal na rede.
• Reforzar as campañas de deseño e medidas específicas para fomentar o uso da lingua galega
nas redes sociais.
• Impulsaremos gañar máis espazos de uso nas TIC´s, coa creación de software en galego, así
como o deseño de contidos que favorezan a implantación do galego nas novas tecnoloxías.

A LINGUA NAS ADMINISTRACIÓNS
As distintas administracións teñen un papel moi relevante no proceso de promoción da nosa lingua,
pola súa capacidade para desenvolver políticas lingüísticas efectivas. Consecuencia desa necesaria
responsabilidade e colaboración, así como de xestionar recursos compartidos e a Rede de
Dinamización Lingüística. Impulsaremos iniciativas como:
• Establecer un maior proceso de coordinación para mellorar no cumprimento da normativa de
uso e a calidade de lingua consonte ao establecido no Plan Xeral de Normalización da
Lingua Galega.
• Reforzaremos as relacións con outras administracións distintas da autonómica (Estado, local,
etc) para impulsar o emprego do galego de xeito homoxéneo e incrementar a presenza da
nosa linguas.
• Consideración especial terá o impulso á opción galega dos documentos manexados nos
soportes informáticos na Administración de Xustiza, así como a dotación de ferramentas de
apoio para os profesionais desta administración.

MARCO NORMATIVO
• Impulsaremos o desenvolvemento de normas de protección e extensión da lingua galega,
tendo como base o ámbito normativo do que Galicia se dotou de xeito unánime,
nomeadamente a Lei de normalización lingüística e o Plan Xeral de Normalización da
Lingua Galega (PXNLG).
• Seguir avanzando no proceso de estudo, fixación e emprego da toponimia propia de Galicia
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como ben inmaterial da nosa cultura.

A LINGUA NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Neste eido as medidas específicas que levaremos a cabo son as seguintes:
• Intensificaremos as medidas para que os medios de comunicación existentes en Galicia
incorporen cada vez en maior medida o galego á súa edición diaria.
• Propiciaremos un maior emprego da lingua nos medios de comunicación en soporte dixital.
• Implicaremos á rede de radios e televisións locais no emprego, fomento e difusión dos
coñecementos en materia de lingua.

PROXECCIÓN DA LINGUA CARA O EXTERIOR
Estamos a facer un gran esforzo para que o galego gañe posicións no exterior, pois cremos que a
lingua de Galicia é unha das mellores tarxetas de presentación á hora de reforzar a nosa presenza no
mundo.
• O noso idioma propio debe servir de ferramenta de presentación para a nosa cultura propia
no exterior, así como de acollida aos procedentes de fóra que deciden fixar aquí a súa
residencia.
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O Goberno de Galicia foi plenamente consciente do cambio que se está a producir nos galegos que
residen no exterior, pasando da emigración á cidadanía no exterior. Hoxe case o 70% do total de
galegos que residen fóra da nosa comunidade xa naceron fóra de Galicia. Este feito condicionou as
accións que o Goberno de Galicia desenvolveu cara a súa cidadanía residente fóra das nosas
fronteiras e debe ser tida en conta en calquera proposta de futuras accións.
Na pasada lexislatura, o Goberno de Galicia, pese á situación de crise que viviu a Comunidade,
mantivo a súa política social en beneficio dos nosos residentes no exterior en situación de
precariedade ou en risco de exclusión social, con especial atención aos nosos maiores. Soamente en
axudas directas individuais atendemos as necesidades de máis de 40.000 familias galegas residentes
no exterior.
Tamén traballamos da man das comunidades galegas reforzando os seus sistemas de atención social
á colectividade galega residente no exterior, ao tempo que apoiamos o funcionamento da estrutura
asistencial de máis de 20 comunidades que sustentan residencias de maiores, centros de día e
centros asistenciais.
O Goberno de Galicia impulsou a reforma da Lei da Galeguidade e conseguiu a aprobación no
Parlamento de Galicia da Lei 7/2013, da Galeguidade. Esta norma marca as liñas da galeguidade
para o século XXI; actualiza, mellora e amplía os dereitos das comunidades galegas na súa relación
coa Galicia territorial; e desenvolve os órganos de representación da Galicia exterior.
Mantivemos e potenciamos os nosos programas para que, tanto maiores como nenos e mozos
galegos residentes no exterior poidan reencontrarse coa terra que abandonaron hai décadas ou
coñecer o territorio do que proceden os seus devanceiros.
Fomentamos o retorno emprendedor, apoiando os proxectos de xeración empresarial ou
autoemprego para que os nosos emigrantes teñan capacidade para retornar e ademais contribuír ao
desenvolvemento económico de Galicia. Máis de 30 proxectos contaron coa contribución pública
para a súa posta en marcha.
Na vindeira lexislatura impulsaremos as seguintes medidas:

POLÍTICA SOCIAL
• Incremento das accións de axuda a favor dos galegos residentes no exterior en situación de
precariedade ou en risco de exclusión social, con especial atención aos maiores galegos
residentes no exterior.
• Intensificar a actuación do Goberno de Galicia coas comunidades galegas para que estas
actúen como axentes na detección precoz de posibles problemas sociais, individuais e
colectivos, que desemboque nunha alerta temperá a aqueles organismos ou organizacións
que poden actuar a favor da súa resolución.
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socioasistencias,
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que asisten ao colectivo da terceira idade.
• Fomentar redes de voluntariado por parte das comunidades galegas, especialmente entre a
súa xuventude porque o futuro da galeguidade descansa nos seus ombreiros.

GALEGUIDADE
• Seguir defendendo ante o Parlamento e o Goberno de España a necesidade da eliminación da
solicitude de voto (ou voto rogado) na Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral e adoptar as
medidas necesarias para equipar o procedemento e garantías no exercicio do voto dos
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españois residentes ausentes ao conxunto dos electores españois.
• Apertura de espazos de participación á xuventude galega no exterior para que sexan os
propios mozos e mozas galegos os que subliñen as necesidades, inquedanzas e proxectos que
poidan ter para desenvolver no ámbito asociativo da galeguidade. Tamén servirán para unha
mellor orientación das políticas públicas de Galicia e as accións das propias comunidades
galegas a favor da xuventude galega no exterior.
• Promover actividades que fomenten a participación da xuventude galega no exterior, a súa
formación e alente a súa capacidade para axudar ás propias comunidades galegas.
• Promover a realización de estudos sociolóxicos, económicos e culturais sobre a situación da
muller galega no exterior que sirvan para orientar as políticas públicas de Galicia e para
promover o cambio cultural das comunidades galegas a favor da plena igualdade entre os
homes e as mulleres de Galicia. Impulsaranse actividades que fomenten a participación da
muller, a súa igualdade e mostren as capacidades das nosas mulleres residentes no exterior.
• Desenvolver ferramentas TIC que faciliten a tramitación electrónica para as Comunidades
Galegas e os galegos residentes no exterior nas súas relacións coa administración galega.

EDUCACIÓN E CULTURA
• Implantar na programación das ensinanzas primaria e secundaria de Galicia o estudo da
historia da emigración de Galicia e o seu presente. Un pobo sen coñecemento da súa propia
historia é un pobo que camiña cego na senda do futuro.
• Implementar o Plan Director para a Protección do Patrimonio das Comunidades Galegas no
Exterior, instrumento esencial para garantir a protección, conservación e posta en valor do
patrimonio artístico, cultural e documental da emigración e da cidadanía galega residente no
exterior.
• Continuar potenciando e consolidando o ensino e a investigación da lingua e da cultura
galega nas universidades de fóra de Galicia nas que xa existe como materia de estudo e
introducilo noutras universidades de interese estratéxico.
• Crear o Centro de Referencia da Emigración Galega e da Galeguidade, como centro de
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estudo e interpretación da emigración galega e o seu impacto na historia e no presente de
Galicia.

RETORNO
• Intensificar os programas que incentivan o retorno emprendedor a Galicia.
• Potenciar o retorno do talento e da capacidade investigadora de Galicia.
• Incentivaremos a contratación de mozos e mozas galegas emigrados ou residentes no
exterior coa condición política de galegos por parte de empresas galegas.
• Incentivarase a fixación en Galicia de mozos e mozas galegas, procedentes da emigración ou
residentes no exterior, con especial incidencia nos concellos rurais de Galicia e naqueles con
menor crecemento demográfico. Promoveremos a xeración dun tecido produtivo propio e
sostible que garanta unha repoboación exitosa dos concellos interiores da nosa Comunidade.
• Promoverase o retorno emprendedor dos galegos emigrados e residentes no exterior.
Incentivarase a captación de capitais e proxectos empresariais para fomentar o seu
desenvolvemento en Galicia, mellorando o noso tecido empresarial e fomentando o
intercambio de bens, produtos e servizos cos países con presenza de poboación galega.
• Recuperaremos a intelixencia galega emigrada e fomentaremos a chegada a Galicia de
investigadores galegos nacidos e residentes no exterior.
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O PPdeG tivo a responsabilidade histórica de crear e poñer en marcha as institucións do
autogoberno de Galicia, co Presidente Fernández Albor; de consolidalas e prestixialas, co Presidente
Fraga; e de fortalecelas facéndoas máis eficientes e eficaces, co Presidente Feijóo. Nas últimas dúas
lexislaturas dialogamos para reformar o noso Parlamento, que hoxe é un dos máis eficaces no
traballo de todo o Estado; para incrementar a independencia e competencias de control do Consello
de Contas, o Valedor do Pobo e o Consello Consultivo; e reforzar a independencia e
profesionalidade dos medios públicos de comunicación social. Todas elas son agora institucións
máis eficientes, fondamente respectadas e realizan as súas funcións con maior eficacia.
Tamén reformamos a Administración Pública: a simplificación de entes instrumentais; a redución de
altos cargos; a simplificación de trámites administrativos e a súa dixitalización (factura electrónica;
licitación electrónica, etc.); e a racionalización no uso dos espazos públicos e redución de alugueres
xeran uns 70 millóns de euros de aforro ao ano, que se poden investir en reforzar as nosas bases
produtivas e mellorar a protección social. Reformas que á vez que aforros fan que a Administración
galega, ou a Administración de Xustiza en Galicia, sexan máis accesibles e eficaces. A
Administración autonómica, e os seus dirixentes, están suxeitos á unha nova Lei de Transparencia,
das máis avanzadas de España. E, grazas aos efectos positivos que as políticas económicas están
tendo na recadación, tras anos de esforzos, puidemos pactar a recuperación do poder adquisitivo dos
empregados públicos; artífices co seu traballo e dedicación do bo funcionamento da
Administración.
Diálogo e procura de consensos nas reformas institucionais e administrativas; pero tamén para a
cooperación coas demais comunidades autónomas, coa Administración Xeral do Estado e coas
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sectores vitais para nós como o naval (tax lease), o lácteo (fin das cotas), o pesqueiro (cara unha
defensa do sector galego) e en materia de financiamento (mantemento dos fondos europeos no
período actual).
Estas son as liñas fundamentais que se precisan, en medidas programáticas, a continuación: Afondar
no autogoberno; facer máis eficientes as institucións e a Administración autonómica; mellorar as
condicións laborais dos empregados públicos; potenciar a cooperación e o diálogo desde a lealdade
institucional diante doutras administracións para defender os intereses de Galicia.

REFORMA DAS INSTITUCIÓNS
Como partido político comprometido coa defensa da Constitución de 1978 e do Estatuto de
Autonomía de Galicia de 1981, apoiaremos e defenderemos todas aquelas reformas que contribúan
a reforzar os valores democráticos e autonomistas incorporados a ambos textos legais. Por iso,
diante dos debates relativos á vixencia da orde constitucional e a organización territorial do Estado
que algunhas forzas políticas están a formular, tanto na nosa como noutras comunidades autónomas,
o PPdeG, como partido constitucionalista, reformista e autonomista que é, comprométese a:
• Defender, ante calquera proposta de cambio institucional, a igualdade de dereitos e obrigas
de todos os cidadáns e cidadás de España, con independencia do seu lugar de residencia.
Defenderemos, por elo, a capacidade do Estado para poder exercitar as súas competencias
no ámbito da garantía da igualdade e da solidariedade, en particular na función de
redistribución de recursos entre persoas e entre territorios de acordo con principios de
xustiza compartidos por todos.
• Defenderemos a mellora dos mecanismos de cooperación institucional e a aplicación do
principio de lealdade institucional, tanto a nivel de poderes executivos como lexislativos.
Por iso, un goberno do PPdeG na Xunta continuará a defender que as reformas da
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organización do poder entre niveis de goberno en España debe enfatizar os aspectos
cooperativos, mediante o impulso e adaptación á realidade española das institucións propias
dos sistemas políticos descentralizados, particularmente:
• A Conferencia de Presidentes autonómicos, no ámbito dos executivos.
• Unha reforma do Senado para potenciar o seu morno papel actual de Cámara de
representación territorial.
• Coa mellora da situación económica e dos ingresos das administracións públicas estamos de
novo en condicións de negociar transferencias de competencias que ata o de agora quedaron
relegadas por mor das limitacións orzamentarias que dificultaban o seu financiamento. Por
elo, recobraremos a axenda de traspasos pendentes, comezando pola Autoestrada do
Atlántico, pero tamén a inspección de traballo ou as competencias en ordenación do litoral
ou inspección e vixilancia pesqueira, entre outras; e reformulando a negociación da
transferencia das competencias en materia de Tráfico..
• No ámbito das infraestruturas aeroportuarias e portuarios de titularidade estatal en Galicia,
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solicitaremos a constitución de comisións de coordinación coa presenza das administracións
estatal, autonómica e locais: Comisión de Coordinación aeroportuaria de Galicia e Comisión
de Coordinación dos Portos de Interese Xeral en Galicia.

IMPULSO DEMOCRÁTICO
Na pasada lexislatura, o PPdeG impulsou un ambicioso paquete de textos legais que supuxeron un
impulso importante no ámbito da transparencia, da prevención da corrupción e na participación
cidadá no Parlamento de Galicia.
Cómpre agora despregar en toda a súa efectividade os importantes cambios legais aprobados, que
son únicos en España, para o que nos comprometemos a:
• Todas as persoas do PPdeG con responsabilidades públicas no Parlamento e no Goberno
autonómico comprometeranse cos códigos éticos internos do grupo parlamentario e do
goberno. Neles, e tal e como viñemos facendo na última lexislatura, incluiranse:
• O cese ou dimisión inmediata daqueles cargos dos que se tivese constancia fidedigna
dun comportamento inapropiado para un cargo público.
• No caso de estar ante procedementos xudiciais, e en ausencia da mencionada
constancia fidedigna, os cargos públicos informarán de calquera investigación
xudicial que lles sexa aberta, e porán o seu cargo a disposición da dirección do Grupo
cando lles fose notificado o procesamento ou a apertura de xuízo oral.
• En todo caso, os cargos electos e nomeados polo PPdeG comprometeranse ao uso
axeitado e austero de todos os medios que as institucións poñan ao seu dispor para o
bo desempeño das súas obrigas.
• Continuaremos desenvolvendo as accións que permitan incrementar o nivel de transparencia
no sector público autonómico e a adopción de prácticas exemplares que reforcen e recuperen
a confianza dos cidadáns na xestión pública. Ademais, reforzaremos o apoio e a asistencia ás
entidades locais para facilitar e mellorar o cumprimento das súas obrigas en materia de
transparencia previstas na normativa básica estatal.
• Co fin de darlle cumprimento ao mandato legal da nova lei do Consello de Contas para a
prevención da corrupción, procederemos á aprobación e aplicación dos plans de prevención
da corrupción da administración xeral da Comunidade Autónoma e dos seus entes
instrumentais. Así mesmo, aprobaremos, no primeiro período de sesións, o regulamento
interior do Consello de Contas.
• Tras ter contribuído decisivamente desde o grupo maioritario do Parlamento de Galicia a que
esta cámara fose a máis activa de entre todas as autonómicas, continuaremos reforzando o
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seu papel de institución central do debate e o diálogo político en Galicia. O Grupo
Parlamentario Popular comprométese, ao igual que fixo na pasada lexislatura, na que a
oposición foi responsable do 80% das iniciativas debatidas no Pleno, a que os grupos
minoritarios teñan capacidade de iniciativa, con independencia de quen estea na oposición
ou na maioría que apoia ao goberno.
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UNS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS
MODERNOS, INDEPENDENTES E PROFESIONAIS
Na vindeira lexislatura, tras os importantes pasos dados na actual para a constitución da
Corporación da Radio e Televisión de Galicia, culminará a posta en marcha de todos os cambios
previstos na Lei da CRTVG para garantir a súa modernización, independencia e profesionalidade.
En particular, ademais das previsións da propia Lei e para cumprir os obxectivos da mesma:
• Abordaremos unha fonda renovación/actualización interna da CRTVG a través da
dixitalización dos sistemas de produción, o que contribuirá a mellorar a eficiencia, a
organización e a ampliar o valor engadido das prestacións que a Corporación ofrece á
sociedade.
• Converteremos o servizo público da CRTVG nun sistema de comunicación multiplataforma,
estando presente no maior número posible de soportes e canles, adaptándose así á evolución
que se está a producir nos hábitos dos usuarios/as.
• Potenciaremos unha maior internacionalización dos contidos da CRTVG e, en consecuencia,
da actividade do sector audiovisual galego, con especial atención ao espazo da cultura
lusófona.
• Desenvolveremos unha canle en galego e en soporte dixital orientada ao público infantil, en
correspondencia coas novas tendencias de consumo audiovisual dos nenos e nenas.
• Melloraremos a formación do persoal da CRTVG para que se poida adaptar á evolución
funcional dos medios e sistemas de comunicación audiovisual actuais e futuros.
• Na vindeira lexislatura promoveremos o papel da comunicación como actividade profesional
e económica: Na nosa sociedade, a información e comunicación libres e profesionais son
fundamentais para o bo funcionamento do sistema democrático. Por isto, impulsaremos
medidas dirixidas a potenciar o recoñecemento social do valor da comunicación e a
información:
• Programa de dignificación dos medios dixitais: En consenso co sector e a través das
súas asociacións e colexios, procuraremos a posta en marcha de mecanismos de
homologación profesional da comunicación a través de Internet co fin de loitar
contra o intrusismo, un dos principais problemas que afronta a industria da
comunicación en todos os seus sectores (información, publicidade e audiovisual).
• Colaborarase cos foros existentes e se impulsarán novos mecanismos para recoñecer
a importancia da comunicación na sociedade e particularmente no mundo da
empresa.
• No ámbito dos investimentos públicos en materia de comunicación, analizarase a
eficacia das campañas de comunicación, en particular con estudos para coñecer as
inquedanzas da cidadanía e as demandas informativas sobre o funcionamento dos
servizos públicos.
• Organizaremos, a través da EGAP, cursos de formación en xestión da información.
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MELLORA CONTINUA DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
Dende o ano 2009 iniciamos de forma pioneira en Galicia un proceso de reforma integral do sector
público autonómico orientado á redución do seu gasto e da súa estrutura administrativa, a unha
maior eficacia no seu funcionamento e de eficiencia na asignación de recursos, á eliminación de
duplicidades e trabas burocráticas, a mellora do seu marco regulador e, en definitiva, ao
establecemento de mecanismos para a procura dun mellor servizo público á cidadanía.
A amplitude e alcance das medidas acometidas nos últimos anos permitiron situar a Galicia como
referente nos procesos de modernización administrativa no conxunto do estado español.
Para a vindeira lexislatura, queremos dar continuidade a esta axenda de mellora continua e avanzar
na consecución dun sector público libre de gastos innecesarios E solapamentos, ao servizo da
cidadanía e equiparable aos sistemas máis eficaces do noso entorno. Neste camiño
comprometémonos ao seguinte:
• Plan Patrimonial:
• Todos os servizos en dependencias propias. Localizaremos o 100% dos servizos
administrativos en dependencias propias, adoptando as medidas necesarias para
situar en recintos de titularidade autonómica a totalidade dos servizos administrativos
da Xunta de Galicia e das entidades do sector público autonómico.
• Implantaremos a Oficina única recoñecible: unificando a imaxe de todas e cada unha
das dependencias da Administración autonómica para facela mais recoñecible para os
cidadáns.
• Plan de Alugueiros Cero: executaremos o Plan de Alugueiros Cero para eliminar
progresivamente os alugueiros e acadar un aforro anual de 5,6 millóns de euros que
se reinvestirán no mantemento do patrimonio inmobiliario da Xunta de Galicia.
• Continuaremos con esta posta en valor do patrimonio propio con actuacións nas
cidades galegas para localizar servizos autonómicos reutilizando e aproveitando
edificios xa existentes. Entre as actuacións concretas que impulsaremos destacan:
• En Vigo, localización da Cidade da Xustiza no antigo Hospital Xeral Cíes.
• En Santiago de Compostela, Novo San Caetano para ampliar as actuais
instalacións administrativas coas dependencias da Estación de Autobuses,
unha vez que esta se traslade á futuro Estación Intermodal.
• En Pontevedra, recuperación do Edificio Benito Corbal para albergar servizos
da Xunta de Galicia, da Universidade de Vigo e de entidades sociais da
cidade.
• Tras completar a posta en funcionamento da factura electrónica en todas as entidades
do sector público, universalizaremos o sistema nos centros educativos. Ademais,
continuaremos coa implantación do sistema de licitación electrónica e do Sistema de
Contratación Electrónica para en que todos os trámites relacionados coa contratación
pública desapareza o papel.
• Desenvolveremos o sistema de información estatística como un dos piares nos que se
deben asentar as políticas de transparencia.
• Trala culminación da reordenación das entidades instrumentais do sector público
autonómico a través dos 3 Plans de avaliación aprobados nos anos 2010, 2012 e
2014, realizaremos unha análise e avaliación das distintas unidades da
Administración xeral que permita poñer en marcha un Plan de Reordenación de
Efectivos, e reforzar así as áreas de traballo cun maior volume de tramitación e de
actividade.
• Ademais, continuaremos velando pola eficiencia do funcionamento do sector público
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autonómico a través da realización, por medios propios, de auditorías cada 3 anos e
do exame da súa necesidade e viabilidade económica.
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• Camiñaremos cara unha tramitación electrónica integral no novo contexto da
administración dixital. Un proceso con grande impacto organizativo e funcional que
redundará nunha redución das cargas administrativas e aforro en tempos e que vai
inserido nas medidas de administración dixital e innovadora xa relatadas no apartado
‘Galicia, comunidade dixital’ como a aprobación da Lei de Goberno e
Administración Dixital de Galicia.
• Seguiremos traballando pola mellora da calidade do servizo prestado poñendo en
marcha reformas en aras de cumprir os mandatos legais derivados da Lei de garantía
da calidade dos servizos públicos, que comprometen Plans plurianuais de mellora da
calidade derivados das necesidades detectadas a través dos sistemas de inspección,
análise das queixas recibidas ou avaliación das demandas cidadás a través de estudos
sobre o grao de satisfacción.
• Adaptaremos a normativa sobre servizos públicos e os pregos de contratación da
xestión dos mesmos ao modelo de xestión da calidade derivado desa lei, baseándose
na existencia de estándares de calidade obxectivos en cada servizo e de sistemas de
medición do cumprimento dos mesmos cuxa avaliación repercuta na cidadanía.
• Avanzaremos na revisión dos procesos de contratación pública para facelos máis
áxiles e menos burocratizados.
• Esta política de mellora continua debe estenderse tamén á actividade normativa da
Xunta, coa instauración de avaliacións periódicas que permitan coñecer a
efectividade e os resultados das normas aprobadas e guíen as prioridades sobre as
reformas necesarias.
• Co fin de reducir a inflación normativa revisarase e, no seu caso, refundirase a
normativa a nivel regulamento para simplificar o entramado xurídico actual.
• Este proceso de innovación continua e de mellora da calidade debe ser acompañado
de sistemas que permitan ao persoal empregado público manterse ao día e compartir
e contrastar ideas e proxectos. Neste marco, dende a Escola Galega de
Administración Pública poremos en marcha comunidades virtuais sobre temáticas
específicas, nas que o persoal da administración autonómica poida avanzar nun
aprendizaxe conxunto.
• Promoveremos a creación dunha Mesa Coordinadora da Formación do Persoal
Público, na que se atopen representadas EGAP, AGASP, ACIS e CAFI co fin de que
informen dos plans formativos previos á súa aprobación definitiva co fin de
compartir recursos e unificar estratexias. Consideramos fundamental a presenza do
Departamento de Igualdade para dar cumprimento á necesidade de formación en
igualdade de todo o persoal público.

RECOÑECER E MELLORAR O EMPREGO PÚBLICO
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e os traballadores das institucións autonómicas puxeron a súa vocación de servizo por diante de
calquera demanda ou reivindicación profesional, poñendo a profesionalidade e o bo facer ao servizo
da mellora das condicións de vida da cidadanía.
O PPdeG quere facer patente o recoñecemento a estas mulleres e homes que deron o mellor de si
acompañando co seu labor o esforzo colectivo que foi necesario realizar para superar as dificultades
dos tempos de crise.
A Xunta de Galicia decidiu non sanear as súas contas a costa do emprego dos seus traballadores,
como si fixeron outras comunidades autónomas. Consecuentemente, Galicia foi a comunidade que
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mantivo máis estable o seu cadro de persoal durante a crise.
A medida que a recuperación económica se foi facendo realidade, optamos por trasladar a melloría
de maneira inmediata aos traballadores públicos:
• Comprometémonos por lei a repoñer os axustes salariais adoptados, e cumprimos ese
compromiso.
• Aprobamos a maior oferta de emprego público da última década, esgotando as posibilidades
que en materia de reposición de efectivos nos permite a normativa estatal.
• Repuxemos, mediante acordo coas organizacións sindicais, os días de vacacións e de libre
disposición que foran axustados no ano 2012.
• Normalizamos o clima de relacións laborais propiciando unha sucesión de acordos coas
organizacións sindicais cun efecto moi beneficioso para os traballadores. Entre eles,
destacan a implantación do sistema de xubilación parcial, o permiso preparto e a
constitución dunha comisión para o seguimento dos permisos e licencias.
• Xeneralizamos o horario flexible na administración e introducimos o teletraballo.
• Regulamos os conflitos de intereses en defensa do exercicio da función pública.
Na pasada lexislatura acometeuse unha intensa reforma do réxime do emprego público de Galicia
coa aprobación da Lei do emprego público de Galicia. Esta norma constituirá a referencia para o
conxunto do emprego público das administracións galegas.
O seu desenvolvemento permitirá a modernización do réxime estatutario do conxunto de dereitos e
obrigas dos profesionais ao servizo dos cidadáns das institucións públicas do noso país.
Sinaladamente:
• Priorizaremos o desenvolvemento regulamentario das previsións contidas na lei en materia
de carreira profesional, avaliación do desempeño e provisión de postos de traballo.
• Aprobaremos a regulación única do persoal directivo do sector público autonómico de
Galicia.
• Empregaremos os novos instrumentos previstos na Lei de emprego público para acadar a
máxima homoxeneidade nas condicións retributivas e de emprego do persoal do sector
público autonómico de Galicia. En especial, completaranse as ofertas de integración no
réxime laboral común da Xunta de Galicia e formularanse ofertas de funcionarización para
as persoas que xa son persoal laboral da Xunta de Galicia.
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• Implantaremos un sistema de concurso permanente que permita aos profesionais manifestar
a súa preferencia e disposición polo desempeño de postos de traballo de características ou en
localidades sinaladas, e correlativamente a administración ofrecerlle o desempeño deste tipo
de postos a medida que vaian xurdindo as necesidades da súa cobertura.
• A administración galega foi unha das que conseguiu manter máis estable o seu cadro de
persoal durante a crise. Nos próximos anos manteremos esta política de estabilidade no
emprego.
• Avanzaremos na exención de taxas para os procesos selectivos, fundamentalmente para
parados de longa duración e persoas con discapacidade.
• Talento novo: implantaremos un programa de captación de talento que permita que os
mellores expedientes dos recén titulados poidan ter unha primeira experiencia laboral na
administración mediante unha vía singular de acceso ao emprego temporal para este
colectivo. No ámbito deste programa, a administración galega poderá ofrecer contratos ou
nomeamentos para mozos cuxo desempeño dará lugar a unha experiencia baremable para o
acceso definitivo á función pública
• Na medida que o permitan as dispoñibilidades presupostarias que se acaden no contexto da
recuperación da economía galega, adoptaranse medidas que propicien a recuperación dos
niveis salariais que tiñan os empregados públicos antes da crise.
• Tales medidas serán compatibles co desenvolvemento de medidas de homoxeneización das
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condicións de traballo e retributivas, que disipen as situacións discriminatorias entre
colectivos de profesionais con prestacións de servizos análogos.
• Revisaremos a totalidade das relacións de postos de traballo para adecualas ás necesidades
efectivas, introducindo a limitación aos postos de libre designación que foi aprobada na Lei
de emprego público. En consecuencia, a forma ordinaria de provisión das xefaturas de
servizo será o concurso específico.
• Implantaremos itinerarios profesionais na Función Pública.
• Avanzaremos na homologación das condicións de xornada e horario para o conxunto dos
empregados públicos autonómicos, facendo compatible esta regulación coa extensión do
réxime de flexibilidade horaria e teletraballo para aqueles postos de traballo nos que resulte
posible de acordo coas súas características funcionais.
• Ademais, continuaremos traballando na racionalización dos horarios dos nosos empregados
públicos como unha das ferramentas mais poderosas para a conciliación, a
corresponsabilidade e a igualdade entre mulleres e homes.
• Adaptarémonos ao novo sistema educativo co desenvolvemento dos grupos profesionais,
especialmente en materia medioambiental e prevención de incendios.
• Potenciaremos o papel da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) nos procesos
selectivos e na promoción interna dos empregados públicos.
• Implantaremos a segunda actividade naquelas categorías ou escalas que se determine: para
unha adaptación da prestación dos servizos públicos conforme ás idades dos traballadores.
• Na próxima lexislatura tomarán posesión os primeiros funcionarios galegos seleccionados a
través dunha convocatoria específica para persoal con discapacidade intelectual.
Comprometémonos a manter e potenciar estas vías de acceso. Por outra banda,
implantaremos unhas listas de acceso ao emprego temporal específicas para persoas con
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discapacidade intelectual.
• E, con carácter xeral, afondaremos nas políticas que prestixien a figura do empregado
público, estendan a cultura da transparencia no exercicio da función pública, fomenten a
participación e os mecanismos de goberno aberto e completen o cambio tecnolóxico nas
condicións de traballo que nos permitan atender aos cidadáns as 24 horas do día os 365 días
do ano.

UN SERVIZO DE EMERXENCIAS MODERNO E COORDINADO, NUNHA
SOCIEDADE MÁIS SEGURA
Os servizos de Emerxencias e seguridade asisten aos galegos e galegas en momentos de especial
vulnerabilidade, cando unha resposta efectiva pode ser determinante mesmo para salvar vidas. Son,
porén, unha parte fundamental da nosa sociedade.
Na pasada lexislatura pechamos o Mapa de Emerxencias de Galicia, integrado por parques de
bombeiros, GES e agrupacións de protección civil espalladas por todo o territorio e dotadas de
equipos renovados. O corazón deste mapa de emerxencias se situará na nova sede da Axencia
Galega de Emerxencias (AXEGA), un centro operativo punteiro que entrará en funcionamento nos
vindeiros meses na Estrada.
Os avances no eido da seguridade foron tamén relevantes na lexislatura que vén de rematar. Entre
eles, cómpre salientar o incremento de efectivos da Unidade de Policía Adscrita á Xunta de Galicia.
Un incremento que permite a esta Unidade asumir novas tarefas de suma relevancia para o noso
país, como son a protección de vítimas de violencia de xénero, a loita contra os incendios forestais e
a súa investigación, a protección do medio ambiente natural e do patrimonio cultural de Galicia, e a
prevención e loita contra o furtivismo e marisqueo ilegal.
Na vindeira lexislatura, queremos seguir avanzando na modernización e coordinación dos servizos
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de Emerxencias e seguridade activos na Comunidade Autónoma. Para isto:
• Elaboraremos unha nova Lei de emerxencias de Galicia, que recolla e regule con máis
precisión a realidade actual da atención ás emerxencias e protección civil na nosa
Comunidade Autónoma. Nesta lei deberá determinarse o marco competencial das
administracións implicadas, así como dos distintos corpos, colectivos ou servizos de
atención ás emerxencias. Ademais, buscarase a homoxeneización das súas condicións de
traballo e retributivas, nomeadamente no que se refire aos bombeiros dependentes das
administracións nas que participa a Xunta de Galicia.
• Contemplaremos a prestación do servizo contra incendios e salvamento dos consorcios
provinciais baixo as dúas modalidades de xestión: directa e indirecta. Cando a prestación
directa supoña cambiar o modelo de xestión implantado, será necesario que non xere un
aumento do gasto da Xunta e a conformidade dos profesionais respecto das condicións
concretas do novo modelo.
• Integraremos baixo unha soa dirección técnica operativa as competencias da Xunta de
Galicia en materia de Emerxencias e Protección Civil.
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(CIAE 112Galicia), 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.
• Continuaremos apostando e potenciando o Grupo de Apoio Loxístico á Intervención
(GALI), unha vez que se foi consolidando durante estes anos coa creación da Unidade
Operativa de DRONS; a dotación de cisternas tipo “GRAN NODRIZA” para o
abastecemento de auga en incendios de grandes dimensións ou tamén nos casos de posibles
secas, subministrando auga potable á poboación; e coa incorporación de diverso material de
loita contra a contaminación.
• Incentivaremos e dinamizaremos a participación da sociedade en tarefas de protección civil
a través de campañas de promoción do voluntariado, de captación de novos membros e
promovendo o recoñecemento social e institucional da labor deste persoal voluntario,
continuando a formación e axudas para o funcionamento das Agrupacións de Voluntarios de
Protección civil.
• Favoreceremos as posibles asociacións de concellos para o desempeño mancomunado do
servizo de protección civil, especialmente daqueles que contan con menos habitantes e
recursos, de xeito que a través deste sistema poidan prestar unha atención de calidade á súa
poboación, beneficiándose solidariamente de medios e persoal.
• Consolidaremos e aumentaremos o nivel de intervencións, actividades e dispositivos das
Asociacións de Voluntarios de Protección Civil (AVPC’s), fortalecendo as estruturas de
recursos humanos e materiais das propias Agrupacións, especialmente daquelas que veñen
despregando máis actividade operativa, dotándoas de medios suficientes que permitan
desenvolver máis facilmente as súas tarefas, mantendo asemade un permanente contacto cos
concellos, voluntarios e entidades de representación dos mesmos.
• Facilitaremos a comunicación, transparencia e coñecemento mutuo entre o voluntariado e a
administración, a través da posta en marcha dun Portal do Voluntariado que permita levar a
cabo xestións, consultas e actuacións, e mesmo coñecer polo miúdo as actuacións,
programas e proxectos da Xunta neste ámbito.
• Colaboraremos cos concellos e outras entidades públicas e privadas co obxecto de facilitar a
realización de cursos de socorrismo para dispoñer dun número de efectivos acorde ás
necesidades.
• Reforzaremos a coordinación entre as policías locais galegas, regulando e facilitando a
mobilidade horizontal de axentes entre os distintos corpos; establecendo un marco que
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regule os convenios e protocolos de colaboración intermunicipais de axuda mutua; e
deseñando protocolos de actuación únicos, que homologuen a resposta das distintas policías
locais de Galicia ante situacións e problemáticas semellantes:
• Unha vez publicada a Lei 9/2016, de modificación da Lei 4/2007, de coordinación
das policías locais, cómpre modificar agora o Decreto 243/2008, así como completar
o desenvolvemento no que atinxe aos medios técnicos e mobilidade entre corpos.
• Do mesmo xeito se estudará, no Grupo de Traballo creado dentro da Comisión de
Coordinación de Policías Locais, a posibilidade de establecer unha aplicación
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informática común, como ferramenta importante de xestión integral das actividades
policiais, para unha mellor coordinación e homoxeneización de todos os corpos de
Policía Local.
• Propiciaremos a mellora dos medios humanos e materiais da Unidade do Corpo Nacional de
Policía adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia (UPA), de xeito que permita a creación
de novos equipos operativos, cumprindo máis eficaz e eficientemente as súas funcións,
dando así mellor resposta ás demandas da sociedade galega. Neste sentido, manteremos as
liñas de colaboración co Ministerio de Interior, semellantes ás que permitiron incrementar
nos anos 2012 e 2013 o número de efectivos da UPA, e asinar en 2014 e 2015 sendos
protocolos de colaboración e fortaleceranse 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, como pode ser nos casos de prevención e investigación de
incendios, loita contra o furtivismo e marisqueo ilegal, ou na protección de vítimas de
violencia de xénero.
• Elaboraremos unha nova Lei de Xogo de Galicia, adecuando a normativa galega de xogo á
realidade actual do sector de xogo en España, de xeito que responda ás necesidades actuais e
que sexa formulada co máximo grado de consenso co sector para posibilitar un axeitado
desenvolvemento desta actividade, respectando os dereitos que puideran verse afectados
pola mesma, en particular os dos grupos máis vulnerables (infancia e xuventude). Trátase de
establecer un marco de regulación máis flexible, que facilite a normalización do xogo e
acade a conciliación dos intereses do sector, da Administración e da sociedade en xeral.
• Seguiremos fortalecendo o papel da Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP) no
que atinxe ao enriquecemento do capital humano dos servizos emerxencia, protección civil e
de seguridade pública mediante a súa capacitación a través da formación, impulsando a
calidade dos servizos para unha mellor atención á cidadanía.
• Tamén na AGASP, desenvolveremos cursos de formación inicial e continua, actualización e
especialización, para todas as categorías ou todos os postos das policías locais e da Unidade
do Corpo Nacional de Policía adscrita á Xunta de Galicia. Do mesmo xeito, como centro de
referencia da seguridade pública en Galicia, reforzaremos a colaboración na formación dos
efectivos da Policía Nacional e da Garda Civil que exercen as súas labores na nosa
Comunidade Autónoma.
• Ampliaremos a oferta formativa da AGASP a colectivos como o persoal de Xustiza e o de
Institucións penitenciarias, e continuaremos coa colaboración en materia de formación ao
persoal de seguridade privada, que redunde en beneficio da protección cidadá.
• Elaboraremos os programas formativos e impartiremos os cursos de formación e
perfeccionamento dirixidos aos integrantes dos servizos de protección civil, GES e aos
membros dos corpos de bombeiros, co obxectivo de dotar a este persoal dun certificado de
profesionalidade en emerxencias homologado polo Sistema Nacional de Cualificacións. En
colaboración coa Consellería de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria, impartirase
o ciclo medio de formación profesional en materia de Técnico de Emerxencias e Protección
Civil e o ciclo superior de formación profesional en materia de Emerxencias e Protección
Civil.
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MODERNIZAR A ADMINISTRACIÓN LOCAL PARA MELLORAR A
PRESTACIÓN DE SERVIZOS
As entidades locais son un piar fundamental do noso réxime democrático, onde os cidadáns poden
ser partícipes de modo mais directo na xestión dos servizos públicos e onde mais inmediatamente
procuran a resolución dos seus problemas e a satisfacción das súas necesidades. Sendo así, constitúe
unha obriga modernizar a administración pública local para mellorar a súa prestación de servizos e
seguir dotando as entidades locais galegas das mellores ferramentas para afondar na prestación de
servizos públicos de calidade, na eficacia da súa xestión e na proximidade os cidadáns.
Con estas metas e tendo sempre presente a dispersión e o envellecemento da nosa poboación, na
lexislatura que termina, a política de Administración Local da Xunta de Galicia puxo unha énfase
destacada no fomento de iniciativas de xestión conxunta entre concellos (desbloqueo da Área
Metropolitana de Vigo, incentivos a solicitudes conxuntas en diferentes convocatorias da Xunta de
Galicia, apoio á fusión de municipios) e a mellora da súa situación financeira (mantemento do
Fondo de Cooperación Local, creación do Fondo de Compensación Ambiental, subvencións para
infraestruturas e equipamentos de servizos municipais, etc.).
E queremos seguir adiante, para o que as nosas principais propostas son:
• Modelo de financiamento: Demandaremos un novo modelo de financiamento local, que
atenda as necesidades específicas do municipalismo galego e moi especialmente a realidade
demográfica do noso país, incorporando as variables de dispersión xeográfica e
avellentamento no cálculo das achegas aos concellos da PIE.
• Novo mapa municipal galego: Co obxectivo de acadar unha prestación mais racional,
efectiva e sostible dos servizos públicos municipais, impulsaremos a transformación da
planta local galega entorno a dous eixos fundamentais:
• Continuaremos a fomentar fórmulas intermunicipais de prestación de servizos
públicos, e potenciaremos as comarcas como espazos singulares dotados de
interrelacións e connotacións identitarias propias, impulsando a elaboración dun
Mapa Comarcal de Servizos Locais que contribúa á racionalización dos servizos
públicos municipais a través do modelo de xestión compartida, e serva de base de
posibles fusións voluntarias de concellos.
• Afondaremos na políticas de incentivos ás fusións voluntarias de concellos,
respectando en todo momento a autonomía local e amosando o máximo respecto
institucional ás decisións que as corporacións locais podan tomar en relación a estes
procesos.
• Transparencia:
• Estenderemos a implantación da Administración Electrónica no ámbito da
Administración Local, na busca dun maior achegamento ao cidadán. Promoveremos
a extensión de servizos electrónicos naqueles ámbitos nos que non estean
implantados, de maneira que se favoreza a comunicación entre o cidadán e a
administración, e a atención de necesidades e resolución de problemas, mesmo a
realización de consultas para deseñar novas estratexias. Con este fin e para favorecer
a incorporación de novos usuarios e a cooperación cos mesmos, na implementación
de novos servizos se creará a figura do V@ledor Dixital, co obxectivo de favorecer e
facilitar as xestións dixitais entre a Administración e os usuarios, individuais e
colectivos, especialmente aos mais afectados pola “fenda dixital”.
• Impulsaremos o establecemento de mecanismos de control do sector privado na
prestación indirecta de servizos públicos e na execución de obras municipais, a fin de
dotar ás entidades locais de ferramentas técnicas que posibiliten un mellor control
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das condicións asumidas polos adxudicatarios para garantir o seu cumprimento
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efectivo.
• Fomentaremos a creación de unidades especializadas na avaliación periódica dos
servizos externos municipais, a petición dos concellos, e mecanismos de
penalización en ulteriores contratacións para aquelas empresas que incorran en
incumprimento grave e reiterado das súas obrigas.
• Demografía: Establecemento de beneficios fiscais e axudas a concellos especialmente
afectados pola perda de poboación e o envellecemento para contrarrestar esta situación.
Ademais, en conexión coa nova Lei de impulso demográfico, articularemos mecanismos
innovadores de loita contra o despoboamento, a través de políticas que favorezan a posta a
disposición de vivendas e patrimonios a novos poboadores.
• Coordinación interinstitucional:
• Propiciaremos a coordinación das políticas da Xunta e as deputacións provinciais,
avanzando na concreción do reparto de competencias entre gobernos e
especializando a actividade das deputacións na garantía dos servizos locais nos
concellos de menor poboación.
• Impulsaremos da man da Fegamp, e previo análise das necesidades específicas de
cada caso, a creación na Comunidade autónoma de cemiterios para confesións
minoritarias, que permitan aos galegos que profesan estas confesións ser soterrados
conforme as súas crenzas na súa propia terra.

UNHA XUSTIZA CON MEDIOS DO SÉCULO XXI
Na pasada lexislatura, a pesar das dificultades orzamentarias, o PPdeG deu un importante impulso
ás infraestruturas xudiciais, á revisión dos baremos de xustiza gratuíta e á mediación, coa
centralización baixo un órgano administrativo de todo o que lle atinxe.
Na vindeira lexislatura, propoñémonos avanzar máis nas infraestruturas, na organización xudicial,
na axilización da xustiza e na administración electrónica.
Infraestruturas xudiciais
• Para dotar a todas as cidades galegas de sedes xudiciais modernas e equipadas, nos próximos
catro anos comprometémonos a:
• Remate da adaptación da antiga Fábrica de Tabacos na Coruña e execución do novo
Edificio da Parda en Pontevedra.
• Adaptación do antigo Hospital Xeral como futura Cidade da Xustiza de Vigo.
• Coa colaboración e concurso dos concellos, levaremos a cabo a construción ou
adaptacións necesarias para concentrar os xulgados nunha única sede naquelas vilas
sedes de partido xudicial, como e o caso de Tui.
• Continuar coas obras de adaptación e mellora dos máis de 50 edificios xudiciais da
nosa Comunidade, priorizando en función das súas necesidades.
• Implantar criterios de racionalización e eficiencia enerxética nos edificios xudiciais,
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como son a instalación de caldeiras de biomasa. Ademais, realizaremos melloras na
envolvente dos edificios para a súa impermeabilización e illamento térmico.
• Depuración e modernización dos arquivos xudiciais para acadar unha oficina xudicial áxil,
eficiente e que preste unha correcta atención á cidadanía: Ademais de continuar cos traballos
de organización e desconxestión dos arquivos xudiciais levados a cabo de xeito pioneiro en
Galicia da man da Xunta de Expurgación da Documentación Xudicial, avanzaremos máis
poñendo en marcha outras medidas que contribúan á modernización dos procesos de arquivo
e políticas de expurgo e sistemas que garantan a custodia da documentación da oficina
xudicial.
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Organización xudicial
Optimizaremos o traballo prestado pola oficina xudicial aos galegos e galegas mediante un novo
modelo de organización baseado en servizos comúns.
• No que atinxe á administración de xustiza, a mellora experimentada en infraestruturas e
tecnoloxías permitirá implantar o novo modelo de organización baseado na nova oficina
xudicial. Desenvolveremos o decreto e aprobaremos as relacións de postos de traballo das
diferentes unidades xudiciais para reorganizar ao persoal en función deste mecanismo máis
flexible de xestión dos efectivos.
• Esta nova organización, baseada en servizos conxuntos que dean servizo a máis dun
xulgado, fará oportuno emprender nas vilas medias unha segunda fase de modernización,
estendendo a elas a política de agrupación da todas as unidades xudiciais nun único edificio,
como se ten posto en marcha xa nas grandes cidades galegas.
• Coordinar a atención ás vítimas entre todas as institucións implicadas na súa asistencia, con
especial atención ás vítimas de violencia de xénero e aos menores. O Estatuto da Vítima
abriu un novo escenario na protección da vítima do delito, ao constituír un catálogo xeral
dos dereitos e servizos que lle corresponden, non só no ámbito xudicial, senón tamén
extraprocesual e, sobre todo, social, dando así unha resposta o máis ampla posible a todos os
problemas que poidan xurdir, encamiñados a evitar a vitimización secundaria. É por isto que
resulta imprescindible a máxima colaboración dos distintos operadores implicados nesta
responsabilidade: xurídicos, policiais, sociais, asistenciais, educacionais, etc. En definitiva,
colaboración entre todas as entidades chamadas a prestar os servizos de asistencia e apoio:
Poder Xudicial, colectivos de vítimas, profesionais que as atenden e a sociedade no seu
conxunto.
• Axilizar a emisión de informes e valoracións psicosociais nos procesos de familia e na
atención ás vítimas de violencia de xénero, co fin de que as persoas que deben recorrer á
xustiza sexan atendidas nun tempo razoable, reforzando os equipos onde sexa necesario. Os
equipos psicosociais deben, entre outras funcións, atender as demandas de valoración e
elaboración de informes que lles son requiridos polos xuíces en procedementos altamente
sensibles (garda e custodia dos fillos menores, réximes de visitas, violencia de xénero e
doméstica, etc), polo que a crecente demanda de informes a estes profesionais (psicólogos e
traballadores sociais) por parte das autoridades xudiciais precisa do seu reforzo,
particularmente en Vigo, A Coruña, Pontevedra, Lugo e Santiago, para axilizar a resposta da
Administración de Xustiza.
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Axilización da Xustiza
• Demandaremos ao Ministerio de Xustiza a creación daquelas unidades xudiciais necesarias,
e o reforzo dos órganos xudiciais nas xurisdicións necesitadas de apoio. Desde 2010 non foi
creado ningún xulgado no sentido tradicional do termo, polo que, ante a situación de maior
carga de traballo que a situación de crise reflectiu nalgúns dos órganos da nosa Comunidade
Autónoma, desde a Xunta procedeuse a reforzar (en coordinación cos plans de apoio do
Consello Xeral do Poder Xudicial), os xulgados das xurisdicións que presentaron unha
maior sobrecarga de traballo. Demandaremos do Ministerio de Xustiza a creación daqueles
novos órganos xudiciais que a Comisión Mixta entre a Xunta de Galicia e o Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia estime necesarios, garantindo os medios materiais e persoais
precisos para a súa creación, así como seguir a reforzar os órganos daquelas xurisdicións
necesitadas de apoio.
• Melloraremos a calidade e eficiencia da asistencia xurídica gratuíta mediante o fomento do
papel que desenvolven os profesionais da quenda de oficio, revisando os conceptos e
baremos da compensación económica que perciben pola súa actuación. Revisaremos os
servizos da asistencia xurídica gratuíta para acomodalos ás últimas reformas lexislativas, e
actualizaremos os baremos da contraprestación polo servizo da quenda de oficio,
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axeitándoos, en todo caso, á media do que se aplica a estes profesionais no resto de España.
Deste xeito, recoñecerase o labor que desenvolven os profesionais e garantiremos que as
retribucións que perciben sexan acordes co servizo especializado e cualificado que prestan,
ademais de abonadas puntualmente, mantendo o esforzo no tempo medio de pago, que no
último ano foi de 22 días, fronte aos 85 días da tramitación do bipartito.
• Dotaremos a Galicia dun servizo autonómico de mediación que coordine as distintas
iniciativas neste eido de resolución alternativa de conflitos cuxa incidencia na desconxestión
dos xulgados é contrastada, mantendo o papel destacado e pioneiro no impulso da mediación
da Xunta de Galicia. Implantaremos unha infraestrutura administrativa que centralice a
actividade de mediación intraxudicial, así como a coordinación do rexistro autonómico co
Rexistro estatal de mediadores e institucións de mediación, dando tamén unha maior
visibilidade ao fomento da mediación desde a Xunta de Galicia. Este órgano centralizará as
actuacións en materia de mediación intraxudicial que agora mesmo desenvolven a
Consellería de Política Social e a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza.
Administración electrónica xudicial
Co obxectivo fundamental de continuar avanzando na modernización da Administración de Xustiza,
cómpre acadar unha xustiza completamente dixital e adaptada aos novos tempos, que logre o uso de
papel cero no ano 2020 co expediente xudicial electrónico plenamente implantado.
Para elo, cómpre acometer unha serie de medidas que permitirán consolidar a dixitalización da
Xustiza, que precisan contar coa necesaria planificación a longo prazo, o diálogo coas institucións
xudiciais e a garantía nos próximos anos do seu correspondente investimento económico. Entre as
distintas actuacións estratéxicas que acometeremos atópanse:
• A implantación do visor do expediente xudicial, que permitirá a consulta interna dos
expedientes contidos dixitalmente desde dispositivos electrónicos;
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• O sistema de Xestión de Arquivos e pezas de convicción, que posibilitará a xestión do ciclo
de vida completo e a localización de calquera expediente físico en calquera sede xudicial, así
como a identificación e xestión dos bens incautados nun procedemento xudicial con
garantías de control na súa conservación;
• A universalización da videoconferencia nas actuacións xudiciais;
• O proceso de centralización da información xudicial
• Estas actuacións culminarán coa posta en marcha da sede xudicial electrónica, que servirá
como canle de comunicación electrónica segura da Administración de Xustiza cos cidadáns
e os profesionais; e do expediente xudicial electrónico, regulado na Lei 18/2011 do uso das
TICs na Administración de xustiza, dixitalizando en consecuencia todo o proceso xudicial e
permitindo a tramitación completa dun procedemento por medios telemáticos, no eido dunha
xustiza máis eficiente, accesible, próxima e transparente.
• Disporemos para elo dos recursos económicos precisos para que se podan acadar todos os
obxectivos marcados, como pasos indispensables para a progresiva implantación da Nova
Oficina Xudicial (NOX), a cal require da dotación de infraestruturas xudiciais adecuadas e
de ferramentas tecnolóxicas avanzadas que nos situarán nun escenario que reúna as
condicións reais para poñer en marcha o seu deseño.

UNHA ESTRATEXIA GALEGA DE ACCIÓN EXTERIOR
Na vindeira lexislatura, comprometémonos a culminar a Estratexia Galega de Acción Exterior
(EGAEX) para proxectar a Galicia no mundo e garantir o seu desenvolvemento socioeconómico.
Coa elaboración desta Estratexia, queremos aproveitar as oportunidades que brinda a nova
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lexislación estatal en materia de Acción Exterior e Tratados Internacionais, en liña coa Estratexia
Española de Acción Exterior e co Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020, a prol dunha Galicia con
maiores oportunidades en Europa e no mundo.
O noso propósito é concluír este proceso planificador co maior consenso social e político, xa que se
trata de establecer unha folla de ruta que supera as dimensións ordinarias dunha lexislatura e que
por coherencia debe implicar a unha chea de actores e axentes do país, tanto públicos como
privados, no seu deseño, desenvolvemento e aplicación, porque se trata dunha estratexia de país
antes que dunha estratexia de partido.
Galicia e a Unión Europea
En 2017 terá lugar o chamado axuste técnico do marco financeiro 2014-2020 da Unión Europea
para adaptarse á situación actual dos estados membros, así como a presentación do 7º Informe sobre
a Cohesión. Xa no 2018, a Comisión ten previsto publicar as propostas de regulamentos para a
política de cohesión despois de 2020.
Neste contexto, Galicia ten a obriga de posicionarse a tempo nun debate que se presenta bastante
difícil debido ás numerosas presións en torno a esta política dentro da mesma Comisión e do
Consello.
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• No marco desta estratexia, propoñemos que Galicia continúe participando na iniciativa que
impulsamos na pasada lexislatura con outras rexións europeas, denominada Together for
Cohesion(Xuntos pola Cohesión), que defende o orzamento asignado para a política rexional
así como a necesaria interlocución coas rexións neste proceso de negociación.
Continuaremos reivindicando un compromiso claro coa política rexional europea para todas
as rexións tras 2020 e co mantemento do financiamento para todas as rexións, polo principio
de que as rexións menos desenvolvidas deben recibir máis financiamento. Finalmente,
avogamos pola simplificación, diferenciación e flexibilidade na execución da política
rexional.
• Por outra banda, defenderemos que, ademais do PIB, se teñan en conta criterios
demográficos no futuro deseño e reparto dos fondos. Traballaremos, como viñemos facendo
a nivel europeo, no marco da Rede de Rexións con Desafíos Demográficos (DCRN), unha
rede de oficinas de representación rexional en Bruxelas que trata de ligar as preocupacións
rexionais nesta materia á axenda europea.
• Seguiremos as negociacións para a saída do Reino Unido da Unión Europea, unha vez se
invoque o artigo 50 do Tratado da UE, e as súas posibles consecuencias para Galicia.
• No que respecta ás negociacións do Tratado Transatlántico de Comercio e Investimentos
(TTIP), defenderemos un resultado favorable aos nosos intereses económicos, co obxectivo
de que o acordo non se converta nun traxe a medida das grandes multinacionais, senón que a
apertura comercial que propicie xere oportunidades para a crecente proxección exportadora
das empresas galegas e se respecten os logros e dereitos do noso Estado social.
• Fortaleceremos a presenza institucional de Galicia na Unión Europea, a través das súas
relacións coa Comisión, o Consello e o Parlamento Europeo; e continuaremos participando
activamente no Comité das Rexións, que é o foro por excelencia onde as rexións poden facer
oír a súa voz en Europa e onde Galicia participa activamente nos debates elaborando ditames
e presentando emendas. Neste 2016 tratáronse no Comité das Rexións asuntos de vital
importancia para Europa, como a crise dos refuxiados e a defensa do espazo Schengen; así
como asuntos capitais para Galicia, como a resposta da UE ao reto demográfico, a pesca
artesanal ou situación do sector lácteo.
• Para que esta estratexia en defensa dos intereses galegos nos asuntos europeos surta efecto é
clave o papel da oficina da Fundación Galicia Europa (FGE) en Bruxelas. Por tanto,
reforzaremos as capacidades e os medios da FGE de xeito que esta se converta na referencia
de todas aquelas entidades públicas e privadas que queiran defender os intereses de Galicia
ante as institucións europeas.
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Cooperación transfronteiriza
Para Galicia, Portugal forma parte da súa proxección natural, tanto polas fondas raíces do pasado
que con este país compartimos, coma pola presente realidade dos intercambios e a cooperación. Un
modelo de cooperación transfronteiriza que apostamos por seguir afondando, especialmente coa
Rexión Norte de Portugal, coa que compartimos un marco estable de cooperación institucional a
través da Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal, creada en 1991. Por isto:
• A Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal é a área que fai un uso máis eficiente dos Fondos
Estruturais para Cooperación Transfronteiriza de toda a fronteira hispano-lusa. Na vindeira
lexislatura, continuaremos facendo un uso intelixente e eficiente destes fondos para
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favorecer o desenvolvemento económico conxunto da eurorrexión.
• Impulsaremos, a través da Comunidade de Traballo, a execución do “Plan de Investimentos
Conxuntos”, aprobado en 2014 e que define o destino dos fondos da cooperación
transfronteiriza dos vindeiros anos: incentivarase un crecemento baseado na innovación; no
fomento do emprego e o emprendedorismo; na xestión eficaz dos recursos naturais; e na
eficiencia administrativa, para mellorar as condicións de vida dos cidadáns, nomeadamente
os das zonas fronteirizas, a través da chamada “cooperación de proximidade”.
• Daremos máis pulo a iniciativas de cooperación como o programa IACOBUS, de
cooperación cultural, científica e pedagóxica entre as universidades da Eurorrexión; os
“Jobdays” para o fomento do emprego transfronteirizo; ou os encontros sectoriais (a través
de incubadoras de empresas ou cooperativas) para o desenvolvemento dunha actividade
económica eurorrexional sustentable. Ademais, sacaremos o máximo partido á “Lei Paz
Andrade”, a lei para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía, que, á
vez que valoriza o galego como unha lingua con utilidade internacional, promove ás
relacións, a todos os niveis con Portugal e cos demais países de lingua oficial portuguesa.
Cooperación para o desenvolvemento
Rematada a execución do II Plan Director da Cooperación Galega 2010-2013 e a da primeira
metade do III Plan Director 2014-2017, as avaliacións externas ás que ambos períodos foron
sometidas ofrecen resultados altamente satisfactorios, e iso a pesar da significativa redución que
sufriron os orzamentos.
Para os próximos 4 anos, os nosos compromisos no ámbito da política pública de cooperación son
os seguintes:
• Garantir que a cooperación galega siga sendo solvente, transparente, participativa,
innovadora, concentrada xeograficamente, especializada e de alto valor engadido, como o
foi durante os últimos anos.
• Incrementar paulatinamente, e de forma sostida, a Axuda Oficial ao Desenvolvemento
(AOD), establecendo como incremento mínimo anual a porcentaxe na que se incremente o
orzamento consolidado da Xunta de Galicia, tendo como horizonte os obxectivos
establecidos na Axenda Internacional 2030 da axuda ao desenvolvemento.
• Elaborar o IV Plan Director da Cooperación Galega 2018-2022, aliñado coa Axenda Global
de Desenvolvemento 2030, que integre no seu marco estratéxico e operativo o horizonte
definido polos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) aprobados pola comunidade
internacional a finais de 2015.
• Aprobar o Decreto de Cooperación Exterior para o Desenvolvemento, unha vez emitido o
informe do Consello Consultivo de Galicia.
• Integrar activamente a visión de coherencia de políticas na Administración pública galega en
coordinación co conxunto de actores públicos e axentes de cooperación.
• Fortalecer a capacidade dos departamentos e organismos dependentes da Xunta de Galicia e
dos axentes galegos de cooperación para afondar na captación de fondos europeos e
internacionais que favorezan o desenvolvemento de actuacións cun maior impacto.
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• Avanzar na mellora da coordinación e diálogo coas administracións locais que financian
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actividades de cooperación internacional e educación para o desenvolvemento. Neste
contexto, impulsarase o financiamento para o programa “Vacacións en paz”.
• Mellorar a difusión á cidadanía dos logros colectivos da cooperación galega a través dunha
política de comunicación máis estratéxica e cunha visión integral.

webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZkRc4zGMuAIJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_ppdeg_2…

179/179

