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A GALICIA DA COHESIÓN SOCIAL, O BENESTAR E A
SOLIDARIEDADE
Galicia perdeu cohesión social e benestar de xeito acelerado desde o ano 2010 ata hoxe.
A crise e as políticas de recortes do goberno de Alberto Núñez Feijóo deixaron un mapa
desolador no eido das políticas sociais, sanitarias, educativas, de acción social e igualdade, e no eido da cooperación.
A xestión das políticas de benestar estivo marcada pola constante redución orzamentaria e polas políticas de privatización dos sectores públicos, nalgúns casos de xeito
moi acentuado, como na política sanitaria co novo Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
E noutros ámbitos, producíronse importantes carencias e ausencia de xestión, o que
levou a moitas familias sen recursos a atravesar auténticos dramas sociais.
Os e as socialistas queremos dar unha resposta nova a todos este problemas. As políticas de benestar social son unha das cernas do noso partido e a defensa dos dereitos
cidadáns, a sanidade universal e gratuíta, a educación e a dependencia son e serán
sempre unha das nosas prioridades fundamentais.
O recorte das bolsas, o peche dos comedores escolares, os recortes na educación e universidades, a eliminación das políticas de gratuidade de libros de texto e a parálise nos
investimentos no eido da educación empeoraron nestes anos a calidade da nosa educación. Un feito que empeora as condicións da súa actividade e xera desigualdade e menos
posibilidades para as xeracións futuras, un feito que temos que reverter claramente.
Un feito de especial relevancia é o abandono das políticas de apoio á mocidade, que nos
últimos anos sufriu políticas de recortes de bolsas, de axudas ao aluguer de vivenda,
nos plans de emprego xuvenil, na súa representatividade etc., que fixo que o mellor do
noso país tivese que saír a buscar traballo e futuro fóra de Galicia, un feito tráxico para
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o desenvolvemento futuro da nosa terra. Temos que recuperar unha política clara de
apoio á mocidade en todos os seus eidos.
Por outra banda, estes foron anos nos que a cooperación e a solidariedade galegas
sufriron fortes recortes e un política errática de apoio ao desenvolvemento. Os e as
socialistas queremos pór en valor as políticas de cooperación como un dos aspectos
importantes da actividade da nosa comunidade no apoio aos máis favorecidos e como
mecanismo de axuda a crear un mundo en paz e mellor para todos os seres humanos
que sofren traxedias, guerras, subdesenvolvemento ou catástrofes.
En conclusión, os e as socialistas queremos unha Galicia con maior cohesión social,
cunha sanidade pública e de calidade, unha educación gratuíta e universal, políticas
avanzadas de igualdade, dependencia e cooperación e políticas de apoio aos nosos mozos e mozas, ao seu desenvolvemento, lecer, actividades deportivas e un futuro mellor.
En definitiva, unha Galicia onde o único luxo que nos permitamos os galegos e as galegas,
sexa o de ter unha política de benestar digna para todos e todas, sen deixar ninguén atrás.
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SANIDADE: O COIDADO DA SAÚDE, O NOSO DEREITO
A saúde é unha das principais preocupacións dos cidadáns, que sitúan o bo funcionamento da sanidade á cabeza das súas prioridades. Para os e as socialistas, o coidado da
saúde é un dereito esencial e universal e, por isto, consideramos que a súa defensa é un
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDxt_941x-AJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_psdeg_2016…
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dos mellores instrumentos de solidariedade, cohesión social e seguridade.
Renovamos o noso compromiso, explicitado xa hai 30 anos na LGS de 25 de abril de
1986, de garantir e manter un sistema público de saúde universal, gratuíto e de calidade
como garantía de equidade e solidariedade, baseado no financiamento público e nun
aseguramento único, co obxectivo de protexer e promover a saúde, previr, diagnosticar, tratar e rehabilitar as enfermidades e discapacidades, subministrar os coidados
adecuados ás necesidades que garantan a equidade, a dignidade, a solidariedade, a autonomía e a diversidade.
Os e as socialistas consideramos a saúde como un piar básico do estado do benestar
xunto coa educación, as pensións e os servizos sociais.

A TÚA SAÚDE, A NOSA PROCURA
O Goberno de Galicia, e en particular a Consellería de Sanidade, está ao servizo do cidadán, e polo tanto é a súa obriga investir todos os recursos e os esforzos para obter os
resultados desexados na mellora da saúde das galegas e dos galegos, e tamén dos seus
dereitos sanitarios.
Precisamente porque cremos neste sistema como o mellor posible e somos conscientes
de que temos que garantir a súa sustentabilidade a medio e longo prazo, os e as socialistas consideramos que é fundamental a posta en marcha dun Acordo Social pola
mellora e sustentabilidade do Sistema Público de Saúde de Galicia.
É fundamental que os responsables da administración autonómica, os partidos políticos,
os traballadores do sistema público, a través dos seus representantes sindicais, os representantes da cidadanía e dos usuarios e usuarias, os diferentes colexios profesionais de
persoal sanitario, as empresas vinculadas co mundo sanitario, as sociedades científicas e
demais implicados, unan os seus esforzos e as súas ideas e se poñan de acordo en tomar
aquelas medidas que se consideren necesarias para recuperar o sistema sanitario público
galego e garantir a sustentabilidade do mesmo de maneira que as próximas xeracións
poidan seguir dispoñendo deste importante legado que agora temos.
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FACENDO SOSTIBLE O NOSO SISTEMA SANITARIO
Defendemos a recuperación do público. Opoñerémonos a calquera intento de desmantelamento ou privatización do público, como no caso do Hospital de Vigo, pois iso ten
incidencia directa na aparición de desigualdades na sociedade. O PSdeG-PSOE é garante
da defensa da sanidade pública.
Fronte á crise económica, que nos expón un problema de sustentabilidade destas políticas, por seren as que maior impacto teñen no gasto público galego, o noso reto como
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDxt_941x-AJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_psdeg_2016…
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socialistas é e seguirá sendo lograr uns servizos públicos de alta calidade a un custo asumible, priorizando o gasto naquilo que achega valor á atención que reciben as persoas,
ademais de fomentar a responsabilidade social e individual.
A nosa sanidade pública está cimentada sobre o valor do público, sobre os principios de
universalidade, equidade, solidariedade e financiamento público mediante o sistema
fiscal, polo que os socialistas galegos e as socialistas galegas rexeitamos calquera reforma que implique que os cidadáns e as cidadás teñan que volver pagar polos servizos
sanitarios que reciben.
O gasto sanitario é un investimento en emprego, en tecnoloxía, en coñecemento e en
desenvolvemento, e non debe considerarse unha simple política de gasto, susceptible
de ser recortada sen máis.
O gasto sanitario público ten que supoñer un potente elemento dinamizador da economía, xa que a saúde afecta ao crecemento económico de forma positiva, posto que
maiores niveis de gasto sanitario están positivamente relacionados co crecemento da
renda per cápita.
Como exemplo, a sanidade pública en Galicia xera un 5% do valor engadido
bruto do total dos sectores económicos galegos.
A destacada achega do servizo sanitario ao valor total da produción na economía
galega sitúa a sanidade na sexta posición dun total de 65 ramas de actividade, e a
sanidade pública na posición 14.
É preciso modificar a tendencia a tomar como indicador da calidade asistencial sanitaria, como fai o PP, a diminución do gasto en lugar da modificación positiva do estado de
saúde da poboación. A necesidade de introducir medidas de racionalización na xestión
dos recursos sanitarios non ten que invalidar o principio de que a medida última do nivel de eficacia e eficiencia da atención sanitaria debe ser a satisfacción das necesidades
de saúde da poboación:
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Propostas concretas
1. Excluiremos, mediante unha lei do Parlamento de Galicia, o uso dos modelos de
Contratos de Colaboración Público-Privada e Concesión de Obra Pública e de Servizos do financiamento de infraestruturas sanitarias públicas, polo seu maior custo,
a xeración dunha débeda pública real que grava as xeracións futuras e a diminución na calidade asistencial referida por diferentes informes da OMS.
2. Reverteremos a concesión de obra do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, converténdoo nun hospital público 100%, igual que os demais hospitais da rede pública do SERGAS.
3. Reverteremos, con diferentes niveis de prioridades, os diferentes servizos saniwebcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDxt_941x-AJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_psdeg_2016…
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tarios e infraestruturas en réxime de concesión, colaboración público-privada ou
obxecto de diálogo competitivo.
4. Promoveremos o funcionamento dos servizos en función dos controis de calidade e resultados obtidos. Estableceremos o financiamento dos servizos vencellado
a resultados obtidos. Formularemos a avaliación continuada e a implantación de
sistemas de calidade total na mellora da atención á cidadanía e tomaremos como
bandeira a mellora segundo informes profesionais de avaliación alleos ao SERGAS.
5. Promoveremos un financiamento finalista da Sanidade pública.

GAÑANDO ANOS Á VIDA, ENGADINDO VIDA AOS ANOS
Un sistema sanitario de calidade non só se reflicte nos coidados que se prestan ás persoas enfermas, senón na atención que se lle presta á poboación para permanecer sa,
non enferma, por iso a nosa aposta debe dirixirse á posta en marcha de políticas de
prevención da enfermidade e promoción de hábitos de vida saudable.
Especialmente dirixidos a comportamentos e costumes que están máis relacionados
coas enfermidades máis prevalentes: tabaquismo, hipertensión, alcoholismo, nutrición
inadecuada, sedentarismo e saúde mental. Ademais, convén complementar o tratamento farmacolóxico coa educación en patoloxías médicas crónicas para que o paciente ou
a paciente poida coidarse mellor e aumentar o control sobre a súa enfermidade.
A promoción de hábitos de vida saudables é imprescindible para contribuír a mellorar
o nivel de saúde da poboación, fomentar o autocoidado e a corresponsabilidade da saúde, por iso é preciso fortalecer a colaboración coas administracións locais e educativas,
favorecendo a implantación de programas neste senso.
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Non debe esquecerse que as actividades de prevención da enfermidade e promoción da
saúde representan o 10% do gasto público en sanidade e o 89% da diminución potencial
da mortalidade prematura.
Un modelo que incorpora a abordaxe dos determinantes da saúde das nosas xentes,
como os estilos de vida e o seu contorno.
Comprometémonos a presentar unha nova Lei de Saúde Pública orientada á prevención da enfermidade e á promoción da saúde que dea resposta aos problemas de saúde
prioritarios, co obxectivo de garantir a vixilancia da saúde da poboación, a promoción
da saúde individual e colectiva e a prevención das enfermidades.

Propostas concretas
1. Desenvolveremos un plan de acción de saúde e medio ambiente.
2. Desenvolveremos programas específicos de promoción da saúde mental e prewebcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDxt_941x-AJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_psdeg_201…
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vención da enfermidade mental nas escolas e nos lugares de traballo.
3. Estableceremos acordos cos concellos para desenvolver un plan singular de
saúde para cada localidade e cidade de Galicia, arbitrando as medidas necesarias
para impulsar a rede galega de cidades saudables.
4. Modernizaremos o sistema de información e vixilancia das enfermidades.
Unha mellor política de protección da saúde obrigaranos, en primeiro lugar, a realizar
actuacións sobre os ámbitos seguintes

Propostas concretas
1. Promoveremos, en colaboración coa Consellería de Educación, o plan do deporte e actividade física na escola para que en 8 anos o 90% dos escolares practique
deporte.
2. Desenvolveremos unha nova estratexia en asesoramento nutricional, en colaboración con empresas, con asociacións, con federacións deportivas e co mundo
da moda, entre outros, para previr a aparición destes trastornos da alimentación,
especialmente nas persoas novas.
3. Implantaremos novos programas de educación sanitaria nas escolas, para o que
se establecerán acordos entre a Consellería de Educación, Sanidade e os concellos.

BASES PROGRAMÁTICAS 2016

7

Page 12

COHESIÓN SOCIAL E BENESTAR

4. Implantaremos programas específicos de promoción da saúde e prevención das
enfermidades comúns nos lugares de traballo.
5. Desenvolveremos novas accións encamiñadas á prevención do tabaquismo.
6. Adecuaremos o sistema para atender á saúde sexual e afectiva das persoas.
7. Estenderemos programas específicos sobre:
A. Enfermidades cardiovasculares.
B. Prevención de accidentes.
C. Cancro.
D. Enfermidade pulmonar crónica.
E. Loita contra as drogodependencias e outras condutas adictivas.
F. Programa piloto para avaliar a posible incorporación ao calendario de vacinación da vacina da meninxite B.
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDxt_941x-AJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_psdeg_201…
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G. Tratamentos VIH.
H. Tratamentos hepatite C.
I. Novidades terapéuticas en tratamentos oncolóxicos e enfermidades raras.
J. Recuperaremos as probas de detección de metabolopatías ao nacemento.

AFRONTANDO XUNTOS A ENFERMIDADE
Un sistema que evolucione desde uns obxectivos de actividade, cara a uns obxectivos
de saúde, comúns para todo o sistema, reducindo o número de contactos, axilizando o
diagnóstico e o tratamento, e implantando protocolos de actuación nos procesos máis
frecuentes, para garantir unha atención de calidade, digna e confortable e para todo
o territorio.
Onde as persoas sexan protagonistas e partícipes principais de todas as decisións que
afecten a súa saúde.
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A representación cidadá debe estar presente nos órganos de decisión do sistema sanitario, participando na súa planificación, control, avaliación e mellora. O noso obxectivo é un Sistema Público de Saúde transparente e democrático que estableza sistemas
claros de información e rendición de contas das súas actuacións diante da cidadanía.

Propostas concretas
1. Presentarase publicamente unha carta de servizos do Sistema Público de Saúde
de Galicia, para que a cidadanía coñeza os compromisos do sistema público e poida
demandar o seu cumprimento.
2. Darase publicidade á programación anual e plurianual do Sistema Público de
Saúde, promovendo a participación cidadá a través de asociacións de pacientes,
asociacións de consumidores, asociacións de maiores, asociacións de mozos e mozas, asociacións de mulleres e asociacións de veciños e veciñas, no deseño e elaboración dos programas.
3. Recuperaremos e potenciaremos os consellos de saúde de área para cada área
de saúde, así como as comisións de participación cidadá, como órganos de participación cidadá. O noso compromiso é que estas comisións de participación cidadá
teñan unha participación efectiva na elaboración de plans de saúde, na orientación
da asignación de recursos e na avaliación da calidade asistencial.
4. Promoveremos máis responsabilidade da poboación cos seus servizos sanitarios, impulsando as actitudes cívicas de vinculación e apoio cara á sanidade públiwebcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDxt_941x-AJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_psdeg_201…
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ca e toda iniciativa cidadá dirixida a mellorar os servizos sanitarios.
5. Transformaremos as áreas de atención ao paciente en áreas de xestión das demandas da cidadanía, coa implantación e extensión do sistema de queixas, reclamacións e suxestións a toda a Comunidade.
6. Implantaremos a política dun rexistro rigoroso e transparente das listas e tempos de espera, incluíndo as listas de espera non estruturais.
Entendemos como inescusable desde a responsabilidade política que nos demanda a
cidadanía continuar abordando a diminución dos tempos de espera. O noso sistema
público de saúde aséntase sobre as bases dunha atención sanitaria máis próxima, máis
humana e de máis calidade, e por iso é moi importante escoitar ao paciente, e dedicar
máis tempo á consulta para poder facer unha boa historia clínica.
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Por iso a accesibilidade manterá para os socialistas galegos e as socialistas galegas
unha enorme importancia, para o que se abordarán os aspectos seguintes:

Propostas concretas
1. Reformaremos a Lei 12/2013 de Garantía de Prestacións Sanitarias, establecendo uns estándares de demora para as distintas esferas da atención sanitaria,
consensuados coas sociedades científicas, arbitrando os sistemas de garantía que
permitan que, en caso de incumprimento dos tempos máximos de espera, o usuario poida dirixirse a calquera outro centro sanitario público (do Sistema Nacional
de Saúde) onde atendan de forma máis inmediata as súas necesidades sanitarias.
Tales estándares estableceranse para:
A. As consultas de especialistas.
B. As principais probas diagnósticas.
C. A cirurxía programada.
2. Implantaremos un Plan Estratéxico deseñado a carón dos profesionais e das
tres universidades galegas para reducir os prazos máximos de atención para consultas especializadas, procedementos diagnósticos, probas asistenciais e intervencións cirúrxicas.
3. Asegurarase que a asistencia non urxente en atención primaria non superará as
24 horas en días laborais.
4. Igualmente, e para garantir un tempo adecuado de atención a cada paciente,
revisarase e adecuarase o cadro de persoal dos equipos asistenciais, aumentando
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDxt_941x-AJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_psdeg_201…
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aqueles que o precisen.
5. Potenciaremos o aproveitamento dos recursos asistenciais ampliando os horarios de funcionamento das infraestruturas sanitarias.
6. Garantiremos a toda a cidadanía o acceso á información actualizada, vía internet e en tempo real, das listas de espera en todos os ámbitos da atención sanitaria
e a publicación destas na páxina web da Consellería de Sanidade.
7. Crearemos unidades asistenciais de alta resolución que garantan o diagnóstico
definitivo e o tratamento nun corto período de tempo.
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8. Xeneralizaremos os circuítos rápidos, en todo o territorio, para garantir que,
ante a primeira sospeita razoable de cancro, se teña o diagnóstico definitivo e iniciar o tratamento.
9. Promoveremos que o tempo de espera na consulta non supere os 20 minutos.
10. Igualaremos as carteiras de servizos dos hospitais comarcais.
11. Adaptaremos a organización dos centros ás características sociais do contorno
con respecto á flexibilidade horaria e á optimización dos desprazamentos.
12. Vencellaremos a compatibilidade dos facultativos ao cumprimento dos estándares acordados de lista de espera, en cumprimento do Estatuto Marco.
Facilitarase o acceso á sanidade simplificando os procedementos.

Propostas concretas
1. A creación dunha fiestra única, que facilite á cidadanía as consultas e os trámites administrativos.
2. O desenvolvemento do servizo Lembra.es, para lembrar á cidadanía as citas
pendentes nos centros do Sistema Público de Saúde de Galicia, así como o calendario de vacinación.
3. A promoción da cita no mesmo día, para consultas e exploracións, evitando as
visitas reiteradas. Desta forma, realizaranse a consulta e as probas o mesmo día,
para que na seguinte consulta o paciente poida ser tratado e poidamos así reducir
a angustia da espera.
4. A adecuación do horario dos centros asistenciais ás obrigas e necesidades dos
cidadáns e o seu contorno familiar, promovendo a utilización das instalacións hospitalarias nos maiores marxes horarios posibles.
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5. A posta en marcha da consulta co persoal de matrona e de pediatra a través
de internet.
6. O desenvolvemento da consulta telefónica, tanto en atención primaria como en
atención hospitalaria.
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Tense que garantir a calidade e a seguridade dos procesos de servizo e dos equipamentos e tecnoloxías dispoñibles na prestación sanitaria de cara a obter os resultados na
saúde e nos dereitos sanitarios da cidadanía.

Propostas concretas
1. Elaborarase e implantarase un plan de calidade e confortabilidade dos servizos
sanitarios.
2. Impulsarase a Alianza Mundial sobre seguridade dos pacientes da OMS, en todos os centros dependentes do Servizo Galego da Saúde.
3. Estableceranse acordos de colaboración con sociedades científicas no marco da
aplicación dos principios contidos na declaración dos profesionais pola seguridade
dos pacientes.
4. Promoveremos o plan de mellora da seguridade da prescrición farmacéutica.
5. Promoveremos a simplificación dos trámites administrativos para minimizar as
consultas non clínicas.
6. Estableceremos controles de calidade da actividade sanitaria (especificamente
á asistencial), co fin de garantir unha correcta análise das necesidades e das posibles melloras necesarias para un mellor funcionamento e coordinación de consultas e servizos.
7. Adoptaremos as enquisas de calidade como parte da análise da actividade sanitaria.
8. Incorporaremos aos criterios de análise os resultados en saúde.
É tamén importante acadar unha relación paciente-persoal sanitario de calidade.
Con este obxectivo levaranse a cabo todas as acciones favorables á promoción da mellor información médico-paciente e a mellor relación da persoa doente e dos seus acompañantes co resto do persoal sanitario.

Propostas concretas
1. Potenciarase a figura do médico responsable do paciente hospitalizado, cuxa
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función será asegurar ao paciente e ás persoas a el vinculadas unha permanente
información da evolución do seu proceso patolóxico, así como das medidas diagnósticas e terapéuticas programadas.
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2. Estableceranse sistemas de rexistro continuado da calidade percibida por parte
dos pacientes e familiares referida ao trato recibido, de maneira que poidan recompensarse os equipos que mellores valoracións obteñan.
3. Darase información puntual ás persoas autorizadas polos pacientes de urxencias, da situación e evolución destes.
Unha asistencia efectiva comeza por garantir uns adecuados niveis de capitalización
tecnolóxica e de infraestruturas.

Propostas concretas
1. Abordaremos un novo plan de adecuación, modernización e mantemento das
infraestruturas sanitarias, en especial dos centros de saúde.
2. Estableceremos o servizo de hemodinámica 24 horas nos hospitais de referencia de Lugo e Ourense.
3. Ampliaremos o Hospital Montecelo para convertelo no Hospital Único de Pontevedra.
4. Estableceremos un plan de sustentabilidade e uso de enerxías alternativas en
todos os centros do Sistema Sanitario Público de Galicia.
5. Desenvolveremos un modelo de compras mancomunadas para obter os mellores prezos nas subministracións hospitalarias sen mingua da calidade e contando
ca opinión dos profesionais, así como para poder homoxeneizar os diferentes materiais usados en toda a rede do SERGAS.
6. Desenvolveremos un plan de renovación tecnolóxica.
A prestación dos servizos sanitarios ten que situar o cidadán e a cidadá como o elemento esencial da súa actuación, integrando nas áreas de saúde a xestión conxunta
dos recursos sanitarios postos a disposición de cada territorio, e tamén ordenando a
continuidade asistencial do cidadán en función da súa doenza, implicando a todos os
profesionais sanitarios.

Propostas concretas
1. Apoiaremos decididamente a atención primaria como eixe fundamental da
asistencia sanitaria, incrementaremos o seu orzamento e dotarémola de capacidade de xestión propia.
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDxt_941x-AJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_psdeg_201…
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2. Recuperaremos o Plan de Mellora da atención primaria.
3. Implantaremos unha política de adecuación dos cadros de persoal en atención
primaria que permita a redución das tarxetas sanitarias por médico.
4. Tamén en atención primaria se procurará que os facultativos estean en disposición
de poder dedicar polo menos 10 minutos á atención de cada un dos seus pacientes.
5. Aumentaremos o persoal de enfermería co fin de potenciar as actividades de
promoción da saúde e prevención da enfermidade en atención primaria.
6. Promoveremos a creación de programas específicos de atención a pacientes con
patoloxías crónicas e pluripatoloxía coa colaboración primaria-hospital e co papel
esencial da Enfermería e os Servizos de Traballo Social.
7. Promoveremos que toda a poboación usuaria dos servizos de atención primaria
teña asignada un ou unha profesional de enfermería de referencia.
8. Incrementaremos a carteira de servizos da Enfermería, tanto en atención primaria como en hospitais, en todos os aspectos da prevención en saúde, educación
e prestación directa da asistencia aos usuarios e ás usuarias que a súa formación e
capacitación lles permita.
9. Aprobaremos o Plano de Saúde Mental e Adiccións de Galicia, incluíndo neste os
problemas de saúde mental en xeral e a atención ás adiccións en particular.
10. Reforzaremos a figura do profesional consultor como enlace entre niveis asistenciais, tanto para enfermaría como para especialidades médicas.
Xa que mellorar a calidade de vida e a saúde das persoas é o obxectivo da nosa acción de goberno, é fundamental asegurar unha coordinación institucional que permita
unha adecuada planificación e unha eficiente execución das actuacións, establecendo
para isto unha normativa que garanta unha intervención sanitaria eficaz, especialmente sobre os déficits detectados.
A estrutura sanitaria ten que adecuarse a cada paciente e non ao revés, evitando os retardos e os obstáculos entre as distintas etapas da atención sanitaria.

Propostas concretas
1. Abordaremos as reformas organizativas necesarias para permitir atender certos
procesos de enfermidades, particularmente frecuentes ou graves, de forma unitaria.
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2. Introduciremos a xestión por procesos mediante vías clínicas, enlazando saúde
pública, atención primaria e atención hospitalaria.
3. Potenciaremos que as citas cos especialistas se fixen desde atención primaria,
mellorando a sistemática de derivacións á hospitalaria.
4. Estableceremos criterios de derivación e seguimento de pacientes entre a atención hospitalaria e a primaria.
5. Reformaremos as Estruturas Organizativas de Xestión Integrada (EOXI) e recuperaremos as Áreas de Saúde.
6. Derrogaremos o Decreto 36/2014, relativo ás áreas de xestión clínica do SERGAS
e promoveremos, conxuntamente cos profesionais, a xestión clínica nos hospitais e
na atención primaria desde a xestión pública 100%.
7. Procuraremos a redución da variabilidade da práctica clínica, potenciando as
guías e os protocolos.
8. Promoveremos a consulta desde atención primaria ao especialista de atención
hospitalaria a través das TIC.
9. Recuperaremos o valor dos hospitais comarcais no sistema sanitario galego, devolvéndolles a súa autonomía económico-financeira.
10. Instaremos ao Goberno central á derrogación da Lei 15/97 que permite a entrada das entidades privadas na xestión dos centros sanitarios públicos “parasitándoos” e con iso debilitando o sistema.
Será un obxectivo da nosa política unha nova coordinación entre os distintos niveis
asistenciais implicados na atención urxente e un esforzo de adecuación tecnolóxica
e de capacitación dos profesionais implicados. O obxectivo buscado será asegurar un
tratamento óptimo dos pacientes nos catro niveis da asistencia urxente: a Atención Primaria, o 061, as Portas de Urxencia e as Unidades de Vixilancia Intensiva. Así mesmo,
desenvolveranse plans específicos para cada departamento de saúde, co fin de asegurar
a coordinación e a cooperación do conxunto dos dispositivos asistenciais na atención ás
urxencias e ás emerxencias.
Recuperaremos a completa execución dun Plan Integral de Urxencias e Emerxencias
que, desde unha reforma organizativa global, aumente os recursos empregados, aposte
pola coordinación de servizos e a planificación destes, e mellore os niveis de seguridade, calidade e rapidez das urxencias.
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Propostas concretas
1. Garantiremos á poboación a información adecuada, homoxénea e continuada,
sobre a oferta dos diferentes servizos asistenciais de urxencias e emerxencias, e os
mecanismos de acceso a estes.
2. Promoveremos a educación sanitaria, continuada e suficiente, que inclúa recomendacións sobre a utilización do servizo sanitario máis adecuado, en función da
gravidade e complexidade dos problemas de saúde.
3. Igualmente entendemos imprescindible unha modernización dos centros de
atención primaria, dos puntos de atención urxente e continuada dos extrahospitalarios e dos servizos de urxencia hospitalarios, por medio de actuacións organizativas
e a contratación de máis profesionais adicionais necesarios en todos os niveis asistenciais, así como a adecuación dos medios de transporte sanitario implicados.
4. Consideraremos necesario garantir que a información ás e aos pacientes e aos
seus acompañantes sexa a adecuada, en tempo e forma, durante toda a estancia
nos servizos de urxencia, especialmente nos hospitais.
5. Incrementaremos a mellora na capacidade de resolución dos PAC.
6. Incrementaremos o persoal sanitario en servizos de urxencias.
A sociedade galega demanda mellores prestacións sanitarias ás que o Sistema Público
de Saúde ten que ser capaz de dar resposta de maneira rápida e eficiente. Os e as socialistas estamos pola acción de non só facer políticas de saúde, senón tamén poñer a
saúde noutras políticas.

Propostas concretas
1. Recuperaremos os dereitos á asistencia sanitaria perdidos durante os gobernos
do PP. En particular, recuperaremos as prestacións sanitarias excluídas da carteira
común de servizos.
2. Revisaremos o copago farmacéutico para impedir que sexa unha discriminación na accesibilidade ao tratamento.
3. Suprimiremos a taxa por perda ou deterioro da tarxeta sanitaria.
4. Implantaremos a carteira de servizos para os enfermos crónicos así como a
“Tarxeta de Crónicos”.
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5. Eliminaremos o prepago na prestación ortoprotésica.
6. Manteremos a garantía para a totalidade dos dereitos das nais, pais e nenos
no proceso do nacemento (preparación ao parto, acompañamento durante o nacemento, dereito á intimidade e confidencialidade), incluído o dereito ao parto natural non-medicalizado nos hospitais da rede pública.
7. Consolidaremos a efectividade do dereito á maternidade desexada, garantindo
o acceso sen demora aos máis adecuados tratamentos da infertilidade, para todas
as mulleres que o soliciten, seguindo as recomendacións científicas.
8. Ampliaremos a oferta pública de servizos no campo da planificación familiar,
ampliando os recursos e as funcións dos COF, incluída a de tratamento anticonceptivo, así como reintroduciremos a dispensa gratuíta da píldora do día seguinte.
9. Garantiremos a asistencia da Interrupción Voluntaria do Embarazo (IVE) ás mulleres que o soliciten nos centros públicos.
10. Reformularemos o actual circuíto de atención á interrupción do embarazo con
criterios de sanidade pública, mantendo a garantía da accesibilidade e da continuidade na atención, mellorando os vínculos entre o tratamento do aborto e a planificación familiar.
11. Desenvolveremos o Plan de Saúde Bucodental, que insista especialmente nos
aspectos preventivos.
12. Incrementaremos os centros de referencia de atención bucodental cirúrxica
para as persoas con discapacidade e incorporaremos á carteira de servizos as enfermidades periodentais en colectivos de alto risco (discapacitados, immunodeprimidos, revisións a pacientes para transplantar...). Farase un uso polivalente destes
servizos para solucionar listas de espera de cirurxía oral.
13. Elaboraremos plans de prevención de periodontopatías e de prevención do
cancro oral.
14. Garantiremos a seguridade, comodidade e eficacia do transporte sanitario, humanizando e mellorando a calidade dos traslados.
15. Garantiremos a atención ao paciente terminal, orientados a garantir unha vida
digna ata o instante da norte, en todo o territorio e para todas as idades.
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16. Promoverase a oferta asistencial hospitalaria e domiciliaria dos coidados paliativos
en resposta ás necesidades físicas e emocionais destes pacientes e dos seus familiares.
17. Incorporaremos medidas de educación sanitaria nas escolas e nas universidades, a Saúde Xove.
18. Introduciremos o podólogo para a atención das patoloxías do pé en pacientes
con discapacidades ou limitacións físicas. Garantiremos a atención podolóxica a
pacientes con diabetes e a pacientes con patoloxías vasculares crónicas.
19. Desenvolveremos novas iniciativas e programas para mellorar a atención ás
persoas coa enfermidade de alzhéimer e outras situacións de discapacidade, así
como aos seus familiares.
20. Desenvolveremos o Programa de Trastorno Mental Severo e os Equipos de Continuidade de Coidados, coa intención de dotar un equipo por área sanitaria.
21. Aumentaremos os tempos de consulta en saúde mental, así como as consultas
de psicoloxía.
22. Melloraremos a atención á saúde mental infanto-xuvenil, creando unha segunda unidade de hospitalización de referencia, na Área de Saúde de Vigo, para os
pacientes da rexión sanitaria sur de Galicia, e poñendo en marcha, de maneira
progresiva, un Hospital de Día en cada Área de Saúde, empezando polas de maior
número de habitantes.
23. Aprobaremos unha nova lei Integral en materia de drogodependencias e outras
condutas adictivas.
24. Resolveremos o proceso de normalización da asistencia sanitaria ás persoas drogodependentes, integrándoa progresivamente no Servizo Galego da Saúde coma
calquera outro problema de saúde.
25. Transformaremos as actuais Unidades de Atención á Drogodependencia e as
Unidades de Tratamento do Alcoholismo en Unidades de Condutas Adictivas, que
ofrecerán programas diferenciais para as diferentes adiccións.
26. Crearemos como referencia para toda a Comunidade Autónoma dúas comunidades terapéuticas para pacientes alcohólicos e unha comunidade terapéutica específica para patoloxía dual grave.
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27. Desenvolveremos programas específicos de apoio á incorporación social de persoas drogodependentes en situación de exclusión social.
28. Incrementaremos a oferta descentralizada de fisioterapia, recuperando a atención de fisioterapia en centros de saúde de referencia.
29. Aprobaremos no primeiro ano de lexislatura a nova lei de farmacia, cos obxectivos de mellorar a asistencia farmacéutica.

COORDINANDO OS SISTEMAS SANITARIO E SOCIAL
É necesario levar a cabo unha mellor coordinación entre o sistema sanitario e o de
servizos sociais, posibilitando que os pacientes que precisen coidados non teñan que
ocupar unha cama dun centro de agudos máis tempo do necesario, mellorando así a
eficiencia asistencial en ambos os sistemas.
Promoveremos unha relación máis fluída da atención primaria coa asistencia hospitalaria e social que facilite a atención integral da enfermidade.

Propostas concretas
1. Potenciaremos o desenvolvemento dos servizos de hospitalización a domicilio,
reforzando os equipos de hospitalización a domicilio tras a alta.
2. Desenvolveremos un programa integral de atención a pacientes dependentes
con patoloxías crónicas.
3. Reforzaranse desde as estruturas sanitarias de primaria e hospitalaria a coordinación coas asociacións de doentes con patoloxía crónica, coa finalidade de mellorar a información e a súa integración social.
4. Poñeremos en marcha a Comisión Interdepartamental de Coordinación da
Atención Sociosanitaria de Galicia.
5. Desenvolverase un Programa integral para a atención de pacientes con patoloxías crónicas, que inclúa non só a atención ambulatoria, senón tamén a dotación
dun número suficiente de camas para “procesos crónicos” en cada área de saúde,
diminuíndo, deste modo, a necesidade de concertos con centros privados.
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A CARÓN DOS PROFESIONAIS. FAVORECENDO O SEU LABOR
O elemento humano ten unha grande relevancia na prestación dos servizos sanitarios,
e moi especialmente no modelo que defendemos.
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Cremos que a política de persoal ten unha importancia estratéxica para levar a cabo,
dun xeito definitivo, as transformacións na sanidade galega.
Agora corresponde avanzar desde a administración de persoal a xestión do capital
intelectual.
Cunha política de capital humano e a configuración dunha rede de socialización do coñecemento, que posibilite a participación e a información dos profesionais sanitarios,
incremente a competencia profesional e a súa vinculación e implicación co Sistema
Público de Saúde, mellorando a eficacia dos recursos diagnósticos e terapéuticos.
Por iso, todo esforzo para establecer fórmulas de fidelización e propostas de incentivo
respecto dos profesionais da saúde é unha boa aposta polo futuro da sanidade. Os crecentes niveis de “penosidade” laboral derivados dunha adecuación á demanda asistencial e dun sistema de atención continuada (gardas, nocturnidade, festivos), a maioría
das veces de difícil compatibilidade cunha imprescindible conciliación laboral e familiar, son outra das preocupacións dos profesionais do Sistema Público de Saúde.
Por iso, os e as socialistas galegos propoñemos unha serie de medidas que na súa aplicación establezan unha nova relación entre elas e eles e o Servizo Galego de Saúde baseada nun mutuo compromiso: o compromiso do sistema público cos seus profesionais
e o compromiso dos profesionais co Sistema Público de Saúde e ambos coa cidadanía.

Propostas concretas
1. Recuperaremos, progresivamente, os dereitos laborais perdidos polo persoal do
SERGAS cos gobernos do PP.
2. Adecuaremos o número de profesionais ás demandas asistenciais reais, establecendo os mecanismos que favorezan o seu compromiso co sistema.
3. Planificaremos as necesidades de profesionais continuando na colaboración
coas universidades e co Ministerio de Sanidad y Consumo.
4. Aseguraremos, polo ben dos usuarios, a estabilidade laboral no Sistema Sanitario Público de Galicia, desenvolvendo periodicamente a Oferta de Emprego Público, para todas as categorías. Eliminaremos os “contratos lixo” do SERGAS, recurso
habitual nos gobernos do PP.
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5. Promoveremos un verdadeiro Plan de Ordenación de Recursos Humanos do
Sistema Sanitario Público de Galicia.
6. Substituiremos os médicos e as médicas de atención primaria e os e as especialistas en caso de baixa laboral, para evitar sobrecarga no resto de profesionais ou
falta de atención sanitaria.
7. As listas de contratación temporal de facultativos e facultativas especialistas de
área deben facerse de acordo a un baremo, do mesmo xeito que no caso de médicos
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e médicas de atención primaria, enfermeiros e enfermeiras e celadores e celadoras.
8. Para os facultativos e as facultativas das urxencias hospitalarias estableceremos un itinerario profesional que posibilite o seu futuro acceso aos dispositivos
asistenciais, tanto hospitalarios como de atención primaria, que a súa formación e
titulación permita. Tamén se posibilitará o desenvolvemento de postos de responsabilidade e xefaturas, tal como se formula no resto dos servizos hospitalarios.
9. Desenvolveremos a homoxeneización do réxime xurídico dos empregados públicos asistenciais da saúde.
10. Homologaremos o persoal da función administrativa cos funcionarios da Xunta
de Galicia, a través da súa funcionarización completa.
11. Arbitraremos as medidas necesarias para reducir a dedicación dos profesionais
asistenciais a labores administrativos, o que lles permitirá incrementar a súa dedicación a labores directamente relacionados coa asistencia.
12. Potenciaremos o aumento da dedicación exclusiva ao sistema, como garantía de
máis dispoñibilidade, dedicación e fidelidade ao sistema público.
13. Vincularemos o desempeño das xefaturas de servizo e sección á dedicación
exclusiva.
14. Implantaremos un verdadeiro programa de acollida en hospitais e centros de
saúde para os traballadores que obteñan praza nunha OPE.
15. Proporcionaremos asistencia xurídica e psicolóxica ás e aos profesionais do Sistema Sanitario Público de Galicia que o precisen polos feitos que se deriven do seu
exercicio profesional.
16. Desenvolveremos os compromisos sanitarios da Lei de Igualdade entre homes
e mulleres establecendo medidas que fomenten a corresponsabilidade na vida per-
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soal e laboral ás mulleres e homes que traballen no sistema de saúde, implantando
garderías en todos os centros hospitalarios do SERGAS.
17. Promoveremos a avaliación no desenvolvemento profesional, de acordo coas
melloras na actividade, a mellora na saúde e os dereitos dos cidadáns, incluíndo a
avaliación da competencia profesional, tendo en conta a continuidade e as particularidades da asistencia sanitaria que determinan as características e as obrigas dos
profesionais do sistema sanitario público.
18. Recuperaremos a carreira profesional para todos os colectivos.
19. Recuperaremos a xubilación voluntaria do persoal sanitario do SERGAS ata os
70 anos, así como a figura do emérito, tanto en atención primaria como en atención
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDxt_941x-AJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_psdeg_201…
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hospitalaria.
20. Desenvolveremos, en colaboración coas universidades e coas asociacións científicas, unha estratexia de formación continuada dos profesionais do SERGAS, non
delegando en terceiros (como poida ser a industria) a responsabilidade da Administración Pública, na elección, deseño e realización das actividades docentes.
21. Promoveremos a titulación de FP sanitaria no Sistema Nacional de Saúde para
a categoría profesional de celadores e celadoras.
22. Melloraremos a dispoñibilidade de medios telemáticos para asistencia e rexistro da actividade, a través do servizo de hospitalización a domicilio nos domicilios
dos doentes.
23. Potenciaremos a posibilidade de traballar en quendas de mañá ou tarde.
24. Recalcularemos as cargas asistenciais nas diferentes consultas (segundo informes alleos ó SERGAS).
25. Liberaremos o persoal médico e o persoal enfermeiro do labor administrativo (ou polo menos diminuílo) e crear a figura do auxiliar administrativo adscrito
por unidade.
26. Diminuiremos, do catálogo de postos de traballo do SERGAS, os postos de traballo colaterais e non imprescindibles (información, prensa...)
27. Melloraremos o sistema FIDES, con melloras no sistema de valoración de méritos.
28. Realizaremos concursos de traslados con maior periodicidade (agora disponse
de recursos informáticos para avaliación de méritos que o posibilitarían).
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29. Eliminaremos a discreccionalidade no sistema de nomeamento de xefaturas.
30. Favoreceremos que o persoal goce do período vacacional fóra do período estival, para evitar o problema de cobertura por profesionais; outorgando máis días de
vacacións ou libranza.
31. Realizaremos convocatoria de OPE anuais cunha maior axilidade nos trámites e
publicación de resultados con remate dos procesos en menos de 3 meses se é posible.
32. Abordaremos a falla de motivación dos profesionais:
A. Promoveremos o respecto polo labor dos profesionais pola poboación, pola
administración e polos usuarios e usuarias.
B. Melloraremos a conciliación da vida familiar e laboral: garderías obrigatorias nos centros cuxo persoal supere os 100 traballadores, mellora na xestión
dos permisos de conciliación, adecuación dos postos de traballo.
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33. Melloraremos os sistemas de formación continuada do persoal do SERGAS.
É necesario ofrecer vías de participación nas que as e os profesionais se comprometan
na planificación, organización e mellora da organización en que traballan.

Propostas concretas
1. Primarase a comunicación entre os órganos superiores de xestión e os responsables das distintas unidades e servizos, desenvolvendo instrumentos de comunicación interna, eficaces e abertos a todos os e todas as profesionais.
2. Potenciarase o papel e a responsabilidade das e dos profesionais nos consellos
de dirección e participación hospitalarios.
3. Estableceranse catálogos de postos de traballo en todos os centros asistenciais
do Servizo Galego de Saúde como instrumento para a futura inclusión de novas
profesións no sistema sanitario galego e de definición de novos roles nas profesións actuais.
4. Potenciaremos os plans de saúde laboral e prevención de riscos laborais, así
como o plan contra a violencia laboral do Servizo Galego de Saúde.
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ATENCIÓN PSICOLÓXICA NO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE
Galicia sofre desde hai anos a situación deficitaria da atención á saúde mental en Galicia, e particularmente sobre as situacións irregulares e insuficiencias na prestación da
atención psicolóxica no Servizo Galego de Saúde. É por iso que os socialistas debemos
impulsar medidas para mellorar a atención psicolóxica e da saúde mental para dar cobertura a esta necesidade social.

Propostas concretas
1. Posta en marcha dun Plan Estratéxico en Saúde Mental, que volva a un modelo de saúde mental comunitario, integrador e interdisciplinar desde a visión biopsicosocial da saúde e enfermidade.
2. Posta en marcha do Plan Galego de Prevención do Suicidio, coordinado pero
independente do anterior, multisectorial e multinivel, dado o aumento do número
de mortes por suicidio en Galicia nos últimos anos.
3. Incorporación normalizada de profesionais da psicoloxía clínica tanto nos
equipos de atención primaria (centros de saúde) como nos servizos médicos
hospitalarios (oncoloxía, neuroloxía, coidados paliativos, atención temperá etc.)
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDxt_941x-AJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_psdeg_201…
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para garantir a accesibilidade real aos tratamentos psicolóxicos en todos os niveis
de atención da saúde.
4. Completar a incorporación de profesionais da psicoloxía clínica nos dispositivos específicos de saúde mental, xa que existen hospitais de día psiquiátricos,
equipos de continuidade de coidados, unidades de psicoxeriatría... que aínda non
teñen equipos multidisciplinares completos.
5. Reverter a privatización da atención psicolóxica e de saúde mental que se
estivo a producir nos últimos anos, a través de convenios de colaboración e mesmo
bolsas, que son formas de externalización encuberta, prestando asistencia directa
nos propios centros do SERGAS (en oncoloxía, a vítimas de accidentes de tráfico, en
neuroloxía...) incumprindo toda normativa sanitaria e laboral.
6. Política de recursos humanos do SERGAS:
A. Aumento de prazas de profesionais da psicoloxía clínica para garantir unha
atención pública de calidade (a ratio actual está moi por debaixo da media española, 3,34 fronte a 4,3 por 100.000, e infinitamente por debaixo da media europea, de 18 por 100.000 hab.).
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B. Procesos selectivos regulares para a categoría de psicoloxía clínica (a última
OPE na que saíron prazas foi en 2008).
C. Estabilización laboral nos contratos temporais, agora cubertos a través de
fórmulas como cobertura de servizos determinados ou acumulación de tarefas,
en prazas que deberían cubrirse como interinidades.
7. Creación de servizos de psicoloxía clínica, como forma de organización estrutural e funcional, que permita unha mellor coordinación e eficiencia no traballo
interdisciplinar coas distintas especialidades médicas e de enfermería, unha planificación máis axeitada das necesidades asistenciais e recursos dispoñibles, e a potenciación da formación, investigación e innovación específicas da nosa profesión.

I+D+I: XERANDO RIQUEZA EN SAÚDE
Pretendemos dar un novo impulso á investigación biomédica e de Saúde Pública baseado na promoción da actividade investigadora nas diferentes áreas. O noso compromiso
é un impulso decidido á investigación biomédica, en servizos de saúde e saúde pública, incrementando a inversión de forma significativa neste ámbito. Considerando, ademais, que a investigación biomédica é unha oportunidade para o desenvolvemento e a
innovación na nosa comunidade así como para o crecemento económico.
Elaboraremos, en colaboración con todos os axentes implicados, un Plan Estratéxico
de Investigación, Desenvolvemento e Innovación para o período 2017-2021, que defina
e coordine as medidas que resulten necesarias para facilitar o labor investigador nos
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centros públicos de saúde. Nesta liña, os e as socialistas propoñemos:

Propostas concretas
1. Impulsar a investigación biomédica de calidade e relevante, establecendo unha
política científica integral e realista que especifique os obxectivos da investigación biomédica na nosa comunidade, planifique a actividade dos centros de investigación e aborde unha planificación e dotación adecuada dos recursos humanos
e de infraestrutura.
2. Incrementar progresiva e rapidamente a inversión en investigación biomédica
e de saúde, impulsar e facilitar a captación de fondos dos plans nacionais e europeos de investigación.
3. Reforzar os centros de investigación existentes e xerar outros novos a prol dos
centros sanitarios, reformulando os seus obxectivos, dotación de recursos humanos e infraestrutura necesarios.
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4. Impulsar a creación de grupos de investigación altamente competitivos, reducindo o risco da excesiva atomización e dispersión do tecido investigador.
5. Considerar os hospitais do Sistema Público de Saúde en Galicia como centros
públicos de investigación, favorecendo o seu desenvolvemento e a súa colaboración con outros organismos de investigación.
6. Integrar a investigación básica e clínica mediante a participación en redes temáticas de investigación, así como compartindo infraestruturas de uso clínico e de
investigación.
7. Establecer áreas e liñas de investigación prioritarias, entre as que deben incluírse aquelas de máis interese referidas á saúde das persoas da nosa comunidade
e a temas de vangarda.
8. Favorecer e colaborar no desenvolvemento de novos procedementos diagnósticos e terapéuticos.
9. Promover e impulsar, de maneira prioritaria, a investigación clínica, epidemiolóxica e de avaliación de servizos.
10. Desenvolver, xunto coas universidades, o CSIC e outros organismos, convenios
específicos de investigación para a participación de maneira conxunta de científicos dos diferentes centros ou institucións, en proxectos de investigación.
11. Crear o Instituto Galego de Investigación Sanitaria como elemento vertebrador das
actuacións de investigación en sanidade, en cumprimento da Lei de Saúde de Galicia.
12. Desenvolver o Bioclúster para Galicia, como núcleo da plataforma biotecnolóxica e elemento imprescindible para xerar riqueza e emprego de calidade e estable.
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IGUALDADE
Para o PSdeG, a igualdade é un dos alicerces fundamentais sobre os que se debe soster
unha sociedade avanzada e moderna. Porque cremos firmemente na igualdade efectiva e real e porque nos anos de gobernos do PP os dereitos das mulleres se viron recortados, tanto en recursos económicos como en aspectos ideolóxicos, o PSdeG asume un
compromiso total e absoluto baseado nun aspecto fundamental: a transversalidade.
Só cun programa transversal, que afecte a todos e cada un dos apartados e áreas de
goberno, con medidas detalladas, concretas e asumibles, poderemos avanzar no noso
obxectivo: alcanzar a igualdade, a paridade, o equilibrio e a corresponsabilidade fronte
á violencia machista en todas as súas manifestacións, a brecha salarial e o desemprego
feminino, os desequilibrios en institucións e empresas e a desigual repartición do tempo e as responsabilidades.
A situación actual das mulleres fainos abordar a necesidade de impulsar desde o Goberno da Xunta unha REDE GALEGA DE EMERXENCIA PARA MULLERES (REGACEM),
no que as mulleres en situación precaria teñan un lugar ao que acudir ante calquera
dos seguintes casos: nai solteira en situación de emerxencia socioeconómica, muller
maltratada, nai traballadora precaria e nai desempregada de longa duración. Desde
esta rede, que traballará de forma coordinada co resto de administracións e organismos implicados –nomeadamente no caso da violencia de xénero–, prestarase atención
indirecta –axudas administrativas ou atención a domicilio– e/ou directa –xestionando o
ingreso temporal nalgún dos seus centros–.

SAÚDE E DEREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS
Propostas concretas
13. Apostamos por promover programas de atención ao impacto na saúde física
e psíquica das mulleres e atender, desde as necesidades propias das mulleres, o
aumento do hipotiroidismo, enfermidades autoinmunes, trastornos musculoesqueléticos, fatiga crónica, fibromialxia, anemias e violencia sexual. Trátase, en dewebcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDxt_941x-AJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_psdeg_201…
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finitiva, de recuperar a saúde específica ás mulleres.
14. Promover a detección precoz do cancro de mama e xinecolóxico, con cobertura
universal pola sanidade pública.
15. Potenciación da vacina do Papiloma Virus Humano, con campañas informativas e todo tipo de accións encamiñadas a incrementar o número de mozas que se
vacinen, e ampliación aos homes.
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16. Garantir o bo funcionamento, tal e como se contempla na Estratexia de Saúde
Sexual e Reprodutiva, da rede de centros de saúde sexual (COF) e centros novos. As
prestacións principais destes centros son:
A. Atención da demanda de anticoncepción: asesoramento, instauración do
método, revisións específicas, anticoncepción de urxencia, atención dos posibles efectos secundarios e complicacións, atención cirúrxica.
B. Exames de saúde xinecolóxicos periódicos de prevención de cancro de útero.
C. Avaliación e derivación da demanda de esterilidade.
D. Demanda da interrupción legal do embarazo: información e derivación á clínica asistencial, valoración do risco psicolóxico, exploración xinecolóxica postintervención, asesoramento anticonceptivo posterior e instauración do método.
E. Atención á problemática sexual e da parella.
1. Garantir a atención ao embarazo, parto e puerperio conforme aos principios da OMS de 2001, e os dereitos da embarazada e do bebé da Conferencia
de Fortaleza (Brasil) de 1985. Mellorar os cocientes de matronas no territorio
galego, sobre todo naquelas zonas onde existen maiores problemas e menos
número de profesionais.
2. O PSdeG comprométese, dentro das competencias que ten en sanidade,
a garantir a aplicación da Lei de 2010 de Saúde Sexual e Reprodutiva e da
Interrupción Voluntaria do Embarazo (IVE) e a aplicar os convenios internacionais e nacionais nos abortos que se producen por razóns médicas no
segundo trimestre.
3. Na mesma liña, apostamos por fomentar o acceso igualitario das mulleres
homosexuais e soas aos tratamentos de fertilidade e inseminación artificial
na sanidade pública. Non nos podemos esquecer de que o PSOE –e así consta
no seu programa electoral das eleccións xerais de 2015– aposta por restablecer a carteira de servizos comúns do Sistema Nacional de Saúde, que foi
modificada a través da Orde SSI/2065/2014, de 31 de outubro, concretamente
nos seus anexos I, II e III do Real Decreto 1030/2006, de 15 de setembro, que
afecta (e limita) aos requisitos para acceder a tratamentos de reprodución
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDxt_941x-AJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_psdeg_201…
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asistida.
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condición sexual, o seu estado civil ou situación vital e, sempre que o indiquen os
informes médicos previos correspondentes, a súa idade. O Partido Socialista
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garantirá tratamentos de reprodución asistida públicos sen ningún tipo de
discriminación. Para o PSdeG, defender o dereito á maternidade é facelo cando se quere ser nai e cando non se quere ser, non como fai o PP, que en cuestións de dereitos sexuais e reprodutivos aplica unha dobre moral, castigando
as mulleres que non queren ser nais, obrigándoas a selo, e non permitindo
ser nais a aquelas que queren e, pola razón que sexa, non poden.

EDUCACIÓN: A FERRAMENTA PARA A IGUALDADE
Propostas concretas
1. Elaborar un plan de formación en igualdade para o profesorado e o alumnado, que se aplique e desenvolva de forma continuada e en función das necesidades propias de cada centro/territorio. Incluír no currículo escolar unha materia
de educación afectivo-sexual e de valores en igualdade, a impartir en todos os
ciclos académicos.
2. Impulsar a obrigatoriedade de que cada centro escolar redacte un Plan de Igualdade, con profesorado formado e recursos económicos e materiais propios para a
súa implantación e desenvolvemento.
3. Retirar todo tipo de axuda pública e subvención aos centros escolares que segreguen por sexo.

LOITA CONTRA A DISCRIMINACIÓN ÉTNICA OU RACIAL
O PSdeG comprométese tamén a impulsar medidas de loita contra a discriminación racial ou étnica de calquera tipo, deseñando políticas transversais activas de loita contra
a discriminación e segregación de calquera tipo.

EMPREGO E CORRESPONSABILIDADE EN IGUALDADE
O Goberno Bipartito impulsou en 2007 a Lei de Igualdade no Traballo, unha norma que
naceu cos obxectivos de incrementar o emprego feminino, romper o chamado “teito
de cristal” e reducir e acabar coa brecha salarial. Lonxe disto, o PP freou a lei, xerando
efectos demoledores no traballo para as mulleres, con máis desemprego, en condicións
máis precarias e cunha maior brecha salarial cada ano. Con este escenario, o PSdeG
comprométese a desenvolver a lei, de modo que se converta nunha ferramenta estratéxica coa que traballar para alcanzar os obxectivos anteriormente mencionados.
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Propostas concretas
1. Unha das primeiras accións do Goberno da Xunta debe ser, e este é o compromiso do PSdeG, a redacción e desenvolvemento dun Plan de Emprego Feminino, que
teña especial incidencia na mellora do emprego nos sectores nos que as mulleres
desenvolveron tradicionalmente a súa actividade –como, por exemplo, o agrario e
o relacionado cos coidados e atención a dependentes, recuperando o salario que
establecía a Lei de Dependencia para a figura do coidador ou coidadora–, e na potenciación de xacementos de emprego, como os vinculados á cultura e ás novas
tecnoloxías. Fomentar o cooperativismo (xera postos de traballo e de forma máis
estable) das mulleres, favorecendo a súa creación a través de microcréditos con
banca ética.
2. Potenciar e impulsar políticas entre homes e mulleres de formación, fomento
da contratación, introducindo medidas de discriminación positiva para as mulleres, sobre todo para as que se atopan nun estado de maior vulnerabilidade, como
as vítimas por violencia de xénero
3. Compromiso para desenvolver a Lei de Titularidade Compartida e os regulamentos autonómicos necesarios, ademais de promover todo tipo de campañas
informativas e formativas, así como as axudas directas e indirectas que sexan precisas para conseguir que as mulleres estean en situación de igualdade nos seus
traballos nas súas explotacións agrarias.
4. Aprobación da Lei Autonómica de Corresponsabilidade Parental e Igualdade
nas relacións familiares nos supostos de separación ou ruptura da convivencias
dos proxenitores.

DEMOCRACIA PARITARIA E PARTICIPATIVA. FEMINISMO ACTIVO
Propostas concretas
1. A potenciación e reforzo dos Centros de Información á Muller (CIM) dos concellos e dos organismos e institucións propias autonómicas, así como a recuperación
do Servizo Galego de Promoción da Igualdade, que eliminou o PP, serán eixes fundamentais das políticas de igualdade do PSdeG, que estarán presentes e afectarán
todas as áreas de goberno.
2. Propoñeremos modificar a Lei 8/1985 de eleccións ao Parlamento de Galicia
para garantir a presenza equitativa de mulleres e homes, polo que as listas irán
alternando home-muller ou viceversa (cremalleira).
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3. Equilibrio entre homes e mulleres nos órganos de goberno e de alta administración, así como nos postos de decisión e de responsabilidade no sector público. Para
iso, favoreceremos os cambios lexislativos que sexan oportunos para fixar cláusulas de preferencia na adxudicación dos contratos.
4. Plans de igualdade entre homes e mulleres continuados, con obxectivos concretos e avaliación transparente e participativa.
5. Potenciación do Consello de Mulleres e participación activa nas políticas de igualdade, traballando para iso de forma coordinada cos consellos de mulleres municipais.
6. Introducir a linguaxe inclusiva nos medios de comunicación públicos e fomentar o seu uso nos privados.

VIOLENCIA MACHISTA
A loita contra a violencia de xénero e a atención integral ás vítimas será un dos compromisos principais do PSdeG, que entende que a violencia machista debe converterse nun
asunto prioritario para o Goberno da Xunta. De feito, 2015 foi en Galicia o ano do presente século cun maior número de mulleres asasinadas a mans da súa parella ou ex-parella (8). A educación e prevención, a protección, o asesoramento e acompañamento,
a protección e a inserción laboral das vítimas son áreas sobre as que hai que traballar
de forma coordinada e eficaz para conseguir erradicar o que se converteu nunha das
secuelas do século XXI.

Propostas concretas
1. Repoñer e dotar suficientemente as partidas orzamentarias que se recortaron
nos últimos anos, especialmente os recursos destinados á prevención e asistencia
social das vítimas de violencia de xénero.
2. Manter durante todo o ano, cos fondos necesarios, as axudas a mulleres vítimas
(o coñecido como Salario da Liberdade).
3. Crear unha Unidade de Coordinación contra a Violencia de Xénero, que supervise e optimice os recursos das Mesas Locais contra a Violencia de Xénero e a Rede
Municipal contra a Violencia Machista.
4. Dotar dun fondo de apoio os municipios para reforzar a rede de servizos públicos, impulsando o papel que desempeñan e deben seguir desempeñando os servizos sociais municipais e centros de muller para o desenvolvemento e cumprimento
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da Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero; a lei 11/2007, de 27 de xullo, autonómica para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, e a Lei Orgánica 8/2015, de 22
de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia.
5. Potenciar a formación e o emprego das mulleres vítimas, cumprindo a Lei
11/2007, de 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, que no seu Capítulo IV, de Medidas no ámbito da formación e
do emprego, no seu Artigo 35, Medidas específicas no ámbito da formación e do
emprego, apartado d) di textualmente: “O establecemento dun réxime de axudas
e subvencións para o fomento do emprego das mulleres que sofren violencia de
xénero a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas
entidades locais e cos órganos e organismos das administracións públicas distintas
da local, universidades e entidades sen ánimo de lucro.”
6. Incrementar o número de Xulgados Especializados en Violencia de Xénero, pasando dos dous que hai na actualidade (Vigo e A Coruña) a sete (un en cada unha
das grandes cidades), así como poñer en marcha o Acompañamento Xudicial Personalizado para facer accesible a información ás mulleres vítimas de violencia de
xénero sobre o itinerario e procedemento máis seguro, no seu percorrido xudicial
desde o momento no que se presenta a denuncia ata o final do proceso.
7. Establecer protocolos de intervención específicos para a atención integral ás
mulleres que retiraron a denuncia por violencia de xénero.
8. Poñer en marcha un plan integral para previr, protexer e reparar o dano a menores vítimas de violencia de xénero.
9. Impulsar un estudo, a través dun convenio coas universidades, para a realización dun estudo sobre a influencia das TIC no incremento do machismo e da violencia, e tomar as medidas necesarias unha vez que se teñan as conclusións.
10. Incorporación ao currículo da formación específica en igualdade, educación
afectivo-sexual e de prevención da violencia de xénero en todas as etapas educativas (desde primaria á universidade).
11. Impulsar programas de prevención de violencia e educación en igualdade, con
especial incidencia no ámbito rural, de especial importancia en Galicia.
12. Obrigatoriedade de que tanto os maxistrados e as maxistradas á fronte do órgano xurisdicional especializado, como os avogados e as avogadas, os e as forenses
e os equipos psicosociais que interveñan nos xulgados especializados de violencia
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de xénero certifiquen, previamente a ocupar o seu posto, formación específica na
materia impartida por unha institución acreditada. Manter a formación continuada a todas as persoas que se encarguen de asistir ás mulleres vítimas de violencia.
13. Garantir o cumprimento da Declaración de Compostela, asinada polo Colexio
Profesional de Xornalistas de Galicia en 2004, para o tratamento das informacións
sobre violencia machista.

TRATA, EXPLOTACIÓN E PROSTITUCIÓN
É hora de que o noso partido, abandeirado da igualdade e das políticas de inclusión,
tome un posicionamento claro no debate sobre a prostitución. A trata e a prostitución
atentan contra os dereitos fundamentais das mulleres e son moi dificilmente xustificables desde un posicionamento da igualdade. É por iso que propoñemos a elaboración
dun Plan Integral contra a Trata e a Prostitución.

Propostas concretas
1. Persecución a explotadores e proxenetas (oferta).
2. Sanción ao cliente (demanda).
3. Programas de reinserción social e laboral de vítimas de trata e prostitución.
Igualmente, propoñemos suprimir o financiamento público aos medios de comunicación
que traten de forma vexatoria as mulleres, incluída a publicidade relativa á prostitución.
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LGTBI
As e os socialistas de Galicia temos amosado o noso compromiso radical coa igualdade
de trato e non discriminación en xeral e por causa da condición sexual e identidade de
xénero en particular. Grazas a ese compromiso, o noso país foi pioneiro no Estado ao
aprobarse no Parlamento unha proposición de Lei pola visibilidade e non discriminación do colectivo LGTBl promovida polo PSdeG. Pero a maioría do PP na cámara fixo
que a Lei fose retallada en aspectos fundamentais e o que é moi grave, non aplicada ata
o de agora. Queremos modificar dita Lei recuperando o texto que presentamos no 2013
e ir máis alá, adaptándoo ás necesidades e á problemática actual especialmente polo repunte dos delitos de odio por LGTBI-fobia e polo alarmante aumento de casos de acoso
escolar (buylling) a mozas e mozos LGTBI. A educación é fundamental para acadar a
aceptación social da diversidade dende a infancia. Ademais, Galicia debe ser solidaria
con quen sofre discriminación total e falta de protección lexislativa noutros países.
Polo tanto, na procura constante da ampliación de dereitos e loita contra a discriminación do colectivo LGTBI:
1. Crearemos un Observatorio galego de orientación ás vítimas de discriminación
e de delitos de odio, no que estean representados a Xunta de Galicia, os corpos de
seguridade de titularidade autonómica e estatal e os colectivos afectados, incluído
o de persoas LGTBI.
2. Recuperaremos a Lei pola igualdade de trato e non discriminación de lesbianas,
gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia impulsando dun xeito real e
efectivo o avance no recoñecemento dos dereitos do colectivo e a aplicacion urxente
de medidas contra a súa discriminación.
3. Aprobaremos a Lei integral de transexualidade para a prevención de calquera
discriminación por motivos de identidade de xénero así como para o recoñecemento
dos dereitos das persoas transexuais.
4. Poremos en marcha un Programa LGTBI para o medio rural que promova a visibilidade do colectivo neste sector.
5. Aplicaremos medidas específicas para a integración e visibilización de persoas
maiores, dependentes ou con algún tipo de discapacidade dentro do colectivo LGTBI
na loita contra a súa dobre discriminación.
6. Activaremos medidas para previr e atallar o buylling nos centros de ensino en
coordinación con todos os axentes da comunidade educativa. As datas sinaladas
para o colectivo LGTBI acompañaranse de campañas que promovan valores de diversidade nas institucións educativas.
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7. Cumprindo as directrices da Unión Europea impulsaremos a equiparación e promoción dos dereitos do colectivo LGTBI en Europa achegando as nosas políticas e
dereitos acadados a activistas e asociacións doutros países a través de programas de
colaboración.
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EDUCACIÓN: O MOTOR DE CAMBIO DA NOSA SOCIEDADE
A educación é o principal motor de cambio dunha sociedade. Investir en educación é
para os e as socialistas equivalente a investir nas persoas. Non hai desenvolvemento
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económico, social ou persoal que non pase por unha firme aposta por un sistema educativo de calidade.
Educación de calidade que significa potenciar e dignificar o noso sistema educativo e o
seu principal activo: a rede pública de ensino. Un sistema educativo que para nós debe
integrar as seguintes características:
1. Sistema educativo público, universal, gratuíto, científico e laico.
2. Un modelo onde excelencia e equidade van da man de forma inescusable.
3. Un sistema educativo inclusivo, que entende a diversidade como riqueza e que
ofrece niveis de excelencia para todas e todos, incorporando os instrumentos de
compensación precisos co fin de borrar a desigualdade de orixe.
4. Un modelo que incorpora os principios de coeducación, autonomíae convivencia.
5. Un modelo educativo plurilingüe, no que o alumnado acade competencias plenas tanto en galego, lingua propia de Galicia, como en castelán, e onde a capacitación en linguas estranxeiras sexa tamén unha realidade.
6. O goberno socialista garantirá a liberdade de conciencia individual e a independencia efectiva da Xunta de Galicia respecto a calquera confesión relixiosa ou
ideoloxía particular, asegurando a neutralidade ideolóxica da administración autonómica e comprometéndonos a eliminar calquera tipo de privilexio ou discriminación dirixida a favorecer determinadas entidades. Traballaremos para asegurar
unha educación pública e laica, como dereito universal, igual e integrador, dentro
dun proxecto común de cidadanía.
Só desta forma a educación será esa formidable panca de promoción da igualdade en
todas as súas dimensións. Igualdade de oportunidades, de xénero e igualdade social
como proceso aberto de mobilidade social e profesional, así como para lograr de forma
plena todos os dereitos da cidadanía.
Os continuos recortes que se estiveron a levar a cabo, ao abeiro da crise, polas distintas administracións educativas deterioraron a calidade do ensino que reciben os nosos fillos e fillas.
Ademais, coa aprobación e entrada en vigor da LOMCE pretendeuse dar unha volta aos
sistemas educativos e instaurar unha escola baseada na competitividade e na mercan-
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tilización, na segregación e exclusión dunha parte do alumnado, na recentralización
das competencias educativas, na perda de participación da comunidade educativa e na
escaseza de investimento en educación, tal e como evidencia a insuficiente memoria
económica que acompañou a citada e controvertida lei.
Por tal motivo, nunha situación como a actual, ou noso partido está máis comprometido
que nunca coas reivindicacións dos distintos sectores da comunidade educativa.
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UN GRANDE ACORDO: LEI GALEGA DE EDUCACIÓN
É necesario un grande acordo sobre a educación. Por iso, desde ou noso partido formulamos a necesidade dun Pacto de Estado pola Educación que sirva de marco de referencia para deseñar a política educativa española e poida atender as novas realidades
e as novas necesidades que demanda a sociedade española e os obxectivos asumidos
na Estratexia de Lisboa, en referencia á converxencia europea. Un pacto que deberá
ter en conta o modelo territorial de España e as competencias en materia educativa das
distintas administracións.
Desde Galicia participaremos de forma proactiva, como comunidade autónoma con
competencias plenas en materia educativa, no proceso de consolidación dun Pacto de
Estado pola Educación, a través da Conferencia Sectorial de Educación e das plataformas que se habiliten para tal fin.
Precisamos desenvolver unha ampla concertación social democrática encamiñada a
un acordo nacional galego pola educación, como estratexia política e contexto onde
podermos asentar unha Lei Galega de Educación, concorde cun novo escenario constitucional español, e onde se afirme a vontade cívica e política de futuro da cidadanía
galega, e en consecuencia:

Propostas concretas
1. Abriremos un proceso de participación democrática e debate no que se inclúan todos os sectores e axentes participantes no sistema educativo. Un proceso
que estimule consensos e acordos e que facilite vías diversas e plurais de participación do conxunto da sociedade galega e, en especial, dos sectores da comunidade
educativa, axentes sociais e expertos máis implicados coa educación.
2. Deseñar un modelo educativo de futuro é unha tarefa que precisa acometerse
contando cunha diagnose sólida e rigorosa do noso sistema educativo. Cómpre,
pois, realizar un Libro Branco do Sistema Educativo Galego que, realizado por
expertos independentes do goberno, nos permita extraer conclusións do estado actual do noso sistema educativo e trazar liñas de actuación ben fundamentadas.
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3. Conformaremos unha Axenda de Urxencia que permita paralizar os efectos
perniciosos que a LOMCE implantou no sistema educativo e participar activamente nas accións que formen parte do proceso de derrogación da citada lei.

A NOSA LINGUA: UN CONSENSO NECESARIO
Cómpre recuperar o consenso articulado en torno ao modelo lingüístico a desenvolver
nos centros educativos e que foi roto polo actual goberno de Núñez Feijóo, quen impuxo
un marco normativo en contra dos sectores da comunidade educativa e da sociedade
galega.
Xa que logo, acadar un amplo acordo resulta unha tarefa imprescindible para lograr a
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aprobación dun novo decreto que estableza o papel da lingua galega no sistema educativo e que continúe coa liña de consenso iniciada no Plan Xeral de Normalización da
Lingua Galega, que continuou coa elaboración do decreto 124/2007 do goberno de Touriño, e que rachou de forma unilateral o goberno de Núñez Feijóo.
“A lingua é a expresión da nosa identidade, da nosa propia personalidade como ser
colectivo”, as palabras de Ramón Piñeiro seguen a reflectir o noso sentir sobre a lingua.
Sempre seremos os primeiros en defender a liberdade lingüística de cada persoa. A
cidadanía debe ter o dereito a facer a súa vida en calquera dos dous idiomas, galego
ou castelán, e as administracións deben asegurar o marco da convivencia lingüística.
Ao mesmo tempo, e coa mesma firmeza, consideramos que o sistema educativo galego
debe garantir á nosa mocidade competencias plenas semellantes tanto en lingua galega
como en lingua castelá ao remate do ensino obrigatorio.

MEDIDAS PARA UN MODELO EDUCATIVO DE EQUIDADE E EXCELENCIA
Pretendemos un modelo educativo para Galicia onde excelencia e equidade vaian da
man, pois o camiño contrario, excelencia sen equidade, só leva a modelos elitistas que
só cabe rexeitar.
Un sistema educativo para todos e para todas, e coa participación e implicación do
conxunto da sociedade, necesita da implantación de medidas que permitan consolidar
ese modelo educativo que pretendemos implantar.
Medidas que afectan a todos os ámbitos educativos e que desde a administración educativa pretendemos pór en práctica, sabedores da urxencia da súa implantación e que
concretamos do seguinte xeito:
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Propostas concretas en materia de convicencia nos centros
1. Deseño e posta en marcha dun Plan de Convivencia no que todos os membros
da Comunidade Educativa estean implicados, dando especial protagonismo aos e
ás estudantes na xestión e resolución de conflitos, aos que se involucrará en plans
formativos para estas tarefas.
2. Cursos de formación a estudantes e docentes de xestión e resolución de conflitos.
3. Impulsar a implantación de plans de autoprotección en todos os centros educativos galegos.
4. Aposta decidida pola Prevención de Riscos Laborais no sector docente que
contribúan a combater problemas existentes relacionados cos niveles de tensión e
estrés, burnout, mobbing e/ou outras situacións de acoso e presións laborais.
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soal nos centros
1. Recuperación progresiva das condicións de traballo do profesorado existentes
no momento de entrada dos gobernos do PP.
2. Implantación progresiva de ratios máximas de 20 alumnos e alumnas en educación infantil, 25 en primaria e 30 en bacharelato, sen que contabilice o alumnado repetidor.
3. Desdobramentos e dotación de profesorado de apoio que permitan a atención
á diversidade.
4. Promover, xunto co Goberno de España, un novo sistema de acceso á docencia similar ao MIR sanitario.
5. Aposta por un novo modelo de formación permanente do profesorado que
aproveite, de xeito eficaz, as posibilidades de formación en liña e as novas metodoloxías docentes.
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Propostas concretas en materia de organización e funcionamento
dos centros:
1. Potenciar o protagonismo dos proxectos educativos do centro e garantir as
condicións para o seu desenvolvemento.
2. Favorecer e incentivar aos centros innovadores e potenciar a súa xestión
descentralizada.
3. Implantar de forma continua e progresiva a aprendizaxe por proxectos e outros programas de innovación educativa.
4. Reforzar e mellorar a dirección dos centros, as súas funcións e condicións profesionais, para que exerzan liderado pedagóxico e democrático.
5. Asegurar os recursos humanos e materiais necesarios para atender o alumnado en toda a súa diversidade.
6. Elaborar novos Regulamentos Orgánicos de Centros, negociado cos representantes da comunidade educativa.
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7. Eliminar os concertos a centros que segregan alumnado por cuestión de sexo.
8. Aproveitar de forma habitual na escola os medios de comunicación e internet
como recursos formativos, e impulsar o seu uso eficiente, crítico e responsable.
9. Afondar na democratización dos centros e no grao de autonomía destes.
10. Impulsar políticas de atención ás familias, especialmente en medios socialmente desfavorecidos.
11. Potenciar o traballo dos educadores e das educadoras sociais e os mediadores e as mediadoras culturais co alumnado e as súas familias.

Propostas concretas en materia de educación en valores e igualdade:
1. Impulsar e fortalecer as experiencias que xa están en marcha en moitos centros e comunidades educativas, que se encamiñan ao ensino de valores comúns e
necesarios entre nenos e nenas do noso país, pero que en moitas ocasións se realizan pola dedicación incondicional e extremadamente voluntarista de docentes e
asociacións de nais e pais.
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2. Estender tales formatos de ensinanzas, que se difundan a través da potenciación das actividades non expresamente curriculares, e que fomenten aspectos
centrados na igualdade, na colaboración, na tolerancia e na solidariedade.
3. Incluír a oferta obrigatoria de materias que fomenten a educación en valores.
4. Fomentar a realización de actividades que introduzan os nenos e as nenas en
aspectos sociais de convivencia cívica como o asociacionismo, o eido cultural ou
deportivo, o funcionamento democrático e aquelas cuestións que favorezan unha
conciencia crítica e participativa.
5. Traballar para eliminar o currículo oculto, reforzando a formación en igualdade para os docentes e o alumnado.
6. Redución da desigualdade educativa que afecta a nenas e nenos xitanos, marcando como obxectivo reducir á metade (do 63,7% ao 32%) a taxa de abandono
escolar temperá.

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA
Propostas concretas
1. Aumentar o número de prazas públicas en escolas infantís, sobre todo naqueles
lugares e hábitats máis desfavorecidos, corrixindo os déficits existentes, co obxectivo de universalizar o dereito á escolarización nesta etapa.
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2. Revisión e posta ao día do mapa escolar de Galicia.
3. Posta en marcha dun Plan Plurianual de mantemento das instalacións dos centros educativos os galegos.
4. Posta en marcha dun Plan Plurianual de equipamentos didácticos, fundamentalmente material informático e de talleres de formación profesional.
5. Gratuidade universal dos libros de texto e material escolar, mediante a recuperación do sistema de préstamo universal.
6. Revisión do modelo de comedores escolares, de xeito que se acade unha cobertura suficiente e cos parámetros de calidade axeitados, de modo que se implante un
modelo sostible e coa participación necesaria da administración local.
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7. Aproveitar con maior eficiencia o servizo de transporte escolar, e facelo accesible ao alumnado do rural que desexe cursar ensino postobrigatorio e non dispoña
dun servizo regular de transporte.
8. Eliminación progresiva da FENDA DIXITAL entre centros das cidades e centros
do rural.
9. Facilitar a conexión entre administracións que permita aos centros educativos o
acceso a instalacións e actividades culturais e deportivas municipais, e á cidadanía
a utilización das instalacións dos centros educativos, mediante o establecemento
dun convenio coa FEGAMP.

Propostas concretas no eido da aprendizaxe de linguas estranxeiras:
1. Plan de implantación de profesores nativos nos centros de ensino.
2. Revisión do actual modelo de centros plurilingües mediante a adopción de
medidas de choque que corrixan o actual fracaso do modelo existente.
3. Continuar e aumentar os programas en versión orixinal en horario infantil.

Propostas concretas no eido da formación profesional:
1. Adecuar, de xeito efectivo, a oferta de prazas nos ensinos de formación
profesional ás demandas do tecido produtivo, impulsando os traballos paralizados polos sucesivos gobernos de Núñez Feijóo en materia de Formación Profesional
relativos á creación de mapas comarcais que permitan adecuar e optimizar a oferta de títulos e prazas.
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2. Recuperar a creación do Centro de Innovación na Formación Profesional de Galicia (Indaga), como núcleo de transformación do noso modelo de formación profesional. Un centro que, entre outras materias, se ocupará de impulsar proxectos de
I+D+i en colaboración coas universidades, da xestión de calidade nos centros e da
formación do profesorado.
3. Coa participación do Consello Galego de Formación Profesional, deseñar un
Plan Estratéxico de Impulso á Formación Profesional, de forma que responda
ás necesidades derivadas dun novo modelo de crecemento sostible e permita acadar os niveis dos países do noso contorno.
4. Promover o modelo de Centros Integrados de Formación Profesional.
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5. Lograr unha maior articulación coa administración do estado e cos axentes sociais.
6. Elaborar programas conxuntos a nivel europeo, aumentando as prazas de
alumnos en prácticas nos países da UE.
7. Fomentar a continuidade na Formación Profesional de grao superior dos e
das titulados e tituladas de grao medio.
8. Para aqueles estudantes que rematen os estudos de ciclo inicial, elaborar programas de acompañamento e elaboración de itinerarios personalizados de inserción laboral para evitar o desemprego temperán.
9. Potenciar a aprendizaxe de linguas estranxeiras, fomentando as estadías periódicas non estranxeiro de alumnado e profesorado.
10. Potenciar a formación profesional dual mediante políticas coordinadas entre
a administración educativa e a laboral, de xeito que as empresas acaden un marco eficaz que dea resposta ás súas necesidades produtivas.

Propostas concretas en materia de Educación Permanente e de
Adultos:
1. Facilitar e mellorar o acceso á información e á orientación sobre as ofertas de
aprendizaxe permanente e as posibilidades de acceso a estas.
2. Reforzar a estrutura permanente que facilita a coordinación entre as administracións autonómicas e a administración central.
3. Emprender unha reflexión rigorosa sobre os mecanismos de financiamento
da formación das persoas adultas.
4. Implantar e mellorar de forma urxente e efectiva o sistema de recoñecemento
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDxt_941x-AJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_psdeg_201…
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de competencias adquiridas por vías non-formais ou informais e facilitar por esta
vía a reincorporación ao sistema educativo dos adultos que non completaron os
estudos obrigatorios.
5. Establecer unha rede de centros de novas oportunidades que ofrezan información, atención personalizada e formación en competencias básicas.
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6. Mellorar e ampliar a oferta formativa das institucións e organismos que
constitúen a sociedade civil en coordinación coas administracións, para asegurar a
calidade da oferta e a procura da eficiencia no uso dos recursos.
7. Crear unha cultura da aprendizaxe permanente, na que a persoa sexa a verdadeira protagonista do seu proceso formativo, no que poida decidir que aprender,
como aprender e cando aprender mediante a definición do seu propio itinerario
formativo no seu proxecto de vida.
8. Propostas concretas en materia de acceso á universidade desde a educación
secundaria:
9. Crear un marco común entre as universidades galegas, de xeito que se garanta
un acceso único ao alumnado afectado pola implantación das probas finais do
bacharelato.

ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
As Ensinanzas Artísticas Superiores (EEAASS) son fundamentais no pleno desenvolvemento da creación artística e cultural e na restauración e conservación do noso patrimonio material e inmaterial. Por iso cómpren medidas para a posta en valor dunhas
ensinanzas que a lexislación educativa, en plena converxencia con Europa, integra no
Espazo Europeo da Educación Superior, no Sistema Español de Ciencia e Tecnoloxía e
no Espazo Europeo de Investigación.
En consecuencia:
1. Promoverase a incorporación das EEAASS ao sistema universitario galego, a
través dun período de adscrición que permita a adecuación paulatina do funcionamento dos centros á norma universitaria, incorporando un plan de financiamento
que acompañe ese proceso. Dúas medidas ás que se sumarán iniciativas orientadas
ao fomento de axudas aos estudos de grao e posgrao, de plans de mellora dos equipamentos e infraestruturas dos centros, e de liñas de fomento da investigación

UNIVERSIDADE E INNOVACIÓN
As universidades son espazos de formación integral. Son lugares de transmisión de
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coñecementos e formación de profesionais, pero tamén son o territorio máis propicio
para a creación de valor a través da innovación e o desenvolvemento. Para que poidan
maximizar o seu potencial, a universidade e a empresa han de traballar de forma máis
coordinada. Non haberá transferencia eficaz de coñecemento se as nosas empresas non
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consideran o investimento en investigación e desenvolvemento a súa prioridade. Só
cunha demanda efectiva por parte de empresas investidoras en I+D, a capacidade da
universidade en formar técnicos e profesionais, así como en pór a disposición da sociedade o coñecemento, será aproveitada. De pouco valerá un sistema educativo de excelencia se o sistema produtivo non é capaz de recoller ese coñecemento e transferilo ao
resto da economía en forma de valor engadido.
Igualmente, hai que facer un esforzo por incardinar mellor as universidades nas cidades e contextos sociais onde operan para que os retornos do investimento sexan aproveitados por toda a sociedade. É innegable o retorno económico do investimento en
educación, por tanto hai que recuperar o concepto de servizo público e lembrar os innumerables efectos positivos que a educación superior e o investimento en I+D teñen
sobre a contorna máis próxima.

Propostas concretas
1. Recuperaremos e fortaleceremos o sistema de bolsas que os gobernos do PP
desmantelaron. Como dereito que promove a igualdade de oportunidades, as bolsas son un dereito subxectivo. Demandaremos a transferencia a Galicia da xestión
das bolsas que segue a xestionar o Ministerio de Educación.
2. A suficiencia estrutural do financiamento público universitario é requisito irrenunciable para poder garantir a equidade do SUG e a súa capacidade para
obter resultados e competir no eido internacional de forma colaborativa. Faremos
unha xestión activa do Plan Galego de Financiamento Universitario 2016-2020, incorporando novos recursos para novas accións non previstas nel.
3. Diversificación das fontes de financiamento. É evidente que os fondos han
de provir fundamentalmente da Xunta de Galicia. Agora ben, convén revitalizar
a oficina da CCAA coa UE. Os fondos europeos son unha magnífica oportunidade para o financiamento das universidades. Mais é estritamente necesario que o
sector privado aposte decididamente polo investimento en I+D mediante fórmulas
de transferencia tecnolóxica, colaboracións público-privada no eido investigador e
melloras no tratamento do mecenado.
4. Aposta estratéxica por unha incardinación da universidade na sociedade nas
sete áreas urbanas. Sete campus, sete proxectos de cidades do coñecemento, aproveitando as potencialidades e a especialización. Unha rede galega de sete campus
de alta especialización debe de ser a aposta do noso sistema universitario.
5. Débese potenciar decididamente o Consorcio Interuniversitario de Galicia,
que o Goberno do PP ignora, como fórmula eficaz e eficiente para unha aposta
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDxt_941x-AJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_psdeg_201…
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colaborativa do SUG, que permite compartir recursos, potenciar as capacidades de
xestión tecnolóxica das nosas universidades e pode servir de eixe vertebrador das
titulacións interuniversitarias.
6. Estableceremos unha ESCOLA DE MESTRADO, en colaboración coas tres universidades, para a posta en marcha de estudos de mestrado con demanda social en
cada área de coñecemento, con criterios de calidade e internacionalización.
7. Estableceremos un sistema de axudas propio para os estudos de mestrado.
8. Incluiremos en cada campus proxectos pilotos con metodoloxías docentes innovadoras: metodoloxía aprendizaxe-servizo, team learning, team academy, aprender facendo, aulas inversas etc. Así mesmo, é fundamental comprometer o alumno
no proceso da aprendizaxe, mellorando as súas expectativas de inserción no mercado de traballo.
9. Convén, así mesmo, fortalecer as pontes con Latinoamérica, de onde podemos
aprender e atopar igualmente oportunidades de internacionalización para os nosos títulos.
10. Desenvolver Programas de Consolidación dos Grupos de Investigación e
apoiar os investigadores máis novos:
A. Promover a estabilización dos investigadores en situacións precarias despois de obter contratos Ramón y Cajal ou outros plans de acollida. Priorizar estas intervencións na estrutura laboral antes que as convocatorias de prazas de
catedráticos ou melloras de profesorado.
B. Ampliar nun 25% o primeiro ano a dotación para bolsas pre e posdoutorais
autonómicas.
11. Completaremos a consolidación das estruturas de investigación creando o Instituto Galego de Investigación Aplicada, na liña do ICREA catalán ou o IKERBASQUE.
12. Fomentar a formación de profesorado, adaptando os contidos ás novas demandas curriculares, fomentado a formación en habilidades cognitivas e competencias transversais.
13. Promover e profundar na internacionalización do noso sistema universitario,
potenciando programas de mobilidade do profesorado e do alumnado, creando os
recursos que garantan a igualdade de oportunidades para participar nestes. Unha in-
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ternacionalización que non debe circunscribirse a Europa, cos Programas Erasmus,
senón que debe ter en conta tamén ou Espazo Iberoamericano do Coñecemento.
14. Reforzar a axencia de innovación, contando coas universidades.
15. A actual fragmentación na xestión das políticas autonómicas en materia de I+D
(GAIN, Secretaría xeral de Universidades etc.) está sendo un grave atranco. Debemos apostar por unha xestión unificada, con visión estratéxica global, nas políticas
de I+D.

A EDUCACIÓN COMO FACTOR ESTRATÉXICO
Desde o PSdeG insistimos na importancia da educación no futuro de Galicia. Se somos
capaces de destacar pola nosa excelencia educativa, seremos capaces de construír unha
sociedade máis xusta, igualitaria e eficiente.
Agora ben, convén insistir en que a Educación, a pesar de ter un valor extraordinario
na igualación de oportunidades en orixe, non basta por si mesma para reducir as desigualdades. Unha política de investimento en educación ha de estar coordinada por
políticas que actúen igualmente sobre o sistema produtivo e sobre o desenvolvemento
económico e social, investindo en I+D, creando máis postos de traballo de alta cualificación e mellorando os servizos públicos, é dicir, un cambio de modelo cara a unha economía sustentable e do coñecemento. Ser quen de poder asegurar en Galicia a retención e
atracción dos mozos e mozas con talento é un reto para todos.
Xa que logo, convén remarcar a aposta pola educación como principal factor estratéxico para acadar a Galicia que queremos.
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MOCIDADE
A situación da mocidade galega é claramente preocupante. As políticas do goberno de
Alberto Núñez Feijóo para a xeración mellor formada da nosa historia obtiveron como
consecuencia a emigración, como fixeron os seus avós.
O elevado paro xuvenil é un lastre que non ten precedentes na nosa economía, un problema gravísimo no curto prazo e crítico no medio e longo prazo, conxelando a evolución vital dunha xeración e poñendo en tela de xuízo o benestar social, económico e
demográfico do noso país.
Faltan medidas de acción positiva ante este drama social. Son moitos os mozos e as mozas que, posuíndo unha alta cualificación académica e profesional, teñen que saír fóra
para atopar as oportunidades que aquí non conseguen. A consecuencia desta situación
é a perda dos recursos humanos nos que as administracións públicas investiron millóns
de euros en formación; investimento que non reverterá na nosa sociedade nin no noso
sistema económico, pola fuga de talentos que non sabemos reter. Soamente no período
que vai de 2009 a 2012, saíron 66.718 persoas mozas de entre 16 e 34 anos fóra de Galicia, deles 19.412 ao estranxeiro.
O que xa se converteu nunha metáfora é o regalo de Núñez Feijóo aos mozos e ás mozas de mellores expedientes académicos: unha maleta. E a partir desa metáfora, todo
un amplo abano de recortes brutais que inciden de xeito directo na xuventude galega
e que afogan calquera esperanza razoable de desenvolver aquí o seu proxecto de vida.
Ao mesmo tempo, non debemos esquecer que, durante demasiados anos, moitos mozos e
mozas abandonaron o sistema educativo para ocupar postos de traballo precarios, pouco
cualificados e moi fráxiles, moitos ligados á burbulla da construción, empregos que xa
non existen. Para eles e elas debemos establecer un compromiso, tanto nos países nos
que se instalaron en busca de emprego, como aplicando medidas formativas específicas
e incentivos para a súa contratación e a ampliación da súa experiencia laboral aquí.
Así mesmo, estes anos foron testemuño dos fortes recortes no eido educativo e universitario, co recorte das bolsas, peche de comedores escolares, eliminación do apoio á
gratuidade dos libros de texto, así como o apoio aos proxectos vitais dos mozos e mozas,
como a eliminación e recorte no apoio á vivenda en aluguer para mozos e mozas.
Para que a mocidade deste país teña futuro, os e as socialistas queremos impulsar un
paquete de medidas que permitan reverter esta situación.
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Propostas concretas
1. Poñer en marcha un plan de formación e emprego xuvenil, deseñado en colaboración coas organizacións do tecido asociativo xuvenil, que contemple, entre outros:
A. Formación:
1. Impartir cursos nos concellos sobre emprendemento, tanto individual
como colectivo, con seminarios de maduración de ideas e realización de
prácticas, coa realización de plans de empresa supostos.
2. Escolas taller. Obradoiros de emprego para a rehabilitación do patrimonio cultural e a creación dun centro formativo de artesanía.
3. Realizar encontros de mozos e mozas desempregados con emprendedores.
4. Traballo conxunto coa xuventude nos sindicatos. Elaboración de cursos e
axudas aos mozos e mozas desempregados. A retirada dunha gran parte das
subvencións a sindicatos levou consigo unha redución dun 90 % dos cursos.
5. Rebaixa das taxas universitarias. Son excesivos os castigos por segundas,
terceiras ou cuartas matrículas (aumento do 20, 66 e 90 %).
6. Plans de “Volta ao estudo” da xuventude que deixou os estudos moi cedo
para dedicarse aos traballos, como á construción.
7. Rebaixa das condicións de bolsa, evitando exclusións e abandono dos estudos. O 90 % dos créditos é unha porcentaxe moi excesiva. Se non superas
unha materia de 9 ou 12 créditos ECTS xa perdes automaticamente a bolsa,
levando así a que moitos estudantes deixen os seus estudos, ademais da necesidade dun 6,5 nas probas de aceso á universidade.
8. Axudas para o pagamento das taxas, como por exemplo nas probas de
aceso á universidade (actual selectividade) e exencións en función da renda.
B. Fomento do emprendemento individual e colectivo:
1. Realizar encontros de mozos e mozas desempregados, de perfís profesionais semellantes, coa finalidade de crear grupos piloto que xeren intereses
participativos de cara ao emprendemento de iniciativas empresariais que
teñan como base a economía social.
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2. Crear iniciativas locais de emprego, para proxectos de emprendemento
individual ou colectivo para mozos e mozas, por medio de empresas cooperativas ou sociedades laborais, co apoio, de ser necesario, de fondos do IGAPE que avalen o capital preciso para a súa posta en marcha.
3. Posta en marcha e fomento de viveiros de empresas individuais e colectivos nos municipios.
4. Sector primario. Mellor aproveitamento das axudas europeas nos eixes
de acción dos grupos de desenvolvemento rural e de acción costeira. Establecer programas e incentivos específicos para a empregabilidade de mozos e mozas na diversificación do sector primario do agro e do mar e na
transformación dos produtos destes sectores. Proxectos piloto para evitar o
abandono do rural, recuperar o coidado dos bosques e as antigas formas de
conservación dos produtos tradicionais (salazóns, afumados, secados etc.).
5. Turismo rural e mariñeiro. Promoción entre mozos e mozas de novas
fórmulas de empregabilidade ao abeiro das iniciativas turísticas que pretenden poñer en valor o territorio, a paisaxe, o patrimonio cultural, material e
inmaterial das actividades tradicionais do agro e do mar.
6. Estudar e potenciar o desenvolvemento de novos sectores industriais
para alcanzar a diversificación industrial necesaria para evitar a emigración.
7. Tutelar a posta en marcha destas iniciativas durante os primeiros dous
anos, por medio da participación de capital público ata o máximo do 51 %
que permite a lexislación vixente, incluíndo a utilización de contratos de colaboración social no caso de perceptores que non poidan capitalizar.
2. Recuperaremos o Plan de Vivenda en Aluguer para mozos e mozas con periodicidade anual.
3. Impulsaremos a mellora da política de bolsas universitarias e mellora das taxas
de acceso a esta.
4. Recuperaremos a participación do sector asociativo xuvenil nas definicións das
políticas para a mocidade, recuperando o Consello da Xuventude.
5. Impulsaremos unha política de fomento de comedores estudantís con prezos
populares para estudantes.
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6. Incorporaremos a participación xuvenil en todas as políticas transversais que
lles afecten directa ou indirectamente.
7. Deseñaremos políticas específicas de procura do retorno dos mozos e mozas
emigrantes a Galicia, e cando non sexa posible, de apoio aos mozos desprazados
galegos, con especial referencia aos mozos instalados na Inglaterra post Brexit.
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POLÍTICAS DE BENESTAR, SOLIDARIEDADE E COOPERACIÓN: A
ALIANZA COA CIDADANÍA
Os socialistas galegos e as socialistas galegas propómonos adaptar a sociedade do bewebcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDxt_941x-AJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_psdeg_201…

52/193

13/10/2019

BASES PROGRAMÁTICAS

nestar, na que vivimos nos últimos 40 anos, ás circunstancias actuais. Queremos que o
sistema que protexe as persoas innove políticas sociais que proporcionen solucións aos
riscos fundamentais aos que unha persoa ha de facer fronte ao longo da súa vida, tales
como a enfermidade, o desemprego ou os inherentes ás necesidades da vellez e a nenez.
Para os e as socialistas, as situacións de exclusión teñen natureza social, polo que hai
unha responsabilidade colectiva na resposta para previlas e superalas.
Somos moi conscientes de que o Partido Socialista de Galicia ha de sumarse a este esforzo e adaptar as súas propostas políticas ás demandas sociais que se expresan hoxe de
formas e maneiras diferentes ás de hai moi poucos anos, demandas que son diversas,
e tamén novas demandas que se caracterizan pola súa complexidade. Demandas, ademais, ampliadas pola crise.
En Galicia, as medidas de apoio efectivo ás familias e persoas para previr a marxinación e favorecer a inclusión social son insuficientes e nalgúns casos practicamente
inexistentes. Como exemplo podemos mencionar:
1. Falla de políticas efectivas de acceso a vivendas sociais para familias con rendas
baixas ou carentes delas.
2. Falta de programas específicos e recursos suficientes para a conciliación da vida
familiar, laboral e social de mulleres e homes.
3. Insuficiencia de servizos e prestacións para persoas maiores e persoas dependentes.
4. A RISGA carece de dotación orzamentaria suficiente, polo que a súa aplicación é
moi restritiva. Longa tramitación burocrática que provoca un atraso na percepción
da prestación. Os requisitos de acceso non contemplan todas as situacións de nova
pobreza que se están producindo.
5. Os proxectos individualizados de inserción non funcionan como tal na maioría
dos casos, polo que se van cronificando moitas situacións.
6. A esta situación debemos engadir a falta de planificación e regulación de empresas de inserción, de vital importancia para a integración laboral de colectivos en
situación de vulnerabilidade ou de exclusión social.
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UN NOVO ENFOQUE PARA AS POLÍTICAS SOCIAIS DE GALICIA
As nosas propostas sectoriais partirán dunha máis xeral que só é posible levar a cabo
no ámbito da gobernanza social: unha alianza social coa cidadanía de Galicia, unha
proposta política que denominamos ALIANZA COA XENTE DE GALICIA.
Os retos son amplos. Debemos xerar emprego como ferramenta básica contra a vulnerabilidade social. Neste senso, a loita contra o desemprego xuvenil e a desigualdade
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deberán ser os eixes fundamentais do noso labor.
Paralelamente, debemos acadar unha fiscalidade máis xusta que nos permita impulsar
medidas e políticas sociais ambiciosas para o noso país.
Debemos, pois, artellar a acción social en Galicia baixo tres eixes:
1. Promoveremos unha nova cultura dos coidados e a axuda ás persoas, unha nova
forma de entendela potenciando a súa autonomía e vinculando a comunidade.
2. Impulsando a atención aos máis necesitados e ás persoas en situación de
dependencia.
3. Innovar socialmente: debemos avanzar en espazos que van ser clave nos próximos anos: o sociosanitario, a cogobernanza co terceiro sector de acción social, a
planificación conxunta, coordinación, colaboración, articulación e avaliación das
políticas públicas, a colaboración público-privada etc.

Propostas concretas
1. Os e as socialistas impulsaremos un Sistema Galego de Protección Social para
rematar coa intolerable ineficiencia do actual caos e fragmentación das políticas
sociais en Galicia.
2. Mellorar o Ingreso Social Básico: as fórmulas para que ninguén neste país poida vivir sen un nivel económico digno son varias. A RISGA ten unha ampla marxe
de mellora.
3. Integraremos as medidas de protección social básica coa dimensión produtiva
dos servizos sociais, que xere efectos positivos para toda a poboación, mediante a
creación de emprego e o desenvolvemento tecnolóxico.
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4. Incorporar a experiencia dos servizos sociais aos deseños urbanísticos, para
conseguir hábitats facilitadores dunha convivencia positiva, para previr a marxinación e favorecer a inclusión social.
5. Impulsar unha cultura cidadá baseada en valores solidarios.
6. Promover a mellora constante, a racionalidade e a calidade na xestión dos servizos sociais.
7. Promover un sistema integral de protección á infancia que deberá ter un carácter integral, dedicando esforzos moito maiores que os actuais aos menores, sobre
todo a aqueles en situación de vulnerabilidade.
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8. Adoptar medidas encamiñadas a harmonizar e coordinar as distintas institucións e entidades que actúan no campo dos servizos sociais.

AS NOSAS PROPOSTAS EN MATERIA DE BENESTAR
Galicia ten un enorme capital social inmobilizado que o PSdeG ten a intención de activar no Sistema Galego de Protección Social (GSPS).

Propostas concretas
1. Alianza coa Xente de Galicia (AXG) integrará ao Terceiro Sector de Acción Social
no SGPS. A súa misión inicial será a elaboración dun Plan Estratéxico de Servizos
Sociais 2018-2024. AXG promoverá no marco do Plan Estratéxico os seguintes pactos sectoriais:
A. Pacto Galego pola Infancia.
B. Pacto Galego para a Autonomía Persoal.
C. Pacto Galego contra a Pobreza e a Exclusión Social.

2. Aprobar como anexo a toda planificación ou lexislación a obrigatoriedade de elaborar un informe sobre o impacto social que puidesen ter para, no seu caso, corrixilo.
3. Impulsar a posta en marcha de programas sociais no marco da Responsabilidade Social Corporativa das empresas galegas ou radicadas en Galicia.
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4. Acordar coa FEGAMP, no marco do Plan Estratéxico de Servizos Sociais, un mapa
de servizos sociais de Galicia que estableza no territorio galego os programas e os
equipamentos que son necesarios, superando a división provincial e municipal e
multiplicando o efecto do potencial de axuda e atención que hoxe existe.
5. Optimizar o gasto en programas que van medrar moi rapidamente nos próximos anos, como a atención domiciliaria a persoas maiores, nenos e nenas e persoas
en situación de dependencia.

AS PROPOSTAS DIRIXIDAS AOS COLECTIVOS
O obxectivo dos e das socialistas será o de actualizar o estado de benestar en Galicia e
avanzar cara á construción dunha cidadanía social que inclúa a individuos compasivos,
familias protectoras, empresas responsables, ONG e administracións garantes da protección social.
1. Os servizos sociais comunitarios
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Proporemos aos concellos (FEGAMP) que no Plan Estratéxico de Servizos Sociais
2018-2024 e no Mapa de Servizos Sociais de Galicia se plasme unha nova forma
de atender as persoas, centrada no entendemento e colaboración das administracións públicas. A proposta é: equidade na carteira de servizos en todo o territorio galego.
2. Os servizos sociais de atención á Infancia
A. Actualizar a normativa (Lei de Infancia e Familia) con medidas integrais
para combater a violencia contra a infancia, asegurando a pronta e adecuada
atención das vítimas.
B. Incrementar a porcentaxe de gasto público destinado ás familias e á infancia.
C. Crear unha rede de expertos e expertas na infancia procedentes da administración, da universidade e de ONG especializadas.
D. Aprobar, no marco do Pacto Galego pola Infancia, un plan de acción polo
benestar da infancia con obxectivos cuantificables, indicadores de cumprimento, dotación orzamentaria, formación continua e mecanismos de coordinación
entre as administracións públicas e as entidades do Terceiro Sector de Acción
Social. Como primeira medida, establecer unha axuda universal por fillo ou filla
a cargo.
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3. As persoas con capacidades diversas
Imos xerar propostas concretas ás demandas e ás necesidades dos galegos e as galegas que teñen diversidade funcional. A obriga que nos impomos no Pacto Galego pola Autonomía Persoal é a de potenciar ao máximo as capacidades de todos.
4. As persoas en situación de exclusión social e pobreza
A. Creación do Sistema de Garantía de Ingresos. É preciso vincular os subsidios,
rendas, axudas etc. á situación laboral, incluída a nova pobreza das persoas que
traballan.
B. A nova RISGA: establece tres liñas de axuda, cos seus enfoques sociolaborais distintos:
1. Unha nova RISGA con prazos urxentes e medidas de choque para casos
de emerxencia.
2. Outra para persoas con discapacidades ou incapacidades que non acceden a unha PNC nin tampouco a unha incapacidade contributiva.
3. Outra para persoas dependentes de prestacións sociais pero con perfís de
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accesibilidade ao mercado laboral.
C. Aumentar a posibilidade de que o persoal dos concellos se dedique á parte
netamente social e de inclusión e prevención, eliminando a parte burocrática
propiamente administrativa, que debe de ser asumida pola Xunta de Galicia.
D. Poñer en marcha os mecanismos de desenvolvemento regulamentario da
Lei 10/2013.
E. Apostar pola interpretación taxada e limitada do “dereito de alimentos”.
5. As persoas dependentes
A. Promover un modelo social que considere os coidados como aspecto central.
B. Vincular políticas de emprego co sector de coidados á dependencia.
C. Afinar as fórmulas e recursos da LAPAD e unificar criterios de financiamento.
D. Fomentar iniciativas que impliquen a comunidade e a cidadanía nos coidados das persoas.
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6. As persoas migrantes
A. Favorecer a convivencia multicultural.
B. Acollemento e mediación, incrementando os recursos para favorecer o acollemento e asentamento á poboación inmigrante.
C. Inserción laboral e educativa.
D. Acceso a unha vivenda digna, evitando guetos marxinais.
E. Combater a explotación, pondo todos os medios institucionais de loita contra
todo tipo de explotación e tráfico de persoas.

A COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO
A cooperación ao desenvolvemento debe ser unha das ferramentas de solidariedade
humana que permitan axudar ao desenvolvemento daquelas sociedades que polas súas
especiais circunstancias sociais, económicas, políticas ou bélicas precisan da axuda externa para garantir os dereitos inalienables que temos todos os seres humanos.
A través dos organismos COOPERACIÓN GALEGA, os e as socialistas impulsaremos unha
auténtica política de cooperación exterior, de acordo cun plan estratéxico consensuado
coa sociedade e axentes sociais e os desafíos e necesidades rexionais desde un enfoque
de cooperación cos pobos e países máis desfavorecidos.
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Impulsaremos un enfoque de cooperación exterior ao desenvolvemento desde criterios
de urxencia, impulsando tamén os eixes tradicionais de actuación da cooperación galega, como os recollidos nos seus plans de acción, ou como en casos concretos, o apoio ao
desenvolvemento do pobo saharauí.

Propostas concretas
1. Recuperar a política pública e social de cooperación e construír un consenso
político-social ao redor dela.
2. Establecer compromisos plurianuais de axudas en concorrencia competitiva e
con transparencia e rendición de contas.
3. Cooperación en liña cos retos actuais co apoio ás políticas de axuda aos refuxiados; cumprimento da legalidade e dos compromisos en materia de asilo.
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4. Introdución de cláusulas sociais e ambientais na contratación pública, impulsando a Axenda 2030 de Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.
5. Mellorar o funcionamento do Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento (CONGACODE), incrementando nel o peso da sociedade civil, e promovendo un espazo de participación real e efectiva.
6. A existencia dunha importante comunidade saharauí en Galicia non fai máis
que renovar o tradicional esforzo que desde Cooperación Galega se desenvolveu
nos últimos anos e que recolle o compromiso de promover a solución pacífica do
conflito do Sáhara Occidental a través do impulso ao cumprimento das resolucións
das Nacións Unidas no relativo ao dereito de autodeterminación do pobo saharauí.
Así mesmo, desde Cooperación Galega procuraremos racionalizar esta cooperación,
impulsando medidas tendentes a que as axudas ao pobo saharauí se materialicen
de xeito maioritario en inversións directas en infraestruturas (sociais, sanitarias,
culturais, educativas, económicas...) que permitan mellorar a calidade de vida dos
residentes nos campamentos de refuxiados de Tinduf.
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DEPORTE: A NOSA POLÍTICA DEPORTIVA BÁSICA
A política deportiva dos e das socialistas galegos fundaméntase nunha concepción do
deporte como factor cultural que favorece o ensino, a saúde e unha ocupación activa
do tempo libre. Os e as socialistas entendemos que, na sociedade actual, o deporte constitúe un elemento indispensable na mellora da calidade de vida cidadá, propiciando a
xeración de emprego e o respecto ao medio ambiente. Neste senso, asumimos a Carta
Europea do Deporte (1992), que define o deporte como “todo tipo de actividades físicas
que, mediante unha participación, organizada ou doutro tipo, teñan por finalidade a
expresión ou a mellora da condición física e psíquica, o desenvolvemento das relacións
sociais ou o logro e resultados en competicións de todos os niveis.”
O exercicio exclusivo da competencia autonómica en materia deportiva precisa do rigor
e a eficiencia que debe caracterizar a acción pública, sendo imprescindible elaborar,
coa participación de todos os axentes, institucións e estamentos afectados, un PLAN
INTEGRAL DO DEPORTE GALEGO que defina os obxectivos e estableza as estratexias
correspondentes a curto, medio e longo prazo, para o desenvolvemento do deporte galego en todas as súas manifestacións.
O noso compromiso con Galicia consiste en realizar unha política deportiva que teña
como misión a recuperación do sentido humanista e educativa do deporte.

Propostas concretas
1. Garantir as condicións precisas para que a práctica da actividade física e o deporte estea presente en todos os niveis do ensino, para inculcar hábitos deportivos
saudables que inflúan no estilo de vida cidadá, desde as idades máis temperás, favorecendo o desenvolvemento do deporte escolar e o deporte universitario.
2. Establecer mecanismos imprescindibles de coordinación, cooperación e colaboración da Xunta de Galicia coas entidades locais galegas e, no seu caso, co sector
privado, co fin de mellorar a xestión pública do deporte.
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3.
Favorecer
a adaptación
das estruturas
do sistema deportivo e as
súas
formas de
xestión á realidade
socialorganizativas
e económica actual.
4. Impulsar unha infraestrutura deportiva sostible e viable, a partir das necesidades reais do sistema deportivo de Galicia, que comprende tamén o emprego de
espazos naturais e urbanos.
5. Afondar na democratización das organizacións deportivas públicas e privadas
de carácter non-lucrativo, previndo a máxima participación e transparencia.
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6. Continuar o desenvolvemento da universalización da práctica da actividade física e deportiva, con especial atención aos segmentos sociais máis desfavorecidos
ou en ámbitos necesitados de máis promoción e, en todo caso, mellorando a calidade da prestación do servizo.
7. Reducir e eliminar a medio prazo as asimetrías en relación ao xénero, tanto na
práctica deportiva das mulleres como no ámbito da xestión e dirección do deporte.

UNHA ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA PARTICIPADA
A competencia exclusiva asumida no Estatuto de Galicia e a importancia do “feito deportivo” na sociedade actual –non só como espectáculo ou competición, senón como
unha forma activa de ocio, instrumento de formación e educación, elemento para o
desenvolvemento da saúde e medio de integración social– esixe unha administración
pública deportiva baixo unha estrutura específica e singular, á que deberán adscribirse
os órganos que sexan precisos, integrados por representantes dos distintos estamentos
e institucións que garanta a participación.
A organización administrativa do deporte na Comunidade Autónoma de Galicia
debe ser unha ferramenta adecuada de xestión para o desempeño das competencias
en materia deportiva, mediante unha descentralización cara ás Entidades locais e
establecendo as vías e formas de participación das organizacións e estamentos do
deporte. Para iso, entre outras consideracións, debe actuarse con carácter prioritario
conforme ao seguinte:
1. A regulación e ordenación do deporte galego require que as normas sectoriais
de aplicación (sanitarias, de turismo, medio ambientais etc.) deben elaborarse tendo en conta a súa influencia no sector do deporte. Porén, convocarase unha Comisión Xurídica Intersectorial, na que participen os departamentos autonómicos,
cuxas normas sectoriais afectan e condicionan o desenvolvemento do deporte e,
no seu caso, as entidades deportivas e outras administracións deportivas públicas.
2. O Comité Galego do Deporte Universitario, esbozado na vixente Lei Galega
do Deporte, debe crearse como órgano colexiado de asistencia e asesoramento á
administración deportiva de acordo coas universidades galegas e favorecendo a
participación das entidades e institucións que teñan competencia na materia.
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mento do Comité Galego de Deporte Escolar, onde estarán representados todos
os estamentos afectados. Velará para que os plans, programas e actividades constitúan unha práctica deportiva ordenada que garanta o acceso á competición nas
mellores condicións técnicas, pedagóxicas, psicolóxicas e saudables.
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4. A posta en marcha, en colaboración coas entidades locais, dun servizo estable e permanente de asistencia e asesoramento ás entidades e asociacións
deportivas e que se presentará tamén aos pequenos e medianos municipios.

UN MODELO ASOCIATIVO DIVERSIFICADO
A ordenación xurídica vixente do deporte galego contempla un asociacionismo insuficiente e monolítico. A realidade do sistema deportivo en constante evolución require dun novo modelo deportivo de ámbito galego que contemple formas asociativas
diversas que sirvan de estrutura e organización das novas e diferentes realidades do
deporte, co fin de consolidar un sector asociativo adecuado.

Propostas concretas
1. Debe revisarse o actual réxime xurídico das federacións deportivas galegas,
cunha delimitación máis precisa de cales son as funcións públicas que teñen delegadas, ademais de establecer as garantías dun funcionamento verdadeiramente
democrático e transparente na súa xestión.
2. O modelo federado debe ampliarse cunha forma asociativa, recoñecida no modelo deportivo estatal como Agrupación de Clubs, para tutelar modalidades minoritarias ou no proceso de consolidación. E, tamén no dito modelo federado, hai que
favorecer a creación de plataformas asociativas de terceiro grao que reúnan as federacións deportivas galegas para unir esforzos e minimizar custos, como é Unión
de Federacións Deportivas Galegas, pero tamén o seu apoio e consolidación.
3. Na historia de Galicia pódese atopar unha diversidade de xogos e deportes autóctonos que para a súa promoción e desenvolvemento requiren do recoñecemento dunha federación ou asociación galega de xogos e deportes autóctonos ou
tradicionais, que non debe ser impedimento para que algúns poidan ser oficialmente recoñecidos como modalidade deportiva, autorizando a creación dunha federación propia, como no caso da chave.
4. A vertebración do “Deporte para Todos” no ámbito galego, mediante asociacións de segundo e terceiro grao en distintos ámbitos territoriais (autonómico, comarcal e local), con funcións similares ás que teñen os entes de promoción
deportiva de ámbito estatal, para aglutinar as entidades e os clubs que promoven
ou organizan actividades de carácter lúdico, formativo ou social, sen menoscabo de
que poidan tamén participar no deporte federado.
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UN DEPORTE ESCOLAR EDUCATIVO E SAUDABLE
O deporte escolar debe constituír un obxectivo prioritario e reorganizarse en torno ao centro de ensino, orientando a actividade deportiva (adestramento e competición) cara á participación de todos o alumnado, baixo criterios educativos e saudables.
No seu desenvolvemento deberán colaborar e participar os municipios, as anpas e, no
seu caso, as federacións e outras entidades deportivas, para formular en cada centro un
Plan de Deportes.
Deberá facilitarse un deporte escolar federado que resulta imprescindible no proceso
de detección de talentos e na construción dun deporte galego de alto nivel que respecte
o proceso evolutivo e de formación nas respectivas idades, que será consensuado coas
federacións deportivas galegas.

UN PROCESO DE TECNIFICACIÓN RESPONSABLE
Unha tecnificación deportiva moderna e responsable para o desenvolvemento do deporte
de alto nivel en Galicia ten que asentarse nunha planificación rigorosa, en coordinación
co Consello Superior de Deportes, o Comité Olímpico Español e as federacións deportivas.

Propostas concretas
1. O proceso de tecnificación deberá promover unha estrutura descentralizada, mediante a creación de centros de tecnificación próximos ao lugar de convivencia do deportista sempre que sexa factible, en colaboración coas entidades locais e
as federacións deportivas.
2. Porase en marche unha oficina de apoio e asesoramento ao deportista galego de alto nivel, coa participación das universidades e as federacións deportivas
galegas, cuxa finalidade será a mellora das condicións de adestramento e a súa
compatibilidade cos estudo ou co traballo, ademais de prever medidas e accións
para o seu futuro profesional.

UNHA CUALIFICACIÓN PRECISA DO DEPORTE
O plan de cualificación debe asentarse nun grande acordo coas universidades e as
federacións deportivas galegas, para un aproveitamento eficiente dos recursos dispoñibles e poder impulsar e potenciar a formación, investigación e documentación
no sector do deporte.
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Neste mesmo marco de colaboración institucional e en coordinación coa administración educativa, potenciarase a reforma do ensino técnico deportivo, conforme á
normativa básica estatal, mediante o desenvolvemento regulamentario preciso para a
súa aplicación no ámbito galego.
O persoal responsable da dirección e o persoal técnico das instalacións deportivas
de uso público, de titularidade pública e privada, en garantía da seguridade, responsabilidade e calidade da prestación dos servizos deportivos, deberá estar en posesión
das titulacións que se determinen para os distintos desempeños profesionais.
O seguimento e control efectivo desta esixencia de cualificación realizarase mediante o
Rexistro de Profesionais do Deporte de Galicia, para garantir unha práctica deportiva segura, saudable e de calidade.

UNHA PRÁCTICA DEPORTIVA MÁIS UNIVERSAL
A universalización da actividade física e o deporte que garanta o dereito cidadá á
súa práctica, sen discriminación de ningún tipo, require dunha política que estableza como prioridade a mensaxe do “Deporte para Todos”.

Propostas concretas
1. Impulso de programas no ámbito do Deporte para Todos, en coordinación coas
Entidades Locais, Federacións e Asociacións deportivas e, no seu caso, cos establecementos privados de prestación de servizos deportivos.
2. Neste senso, como colectivo cidadá maioritario, promoverase un Plan especial
dirixido aos maiores que contribúa a unha mellor calidade de vida e que se desenvolverá nos denominados “círculos de exercicio saudable”, en coordinación coas
entidades locais, a administración sanitaria e as entidades sociais.
3. O desenvolvemento do Deporte para Todos, ademais, require duns programas
singulares nos ámbitos escolar, universitario, laboral, de discapacidade e da muller.

UN PLAN DE INFRAESTRUTURAS SOSTIBLE
Os e as socialistas promoveremos a aprobación dun Plan Director da Infraestrutura
Deportiva Galega, que prevea as inversións precisas a medio e longo prazo, para que
Galicia teña unha infraestrutura deportiva equilibrada e diversificada territorialmente
que responda á demanda do sistema deportivo, e aplicando plans de viabilidade e sistemas eficientes de xestión.
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Propostas concretas
1. Potenciaremos o uso sostible dos espazos naturais (mar, montaña, río etc.) para
a práctica deportiva, mediante programas especiais que sirvan para un mellor
aproveitamento dos ditos recursos naturais. E do mesmo xeito, é preciso impulsar
a utilización de espazos urbanos, como prazas ou parques, para o desenvolvemento cidadá da actividade física e o deporte.
2. A inversión pública, unha vez superada a actual crise económica, deberá presentarse baixo dúas finalidades. Por unha banda, cubrir a necesidade de instalación de espazos deportivos singulares de titularidade pública e, por outra, facilitar
que as asociacións deportivas poidan construír unhas instalacións propias,
que constitúen a maior garantía da súa viabilidade económica.
3. Precísase unha normativa básica para a planificación e construción da infraestrutura deportiva e o cumprimento obrigatorio duns requisitos mínimos
para a apertura e funcionamento das instalacións de uso público, de titularidade pública e privada.
4. Esixirase o cumprimento escrupuloso da normativa sobre accesibilidade nas
instalacións deportivas de uso público, para eliminar calquera barreira arquitectónica ou obstáculo que dificulte o seu emprego ás persoas con discapacidade ou
mobilidade reducida.
5. Para un mellor aproveitamento das instalacións deportivas públicas e, en
especial, as colocadas nos centros públicos de ensino, facilitarase que as entidades e as asociacións poidan empregalas para as súas actividades propias, ademais
da promoción e desenvolvemento de programas deportivos de interese xeral, en
coordinación coas entidades locais.

UN DEPORTE RESPECTUOSO CO MEDIO AMBIENTE
No marco da Carta Verde do Deporte Español adquírese o compromiso de impulsar a
aplicación da Axenda21, mediante a aplicación de criterios de sustentabilidade medio
ambiental na planificación, deseño, construción e xestión da infraestrutura deportiva,
así como na organización de actividades e acontecementos deportivos.

UNHA ASISTENCIA MÉDICA EFECTIVA
A asistencia e o control médico na práctica deportiva debe orientarse nunha dobre dirección conformada do seguinte xeito:
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Propostas concretas
1. A cidadanía que realiza unha práctica ordinaria de actividade física e deportiva ten que recibir a asistencia precisa no marco do Sistema Público de Saúde
e, no seu caso, dos servizos privados concertados polas federacións e demais
entidades deportivas. Porén, tanto no sector público como no privado, hai que establecer as modalidades e especialidades deportivas que esixan un recoñecemento
médico de aptitude previo ao inicio da actividade, mediante un protocolo previamente establecido.
2. A Unidade de Medicina do Deporte encargarase da asistencia e control dos deportistas de alto nivel e dos que formen parte dos plans de tecnificación. Aos efectos de minimizar custos e unha maior optimización dos recursos dispoñibles, esta
Unidade de Medicina do Deporte conformarase en dúas áreas funcionais.
A. A Unidade de Medicina do Deporte realizará, ademais, tarefas de formación,
documentación e investigación e unha acción permanente de información dos
efectos, riscos e secuelas do uso das substancias que supoñen dopaxe e métodos
prohibidos, aplicando os controis previstos nas competicións oficiais galegas
que se determinen.

CARA A UN MODELO PARTICIPATIVO E DESCENTRALIZADO
En definitiva, a nosa política deportiva pretende un modelo de xestión pública do
deporte descentralizado e participativo, se cabe máis preciso en circunstancias de
crise económica. Trátase de que as administracións públicas asuman unha función
máis administrativa e de liderado que permita que a organización dos programas e actividades deportivas de interese xeral e a xestión das instalacións públicas se compartan
coas entidades privadas do deporte, en especial, co sector asociativo e fundacional que
configura o sector non-lucrativo.
O camiño cara a un modelo de xestión pública do deporte, descentralizado e participativo, debe orientarse baixo os seguintes criterios:
1. Facilitar o desenvolvemento do deporte galego en todas as súas manifestacións,
facendo compatible a coexistencia do Deporte para Todos (deporte social e cidadá) e
o Deporte de Rendemento, pero tendo presente nos orzamentos públicos que a prioridade está na universalización da práctica cidadá da actividade física e o deporte.
2. Coñecer e comprender a realidade diversificada do sistema deportivo actual,
que precisa definir e delimitar o papel e as funcións das distintas institucións e en-
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tidades, co fin de promover unha corresponsabilidade harmónica e de equilibrio
entre o sector deportivo público e o privado.
3. Favorecer a creación, desenvolvemento e/ou consolidación do sector asociativo
e fundacional de carácter deportivo que sexa autónomo e competente, que estea en
condicións de asumir responsabilidades na xestión pública do deporte.
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A DESFEITA ECONÓMICA E DEMOGRÁFICA DO
GOBERNO DE FEIJÓO
Desde o ano 2009 o goberno do PP careceu de modelo económico e de política económica para Galicia, e centrou o seu labor na aplicación dunha política de recortes sen
rumbo nin estratexia para Galicia, marcándose como principal meta os recortes e o
cumprimento dos obxectivos de déficit público, e esquecendo facer unha política económica activa para a modernización do país e o benestar da cidadanía galega.
Feijóo foi un xestor dos recortes aplicados pola dereita, pero a situación económica, demográfica e social empeorou substancialmente desde que Feijóo é presidente da Xunta.
Nos seus anos de goberno, a economía galega perdeu peso e potencia, a poboación reduciuse e avellentouse, e a cidadanía empeorou o seu nivel de vida con respecto a 2009.
Feijóo amosou a súa incapacidade para modernizar e fortalecer a economía de Galicia
porque non entende as claves da economía galega nin a importancia da política económica. O seu modelo económico para Galicia centrouse nos recortes e nos axustes,
pensando que iso garantía o fortalecemento da economía do país. O retroceso da economía galega nos anos de goberno do PP son froito da falta de capacidade de Feijóo para
entender a economía real do país.
Co goberno de Feijóo, o desmantelamento e debilitamento da economía galega afectou o
sector financeiro, o sector lácteo, o sector pesqueiro, o sector naval... Galicia perdeu forza
económica nos distintos sectores e a Galicia que deixa é unha Galicia con menos oportunidades para os galegos e as galegas. En Galicia hai máis de 220.000 desempregados e
desempregadas e máis de 75.000 fogares que teñen todos os seus membros no paro.
Na etapa de goberno de Feijóo, a situación laboral do país empeorou coma nunca, e
perdéronse máis de 130.000 empregos desde 2009 ata 2016. Ademais, a mala situación
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do emprego en Galicia afecta especialmente a poboación xuvenil, as persoas paradas
de longa duración e as mulleres, sendo colectivos que experimentan o desemprego con
máis dureza sen que o PP atendese eficazmente esas necesidades.
O goberno de Feijóo deixa unha Galicia con moito menos emprego, con máis desigualdade entre os galegos e as galegas, con emprego de menor calidade, cunha economía
produtiva moito máis debilitada Feijoo deixa unha Galicia con menos oportunidades
e moitos mozos e mozas galegos non atopan posibilidades de futuro na terra, véndose
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obrigados a abandonar Galicia para buscar unha posibilidade de vida e emprego noutros lugares.
A debilitación económica do país e a falla de oportunidades explican así a caída demográfica de Galicia, o avellentamento da poboación e a emigración dos máis novos e das
máis novas para buscar posibilidades de futuro. Coas políticas de Feijóo, Galicia continuará perdendo peso na poboación española e a poboación galega será máis reducida
e máis vella, reducindo as posibilidades de futuro do país.
A mala xestión de Feijóo reflíctese tamén no forte crecemento do endebedamento de
Galicia durante o seu goberno: a débeda pública multiplicouse por máis de dous durante o goberno de Feijóo, disparándose ata os 10.641 millóns de euros. Un crecemento sen
precedentes na débeda pública galega que endebeda os galegos e galegas á vez que se
debilitou a economía do país e se reduciron oportunidades. Esta é a falsa austeridade
de Feijóo, que recortou dereitos sociais e niveis de benestar sen xerar unha senda de
modernización no país, pero multiplicando o nivel de débeda pública a que teremos
que facer fronte os galegos e galegas.
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POLÍTICA ECONÓMICA: UN NOVO MODELO DE CRECEMENTO
E POLÍTICA ECONÓMICA ACTIVA AO SERVIZO DA CIDADANÍA
GALEGA
O modelo económico dos e das socialistas para Galicia non é o dos recortes, a falsa austeridade e a inacción da política económica de Feijóo. Os e as socialistas cremos no papel
activo do sector público e da política económica para impulsar e modernizar a economía, xerando as condicións adecuadas para que as empresas de sectores tradicionais e
doutros máis innovadores atopen un espazo adecuado para o seu desenvolvemento. Á
vez que defendemos a relevancia do modelo socialdemócrata europeo que impulsou o
estado do benestar, os socialistas galegos e as socialistas galegas cremos fundamental
accionar toda a capacidade da Xunta de Galicia para modernizar o país e desenvolver o
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noso proxecto orientado polos valores da liberdade, a igualdade e a solidariedade.
Os e as socialistas temos un compromiso cunha Galicia moderna e dinámica, e asumimos o reto do avance e modernización do país para os próximos anos. Na nosa folla de
ruta, o goberno da Xunta de Galicia ten que xogar un papel fundamental para propiciar
novas sendas institucionais que permitan avanzar desde a situación económica actual
cara a un novo escenario de oportunidades e posibilidades de futuro. Para iso, Galicia
necesita redimensionar e revitalizar a súa política económica, e non limitar a política
económica á política de facenda e contas públicas.
Galicia necesita un goberno que faga política económica para o país e non se limite
a axustar as contas públicas. Galicia necesita política económica e non só un xestor
das contas públicas. O goberno socialista da Xunta de Galicia garantirá unha política
económica activa que impulse os sectores produtivos do país, aposte pola creación de
emprego de calidade, fomente o benestar e as oportunidades para a cidadanía galega,
desenvolva a Galicia interior e o medio rural, fomente o investimento e a investigación. É por iso necesario recuperar unha auténtica Consellería de Economía e Facenda,
que faga fronte aos desafíos económicos de Galicia e teña como obxectivo fundamental
modernizar e impulsar as condicións económicas estruturais de Galicia e xestionar as
finanzas públicas, aproveitando as potencialidades que o noso estatuto nos outorga.
Fronte a un Feijóo sen visión económica para o país, os e as socialistas apostamos pola
prioridade na economía e a importancia da política económica desde o goberno da
Xunta. A política económica implica usar a capacidade de acción política do goberno
autonómico en materia económica, cumprindo co rigor facendístico básico e os teitos
de gasto, pero sendo conscientes das limitacións e efectos negativos das políticas de
axustes e recortes que limitan as posibilidades dinamizadoras que o sector público
pode levar a cabo na economía.
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A política económica aplicarase ao servizo da cidadanía, potenciando o emprego, os
servizos públicos e a recuperación demográfica do país. Para iso hai que crer nas capacidades da política económica e de Galicia, marcando unha folla de ruta estratéxica en
clave de país que, impulsada desde o goberno da Xunta, acade importantes niveis de
acordo cos principais actores económicos e sociais. Trátase de establecer unha senda
de cambio institucional que aposte pola modernización do país en base ao diálogo e
acordo entre os poderes públicos e a sociedade civil. E para iso hai que entender a importancia da política e da política económica, cousas que Feijóo descoñece.
Así mesmo, desde Galicia fortaleceremos o estado do benestar español e a sustentabilidade do sistema de pensións. Nesto senso, elaboraremos unha proposición de lei do
Parlamento de Galicia a remitir ao Parlamento español para garantir a sustentabilidade do sistema de pensións.
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EMPREGO: MODERNIZACIÓN E CREACIÓN DE EMPREGO DE
CALIDADE
AS POLÍTICAS DE FEIJÓO DESTRUÍRON UNHA DE CADA CINCO HORAS
DE TRABALLO EN GALICIA
O goberno de Feijóo deixa un balance nefasto en materia laboral en Galicia. Chegou
dicindo que ía solucionar o problema do emprego e o seu balance é que o número de
persoas paradas se duplicou, medrou un 115% ata 243.235 persoas en 2016, e as horas
traballadas reducíronse nun 20%, o equivalente a 235 mil empregos. A taxa de emprego
caeu a valores similares aos do ano 2000, pero coa taxa de paro de 1994.
Co goberno de Feijóo, tendo en conta a equivalencia en horas traballadas, destruíronse
un de cada dous empregos que había no sector primario e na construción, un de cada
tres na industria e un de cada trece nos servizos. Os menores de 30 anos perderon un
de cada dous empregos que tiñan.
Se ata 2011, coa súa política de falsa austeridade en plena crise, se perderon o 9% das
horas habituais traballadas, o equivalente a 110 mil empregos destruídos, cando se
combinou coa reforma laboral de Rajoy fixo estragos: 125 mil empregos destruídos, o
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12% das horas existentes.
Máis de 150 mil persoas levan máis dun ano en paro e máis de 170 mil non perciben
ningunha prestación por desemprego. Máis de 75 mil postos de traballo son de menos
de media xornada e, deles, 23 mil con menos de dez horas á semana. Ademais, a taxa de
precariedade aumentou en 2,5 puntos nos dous últimos anos: mais de duascentas mil
persoas teñen un contrato precario.
A fenda salarial entre mulleres e homes afondouse e acada unha cifra superior ao 24%.
As mulleres son tamén quen máis sofren a parcialidade e a precariedade: teñen unha
taxa de precariedade 3 puntos superior ao dos homes e 18 puntos máis de taxa de parcialidade. O 79% das persoas que traballan a tempo parcial son mulleres.
En 2014, último dato existente, 162.484 mulleres, unha de cada cinco mulleres asalariadas, tivo ingresos inferiores ao salario mínimo e, entre elas, 93.496 menos da metade
do SMI.
Nos orzamentos aprobados en decembro de 2008, o investimento en políticas activas de
emprego supuñan 3.706 euros por persoa parada, dos que a Xunta achegaba 1.713 euros, o 70% do gasto da media da Unión Europea. Nos aprobados en decembro de 2015, o
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investimento reduciuse a 862 euros por persoa parada, o 25% do gasto medio da Unión
Europea, dos que a Xunta achegaba 398.

AS POLÍTICAS DE FEIJÓO RECORTARON EN EMPREGO
O goberno de Feijóo non fixo do emprego unha das súas prioridades e recortou as políticas de emprego. Mentres o gasto total da Xunta diminuíu nun 13% entre os orzamentos
de 2009 e 2016, o gasto en políticas de emprego recortárono nun 50%.
Feijóo admitía que o Estado, entre 2012 e 2015, achegando Galicia 356 millóns de euros polas cotizacións á formación, lle dera 118 millóns, dado que había outros 286 que
proviñan do Fondo Social Europeo. De cada tres euros que achega Galicia, só recibe un,
e Feijóo permanece calado. Esixiremos que, na repartición de fondos estatais, Galicia
incremente os seus ingresos en tanto a súa renda estea por debaixo da media estatal.
Entre 2008 e 2011 Galicia recibiu preto de setecentos millóns de euros para políticas
activas. Co PP recibiu 118 millóns. Feijóo segue calado. Esixiremos ao Estado un investimento por parado equivalente ao 75% da media da Unión Europea, do que Galicia
achegará o 30%.

PLAN DE EMPREGO XUVENIL E PARADOS DE LONGA DURACIÓN
Os e as socialistas priorizaremos no goberno da Xunta de Galicia as medidas de fomento
do emprego e levaremos a cabo nos primeiros meses de goberno un Programa de Fowebcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDxt_941x-AJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_psdeg_201…
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mento do Emprego para Mozos e Mozas e Parados de Longa Duración. Esta vai ser
unha grandes apostas do próximo goberno galego.
Este Programa de Fomento do Emprego para Mozos e Mozas e Parados de Longa
Duración ten por obxecto a incorporación ao mercado laboral de xente nova e de parados de longa duración.
O obxectivo do programa é promover 10.000 contratos de tres anos de duración ao ano,
de xeito que a Xunta incentivará economicamente eses contratos e primará a conversión dos mesmos en indefinidos ao pasar os tres anos.
A Xunta apoiará economicamente a contratación laboral dentro deste programa durante os dous primeiros anos de contrato, e incentivará cunha prima maior durante o
terceiro ano os contratos que se convertan en indefinidos.
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A REFORMA DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO PARA APOIAR A
CONTRATACIÓN
A Axencia Galega de Emprego debe estar ao servizo da colocación da cidadanía. É
preciso reformar o Servizo Público de Emprego para que acade, cando menos, a xestión
do 30% das colocacións e se converta no instrumento de intermediación que precisan
tanto as empresas como as persoas paradas de Galicia. Este será o obxectivo prioritario
da renovación da Axencia Galega de Emprego que se constituirá.
Aumentaremos o número de técnicos e técnicas de emprego. Actualmente hai na rede
de oficinas 1.400 persoas demandantes de emprego por cada técnico de emprego. Esta
ratio fai imposible a xestión da súa colocación. É preciso aumentar o número de técnicos e técnicas para poder personalizar a atención. Cada técnico e técnica de emprego
estará vinculado a un territorio, un pacto territorial, e a unha familia ou subfamilia
profesional. Na incorporación dos novos técnicos teranse en conta perfís profesionais
concretos e complementarios aos existentes en función da especialización produtiva.

ATENCIÓN PRIORITARIA E COBERTURA A SECTORES MOI AFECTADOS
POLO DESEMPREGO
Dúas de cada tres persoas paradas en Galicia están sen protección, e para moitas persoas que perciben prestacións estas son insuficientes debido á súa parcialización.
O goberno de Rajoy recortou en máis de cincocentos millóns o gasto en prestacións de
Galicia se comparamos 2011 con 2015. Hai centos de persoas galegas en paro que están
a percibir unha renda de inserción, cando a continxencia pola que deberían estar protexidas é a de desemprego. Desde o PSdeG esixiremos ao Estado a protección por desemprego das persoas paradas de longa duración con cargas familiares e doutros
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colectivos máis vulnerables, o retorno á anterior regulación do subsidio para persoas
maiores de 52 anos e a desparcialización de todos os subsidios. Ademais, adoptaremos
todas as medidas que estean nas nosas competencias para que eses colectivos poidan
acceder ás prestacións ás que deben ter dereito.
As persoas paradas desprotexidas por Rajoy son un colectivo prioritario. Feijóo destinou vinte millóns dos fondos estatais de políticas activas para aforralos na RISGA.
Habendo milleiros de persoas desprotexidas, desvía os programas de cooperación cos
concellos a aqueles que perciben a RISGA. Aforra con estes cartos o custo para a Xunta,
pero non aumenta a protección. Nós estableceremos como obxectivo para a súa inclusión nos programas de cooperación a aqueles para os que reclamamos a súa protección
ao Estado.
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Tamén nos comprometemos a incrementar a poboación asalariada xitana nun 50%
e garantir o acceso da mocidade xitana aos recursos dispoñibles para a promoción do
Emprego Xove (Programa de Garantía Xuvenil).

POLO EMPREGO DE CALIDADE E O TRABALLO DECENTE COMO DEREITO
DA CIDADANÍA: RECUPERAR O DIÁLOGO SOCIAL E OS DEREITOS DOS
TRABALLADORES
A reforma laboral do PP reduciu os dereitos dos traballadores e estragou a calidade do
emprego ao fomentar a precarización, un maior número de abusos de facto nas relacións laborais e o aumento das faltas de altas na Seguridade Social.
Debemos recuperar o diálogo social na negociación laboral e como ferramenta de traballo cos colectivos. Esta medida permitiranos recuperar a posición de liderado público
no apoio á concertación social.
Por iso, resulta necesario promover campañas de Inspección de Traballo que busquen
prácticas de traballo non-decente e combatelas con toda a forza sancionadora que
marca a lei. Perseguirase tanto os excesos sobre a xornada contratada coma as prolongacións ilegais das xornadas. Estableceranse campañas de loita contra a fraude na contratación e modificarase o rexistro autonómico de contratos para que sexan incluídas
todas as súas cláusulas.
Os e as socialistas de Galicia esixiremos a derrogación da reforma laboral e, unha vez
derrogada, un novo Estatuto dos Traballadores acordado cos axentes sociais.
No Consello Galego de Relacións Laborais establecerase un Rexistro de Responsabilidade Social Empresarial, no que se terán en conta os aspectos relativos tanto á estrutura
de idade e sexo na empresa, como da súa evolución. Valorarase a taxa de precariedade
en relación coa do seu sector, a súa sinistralidade, o plan de igualdade e o seu cumprimento, a integración de persoas con discapacidade ou en risco de exclusión e a forma de
retribución aos seus traballadores, entre outros aspectos da súa relación co seu medio.
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Todas estas valoracións traduciranse nunha puntuación que deberá acadar un nivel
mínimo para poder contratar coa administración da Xunta e será tida en conta nos
concursos. Por medio de convenios coas demais administracións de Galicia facilitarase
a utilización deste rexistro por parte desas outras administracións. Con esta medida
preténdese favorecer aquelas empresas que, ademais do manter unha liña de traballo
decente, promoven a empresa responsable.
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Impulsaremos as medidas de prevención de riscos laborais coordinadamente cos
axentes sociais, impulsando a implantación de medidas e sistemas de xestión da prevención de riscos laborais como a OHSAS 18001:2007 ou a nova ISO 45001.
Retomaremos a Lei 2/2007, de 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de
Galicia para o seu desenvolvemento e aplicación dado que, a pesar de estar vixente,
estivo conxelada durante todos estes anos de goberno do PP.

FORMACIÓN PARA O EMPREGO: ITINERARIOS DE FORMACIÓN E
IMPULSO Á FP DUAL
A formación convértese nun factor determinante para que as persoas desempregadas
poidan atopar emprego e de que as empregadas manteñan unha formación crecente
que sexa útil para o mantemento e produtividade dos seus empregos. Os itinerarios de
formación para as persoas desempregadas e a formación profesional dual teñen que
ver con ambas as cuestións.
Mellor planificación dos itinerarios de formación para persoas desempregadas. Na actualidade hai un sistema de planificación de políticas de emprego marcado polas entidades que ofertan ben a formación ou os obradoiros de emprego ou as posibilidades de
contratación nun programa de cooperación. Son elas quen deciden o curso a impartir.
Nin a Consellería nin a rede de oficinas establece nada.

FP DUAL
A FP dual é un modelo novo, que conta cunha experiencia limitada en Galicia. Trátase
dun híbrido entre formación e aprendizaxe na empresa e no centro educativo, nunha
estratexia de colaboración entre a administración autonómica e o mundo empresarial,
necesariamente de longo prazo. Os bos resultados acadados en Alemaña avalan esta
práctica. Os obxectivos e formulacións que propoñemos para a FP dual son os seguintes:

Propostas concretas
1. Elevar o número de alumnos implicados no curso 2010-2020 por riba do 2% do
total da FP, o que suporía multiplicar por 3 os actuais.
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2. Ampliar as familias profesionais implicadas no sector primario (vitivinícola,
lácteo e alimentario).
3. Incorporar novos grupos empresariais á FP dual en familias profesionais nas
que xa existen experiencias (confección, automoción etc.).
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4. Establecer estratexias que permitan a incorporación á FP dual de pequenas e
medianas empresas (acordos con clústers ou asociacións, por exemplo).
5. Establecer un compromiso de financiamento a medio e longo prazo por parte da administración autonómica para garantir a capacidade de expansión destas
prácticas. No curso 2019-2020 debería superar os 10 millóns de euros.
6. Adicionalmente, deberán establecerse proxectos de investimento específicos
para dotar os centros implicados das condicións necesarias.
7. Promover o recoñecemento social da FP dual. Fixación de estándares esixentes,
por medio dunha acreditación galega.
8. Establecer un proceso de avaliación continua con capacidade para detectar
prácticas inadecuadas e depurar os e as participantes no sistema.
9. Establecer un proceso continuo de identificación de necesidades, que dote de
plasticidade o sistema.
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DEMOGRAFÍA: A NECESARIA E URXENTE REVITALIZACIÓN
DEMOGRÁFICA
Galicia perde poboación e a súa poboación experimenta un intenso proceso de avellentamento e falla de renovación xeracional. En 2008 Galicia tiña un saldo migratorio neto de
15.000 persoas ao ano e rexistraba en torno a 24.000 nacementos, mentres que agora perde
unha media de 2.000 persoas ao ano e rexistra uns 19.000 nacementos, case 5.000 menos.
Galicia experimentou no goberno de Feijóo unha forte caída da poboación activa, especialmente concentrada en cidadáns de menos de 35 anos, debido á demografía recesiva
e a emigración de mozos e mozas incapaces de atopar saídas laborais en Galicia.
A tendencia demográfica actual implicaría que Galicia contará en 2051 cun millón de
habitantes menos que na actualidade, segundo as previsións do IGE.
A diminución e o avellentamento da poboación poñen en perigo o sostemento do modelo económico, político e de benestar social do noso país. Esta é unha cuestión de país
e de máxima prioridade para o futuro de Galicia, e os e as socialistas facemos un compromiso nítido coa revitalización demográfica do país.
Cun saldo vexetativo claramente negativo, un baixísimo índice de fecundidade e un
avellentamento moi acusado da poboación, a situación demográfica galega actual está
a pór en perigo a mesma substitución xeracional que toda sociedade necesita para manter a súa poboación nas vindeira décadas.
Coa política de recortes de Feijóo, co desemprego e a precariedade laboral, coa caída da
poboación ocupada, coa emigración de mozos e mozas en busca dun futuro fóra do país,
o goberno do PP non fixo senón afianzar condicións económicas e sociais que dificultan
a recuperación demográfica de Galicia.
Co goberno de Feijóo, Galicia afondou na agonía demográfica e Feijóo esqueceuse da
gravidade do problema demográfico galego nos seus anos de goberno, e centrouse nos
recortes. Só agora, antes das eleccións, acordouse da relevancia da demografía e tentou
aparentar o seu interese na demografía galega con medidas parciais, propagandísticas
e carecendo dunha formulación integral e seria sobre a cuestión.
O plan de dinamización demográfica de Feijóo foi simplemente unha estratexia electoral para amosar unha preocupación que o goberno galego esqueceu nos últimos anos.
Só se lembraron cando chegaron as eleccións. Ese plan electoral reduciuse á creación
dun cheque bebé de cen euros mensuais en produtos para a alimentación e coidado dos
nenos e nenas, e no regalo a cada acabado ou acabada de nacer da denominada “caixa
finlandesa” con produtos para o coidado dos nenos e nenas. Todo en etapa preelectoral.
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Non obstante, o PP tamén diminuíu o ritmo de aplicación de políticas de conciliación e
de apoio á crianza dos fillos e das fillas.
O PSdeG vai converter a recuperación demográfica de Galicia nun asunto prioritario
das políticas públicas, e promoverá un acordo social cos principais axentes políticos
e sociais do país que se concretará nun Plan de Revitalización Demográfica que
inclúa normas, medidas e incentivos a aplicar de forma continua durante anos para
mudar a tendencia demográfica negativa do país.
O Plan de Revitalización Demográfica, en base ao acordo social que se acade en clave
de país, incluirá:

Propostas concretas en materia de revitalización demográfica
1. A estratexia para a revitalización demográfica debe contemplar a elevación dos
índices de fecundidade e a inmigración, unha consideración específica dos retos
que coloca o avellentamento poboacional, e unha dimensión territorial. A demografía e a súa evolución non pode limitarse a unha análise parcial da fecundidade e
os seus determinantes. Non podemos descoñecer outros aspectos relevantes, desde
o avellentamento progresivo da nosa sociedade, que coloca problemas específicos,
canto á concentración espacial da poboación. Nin obviar a existencia de mecanismos máis fluídos fronte a algúns dos problemas demográficos suscitados, como a
inmigración. Non debemos tampouco esquecer a interrelación que os comportamentos demográficos teñen con outros ámbitos, como o mercado de traballo ou a
vivenda, ou coa igualdade de xénero.
2. Para actuar eficazmente sobre as variables demográficas ou sobre as súas consecuencias socioeconómicas é imprescindible unha actuación continuada e firme.
Só unha acción global, emprendida desde bases sociais e políticas sólidas, ten algunha garantía de éxito no longo prazo. Polo tanto, débese articular un amplo consenso político e social tanto sobre o diagnóstico como sobre as vías de solución.
3. A ausencia dun coñecemento científico conclusivo sobre algunhas cuestións decisivas no ámbito demográfico (por que é tan baixa a fecundidade?, por exemplo)
ou sobre as súas consecuencias deriva do carácter complexo das cuestión relevantes (prazos longos, variables non independentes, cambios das relacións entre elas)
e do entrecruzamento de planos (individual e social, económico e político, valores
persoais e consecuencias colectivas).
4. A inercia do modelo tradicional de desenvolvemento económico parece dar por
sentado que para que siga habendo crecemento económico tería que seguir aumentando a poboación; esta lóxica fainos considerar catastróficos os axustes que
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impliquen una redución da poboación. Non é posible establecer a priori o tamaño
ideal da poboación de Galicia nin o sistema axeitado de ocupación equilibrado do
territorio, sobre todo nun mundo no que as grandes aglomeracións son as únicas
capaces de contar con masa crítica suficiente para xerar a innovación imprescindible nos diferentes ámbitos de actividade. Hoxe parece máis axeitado e doado
adaptar o número de fillos e fillas aos recursos dispoñibles e ás posibilidades de
educalos de acordo cos nosos valores e expectativas, establecendo as condicións
institucionais que lles permitan aos seus pais crialos dunha forma axeitada. En
suma, parece obrigado sermos prudentes nas formulacións. Pero tamén é preciso
demandar aos poderes públicos a posta en marcha de iniciativas permanentes, con
metodoloxías robustas, equipos interdisciplinares e perspectivas non necesariamente converxentes para esclarecer as causas do comportamento demográfico e
as súas consecuencias socioeconómicas.
5. Medidas de fomento á natalidade, que inclúan tamén unha batería de incentivos
económicos potentes e realistas de apoio ás familias numerosas e ás monoparentais.

Propostas concretas en materia de impulso socioeconómico ao
dinamismo demográfico
1. A revitalización demográfica sostible pasa por utilizar de xeito combinado os
impulsos á fecundidade e o fomento da inmigración.
2. A inmigración é unha variable de axuste moito máis rápida e flexible, de enorme potencial, como amosa a experiencia española 1999-2009. Pero para facerse
real ten que vir da man dunha demanda en alza de man de obra, que non poida ser
cuberta pola oferta interna, ben por motivos cuantitativos, ben polas características dos postos de traballo creados. De darse esta circunstancia, hoxe moi afastada
no tempo, o recurso á inmigración é o que fai posible unha menor presión sobre os
recursos públicos.
3. A elevación da fecundidade depende á súa vez da realidade e as expectativas
do mercado laboral (taxa de emprego, estabilidade, flexibilidade), dos apoios que
poidan ter as parellas á hora de enfrontarse aos custos derivados da tenza e crianza
dos fillos e fillas (acceso á vivenda, beneficios fiscais, axudas específicas...) e da compatibilidade entre o traballo doméstico e o traballo externo (permisos de maternidade/paternidade, políticas de conciliación, distribución do traballo doméstico...).
Experiencias doutros países indican que é posible, cunha adecuada combinación
de políticas, recursos abondosos e perseveranza, modificar os comportamentos reprodutivos, elevando o número de fillos por muller.
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4. No entanto, a caída do número absoluto de mulleres en idade fértil nos vindeiros lustros indica que, aínda nas máis optimistas previsións de recuperacións
da fecundidade, será preciso contar coa achega demográfica exterior para acadar
unha mellora dos datos demográficos.
5. A creación de emprego é unha conditio sine qua non para a recuperación dos
índices de fecundidade e a mellora do saldo migratorio externo; ao tempo, é un requisito para afrontar con garantías as maiores demandas de recursos que esixirá o
avellentamento da poboación ou a posta en marcha de medidas positivas de apoios
á revitalización.
6. Non é só importante a recuperación do emprego xeral, senón tamén a creación
de oportunidades para a incorporación dos mozos e mozas ao mercado laboral,
dado que o desemprego e a migración xuvenís están nun nivel de gravidade moi
superior á do conxunto da poboación. As políticas públicas teñen que establecer un
nivel de priorización moi elevado para os mozos e mozas, que son o grupo de idade
máis afectado polas consecuencias da crise. É urxente a asignación dos recursos
europeos xa prometidos a esta área e a súa utilización rápida e eficiente.
7. Para que o emprego xuvenil teña consecuencias positivas en materia demográfica ten que reducirse de xeito moi substancial o nivel de desemprego, e os postos
de traballo a disposición dos mozos e mozas teñen que ter estabilidade e un adecuado nivel de remuneración.
8. É por iso preciso un Plan de Emprego Xuvenil e outras medidas de promoción
do emprego que faciliten que a xente nova poida quedar en Galicia e evite a emigración, para que eses galegos estean na terra cando teñan que decidir ter fillos.
Trátase de paliar os enormes efectos que entre os mozos e mozas está a ter a crise
económica actual e os consecuentes efectos sobre a natalidade.
9. Neste sentido é imprescindible a modificación das condicións institucionais do
mercado de traballo para corrixir decisivamente o elevado dualismo que o caracteriza, que fai pagar ao segmento menos protexido en forma de non-renovación
dos contratos a carga das dificultades empresariais. A reforma debería fomentar o
axuste vía tempo de traballo, favorecendo a flexibilidade interna ás empresas.
10. E tamén resulta necesario axustar o nivel educativo ás necesidades dun aparato
produtivo con superiores niveis de produtividade, cunha actuación decidida en
tres áreas:
11. A oferta educativa temperá para os nenos e nenas de 0 a 3 anos, que eleva de
xeito persistente as cualificacións.
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12. A redución do abandono educativo temperá, que ten consecuencias ao longo de
toda a vida activa.
13. O fortalecemento dunha formación profesional dual de calidade e conectada
coas necesidades do mercado laboral.
14. Adicionalmente, no momento da recuperación do mercado laboral, cómpre facilitar o retorno de emigrantes, actuando tanto nos países de orixe como en Galicia
e potenciando os dispositivos de acollida das persoas e familias de emigrantes retornados. Entre outros: a simplificación administrativa que permita a localización
de propiedades, a repartición de herdades, bonificacións fiscais que permitan a
rehabilitación de vivendas e a posta en produción de terras, proxectos de autoemprego etc.
15. O xeito socialmente máis útil de actuar sobre os fluxos migratorios externos é
reducir as saídas das persoas migrantes galegas novas, normalmente ben preparadas, que buscan fóra as oportunidades que non atopan en Galicia ou en España.
16. No ámbito universitario, cómpre establecer políticas dinámicas tendentes a captar alumnado, de orixe ou vinculación galega, nos países con presenza de persoas
galegas emigradas, coa finalidade de vinculalas con Galicia e coa súa realidade.
17. É preciso establecer mecanismos de difusión das oportunidades de investimento
en Galicia que faciliten a implantación de proxectos empresariais, e os investimentos en Galicia das persoas galegas emigradas e dos seus e das súas descendentes.

Propostas concretas en materia de atención ás necesidades sociais
1. Dado que se trata de crear elementos estables que faciliten a crianza dos fillos
e fillas, hai que insistir na necesidade da dotación de escolas infantís públicas de
0 a 3 anos, en condicións de accesibilidade universal, con tarifas non-disuasorias,
debidamente planificadas no territorio, en colaboración cos concellos, axeitadas ao
número da poboación e á súa idade, que garantan a cobertura da demanda previsible. No horizonte 2020 Galicia debe alcanzar a ratio defendida pola Unión Europea
na planificación de políticas cara ás familias.
2. É importante nesta liña a planificación e a creación de escolas infantís de 0 a 3
para empresas grandes ou para polígonos industriais. Aumentar nun 15% o número de escolas infantís existentes preto dos polígonos industriais, e mesmo dentro de
grandes empresas na nosa comunidade autónoma, co obxectivo de axudar as nais
e os pais na educación temperá dos seus fillos e fillas e na conciliación da súa vida
laboral coa persoal e familiar.
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3. Facilitar a conciliación e a compatibilidade da vida laboral e familiar, singularmente das mulleres con fillos e fillas, esixe articular un novo consenso social ao
redor da planificación horaria e, a máis longo prazo, da articulación entre os espazos para vivir e os espazos para traballar. Para iso é necesario impulsar medidas
de responsabilidade social empresarial que inclúan a conciliación como unha das
súas políticas de dirección.
4. Un dos atrancos que dificulta a maternidade das mulleres que desenvolven carreiras profesionais semellantes ás dos homes é o serio risco de perder o traballo
(ao pouco tempo de entrar no mercado) e máis aínda o verse obrigadas a interromper a súa carreira profesional. O efecto desta situación vese agravado polo déficit
institucional de equipamentos de apoio á crianza dos nenos e nenas (en particular
perante os catro primeiros anos). Deberían fomentarse todas aquelas medidas que
permitan paliar esta situación, desde o fomento do traballo a tempo parcial con
carácter temporal ao teletraballo ou a formación a distancia.
5. No ámbito das administracións públicas, o fomento do teletraballo, xa iniciado,
ou a implantación da flexibilidade na xornada deberían ser acompañados do favorecemento do traballo a tempo parcial como unha opción para pais e nais con fillos
e/ou fillas menores de seis anos. Nas empresas privadas a negociación colectiva
debera tratar estas cuestións.

Propostas concretas de axuste ás novas condicións sociodemográficas
1. Dado o escenario de redución do número de habitantes de Galicia nos vindeiros
lustros, é necesario analizar co máximo rigor os investimentos de ampliación de
capacidade, singularmente nos ámbitos do transporte, para evitar cargar a xeracións máis reducidas con infraestruturas de pesado sostemento.
2. Un notable impulso aos investimentos públicos nos últimos dez anos deixou
unha planta de equipamentos e infraestruturas ao tempo desequilibrada, excesiva
e, en ocasións, desconectada. É prioritario centrar a atención na explotación máis
eficiente do existente e na súa interconexión.
3. Polo tanto, o compromiso de acción pública en materia demográfica por parte
da Xunta de Galicia incluirá impulsar e liderar ese grande acordo social, a aplicación de reformas institucionais, a aprobación de medidas de promoción laboral
que constrúan un horizonte máis esperanzador para o fomento da natalidade, a
aplicación dun paquete de medidas en materia de educación e conciliación... Todo
iso é fundamental para iniciar nos próximos anos unha senda de recuperación demográfica estable e continuada.
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FINANZAS: RECURSOS FINANCEIROS, SISTEMA FISCAL E
XESTIÓN DO GASTO
O modelo de financiamento das comunidades autónomas de réxime común tiña fixada
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a súa revisión en 2014. Pero non foi feita. É preciso abordar no exercicio de 2017 esa
reforma, para reforzar a autonomía na decisión das comunidades, mellorar a equidade
no tratamento horizontal de cada unha delas e favorecer o cumprimento dos obxectivos de estabilidade cun tratamento máis favorable das facendas autonómicas. Ademais,
cómpre reforzar os fondos constitucionais para o desenvolvemento.
Pero as comunidades autónomas, incluída Galicia, teñen hoxe xa competencias para
modular o seu perfil fiscal e para impulsar unha mellor xestión da recadación dalgúns
tributos. Revisaremos a normativa fiscal para facer a carga máis axustada á capacidade
económica da nosa cidadanía e reforzar as actuacións contra a fraude.
Ademais, debemos procurar mellorar a eficiencia na xestión dos recursos públicos, para
o que é preciso introducir na cultura administrativa a práctica da avaliación ex-ante
das grandes decisións, da xestión austera e da rendición de contas económico-financeira, superando o control da legalidade.

FINANCIAMENTO AUTONÓMICO
Non existe autonomía política sen autonomía financeira. Galicia precisa impulsar os
seus mecanismos propios para acadar ese obxectivo nos eidos da autonomía, a equidade, a estabilidade e a compensación.

Propostas concretas para a autonomía
1. As comunidades autónomas deben dispor da competencia para determinar,
dentro de marxes razoables, os tipos da retención sobre o 50% do IRPF. Isto permitiría que as decisións de cada facenda foran trasladadas á cidadanía con rapidez.
2. O novo modelo de financiamento debe contemplar o establecemento dun cálculo das entregas a conta a cada comunidade que contemple o exercicio da súa
capacidade normativa, para evitar que as decisións fiscais produzan efectos con
dous anos de atraso.
3. Para mellorar a autonomía das comunidades e a modernización do sistema
tributario, os tributos cedidos actuais deben ser transformados en tributos propios das comunidades, mantendo, en todo caso, as bases harmonizadas para evitar
custos á cidadanía e ás empresas. Urxe, neste contexto, abordar unha reforma do
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Imposto de Patrimonio e o establecemento de mínimos comúns no Imposto de Sucesións e Doazóns.
4. Os e as socialistas reclamaremos o mesmo nivel competencial que as comunidades autónomas de réxime común con maior descentralización, e, en concreto, as
transferencias de tráfico e policía autonómica, así como as de réxime local, incluída a súa facenda. Dentro das nosas prioridades está tamén a reclamación da AP 9,
para proceder, unha vez conseguida, a reducir o sistema de peaxes.
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Propostas concretas para a Equidade
1. No sistema de financiamento, o conxunto dos recursos deben ser distribuídos
entre as comunidades en función das unidades de necesidade (ou poboación axustada). Isto suporía a eliminación do criterio de statu quo, así como a proporción da
capacidade tributaria que queda reservada a cada comunidade; implica tamén que
todas as competencias, e non só as básicas, son tomadas en consideración. O obxectivo é que todas as comunidades de réxime común teñan o mesmo financiamento por
unidade de necesidade. Durante o período transitorio desde o modelo actual até os
resultados previstos no parágrafo anterior, a Administración Xeral do Estado debe
garantir ás comunidades que non retroceden en recursos en valores nominais.
2. Impulsarase a creación dunha Axencia Autonómica Independente, de nova
creación, vinculada a un Senado reformado, que, entre outras funcións, debe efectuar un cálculo técnico dos factores de demanda e de custo que cómpre tomar en
consideración para a determinación das necesidades de gasto. Mentres non exista
unha proposta solvente aceptada amplamente, seguirán vixentes os criterios do
modelo de 2009 para o Fondo de Garantía de Servizos Públicos Fundamentais.
3. Para a revisión dos criterios actuais (que teñen en conta a dispersión e o avellentamento, coas correspondentes ponderacións), a comunidade autónoma de Galicia
proporá a inclusión dun factor de sobreavellentamento (con notable influencia na
demanda e custos dos servizos sociais e da sanidade), así como a utilización efectiva dos servizos públicos (sanidade, educación, servizos sociais), con relación inversa coa renda.
4. Para a necesaria estabilidade política do modelo común, é preciso, sen alterar o
sistema de concerto económico das comunidades do País Vasco e Navarra, efectuar
un cálculo transparente e obxectivo (baseado nas cargas non asumidas) do cupo
vasco e a aportación navarra. O obxectivo é que, ao remate dun período transitorio
necesariamente longo, o financiamento por unidade de necesidade a competencias
homoxéneas sexa equivalente nestas comunidades ao do modelo común.

BASES PROGRAMÁTICAS 2016

85

Page 90

A MODERNIZACIÓN ECONÓMICA DE GALICIA

Propostas concretas para a estabilidade
1. A Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera debe ser reformada para que a distribución das cotas de déficit e débeda entre a Administración
Xeral do Estado e as comunidades autónomas teña en conta a proporción do gasto
(descontadas as transferencias ordinarias entre administracións) que asume cada
unha delas. As comunidades deberían, cando menos, ver duplicadas esas cotas en
termos de proporción sobre o PIB.
2. A distribución entre comunidades das cotas de déficit e débeda que resulten
debería ter en conta os ingresos non-financeiros de cada unha e non o PIB, para
reflectir de xeito máis adecuado a capacidade de devolución de cada autonomía. A
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDxt_941x-AJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_psdeg_201…
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3. A necesaria anulación do Fondo de Liquidez Autonómica a medio termo debería pasar, durante o período transitorio, pola creación de dous tramos:
A. Preferencial, a custo 0, e sen condicionalidade, até o nivel de débeda autorizado ás comunidades (na actualidade, o 13% do PIB para 2020).
B. De mercado, cun tipo de xuro progresivamente crecente desde a situación
actual até o nivel de mercado, e con condicionalidade. Neste tramo debería estar
toda a débeda que supere a autorizada no exercicio 2020.

Propostas concretas en materia de Compensación e Desenvolvemento
1. O Fondo de Compensación Interterritorial, previsto na Constitución de 1978,
debería ser transformado nun auténtico Fondo Interrexional de Desenvolvemento (FIDE). A súa reforma tería que incorporar o incremento substancial dos seus
recursos, para que poida, a partir de 2021, substituír nas comunidades de renda
inferior á media os recursos europeos para o desenvolvemento que perden as comunidades; tamén unha maior estabilidade do seu importe global, calculado como
unha proporción dos ingresos non-financeiros do Estado; que os seus obxectivos,
prazos e procedementos se aproximasen aos do FEDER.

SISTEMA FISCAL PROPIO
Precisamos fortalecer e impulsar un sistema fiscal propio. É preciso, para iso, mellorar
a acción da Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA) e impulsar medidas para unha mellor xestión dos tributos propios.
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Propostas concretas en referencia á mellora da ATRIGA
1. A ATRIGA débese dotar dos medios, especialmente persoais, necesarios para a
adecuada xestión, inspección e recadación dos tributos, e abordar as reformas necesarias para mellorar o seu funcionamento. Eses medios deben orientarse tanto
á información e asesoramento como a investigación dos feitos non-declarados e a
comprobación das declaracións efectuadas, na loita contra a fraude. Comprometémonos a impulsar durante a lexislatura os medios humanos a disposición de ATRIGA nun 30%, e ao mesmo tempo abordarase un proceso de reforma que inclúa un
sistema de control e responsabilidade da ATRIGA ante a sociedade e o parlamento.
2. Para que a Xunta de Galicia poida colaborar efectivamente na persecución da
fraude nos impostos cedidos e xestionados pola AEAT, cómpre coordinar eficazmente a ATRIGA coa AEAT. Especialmente importante resulta o acceso á información con relevancia tributaria de que dispoña a AEAT.
3. A ATRIGA debe completar a asunción das actuacións de xestión que seguen desemwebcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDxt_941x-AJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_psdeg_201…
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peñando nas provincias da Coruña e Pontevedra as Oficinas Liquidadoras de Partido.
4. É importante axilizar a tramitación e resolución dos diferentes procedementos
tributarios, para evitar os frecuentes casos de caducidade e prescrición que, ademais de xerar perdas importantes de recadación, dan lugar a situacións inxustas e
non-igualitarias.
5. Na liña de asesoramento e axuda aos contribuíntes deben publicarse os criterios administrativos sobre a aplicación de tributos propios e tributos cedidos, así
como os criterios para a determinación dos valores aos efectos de tales impostos.
6. Para cumprir os principios de acceso á administración a través de medios electrónicos deben ofrecerse programas de axuda para cubrir os tributos, así como
abrir as posibilidades de tramitación e pagamento en liña e a través de distintos
medios (domiciliación, transferencia, pago con tarxeta etc).
7. Finalmente, un obxectivo xeral e tranversal debe ser a redución da litixiosidade en materia tributaria, a través de normas claras, procedementos áxiles e
ben tramitados, e unha actuación administrativa atenta aos criterios que marca
a xurisprudencia.
8. A Comunidade Autónoma de Galicia debe asumir a resolución das reclamacións
económico-administrativas dos tributos cedidos, para o que deben ser transferidos
recursos e persoal do Tribunal Económico Administrativo rexional.
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Propostas concretas de medidas normativas en materia de
tributos cedidos
1. Renunciamos, como xa se fixo no período 2005-2009, á tramitación de “leis de
acompañamento”, que é a vía habitual para as modificacións normativas en materia tributaria. Comprometémonos a que as modificacións en materia tributaria
sexan obxecto de leis específicas para permitir unha adecuada discusión e coñecemento por parte da opinión pública dos seus efectos.
2. Acometeremos unha revisión dos tipos de gravame no Imposto de Transmisións
Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, que presenta na actualidade unha
enorme complexidade e variedade de tipos, en función de circunstancias persoais
dos contribuíntes, sen que resulten de grande efectividade. En concreto, comprometémonos a igualar o tipo para as embarcacións de lecer co xeral do imposto.
3. No Imposto de Sucesións regularemos de forma clara o tratamento fiscal das
figuras propias de dereito civil de Galicia (apartación, pacto de mellora, testamento
por comisario...). Nalgúns casos, os cambios deben prever as súas consecuencias
de cara á aplicación de reducións e deducións, que si son competencia da CA. Para
outras cuestións, instarase ao Estado, en tanto non se dispoña de competencia lewebcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDxt_941x-AJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_psdeg_201…
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4. O Imposto de Sucesións e Doazóns debería ser obxecto dunha harmonización
de mínimos en todo o territorio español, para evitar a competencia fiscal espuria
para fomentar o cambio formal do domicilio fiscal. Traballaremos nesa dirección.
5. Comprometémonos a revisar as bonificacións e deducións nos restantes impostos autonómicos con capacidade normativa, comezando polo IRPF, para reducir as
cargas de cumprimento das obrigas fiscais e facer máis equitativa a tributación.
Subsumiremos as deducións autonómicas por fillo ou filla no Plan Contra a Pobreza Infantil.
6. Comprometémonos a facer lixeiramente máis progresiva a tarifa autonómica
do IRPF, aumentando 0.5 puntos ao tramo entre 47.600 e 60.000 euros de base liquidable, 0.75 puntos entre 60.000 e 100.000 euros e 1 punto a partir de 100.000 euros.
7. Subiremos un 10% os tipos aplicables no Imposto de Patrimonio por riba de
1.000.000 euros, con vixencia durante tres anos, e comprometémonos a destinar a
recadación adicional así obtida a financiar o Plan contra a Pobreza Infantil.
8. Comprometémonos a integrar os impostos medioambientais de valor territorial
(auga encorada, canon eólico e mineiro) nun novo imposto xeral sobre aqueles ele-
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mentos de incidencia paisaxística, ambiental ou de condicións de vida. Este novo
imposto nutrirá un Fondo de Compensación distribuído con criterios obxectivos.

XESTIÓN EFICIENTE DO GASTO PÚBLICO
Unha administración eficiente recada eficientemente, pero tamén gasta eficaz e eficientemente. É por iso preciso que no eido da Consellería de Economía e Facenda se establezan medidas de eficiencia no gasto público de xeito transversal a toda a estrutura da
Xunta de Galicia e os seus organismos dependentes.

Propostas concretas en materia de eficiencia no gasto público
1. Proporemos unha flexibilización da senda de déficit e unha distribución máis
equilibrada entre niveis de administración, pero comprometémonos a cumprir ao
longo da lexislatura os criterios de déficit público asignados.
2. Comprometémonos, así mesmo, a reducir a débeda sobre o PIB ao final da lexislatura, en relación coa existente o 31 de decembro de 2016.
3. Impulsaremos a creación da Oficina Orzamentaria no Parlamento de Galicia,
para que efectúe una avaliación ex-ante das consecuencias económico-financeiras
dos proxectos lexislativos e proposicións de lei que serán tramitados no Parlamento de Galicia, así como da coherencia das previsións orzamentarias.
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4. Impulsaremos a avaliación ex-ante da rendibilidade dos proxectos de investimento de contía superior a 5 millóns de euros, así como dos custos asociados a
todo programa de nova creación, desde a Dirección Xeral de Avaliación e Reforma
Administrativa e por medio de instrumentos técnicos independentes.
5. Crearemos na Consellería de Facenda unha unidade encargada do seguimento
das recomendacións e requirimentos dos informes do Consello de Contas, elevando
un informe anual ao Parlamento de Galicia.
6. Reformaremos a Lei de Subvencións para reducir ao mínimo as excepcións ao
seu cumprimento e reforzar os controis para eliminar a discrecionalidade nas concesións e garantir a eficacia.
7. Impulsaremos a creación dunha Comisión interadministrativa para a eficiencia
na administración, co obxecto de revisar os procedementos e os programas de gasto, para eliminar duplicidades e áreas de ineficiencia, concentrando os recursos alí
onde produzan máis rendementos.
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SOLO EMPRESARIAL
A chegada de Fernando González Laxe á presidencia da Xunta de Galicia supuxo un forte impulso ás políticas de xestión do solo industrial no noso país. Os primeiros grandes
polígonos empresariais galegos promovidos pola Xunta de Galicia foron por iniciativa
dos e das socialistas coa súa presidencia e o nacemento de XESTUR. Así mesmo, o primeiro parque empresarial especializado, Tecnópole, na provincia de Ourense, segue a
ser aínda hoxe un exemplo de boa planificación do solo industrial.
Tras anos en que os Xestures provinciais, coa chegada de Manuel Fraga, se converteron
en elementos de planeamento descoordinado; en que os polígonos industriais se construíron sen un enfoque serio e eficiente a nivel galego, e moitas veces con fins especulativos; chegamos a unha situación en que as empresas galegas marchan a Portugal ou
outros países e non temos solo empresarial onde se precisa, mentres moitos polígonos
se atopan abandonados e baleiros por un nefasto planeamento da política de solo industrial. Exemplos como os do Porto Seco de Salvaterra ou o polígono de Catoira, ou os
moitos existentes no interior de Lugo e Ourense.
A situación actual da industria en Galicia, na metade da segunda década do século XXI,
non invita a un excesivo optimismo. O ciclo da produción industrial galega é claramente descendente desde o ano 2010. O pouco pulso da demanda, tanto española como europea, está detrás deste comportamento. Observando a evolución da economía galega
apréciase como o sector industrial non termina de alcanzar sequera o 20% de peso no
conxunto da economía galega. Estamos por debaixo da media española e especialmente
lonxe de economías situadas tamén no norte peninsular, como Cataluña e País Vasco.
Realidades como esta explican que Galicia sexa unha das comunidades autónomas do
norte de España coa taxa de paro máis alto.
Outra cuestión determinante na análise da industria en Galicia é a súa localización
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDxt_941x-AJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_psdeg_201…
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se circunscribe aos sete principais núcleos urbanos e ao seu contorno. Nestes lugares o seu
desenvolvemento viuse interrompido polo déficit de terreo industrial, problema que
adquiriu matices case dramáticos en Vigo e a súa área metropolitana. Por outra banda,
son aínda escasas as relacións de complementariedade existentes entre os diferentes
núcleos industriais galegos. Non se constata a existencia dun sistema de redes que vertebre o conxunto do territorio galego desde o punto de vista industrial.
É rechamante que isto aconteza cando está comprobado que unha medida ben planificada de especialización, como por exemplo foi a citada creación do Parque Tecnolóxico
de Galicia na provincia de Ourense por parte do goberno da Xunta do período 19871990, axuda á Galicia interior a non quedar atrás no desenvolvemento industrial.
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O feito de que a administración proporcionase solo industrial urbanizado en lugares afastados dos principais núcleos industriais, coa finalidade de desenvolver áreas
máis rurais, fracasou ante as vantaxes proporcionadas polas aglomeracións industriais e urbanas.
Ter un ente promotor autonómico, Xestur, por cada provincia, e que ademais mesturase o solo empresarial co residencial –en vez dunha única sociedade galega centrada no
solo empresarial desde o comezo–, contribuíu a ese fracaso, así como á proliferación
de entes públicos de promoción de polígonos por iniciativa de deputacións, como a
de Pontevedra e Ourense, ou por acordos específicos entre entes públicos promotores
de ámbito autonómico e nacional para crear innecesariamente outras sociedades co
mesmo fin, ás veces baixo a idea de que a promoción de solo empresarial afastado de
núcleos moi habitados sería a base para que, unha vez creada a oferta, xurdise unha
nova demanda. Un feito que foi un absoluto fracaso.
Un exemplo claro de que a política de solo industrial non debe mesturarse coa política
de solo residencial, pois require unha sensibilidade especial e propia, nun intre no que
Galicia precisa unha clara aposta pola industrialización como motor de loita contra a
crise. A realidade é que Galicia non alcanza o 20% en ningunha das catro provincias da
comunidade autónoma namentres que en Europa a media se sitúa no 30%.
Lembremos que o noso Estatuto de Autonomía, no seu artigo 30, sinala que lle corresponde á Comunidade Autónoma o fomento e planificación da actividade económica en
Galicia, polo que o peso da política industrial galega compete á Xunta de Galicia. Galicia
precisa, xa que logo, ter unha política económica que, a través da Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia, teña como obxectivo velar polas condicións estruturais básicas da economía galega. Unha delas é, sen dúbida, ter un enfoque propio sobre
o solo empresarial.

SOLO EMPRESARIAL: TER UN ENFOQUE PROPIO DE INDUSTRIALIZACIÓN
Galicia precisa, xa que logo, dun enfoque propio para asumir a grande eiva que ten na dotación de solo e industrialización de Galicia. E para iso é preciso segregar o tratamento do solo
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empresarial da política de solo residencial, afrontando un enfoque propio e diferenciado.
É preciso e urxente dotar con solo empresarial as áreas de maior concentración industrial, sendo necesario que exista unha coordinación coas políticas dos concellos, tendo
en conta as realidades metropolitanas ou comarcais nas que estes se enmarcan.
Carecer dunha infraestrutura tan básica como o solo empresarial urbanizado foi, e
segue a ser, un dos principais estrangulamentos no desenvolvemento da industria en
Galicia. O caso da zona de Vigo é especialmente paradigmático na historia da nosa
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comunidade autónoma. A falta de solo empresarial dispoñible leva aparellado moitas veces a aparición das denominadas zonas industriais espontáneas, ámbitos sen
servizos axeitados nos que, dun xeito desordenado, se asentaron empresas que non
atopaban solo empresarial dispoñible.

Propostas concretas
1. Aprobaremos a Lei de Parques Empresariais de Galicia, como xa se está a
tramitar noutras comunidades autónomas, como Valencia, para identificar as competencias de cada administración no deseño, xestión, mantemento e modernización dos polígonos, dentro dunha rede galega de parques empresariais arredor do
Consorcio Galego de Solo Empresarial (COGASE).
2. Poremos en marcha un novo ente autonómico, o Consorcio Galego de Solo Empresarial (COGASE), dependente da Consellería de Economía e Facenda, que terá
como principal obxectivo desenvolver as políticas de solo industrial en Galicia, ao
que se poidan adscribir os concellos e outras administracións titulares de parques e
solo empresarial, así como a Federación Galega de Parques Empresariais (FEGAPE)
e outras entidades afectadas para ter, por primeira vez na historia da nosa autonomía, un enfoque diferenciado sobre o solo industrial.
3. Desenvolveremos o 1º Plan Estratéxico de Solo Empresarial de Galicia, no
que se recolla a súa situación actual, necesidades, infraestruturas actuais, marcos
de colaboración institucional con outras administracións, mantemento dos parques, modernización e dixitalización, enfoques dos novos eco-parques etc.

ESPECIALIZACIÓN, COMPLEMENTARIEDADE E POLÍTICAS TRANSVERSAIS
NO SOLO INDUSTRIAL
O promover dun xeito axeitado solo industrial, como fixo o presidente González Laxe
con Tecnópole en San Cibrao das Viñas na citada etapa de finais dos 80, é un dos retos de
modernización e progreso que Galicia ten por diante. Non obstante, este modo acertado
de proceder manifestouse moitas veces como unha excepción no devir da autonomía.
Nalgúns casos, a posta en funcionamento de parques empresariais especializados pode
permitir achegar aínda máis a localización de diferentes empresas dun mesmo sector
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para un mellor aproveitamento das sinerxías.
Máis que a promoción de solo empresarial sen sentido, como se dunha dotación municipal máis se tratase, como unha piscina ou unha biblioteca, precisamos un enfoque
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de sectorialización e especialización dos nosos parques. O gran parque tecnolóxico de
Galicia segue a ser hoxe un exemplo. Ese é o modelo dos e das socialistas.
O fomento das complementariedades coa rexión norte de Portugal é un dos ámbitos nos
que queda moito camiño por percorrer, a pesar de que se teñen desenvolvido moitas
iniciativas amparadas pola Unión Europea, en gran parte polo seu éxito desigual. A crise
económica ós dous lados da fronteira no marco da propia dinámica internacional propiciou un descenso das relación industriais transfronteirizas con respecto ás que existían
hai uns anos. Cómpre afondar nas sinerxías e complementariedades das dúas economías.
Así mesmo, debemos comezar a ver e deseñar os parques e áreas empresariais como un
todo, no que debemos preocuparnos tamén polas súas dotacións e espazos, aplicando
políticas transversais para conseguir un triplo obxectivo: parques ecoeficientes, parques concialiadores e parques conectados e dixitalizados.

Propostas concretas
1. Desenvolveremos o Libro Branco dos Parques Empresariais, onde se determine a situación actual e se recollan as mellores achegas para impulsar un mapa
de especialización dos parques empresariais de Galicia e os novos modelos de
deseño de parques.
2. Estudaremos, coa administración portuguesa, a través dos mecanismos de cooperación transfronteiriza da rexión Galicia – Norte de Portugal, como o eixe atlántico,
as posibles complementariedades de dotacións industriais e polígonos empresariais especializados.
3. Incorporaremos un enfoque de políticas transversais nos parques empresariais, aproveitando os seus espazos dotacionais, que recolla as necesidades de
investimentos en materia de conciliación, prevención e urxencias, enfoques de
deseño ecoeficientes, redes de comunicación e dixitalización, zonas verdes e de
distracción, integración das áreas no contorno etc.
4. A titularidade múltiple de parques e áreas empresariais puxo sobre a mesa nos
últimos anos a falla fundamental da obrigatoriedade do mantemento dos polígonos
empresariais. Os e as socialistas corrixiremos este feito, impulsando a través da
citada Lei de Parques Empresariais de Galicia e o Consorcio Galego de Solo Empresarial (COGASE) a identificación clara das competencias e obrigas en materia
de mantemento e modernización dos parques empresariais de Galicia, a través de
investimentos e do desenvolvemento dos principios e o impulso dos mecanismos
de xestión dos parques empresariais.
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PROMOCIÓN DO SOLO INDUSTRIAL
Na actualidade, o modo de promover o solo empresarial da administración autonómica
galega aseméllase en exceso ao do sector privado de promoción, esquecendo a Xunta de
Galicia que debe realizar accións de dinamización económica e de acompañamento nos
parques empresariais para a propia comercialización destes.
A ausencia desde 2010 dunha verdadeira política autonómica de promoción de solo
industrial para o conxunto da comunidade é un dos factores que explica o feito de que
Galicia non estea avanzando na necesaria converxencia coa economía española e europea. Podemos dicir, polo tanto, que na actualidade non existe unha política de promoción industrial clara na Xunta de Galicia. Dedícase a promover parques empresariais,
sen preocuparse de dinamizalos unha vez os vende.

Propostas concretas
1. Impulsaremos, desde o Consorcio Galego de Solo Empresarial (COGASE), os mecanismos e medidas necesarios para a promoción do solo industrial, a través de
accións de diagnose de necesidades de solo empresarial e da promoción da comercialización dos nosos parques empresariais, dotacións e oportunidades sectoriais
de inversión tanto a nivel estatal como no exterior.
2. Dedicaremos anualmente partidas orzamentarias á organización e asistencia a
feiras e eventos estatais e internacionais para a promoción exterior do noso solo
empresarial e dos nosos parques empresariais, e ás posibilidades de investimento
neles para atraer investimentos e proxectos empresariais con capitais foráneos.
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INDUSTRIA
A política industrial da Xunta de Galicia desde o ano 2009 foi o dunha auténtica e patente falla de política industrial. A desaparición da Dirección Xeral de Industria, substituída por unha raquítica Subdirección Xeral de Administración industrial e disgregadas as
súas competencias entre a Dirección Xeral de Enerxía e Minas e un IGAPE inoperante,
afogado e claramente ineficiente, levaron a Galicia a carecer dunha clara política industrial en Galicia.
As consecuencias deste feito foron que, baixo o goberno de Feijóo, o noso sector industrial se debilitou no conxunto da economía española. O sector naval, da automoción, o
téxtil, o metal, a minería, as industrias agroalimentarias... requiren dunha planificación integral e dunha política industrial activa que fortaleza a súa competitividade e as
súas posibilidades de futuro da industria do país. Por exemplo, no sector naval no ano
2009 había 80 buques en construción nos estaleiros galegos, e, desde entón, moita propaganda e avances escasos caracterizan as debilidades do sector e o fracaso de Feijóo.
Pero, ademais, a isto únese a mala xestión e execución dos fondos públicos en organismos como o Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE). Neste eido, produciuse
unha caída orzamentaria sen precedentes na administración autonómica: de 345
millóns de euros en 2010 a 92,5 millóns de euros en 2016, unha caída do 75 % en
seis anos.
Pero ademais da gravidade dos recortes orzamentarios no IGAPE, que ninguén pode
negar, a xestión deste organismo foi nefasta durante o goberno Feijóo. O mellor indicador é a execución orzamentaria: no ano 2014, o derradeiro ano con datos pechados,
a execución quedou nun ridículo 35%, case dous de cada tres euros orzamentados non
se executaron.
Se cando falabamos de impulsar a economía galega falabamos da necesidade de dotarnos dunha auténtica política económica a través dunha Consellería de Facenda centrada en xerar e impulsar as condicións estruturais da nosa economía desde a facenda, o
solo industrial e a dixitalización e eficiencia dos gastos e os instrumentos tributarios,
cando nos referimos á política industrial debemos constatar a necesidade tamén de
dotarnos dunha auténtica política industrial.
Se a política económica debe xerar as condicións estruturais do desenvolvemento,
a política industrial debe facer fronte ás necesidades sectoriais e conxunturais da
nosa industria.
Precisamos claramente unha Consellería de Industria, Comercio e Turismo que faga
fronte aos desafíos que ten por diante o sector industrial de Galicia, que son moi varia-
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dos e diversos segundo o sector que se analice. Neste eido cabe comentar especialmente os problemas que afectan a industria dun xeito horizontal, é dicir, que inciden, en
maior ou menor grao, en todas as ramas industriais.
O sector estritamente manufactureiro en Galicia apenas chega ao 13,30% do PIB galego.
Desde que Feijóo chegou ao poder en 2009 houbo unha caída continuada do VEB superior ao 20% neste sector. A fraxilidade industrial crecente da nosa economía require
dunha Estratexia Galega de Modernización Industrial e Competitividade para competir con países con altas taxas de I+D e outros de baixos custos laborais e medioambientais. É preciso establecer unha política industrial realista e con visión de futuro,
que permita que Galicia teña a oportunidade de gañar o seu futuro no escenario da Industria 4.0. E aínda máis nun contexto no que a ampliación da Unión Europea e a crise
trouxeron consigo o establecemento de facilidades para a deslocalización de empresas
galegas cara a outros territorios da Unión Europea.
O modelo organizativo da industria instalada en Galicia está a mudar ante a nova competencia internacional, como tamén o están a facer as estratexias para poder participar
con éxito no mercado mundial. Neste sentido é preciso entender que o sector industrial
galego debe apostar por estratexias que garantan a supervivencia da propia industria
nunha economía cada vez máis globalizada nun contexto de economía galega no que
estamos por debaixo da media europea en grandes empresas e temos un importante
número de PEMES que precisan axuda.
Paralelamente, os e as socialistas promoveremos medidas de acción en zonas con dificultades industriais específicas, por exemplo cun novo e revitalizado Plan Ferrol.
Os piares da política industrial poden así resumirse, dun lado, no estímulo da transformación estrutural da economía, facilitando o transvasamento do emprego cara a actividades intensivas en coñecemento con rateos de produtividade maiores; e, doutro, na
reforma das regras e normas formais e informais (leis, normativas, valores, prácticas
empresariais e políticas etc.) que determinan os incentivos do noso capital humano para
o emprendemento, para incrementar a eficiencia na utilización dos recursos e para desenvolver, en xeral, as capacidades que garanten un crecemento sostido da produtividade.
A política industrial de Galicia debe, polo tanto, camiñar cara a dous obxectivos:
1. Impulsar e xerar as condicións para a mellora da competitividade, innovación,
modernización, financiamento, expansión e crecemento das PEMES galegas no seu
camiño a construír mellores e grandes empresas.
2. Impulsar a industrialización, a aparición de novas industrias e proxectos empresariais, así como a captación de inversións que xeren emprego e valor engadido.
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Para iso, Galicia precisa avaliar a súa estrutura administrativa e planificar un deseño
institucional máis eficiente para dedicarse a estes obxectivos.

REFORMAR A GOBERNANZA DA POLÍTICA INDUSTRIAL EN GALICIA
Galicia precisa reformar o seu deseño institucional para impulsar unha nova política
industrial de xeito eficaz e máis eficiente cos recursos públicos.

Propostas concretas
1. Debemos recuperar unha estrutura administrativa dunha Dirección Xeral de
Industria, que coordine realmente a política industrial en Galicia, recuperando as
ferramentas e competencias actualmente disgregadas e dispersas para optimizar a
coordinación horizontal e vertical dentro da propia administración no deseño da intervención pública e evitar todas as incoherencias actuais entre as iniciativas dos distintos departamentos, así como para despregar esas iniciativas con moita maior eficacia.
2. Revisaremos en profundidade o labor do Instituto Galego de Promoción
Económica (IGAPE), que precisa unha clara refundación e redefinición para rematar coa súa actual situación de “caixón de xastre” de repartición ineficiente e
ineficaz de fondos en materias non sempre acertadas. A actividade do IGAPE na
actualidade está posta en dúbida polas erráticas, a escasa xestión e desperdicio
dos importantes e fundamentais fondos europeos que debe xestionar a nosa comunidade, ao tempo que a realidade amosa as súas importantes eivas e retrasos na
tramitación de expedientes e pagamento dos proxectos e subvencións concedidos,
feito que supón un claro problema e desincentivo.

MELLORAR A COMPETITIVIDADE DOS FACTORES PRODUTIVOS CLAVE
Propostas concretas
1. Desenvolver un servizo de intelixencia e asesoramento asociado ao capital risco
para apoiar as empresas individualmente ou en consorcio na concorrencia a licitacións internacionais públicas e privadas.
2. Impulsar a redución dos custos loxísticos apuntalando os corredores ferroviarios cara a Portugal e ao Ebro, favorecendo o transporte intermodal, e potenciando
as solucións TIC para a optimización de custos e tempos na loxística de aprovisionamento e expedición.
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3. Promover, xunto coas principais asociacións sectoriais, a participación de PEMES galegas en cadeas de subministración globais de empresas tractoras con actividade en Galicia.
4. Apoiar o redeseño de procesos ecoeficientes orientados a minimizar o consumo
de recursos (materias primas, auga, envases, embalaxes etc.) e emisións, a través do
uso de fontes de enerxía renovables e implantación das mellores técnicas dispoñibles.
5. Estender, en colaboración coas empresas tractoras e/ou os clústers, un sistema
formativo orientado ás necesidades da industria, compartindo os contidos e as propias instalacións dos ciclos formativos.
6. Promover a innovación organizativa en contornos produtivos de “alto volume
-baixa variabilidade” cara a modelos áxiles de operacións capaces de atender os
crecentes requirimentos de diversidade produtiva e heteroxeneidade tecnolóxica e
os modelos de eficiencia empresarial (Lean Manufacturing, Kaizen, Canvas...).

RECONSTRUÍR A POLÍTICA DE EMPRENDEMENTO
Propostas concretas
1. Distinguir nitidamente a política de emprendemento da política de creación de
empresas para centrar a intervención naquelas iniciativas máis intensivas en coñecemento e de maior risco asociado.
2. Impulsar a coordinación das Redes de Viveiros, Incubadoras e Aceleradoras
de proxectos das diferentes institucións públicas que operan en Galicia desde o local ao estatal e de carácter público e privado para coordinar a súa acción e avaliar
as necesidades existentes.
3. Intensificar a cooperación con universidades e centros de formación profesional
para orientar o esforzo dos estudantes nos seus proxectos cara ao emprendemento
cun compromiso de microfinanciar as primeiras fases para multiplicar as iniciativas.
4. Permeabilizar a acción da administración, parques científicos, incubadoras, capital risco e redes de business angels, de maneira que actúen coordinadamente e
con medidas coherentes.
5. Impulsar o apoio a profesionais en situación de desemprego para valorizar a
súa experiencia científica, tecnolóxica e empresarial no eido do emprendemento.
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6. Abordar a atomización das estruturas de apoio á incubación para acumular
masa crítica, fomentar as sinerxías desde a interacción entre emprendedores e clarificar as mensaxes de soporte.

FAVORECER A TRANSICIÓN CARA Á DESCARBONIZACIÓN E DESMATERIALIZACIÓN DAS PLANTAS INDUSTRIAIS
Propostas concretas
1. Apoiar o redeseño de procesos ecoeficientes orientados a minimizar o consumo
de recursos (materias primas, auga, envases, embalaxes etc.) e emisións, a través do
uso de fontes de enerxía renovables e implantación das mellores técnicas dispoñibles.
2. Impulsar un mix intelixente de imposición ambiental e comercialización de dereitos de emisións que encamiñe a busca da rendibilidade cara ao reverdecemento
das operacións e o retorno/reutilización dos produtos finais alí onde sexa posible.
3. Priorizar as actividades de I+D+i empresariais e tecnolóxicas enfocadas á mellora da sustentabilidade enerxética e medioambiental.
4. Estender a adopción voluntaria dos indicadores de consumos e emisións máis
comúns e relevantes co ánimo de realizar un control e seguimento de obxectivos
previamente negociados.

MELLORAR O ATRACTIVO DE GALICIA PARA RECUPERAR ACTIVIDADES
DESLOCALIZADAS E ESTIMULAR A INCORPORACIÓN DE NOVAS ACTIVIDADES MANUFACTUREIRAS
Propostas concretas
1. Deseñar incentivos económicos para a reinternalización das actividades produtivas actualmente desenvolvidas fóra de Galicia.
2. Despregar unha iniciativa integral de benchmarking empresarial (ferramentas de
cálculo de custos, estudos de caso, repositorios de información, seminarios etc.) sobre
os custos comparados das estratexias de deslocalización vs. relocalización en Galicia.
3. Revisar a actual política de comercialización masiva da imaxe do país para, a
través das plataformas tecnolóxicas de ámbito español ou europeo, centrarse en
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targets empresariais concretos non só do ámbito industrial, senón tamén no eido
dos servizos avanzados.
4. Prover servizos e cofinanciamento para o preinvestimento en I+D que dean luwebcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDxt_941x-AJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_psdeg_201…

97/193

13/10/2019

BASES PROGRAMÁTICAS

gar a un compromiso de industrialización de resultados.

NOVO COÑECEMENTO PARA A INDUSTRIA
O desenvolvemento de novas actividades industriais vinculadas ao novo coñecemento
require a formación dun contorno propicio ou ecosistema para tales actividades.

Propostas concretas
1. Os e as socialistas comprometémonos a iniciar unha senda de crecemento dos
niveis de investimento na xeración de novo coñecemento.
2. Apoio á modernización tecnolóxica e á incorporación da industria manufactureira galega na xeración máis avanzada da industria 4.0.
3. Potenciación da formación de laboratorios de fabricación dixital (Fablab) na
medida en que sexan útiles para a modernización do país cun papel destacado
da universidade.
4. Desenvolver o potencial do conxunto de capital humano, tecnoloxías e innovacións organizativas entre sectores, con énfase cara ás manufacturas tradicionais e
as PEMES.
5. Estimular a implantación de sistemas de xestión de I+D+i, así como a estandarización dos procesos de vixilancia tecnolóxica e xeración de novas ideas para
facer da innovación un proceso máis estable e predicible e mellorar as conexións
entre concepción e deseño de produtos, industrialización e loxística.
6. Promover a hibridación de universidades, centros tecnolóxicos, empresas de
servizos avanzados e plantas industriais cara ao desenvolvemento de novos produtos e modelos de negocio en actividades con fortalezas previas.
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INNOVACIÓN
A política de I+D+i amosou tamén neste anos un forte retroceso. Os recortes orzamentarios no ámbito de I+D+i, desde que goberna Feijóo, acadaron os 150 millóns de euros, pero o que aínda é mais grave é que, das minguantes cantidades orzamentadas,
deixáronse sen executar en torno a 200 millóns de euros, o que mostra a elevada incompetencia na xestión.

webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDxt_941x-AJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_psdeg_201…

98/193

13/10/2019

BASES PROGRAMÁTICAS

A entrada en vigor do novo plan autonómico traduciuse na caída de recursos en relación co PIB, pasando do 1,04 % do PIB en 2008 ó 0,87 % en 2014, a niveis de Turquía e
Ucraína, a sexta porcentaxe menor para todas as CCAA, fronte ao 1,3% do PIB que representa para o conxunto de España.
Todos os datos de carácter cuantitativo mostran que a fenda co conxunto de España
está a aumentar, a pesar da publicidade e a propaganda. Ese mantra de “Industria 4.0”
é un insulto á intelixencia dunha comunidade autónoma que reduciu o seu esforzo en
I+D+i durante o goberno Feijóo nun 25%.
Como exemplo, os gastos totais en I+D+i en Galicia supoñen o 3,7% do conxunto de España, cando o noso PIB é un pouco máis do 5% e a nosa poboación, o 6%. Exactamente o
mesmo acontece co gasto en innovación tecnolóxica: o gasto en Galicia supón o 3,6% do
conxunto de España, e no ano 2014 caeu un -3,3%, mentres que no conxunto de España
o fixo nun -2,1%.
Produciuse tamén, na nosa opinión, un grave erro conceptual, centrando os esforzos de
maneira case exclusiva na Axencia Galega de Innovación, e incidindo moito menos
na investigación básica e aplicada, onde o papel das administracións públicas debería
ser máis relevante, pero é certo que a investigación básica permite moitas menos doses
de publicidade e propaganda.
É unha mostra máis do cambio de modelo económico que, coa desculpa da crise económica, os gobernos do PP están a levar a cabo. Iso que de maneira eufemística se
chama “depreciación interna” é, en realidade, un intento de diminuír os salarios e, polo
tanto, competir internacionalmente vía salarios, e non vía innovación e calidade.
A modernización de Galicia pasa por deixar atrás as políticas conservadoras e de recortes e apostar por un modelo económico que, xunto a sectores tradicionais, incorpore
actividades innovadoras, empresas de base tecnolóxica, parques científicos e tecnolóxicos... Pero o goberno de Feijóo non é quen de dar un pulo á modernización e dinamismo
innovador da economía galega. A posta pola innovación é unha cuestión de presente
e de futuro, e é fundamental para incrementar a competitividade das nosas empresas.
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Os e as socialistas converteremos o I+D+i nun eixe de referencia das políticas da Xunta
de Galicia, con maior atención nos presupostos e apostando polo talento da nova axencia e dos centros asentados, potenciando a innovación e a investigación nas universidades, centros públicos e empresas privadas ao servizo de Galicia e da súa economía.
É por iso que o PSdeG é consciente de que a innovación é unha peza fundamental do
noso modelo de crecemento e competitividade da nosa economía e precisamos un enfoque claro e ambicioso neste eido.

UNHA APOSTA DE FUTURO: AS EMPRESAS BASEADAS NO COÑECEMENTO
O futuro económico de Galicia está fortemente vencellado á creación e expansión de
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empresas innovadoras e fundamentadas na tecnoloxía. Estas empresas son, en termos
xerais, máis dinámicas que o resto de empresas en moitas dimensións. As taxas de crecemento no emprego e na produción superan, por exemplo, a do resto de empresas que
non teñen unha base tecnolóxica. Ademais, o emprego que crean é de maior calidade,
sendo máis certo para as empresas máis novas, e teñen un alto grao de internacionalización da actividade que no caso das manufactureiras supera o 70%.

EMPRESAS DE BASE TECNOLÓXICA, I+D+I E FONTES DE FINANCIAMENTO
As empresas de base tecnolóxica atopan como principais obstáculos para a súa creación e desenvolvemento o baixo investimento en I+D, as dificultades de acceso a
fontes de financiamento e a menor cultura emprendedora. De todos eles, o principal
obstáculo ao que se enfrontan está na área financeira, destacando tanto a dificultade
para obter fondos propios como de acceso a fontes de financiamento alleo. O feito de
que se traten de proxectos con alta incerteza, con retornos a longo prazo onde a maior
parte do valor dos activos é intanxible e o grao de información asimétrica, dificulta o
acceso a fontes de financiamento tradicionais. Polo tanto, parece evidente que o incremento do ritmo de nacemento e o desenvolvemento e expansión das empresas
de base tecnolóxica xa existentes pasa ineludiblemente polo deseño de políticas
de I+D e de financiamento baseado en fontes alternativas.

A APOSTA POLO INVESTIMENTO PÚBLICO E PRIVADO PARA FAVORECER
A INNOVACIÓN
Unha parte moi importante do desenvolvemento económico vinculado á creación de
novas empresas e, en particular, daquelas cun alto contido tecnolóxico e vocación innovadora fundaméntase na presenza de inversores que apostan por proxectos de alto
risco, en etapas temperás e cun elevado contido inmaterial. Neste ámbito destacan o ca-
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pital risco, en particular o Venture Capital, os Business Angels, as aceleradoras, os instrumentos públicos (CDTI e Enisa) e o micromecenado ou crowdfunding. Estas fontes de
financiamento empresarial canalizan os seus recursos principalmente a pequenas
e medianas empresas creativas e, moitas delas, con base tecnolóxica, por medio
das cales estas sociedades obteñen os recursos de capital ou débeda necesarios para o
desenvolvemento dos seus proxectos de inicio ou crecemento.

O FRACASO DE FEIJÓO: O ATRASO GALEGO EN EMPRESAS CON BASE
TECNOLÓXICA E GASTO EN I+D+I
Nesta liña, de media este sector dá emprego ao 6,6% da poboación ocupada, sendo tan
só cinco comunidades autónomas as que roldan ou superan o 10% (País Vasco, Navarra,
Aragón, Cataluña e Madrid). No caso galego, o peso dos sectores tradicionais ponse
de manifesto, xa que o emprego das empresas de base tecnolóxica non chega ao
5%, e está por debaixo da media española, situándose na undécima posición.
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDxt_941x-AJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_psdeg_20…

100/193

13/10/2019

BASES PROGRAMÁTICAS

O mesmo acontece co gasto en I+D, que, como indicamos anteriormente, é, xunto co financiamento, un dos catalizadores básicos para o fomento da creación e expansión de
empresas de base tecnolóxica. Pois ben, os datos apenas causan dúbidas e, loxicamente, as rexións con maior gasto en I+D son tamén as que teñen unha maior porcentaxe
de emprego en empresas de base tecnolóxica. Galicia, cun 0,86%, dista considerablemente da media española e, en particular, do investimento feito polas rexións
cunha economía máis baseada no coñecemento.
En rexións como Galicia, onde o peso do sector tecnolóxico é baixo, o investimento
público debería asumir un papel máis dinamizador, a partir do cal se poidan xerar
actividades de futuro e sementar para a creación de novos sectores. Un exemplo
pode ser a aposta polo centro para aeronaves non tripuladas en Rozas (Lugo), que pode
sentar as bases para o desenvolvemento futuro dunha industria aeronáutica xa incipiente nesta comunidade.

O COMPROMISO: DUPLICAREMOS O GASTO EN I+D
Duplicaremos o gasto en I+D para converxer a medio prazo coa media española. Favorecer, deste modo, a actividade desenvolvida polos institutos e centros de investigación,
as universidades e as empresas.
A necesidade de avanzar nas fontes de financiamento alternativas.
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IMPULSO AO CAPITAL RISCO
Demóstrase como as rexións españolas máis prósperas destacan polo nivel de emprego en empresas baseadas na tecnoloxía, e son as que dispoñen de máis recursos destinados a I+D e de máis recursos financeiros a través de intermediarios
alternativos. A nivel rexional, Galicia situouse entre as cinco comunidades que recorreron en maior medida ao financiamento a través de capital risco no período
2007-2014. No ano 2014, un total de 185 empresas figuraban financiadas con capital
risco, comprometendo máis de 819 millóns de euros. Ademais, a maior parte dos investimentos oriéntanse a etapas temperás e de pouca contía. En concreto, o Venture Capital
galego financiou entre 10 e 16 operacións anualmente, sendo o ano 2014 o que máis
investimentos rexistrou, pero de importes moi baixos. Se analizamos o total investido
e o número de proxectos financiados no período 2011-2014 vemos que Galicia ocupa
a sexta e a oitava posición respectivamente. En xeral, obsérvase unha redución dos
fondos e unha aposta por un maior número de proxectos de pouca contía, sendo o
capital expansión o máis prexudicado. Por outra banda, dentro destes fondos inclúese a actividade de Sodiga, que non é capital risco propiamente dito. Por outra
banda, o País Vasco no mesmo período investiu o dobre que Galicia.
Galicia conta cun número suficiente de operadores que teñen unha boa cualificación
na selección e no asesoramento e seguimento de proxectos. A estrutura do sector de
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capital risco galego mostra un certo desenvolvemento do sector institucional e a
falla de actividade do sector privado. A análise pormenorizada reflicte a escasa dimensión ou actividade de boa parte delas, en particular do sector privado, que impide
que acheguen o financiamento que precisa o sistema empresarial galego. Por outra
banda, deberían xogar un papel máis activo a través da creación de fondos específicos
de investimento en empresas galegas, da coinversión con outros axentes galegos
ou de fóra da rexión, e o aumento dos recursos dispoñibles. Destaca en particular a
ausencia de fondos creados ao amparo do ICO para investir en empresas galegas.
A xuízo dos xestores das principais sociedades de capital risco, o incremento do número
de empresas de base tecnolóxica e o financiamento destinado a estas ten como actor
principal o coñecemento que sae das universidades, a capacidade dos inversores para
avaliar proxectos de longo prazo, e a maior coordinación entre os centros tecnolóxicos
e os universitarios.
NOVAS FORMAS DE FINANCIAMENTO: OS BUSINESS ANGELS
O financiamento a través de Business Angels está a gañar peso dentro dos recursos
dedicados a startups, sobre todo dando apoio a proxectos de menor contía, onde xa
representan máis do 18% das operacións. Este intermediario actúa de forma complementaria co capital risco e cobre un segmento moi interesante ao tratarse de fases
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incipientes onde poucos axentes desexan investir e onde principalmente destacan os
sectores intensivos en tecnoloxía.
A situación particular de Galicia destaca porque, a pesar de ter redes, coa excepción de Redinvest, estas carecen de actividade e apenas contribúen ao financiamento das empresas. Se temos en conta que o fluxo de proxectos é cada vez maior,
segundo os responsables das sociedades galegas de capital risco, estamos nunha situación na que a falla de fondos pode lastrar o nacemento e expansión das empresas.
Esta situación ten un claro reflexo na contribución deste instrumento no financiamento
de startups en Galicia, onde é practicamente nula e, polo tanto, nin as redes galegas
nin as de fóra de Galicia son a día de hoxe unha ferramenta relevante. Ademais, os
proxectos galegos non captan investimento doutros Business Angels de fóra da comunidade, e catro comunidades concentran o investimento e o número de proxectos.
MELLORAR O FINANCIAMENTO PÚBLICO
O financiamento público proporcionado polo CDTI e Enisa xoga un papel fundamental
dentro dos instrumentos de apoio a novos proxectos, se ben no período 2012-2014 reduciuse considerablemente o financiamento e número de proxectos financiados,
se ben estes últimos en menor medida. A distribución territorial amosa novamente
unha importante concentración do investimento en Madrid e Cataluña. Galicia é a sétima receptora de operacións de financiamento no período 2013-2014, cun total de 45
proxectos e un investimento de 6,8 millóns de euros. Destaca a importante redución en
2014, que non chegou ao millón de euros en doce investimentos de moi pequena contía.
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O CROWDFUNDING
Finalmente, o financiamento colectivo ou crowdfunding é un sistema de cooperación
que permite a calquera persoa creadora de proxectos reunir unha suma de diñeiro entre moitas persoas para apoiar unha determinada iniciativa. Referíndonos ao conxunto de España, o tipo de plataformas que predomina son as de recompensa. Por outra
banda, as de tipo investimento e préstamos son as que teñen un menor peso. O menor
peso deste tipo de plataformas podería indicar que aínda están en fase de arranque. A
nivel territorial apenas hai datos e os poucos existentes permiten concluír que o tipo de
financiamento é de recompensa e doazón, para apoio principalmente a proxectos culturais, mentres que o financiamento investidor e prestamista teñen un peso marxinal.
Actualmente poderíase concluír que para o caso concreto de Galicia non posúe ningunha plataforma asentada en Galicia.
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APOSTA POLO PERSOAL INVESTIGADOR GALEGO
A crise económica e a política de recortes levou tamén á perda dun importantísimo
número de investigadores como consecuencia do descenso acelerado de proxectos por
falla de financiamento e apoio.
Así mesmo, é preciso regular o status do persoal investigador e apostar claramente por
recuperar estes investigadores e investigadoras como unha das máis importantes bases
da nosa economía.

PROPOSTAS DE MELLORA
En definitiva, a prosperidade e a boa marcha da nosa economía dependen en gran medida do tecido empresarial e, en concreto, das empresas que poden achegar un maior
valor engadido e que na maioría dos casos pertencen ao sector das novas tecnoloxías.
Debido ás características propias deste tipo de entidades, as novas formas de financiamento son claves para a súa creación e expansión. Obsérvase como no caso de Galicia
é preciso artellar un conxunto de medidas que incrementen a taxa de creación de empresas baseadas no coñecemento, entre as que destacamos:
1. Elaboraremos un novo Plan Galego de I+D+i ambicioso e cunha forte dotación
económica que nos permita duplicar o gasto en I+D para converxer a medio prazo
coa media española e favorecer, deste xeito, a actividade desenvolvida polos institutos e centros de investigación, as universidades e as empresas.
2. Redefiniremos o papel do GAIN como entidade xestora da innovación en Galicia.
3. Impulsaremos o uso da maior cantidade posible de fondos europeos para que
estes non se devolvan a Europa.
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4. Igual que se fala de blindar o gasto en educación, sanidade e pensións, incluír
nesta cesta o I+D.
5. Impulsaremos o investimento público como elemento dinamizador, a partir
do cal se poidan xerar actividades de futuro e sementar para a creación de novos sectores e impulsar os emerxentes, seleccionando os ámbitos estratéxicos de
investimento, tales como as novas enerxías, o aeronáutico, a biotecnoloxía, as
TIC e a saúde, onde o investimento público axude a sentar as bases para o posterior asentamento de empresas interesadas nestes tipos de proxectos.
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6. Aumentaremos os recursos destinados a capital risco. Isto pasa fundamentalmente por incrementar a capacidade financeira de Xesgalicia e dos operadores
que demostran habilidades para seleccionar bos proxectos e acompañalos, incrementando a súa taxa de éxito, como son Unirisco e Vigo Activo. En concreto, sería
desexable triplicar os recursos dispoñibles das sociedades que operan en Galicia e
atraer a atención de investidores nacionais ou estranxeiros.
7. Ademais de capital risco, é preciso o capital paciente, que aposte por proxectos
a longo prazo e asuma o risco que nin sequera as novas fontes de financiamento
son capaces de aceptar.
8. Impulsar coas entidades bancarias privadas o desenvolvemento do capital risco
privado e a maior implicación das sociedades dependentes de entidades financeiras
que operan en Galicia mediante a coparticipación en proxectos con axentes locais.
9. Crearemos un fondo de capital risco ao amparo do ICO para financiar a expansión de empresas galegas con potencial de crecemento.
10. Actuar activamente na configuración de redes galegas transfronteirizas de Business Angels para mellorar a capacidade financeira destas e a interacción entre os
axentes privados.
11. Poñer en marcha redes de crowdfunding de préstamo e capital apoiadas nas
institucións financeiras existentes na comunidade.
12. Definiremos o Estatuto do Persoal de Investigación do sector público.
13. A xestión da innovación farase con regras claras e unha alta transparencia por
parte do sector público, e potenciaremos un Observatorio da Innovación Galega,
que en contacto cos axentes públicos e privados relevantes analice e estude a evolución e as posibilidades de futuro do I+D+i.
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MEDIO RURAL: O NOSO COMPROMISO COA AGRICULTURA,
A GANDERÍA E A POLÍTICA FORESTAL
O goberno de Feijóo non foi quen de impulsar o medio rural galego, e os e as socialistas
comprometémonos a unha política revitalizadora do medio rural galego.
1. Orgullosos do rural. Temos que recuperar a motivación e o valor de vivir no
rural e vivir do rural. Mellorar as condicións de vida da poboación no territorio rural galego, especialmente a través da creación de emprego e do aumento da renda
dos gandeiros, agricultores e silvicultores.
2. Nin unha hectárea máis abandonada. A falta de obxectivos e perspectivas a
medio e longo prazo fixo que as actividades vinculadas ao territorio foran cada vez
tendo menor interese. É o momento de aproveitar a enorme calidade das nosas
terras e o noso clima para producir para mercados nos que se valoren os nosos
produtos, calidade diferenciada como denominacións de orixe, indicacións xeográficas, produtos ecolóxicos.
3. Apoio ás iniciativas e emprendemento no medio rural. A aposta por unha
administración proactiva e comprometida e un servizo de apoio a todas as iniciativas en todas as súas fases fará que o emprendemento se estenda a todo o territorio.
Este plan de expansionismo terá como obxectivo unha clasificación inicial de todas
as explotacións agrarias e un plan de acción das explotacións agrarias.
4. Agricultura a tempo parcial como opción atraente. Moitas son as galegas e os
galegos con interese en poñer en marcha iniciativas vinculadas ás actividades agrarias como complemento aos seus traballos. A aposta por unha agricultura/gandería/silvicultura a tempo parcial pode supoñer un impulso nas rendas das familias e
unha dinamización de moitos espazos rurais.
5. Planificación e organización de sectores e territorios. Se algo caracterizou
Galicia nos gobernos da dereita foi unha inacción que acabou producindo conflitividade e abandono. Partindo das Directrices de Ordenación do Territorio, definirase un modelo de planificación para cada espazo rural. Levarase a cabo unha acción
integral de desenvolvemento económico fundamentado no devandito modelo planificado. Un dos obxectos prioritarios será a mellora das infraestruturas no medio
rural, a creación e adaptación das existentes.
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6. Especial esforzo terá a planificación de actividades nas zonas desfavorecidas de
montaña e da Rede Natura 2000.
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7. Administración proactiva. Promover a coordinación e o desenvolvemento de
estratexias conxuntas, interdepartamentais e interadministrativas, que poñan en
marcha iniciativas e apoien todas aquelas que xurdan no medio rural. Desde a
Xunta de Galicia poñerase en marcha unha rede de apoio a modelos de negocio que
xestionen e aproveiten os recursos endóxenos (agrogandeiros e forestais).
8. Observatorio do sector agrario. Un organismo público no que estean presentes todos os representantes dos diferentes sectores e que terá a función de achegar
datos da situación que atravesan, previsibles para as producións agrarias galegas.
Analizará a lexislación, as políticas e os sectores a nivel estatal, europeo e mundial,
elaborando informes e recomendacións para a mellora da competitividade das nosas explotacións e agroindustrias.
9. Peche de ciclos produtivos como base da produción alimentaria de calidade.
Apóstase por fortalecer un sector con capacidades de atender as demandas cada
vez máis esixentes das persoas consumidoras e de competir no mercado internacional pola vía da distinción de calidade, ao tempo que se optimizan os recursos. A
produción de alimentos de calidade é un dos principais activos da economía galega. Promoveremos a utilización, consumo e distribución de produtos agroalimentarios galegos para poñer en valor os nosos recursos e para xerar riqueza mediante
o peche do ciclo produtivo no noso país.
10. Sustentabilidade. Crecemento sustentable, territorio, agricultura, gandería
e montes.
11. Innovación. Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade
do produto galego que fixe a poboación ao medio rural. Fomentar a innovación e a
calidade diferenciada no eido agroalimentario.
12. Asociacionismo e cooperación. Impulso do asociacionismo agrario para poder
acceder ao mercado en condicións máis favorables, a través da organización da
produción e da comercialización.
13. Incentivar a mobilidade de terras. Propiciar que a superficie útil abandonada
sirva para aumentar a base produtiva e impulsar as concentracións parcelarias
a través do BANTEGAL, con acompañamento dun plan de avaliación ambiental e
plans de aproveitamento de cultivos.
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AGRICULTURA
A agricultura segue a ser non só un dos nosos sectores estratéxicos, senón tamén unha
ferramenta importantísima para fixar poboación e manter a nosa capacidade produtiva alimentaria en Galicia. A aposta por unha agricultura de calidade, moderna, xeradora de emprego e innovadora debe ser un obxectivo do noso país.
Viño. Converteuse nun sector esencial desde un punto de vista económico, social e ambiental para cada vez máis amplas comarcas de Galicia e para o conxunto da rexión.
Son moitas as familias de galegos e galegas que teñen neste sector a súa principal fonte
de ingresos, pero son tamén moitas as que obteñen unha fonte de ingresos adicionais á
súa renda principal. Estas familias ou propietarios e propietarias de vides tamén deben
ser apoiados desde a administración autonómica.

Propostas concretas
1. Actualización do censo de produtores en todas as D.O. e aprobación de contratos
homologados en todas as zonas produtoras, de xeito que o prezo final do viño estea
indexado no prezo que se paga pola uva e o valor repercuta en toda a cadea produtiva.
2. Aposta por un plan de investigación aplicada desde a produción, a transformación e a distribución de todos os produtos derivados da uva para incrementar a súa
competitividade e visualización no exterior de Galicia.
3. Poñeranse en marcha actuacións para incrementar a produtividade das explotacións de viñedo, cumprindo ao mesmo tempo coas condicións de respecto ao medio ambiente, mantemento da paisaxe e seguridade no traballo. Para iso levarase
a cabo un plan de expansionismo integral sobre o cultivo do viño que terá como
destinatarios a todos os produtores de xeito gratuíto.
4. Aposta por desenvolver viñedos de xeito ecolóxico e en zonas da Rede Natura
2000 mediante o apoio ao asociacionismo, formación e plans de promoción do viño
obtido. Integrar a viticultura co turismo e a gastronomía mediante plans de promoción, tanto dentro como fóra da rexión.
5. Plan de promoción dos viños galegos nos medios de comunicación especializados e xeneralistas. Plan de desenvolvemento de novos produtos orientados a consumidores diferentes aos tradicionais. Plan de promoción da augardente, licores e
queimadas específicas de Galicia no exterior. Plan para o posicionamento en internet e nas redes sociais dos viños e licores de Galicia, así como a venda directa ao
consumidor final de pequenas cantidades. Plan de promoción dos viños e licores
galegos na rede HORECA fóra de Galicia. Plan de promoción dos viños galegos nas
escolas de hostalería e gastronomía de España e Portugal.
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Pataca. o cultivo de pataca pode ser outra das actividades para a agricultura a tempo
parcial. Para manter os produtores actuais e incrementar novos produtores parciais
levaranse a cabo actuacións como o incremento das subzonas da IXP pataca de Galicia.

Propostas concretas
1. Fomento da implantación dos contratos homologados e condicionamento das
axudas públicas á sinatura destes. Amparar máis variedades de patacas, baseándose na calidade proveniente dun código de boas prácticas agrícolas, do territorio
e da tradición, e amparar ademais as patacas de consumo frescas, novas preparacións, envases e outros elaborados. Novos criterios, como produción máxima por
hectárea segundo a variedade, e outros criterios tecnolóxicos e sensoriais.
2. Aposta por un plan de I+D para o sector, de xeito que permita modernizar os
controis de xeito telemático por parte dos agricultores e agricultoras industriais,
baseándose máis en inspeccións finalistas e sancións por incumprimentos. Promover a investigación en sementes autóctonas e alóctonas adaptadas.
3. Modernizar a xestión e transparencia da emisión de contraetiquetas, proporcionándoas aos produtores. Fomentar a mellora das estruturas produtivas, canles de
distribución, comercialización e transformación, mediante axudas ao sector. Apostar por unha interprofesión eficiente e con instrumentos de actuación viables, na
que teñan cabida os produtores, consumidores e a distribución.
Horta e flor. Apoio ao funcionamento dos consellos reguladores e aos investimentos
relacionados coa produción e a comercialización de produtos de calidade.

Propostas concretas
1. Plan de axudas para mellorar a tecnificación das explotacións a través de programas formativos. Fomento no investimento en tecnoloxías e maquinaria agrícola
en común, na transformación e comercialización. Axuda para garantir a prevención, defensa e control da sanidade animal e da protección dos cultivos, axuda para
impulsar o asociacionismo e a colaboración para organizar e poñer en marcha
proxectos en común.
2. Plan para impulsar o consumo do produto galego, pola súa alta calidade fronte
a outras producións foráneas, mediante campañas de promoción e publicidade,
tanto dentro como fóra da rexión. Potenciar a apertura de novos mercados e os beneficio do comercio electrónico. Poñer en marcha unha mesa de consenso de todo
o sector produtor, as cooperativas e a distribución, para acordar mecanismos de
indexación de prezos e a sustentabilidade do sector.
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Castaña. Produción moi interesante para a dedicación a tempo parcial ou para completar rendas doutros agricultores e gandeiros profesionais. Levarase a cabo un plan
de mellora das canles de distribución e comercialización baseada nas cooperativas ou
agrupacións de produtores.

Propostas concretas
1. Posta en marcha de novas liñas de investigación para a elaboración de novos
produtos derivados da castaña. Posta en marcha de programas formativos no sector da restauración e da hostalería sobre o uso da castaña. Plan de difusións das
vantaxes para a saúde do consumo de castañas.
2. Plan de expansionismo para a formación dos produtores e produtoras. Subvención ás plantacións de calidade e a loita biolóxica contra os patóxenos. Establecemento de programas de emprego dirixidos á xente nova, como a creación de
empresas viables e con futuro no sector (mantemento de soutos, transformación
de produtos...).
3. Impulso dun Plan de recuperación e mantemento de soutos.

GANDERÍA
Propostas concretas
1. Vacún Leite. Promoveremos un Programa Integral de Actuación para o Sector Lácteo. O sector lácteo, estratéxico para a nosa economía, non depende só de
produtores, industrias e goberno, senón tamén dos distribuidores e das persoas
consumidoras. Traballaremos para que o prezo do leite sexa tratado dignamente,
tanto en orixe como nos puntos de venda. As ordes de axudas dirixidas ás industrias agroalimentarias que operan en Galicia priorizarán as cooperativas e empresas que lles paguen un prezo digno aos produtores e produtoras.
2. Vacún Carne. Este sector xoga un papel esencial para manter a actividade económica en moitas comarcas de Galicia, nas cales non se xeraron moitas alternativas. O papel esencial desde o punto de vista social e ambiental que xogan estas
explotacións debe facer que sexa atendido de forma preferente pola administración
autonómica, que se concreten nunha aposta por incrementar as axudas directas a
aquelas explotacións cun comportamento social e ambientalmente responsable.
Desde a administración poñerase en marcha, de xeito regular e programado, a
mesa da carne.
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3. Tanto para agricultores a título principal como para aqueles que o fagan a tempo parcial, este sector debe ser unha oportunidade rendible e da cal se poida vivir
ou completar rendas. Potenciar a autonomía alimentaria das explotacións en base
á produción de forraxe.
4. Aposta por amparar a case totalidade da produción baixo marcas de calidade
diferenciada, como o de “Tenreira Galega”, de xeito que toda a carne que nace, se
cría e se sacrifica en Galicia quede amparada baixo unha marca de garantía de calidade. Impulso ás marcas de excelencia “VAC.1” para a comercialización do vacún
procedente dun proceso de cebo en base a forraxe. Posta en marcha de marcas
específicas para aquelas explotacións que, cumprindo os requisitos anteriores, realicen a súa actividade en zonas da Rede Natura 2000. Implantación dun sistema de
trazabilidade desde a explotación ata o cliente final nas marcas de garantía.
5. Apostar polo emprego nos matadoiros de sistemas de pesaxe unificados e homologados para unha correcta clasificación e valoración dos canais, así como a
posta en marcha de programas de formación neste senso, dirixidos aos gandeiros
e ás gandeiras.
6. Ovino – Cabrún. Este sector está destinado a desempeñar unha función en zonas
do territorio galego: ademais do beneficio económico directo, posibilita un mecanismo de loita contra os lumes. Posta en marcha dun plan, en conxunto co sector, para a
súa difusión e transformación en produción ecolóxica. Creación de marcas diferenciadoras de Galicia e busca de mercados fóra da rexión para a súa comercialización.
7. Porcino. Plan de apoio aos matadoiros e á industria de transformación galega
para valorizar os produtos derivados do porco. Posta en marcha de actuacións encamiñadas a favorecer a viabilidade das actuais explotacións, tales como axudas
directas a aquelas reformas das instalacións para o cumprimento da normativa en
materia de benestar e sanidade animal. Plan de promoción de consumo da carne
de porco.
8. Apoio á raza Porco Celta de Galicia en réxime ecolóxico e mediante a transformación e difusión de produtos derivados desta raza, tanto no interior de Galicia
como fóra dela.
9. Plan realista para conxugar a crianza tradicional de porcos no ámbito rural e as
matanzas tradicionais, de grande importancia social e tamén económica, e a lexislación sanitaria e de benestar animal.
10. Avicultura e cunicultura. Aposta por dar transparencia ao sector e ás relacións coa distribución. Posta en marcha dun plan para axustar o custo enerxético
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das granxas. Aposta pola transformación en produción ecolóxica para aquelas explotacións de menor dimensión. Plan de promoción, consensuado co sector, dos
beneficios para a saúde do consumo de coello e polo. Posta en marcha dun plan
de promoción de novos formatos para o consumidor destas carnes. Promoción nos
medios de comunicación especializados e xeneralistas de comida e restauración de
pratos con coello e polo.

POLÍTICA FORESTAL
O obxectivo é aumentar a produtividade e eficiencia do noso monte, facer máis competitiva a nosa industria forestal, reducir o número de lumes e a superficie queimada,
activar a xestión forestal sostible e integrar o monte na sociedade e no medio rural.
Un futuro desexable para o sector forestal é que fose percibido pola sociedade como
estratéxico, e de que a súa transformación obtivese un impacto positivo na riqueza e no
emprego de Galicia.
Necesitamos unha industria que aposte fortemente polo I+D+i e polo deseño de novos
produtos que aumenten valor engadido. É preciso que a industria se integre coa propiedade para que o recurso estea dispoñible cando sexa necesario e o propietario ou
propietaria participe da xeración de coñecemento.

Propostas concretas
1. Construír unha cultura forestal integrada no marco rural do noso territorio, dignificar as propiedades e titulares forestais, especialmente a figura dos
montes veciñais en man común e a dos veciños e veciñas comuneiros. Campaña de
divulgación nos centros de ensino.
2. Establecer puntos de encontro entre a sociedade e o sector forestal. Desenvolvemento de congresos e feiras temáticas que teñan a finalidade de punto de
encontro do sector (carácter profesional) e incorporen facetas de demostración e
divulgación (carácter social).
3. Creación de ferramentas de participación activa. Ampliar as funcións e composición do Consello Forestal e da Mesa da Madeira e crear os Consellos Forestais
de Distrito (en base á participación pública dos PORF), así como crear vías de participación de todo o sector nas políticas activas que se impulsen para o rural.
4. Un sector máis planificado e transparente. Ante a numerosa normativa existente, faise necesaria unha clarificación sobre o territorio, que ten que ir acom-
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pañada das ferramentas de difusión e información que permitan establecer as
obrigas e normas ás que está sometida cada unha das parcelas.
5. Formular unha xestión pública acaída ao século XXI, o que suporía a derrogación dos convenios e consorcios do século XX, establecendo unha serie de obxectivos claros para a nova xestión pública (vinculada coas zonas desfavorecidas ou de
alto valor ambiental (montes en hábitats prioritarios, cabeceiras de vacías...).
6. Impulso do asociacionismo e cooperativismo forestal. Vinculado ao asociacionismo e ao cooperativismo agrario poden crearse modelos específicos para o
sector forestal que permitan mellorar a eficiencia e profesionalización na xestión
de recursos (maquinaria compartida, central de compras e agrupación da venda
de produtos).
7. Apostar por un mercado máis transparente mediante a creación da figura do
taxador forestal e dunha rede homologada de taxadores, que se completaría co
impulso de lonxas comarcais de aproveitamentos do monte.
8. A Administración Forestal de Galicia elaborará unha normativa seguindo pautas non-intervencionistas nin penalizadoras para o medio rural. Posta en marcha
dun Plan Forestal para Galicia e dos PORF de forma participada. Establecer unha
planificación a nivel de parcela que permita concretar os elementos máis xenéricos
dunha planificación global. Todo isto apostando de forma decidida por unha participación pública que permita resolver os atrancos actuais do sector.
Un sector mellor formado e máis innovador. Revitalizaremos as escolas de formación, vinculadas ao persoal dos distritos forestais, tamén disporemos dunha rede de
asesoramento forestal que incorpore elementos de demostración (parcelas de demostración) e permita achegar novas técnicas e modelos ao sector.

Propostas concretas
1. Revitalizaremos os centros de investigación e tecnolóxicos vinculados ao sector.
Crearemos un plan de innovación e de transferencia específico que aposte pola diversificación de técnicas, modelos e produtos que poidan saír do noso monte.
2. Incorporación das novas tecnoloxías que permitan o desenvolvemento transversal do resto de medidas e acheguen a información e o coñecemento a todas as
partes da cadea monte-industria.
Un sector máis diversificado. Aposta pola certificación forestal e a custodia do territorio a través do impulso decidido destas ferramentas nos montes en xestión pública e
na promoción e difusión do seu uso entre a sociedade.
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Propostas concretas
1. Creación da marca “Madeira de Galicia” para aquelas madeiras que reúnan unhas
determinadas condicións para a comercialización baixo o logo “Madeira de Galicia”,
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que melloraría a imaxe da materia prima producida en Galicia. Comercialización da
produción primaria. É imprescindible a creación dunha infraestrutura piloto-dixital,
tipo lonxa, cun funcionamento similar ao utilizado nos mercados de abastos.
2. Promoveremos a implicación das corporacións locais, facilitando o uso alternativo destes espazos ao establecer unhas notables sinerxías entre as persoas produtoras e as persoas consumidoras; aumentará a transparencia e mobilidade da
produción mediata (fungos, froitos...) e xeraranse rendas complementarias no medio rural.
3. Impulsar a creación de novas industrias forestais vinculadas á potencialidade
do monte, especialmente as vinculadas ás segundas transformacións e ás novas
oportunidades de mercado (bioeconomía, biorrefinería, biocombustibles, produtos
non-madeireiros vinculados á saúde, decoración, servizos ambientais...). É preciso
realizar unha aposta decidida cara á innovación, diversificación e internacionalización de toda a cadea monte-industria.
Montes Veciñais en Man Común (MVMC). Este tipo de figura de propiedade segue
sen estar aproveitado e xestionado de forma eficiente acorde aos tempos actuais e ás
diferenzas territoriais, demográficas e sociais de Galicia e aos fortes cambios acaecidos
desde a elaboración da lei ata o momento actual.

Propostas concretas
1. Elaborarase unha nova Lei de MVMC de Galicia e un Plan de Xestión do conxunto e de cada un dos MVMC integrado coa planificación forestal e o plan de desenvolvemento rural de Galicia. Revisarase a clasificación e o rexistro actual de MVMC.
Reconsiderarase a condición de comuneiro. Todos os MVMC terán un Plan de Xestión ou Proxecto de Ordenación que deixará perfectamente definido o seu deslinde
e marcaxe, do mesmo xeito que o listado dos seus propietarios.
2. O carácter de agrícola pecuario, forestal e industrial do MVMC é o que lle confire multifuncionalidade e apoio á sustentabilidade rural. Nos MVMC con parques
eólicos instalados ou programados, o chan pasará a ser clasificado como industrial,
o que tería a súa repercusión inmediata na indemnización pola súa ocupación por
parte das empresas eléctricas, e a conseguinte indemnización, superior á actual,
chegando a unhas porcentaxes similares ao que se produce noutros países da UE.
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O lume como síntoma. Os incendios forestais son o principal problema ambiental de
Galicia e a principal limitación para o sector forestal. O lume é un síntoma de gran número de problemas que afectan nos últimos anos a gran parte do rural galego, e obriga
a mellorar a política forestal de prevención e os medios de extinción. Incrementar progresivamente a porcentaxe de gasto destinada á prevención activa (silvicultura, resolución de conflitos, investimentos na ordenación do territorio, incremento da valoración
que se ten do monte...), contendo o gasto en extinción.
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Certificación e distintivo de calidade cinexética de Galicia. A certificación de calidade
pretende converterse nun modelo de xestión que permita, mediante os criterios que se
establezan regulamentariamente, fomentar os recursos cinexéticos e á vez harmonizar o
seu aproveitamento coa conservación da biodiversidade, garantindo a calidade das especies cinexéticas e dos ecosistemas naturais nos que se asentan e constituíndo un elemento
diferencial que potencie o desenvolvemento rural nas áreas desfavorecidas.

Propostas concretas
1. Establecerase o Rexistro galego de aproveitamentos da calidade cinexética, regulando de forma inmediata a certificación de calidade cinexética, establecendo os
criterios e o procedemento de obtención desta (como a madeira certificada con FSC
e PEFC), así como o uso do distintivo «Calidade Cinexética de Galicia».
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PESCA E MEDIO MARIÑO
O sector pesqueiro galego constitúe un sinal de identidade propia na historia e na realidade social de Galicia, constituíndo un elemento clave na nosa economía, así como
un patrimonio inmaterial característico do país. Fronte ao retroceso do sector pesqueiro que se produciu cos gobernos de Feijóo, os socialistas faremos unha aposta
decidida polo sector pesqueiro galego, fomentando o diálogo cos distintos axentes
do sector e buscando fórmulas que melloren a calidade de vida dos traballadores
do sector.
O balance do goberno de Feijóo na pesca é fondamente negativo: menos emprego
no sector, problemas coa asignación de cotas, fracaso de interlocución e falla de diálogo
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co sector, peor calidade de vida para os pescadores, máis burocracia... Feijóo foi nefasto para o sector pesqueiro galego, provocando a perda de case o 20% do emprego
no sector durante os seus anos de goberno. Non nos resignamos a que a pesca galega
perda peso e capacidade de interlocución a nivel europeo e nacional, nin que as competencias pesqueiras da Xunta sexan mal xestionadas polo PP. Cómpre un cambio de goberno que defenda o sector pesqueiro galego, que dialogue con el e que saiba xestionar
eficazmente as posibilidades de pesca do país.
A sustentabilidade da pesca, o avance tecnolóxico e innovación científica e a busca de
competitividade do sector teñen que ser combinados cun papel activo do goberno da
Xunta na defensa dos intereses da pesca galega en todas as institucións públicas, así
como co diálogo e planificación do sector.
A elaboración dunha Estratexia Galega do Mar e do Sector Pesqueiro e Acuicultura
debe ser unha das apostas máis importantes do próximo goberno galego para determinar unha folla de ruta integral que permita orientar a xestión pesqueira, acuícola e das
industrias relacionadas. Debemos impulsar a posición de Galicia á cabeza da innovación no sector pesqueiro impulsando medidas tendentes á apoiar o I+D+i pesqueiro e
de transformación.
Unha pesca que debe apostar pola sustentabilidade entendida como durabilidade e
equidade. A comunidade científica está advertindo desde hai décadas sobre a estreita
interdependencia que existe entre a dimensión económica, a social e a ecolóxica da acción do home. Porque a pesca non é só importante polo emprego que xera, senón que é
fundamental para fixar poboación e realizar unha correcta xestión dos nosos recursos
e materias primas, que contribúen a soportar a nosa economía e medio mariño.
Conxuntamente, é necesario desenvolver un Plan de Rexeneración Integral das Rías
Galegas, que permita conciliar a defensa do medio coa sustentabilidade e rexeneración
dos recursos e a potenciación do sector pesqueiro.
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Un aspecto fundamental que tamén impulsaremos os e as socialistas son as medidas
que garantan a seguridade marítima tanto pesqueira como de mercancías, para
evitar accidentes que poidan ter consecuencias económicas e medioambientais para o
noso país.
A acuicultura ao servizo do país. A Xunta aposta polo sector pesqueiro, os e as socialistas tamén defendemos a relevancia da acuicultura como un sector que ofrece posibilidades de emprego e desenvolvemento, asumindo que este desenvolvemento ten
que ser compatible coa sustentabilidade do medio natural e do sector pesqueiro. Así
mesmo, asumimos as posibilidades de desenvolvemento da acuicultura como algo propio do país, que, lonxe de ser obxecto de control por parte de capitais foráneos e internacionais, cómpre entender como un recurso propio do país para ser principalmente
desenvolvido por parte de profesionais galegos con experiencia no sector.
O novo Fondo Europeo da Pesca e os investimentos autonómicos e estatais representan unha nova oportunidade de modernizar e impulsar a nosa pesca e medio
mariño, e deben xestionarse de xeito eficiente e máis dialogado co sector.
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Apostamos por un modelo social, sostible e integral da explotación dos recursos pesqueiros, e non polo modelo más intensivo e privatizador que buscaba o goberno do PP
coa Lei de acuicultura, que tivo que ser retirada polo rexeitamento do sector.

MELLORA DAS CONDICIÓNS LABORAIS, SOCIAIS E DE IGUALDADE DA
XENTE DO MAR
Propostas concretas
1. Plan pola calidade de vida da xente do mar: defensa dos traballadores do sector en materia de pensións, seguros de mal tempo, flexibilización de pagamentos
en préstamos para investimento do sector, prevención de riscos laborais.
2. Voto dos mariñeiros embarcados. Desenvolvemento de iniciativas para que
haxa un cambio na normativa electoral que permita aos pescadores e mariñeiros
embarcados poder votar cando hai eleccións.
3. Aposta pola formación profesional e a capacitación no sector, achegando a
formación aos traballadores e peiraos. Fomentar medidas de formación profesional prácticas para a recuperación daqueles oficios de a bordo que están quedando
sen renovación xeracional.
4. Potenciar a Rede de Mulleres da pesca para promover a visibilidade do seu traballo e favorecer as políticas de igualdade.
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5. Renovación dos traballadores do mar e potenciación dos GALP (grupos de acción local do sector pesqueiro) como estimuladores dos procesos de adaptación daqueles
mariñeiros que o queiran deixar para establecérense en terra, e tamén como fomento de actividades económicas que compensen a perda de ingresos económicos
producida pola redución da frota.

POLÍTICA PESQUEIRA E XESTIÓN DAS PESQUERÍAS: APOSTA POR UNHA
PESCA GALEGA REGULADA E POLA SEGURIDADE MARÍTIMA
Propostas concretas
1. Fortalecemento da posición institucional do goberno da Xunta en materia
pesqueira a nivel nacional e europeo, así como mellora das relacións bilaterais nos
países nos que temos presenza da frota ou de industrias pesqueiras. Isto implica un
compromiso e unha maior acción institucional na defensa dos intereses do sector
pesqueiro galego ante institucións europeas, nacionais e de terceiros países.
2. Defensa das cotas para o sector pesqueiro galego e busca de acordos internacionais, tendo en conta situacións que non son satisfactorias e que os barcos
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galegos reduciron as súas posibilidades de pesca en diversos caladoiros, coma o
Gran Sol, ou que foron totalmente expulsados do caladoiro, como en Mauritania
e Marrocos. Neste senso, tentaremos romper o principio de estabilidade relativa
para que as empresas galegas poidan adquirir ou alugar dereitos de pesca doutros
países da Unión Europea.
3. Plan integral e efectivo contra o furtivismo e a pesca ilegal.
4. Apoio ás frotas de altura e grande altura, e defensa dos seus intereses e dereitos
de pesca e formulacións de armadores e asociacións do sector.
5. Apoio á renovación das frotas galegas de pesca, eliminando trabas administrativas e xerando medidas de apoio financeiro.
6. Apoio e defensa do sector da pesca e frota artesanal, que segue a ser un medio
de vida fundamental para milleiros de familias galegas.
7. Diálogo co sector do cerco e solución dialogada ao problema do reparto das cotas.
8. Apoio ás confrarías de pescadores de Galicia e ás asociacións representativas do
sector no seu proceso de modernización da actividade comercializadora.
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9. En relación ao marisqueo, apostaremos pola renovación da autorización e
a conversión en concesións administrativas daqueles dereitos que poidan ser
obxecto deste tratamento.
10. Avaliación e plan de actuación en relación á fonda caída da produción de
berberecho nas Rías Baixas, así como doutras especies como as ameixas.
11. Apoio ao sector da miticultura, e particularmente ao cultivo do mexillón nas
bateas das rías galegas, pola súa importancia no emprego e na industria conserveira do país.
12. Desenvolvemento de medidas de seguridade marítima, mellorando os medios
existentes en materia de seguridade, localización e salvamento.

ACUICULTURA
Propostas concretas
1. Aposta pola potenciación dunha rede galega de criadeiros e minicriadeiros
de bivalvos, así como de hatcheries de diversas especies que eviten a importación de crías de fóra de Galicia.

POLÍTICA ESTRUTURAL, CALIDADE DIFERENCIADA, XESTIÓN
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SUSTENTABLE E EFICIENTE DA PESCA
Propostas concretas
1. Fondos FEMP: utilización máxima e eficiente destes nas súas distintas liñas de
axuda, apoiando economicamente as propostas do sector e evitando que ao remate
do programa se teñan que devolver fondos á UE.
2. Fomentar medidas para o incremento do consumo de peixe similares ás que a
nivel español viña realizando o extinto FROM e agora o MAGRAMA.
3. Plan pola valorización e promoción dos produtos da pesca galega e trazabilidade dos produtos: no escenario actual no que caen os prezos dos produtos
do mar e o consumo de produtos pesqueiros ten debilidade, o goberno da Xunta
formulará unha nova conceptualización e un plan de dinamización do consumo de
produtos mariños galegos.
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4. Impulsaremos a promoción das marcas de calidade e sinais de identidade
para os produtos pesqueiros galegos, apostando pola denominación de orixe do
produto galego, e, en particular, desenvolveremos unha política de promoción do
produto pesqueiro galego cunha trazabilidade máis avanzada.
5. Impulso e mellora das Áreas Mariñas Protexidas para que as existentes funcionen adecuadamente, facendo melloras nas reservas mariñas de Lira e Cedeira,
así como o desenvolvemento de novas áreas co fin da recuperación dos recursos
pesqueiros e marisqueiros.
6. Análise e avaliación dos efectos dos lodos depositados no contorno da Illa
de Sálvora, e tratamento da situación en función da diagnose técnica acadada.
7. Potenciación da innovación no sector pesqueiro, cunha plena utilización dos
fondos FEMP.
8. Defensa da pesca sostible dentro da sustentabilidade de cada ecosistema, cun
plan de acción que favoreza a sustentabilidade das especies e o respecto ás especies protexidas.

INDUSTRIAS PESQUEIRAS: APOSTAR POLA INNOVACIÓN E O DESENVOLVEMENTO DA INDUSTRIA PESQUEIRA GALEGA
Propostas concretas
1. Promoveremos incentivos á transformación dos produtos pesqueiros para
a creación de valor, así como novos sistemas de comercialización e novas formas
de presentación dos produtos.
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2. Potenciar a promoción gastronómica dos produtos pesqueiros galegos.
3. Plan Estratéxico da Conserva e do Conxelado, e potenciación destes ámbitos industriais.
4. Investigación e innovación ao servizo dun enfoque que compatibilice a conservación dos recursos pesqueiros e do medio mariño co desenvolvemento económico do sector. Desenvolvemento de liñas prioritarias de investigación: sistemas
de produción de sementes, aproveitamento de descartes, combustibles, toxinas,
mareas vermellas...
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5. Impulso ás accións de promoción exterior da calidade dos produtos elaborados polas industrias pesqueiras galegas.
6. Impulso e acompañamento do sector nas institucións estatais, europeas e internacionais en que se debatan intereses das empresas galegas.

PATRIMONIO, DEPORTES NÁUTICOS E TURISMO MARIÑEIRO
Propostas concretas
1. Potenciar a promoción sociocultural das comunidades pesqueiras e as accións
de posta en valor do noso patrimonio pesqueiro.
2. Facilitar e promocionar as novas formas de Blue Economy, principalmente o
turismo mariñeiro (pesca-turismo) e deportes náuticos e de risco, vinculados
ás actividades marítimas e pesqueiras que leven tamén á diversificación do propio
sector pesqueiro e sexa un novo nicho xerador de emprego.
3. Aproveitar os novos fondos GALP para impulsar proxectos empresariais vinculados á valorización do litoral, actividades náuticas, pesqueiras, turísticas, gastronómicas e deportivas, así como as que teñan que ver coa valorización e innovación
en terra do sector marítimo-pesqueiro.
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ENERXÍA
A enerxía é un dos motores de creación de emprego do sector industrial, tanto no seu
sentido máis estrito (industria pesada en fabricación de compoñentes) coma noutro
derivado, como os servizos (enxeñerías, instaladores, montadores...), e é fundamental
para o desenvolvemento económico sostible. As liñas estratéxicas do PSdeG-PSOE para
impulsar a creación de empregos no sector da enerxía durante os vindeiros anos implican o fomento da eficiencia enerxética, o impulso de fontes renovables e o saneamento
de instalacións enerxéticas (electricidade, calefacción, gas natural...) pouco eficientes,
entre outras.
As fontes renovables caracterízanse por unha deterioración ambiental moito menor
que as convencionais, pero a día de hoxe o custo por unidade de enerxía útil é, en termos xerais, superior que usando as convencionais (petrolíferas, carbón, gas natural...).
No caso da biomasa, non existen infraestruturas suficientes para que o aproveitamento
sexa xeneralizado. A produción de electricidade usando a enerxía fotovoltaica, eólica
ou a cadea de produción da biomasa son recentes e, en xeral, son tecnoloxías que precisan dun apoio extra para poder competir coas convencionais.
Nesta liña debemos destacar que Galicia é especialmente idónea para a explotación
das fontes renovables, que, ademais de diminuír a dependencia do exterior, utilizan
recursos propios e permiten xerar empregos na comunidade autónoma. En eólica, Galicia ten unha capacidade e potencialidade importantes, mentres que as tecnoloxías
fotovoltaicas, a microcoxeración e o aproveitamento da biomasa para producir enerxía
eléctrica terían unha aplicación inmediata en granxas, hoteis ou instalacións de tamaño medio da nosa xeografía.
Os socialistas galegos e as socialistas galegas sabemos da importancia da enerxía para
a economía, a industria e a sostenibilidade dun sistema, así como da súa importancia
para as empresas e as familias galegas. Desde sempre, Galicia ten un forte potencial
en materia enerxética, con grandes centrais e con grandes posibilidades para o desenvolvemento das enerxías renovables, e cómpre un plan de acción e medidas efectivas
para potenciar e modernizar o uso de enerxías como a eólica, solar, xeotérmica e
hidroeléctrica.
Enerxía en clave galega. Os e as socialistas comprometémonos a promover especialmente aquelas fontes enerxéticas respectuosas co medio ambiente que permiten un
desenvolvemento endóxeno no país. Este é o caso da biomasa ou a xeotermia, que tewebcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDxt_941x-AJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_psdeg_20…
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ñen unha potencialidade de contribución significativa á xeración de renda e emprego
en Galicia.
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DIVERSIDADE DE FONTES ENERXÉTICAS
Fomentaremos fontes alternativas aos derivados do petróleo, buscando unha menor
dependencia enerxética e a diminución dos derivados enerxéticos importados. Así mesmo, resulta fundamental intensificar medidas de aforro enerxético, incluíndo un renovado plan de aforro enerxético no sector público galego e nas empresas que contratan
coas administracións públicas.
No campo das enerxías renovables e a eficiencia enerxética, Galicia ten aínda moito que
avanzar. Hai uns anos, Galicia era punteira especialmente no sector eólico, pero os anos
de parón dos gobernos populares, tanto en Madrid como en Santiago, fixeron que se destruíra unha gran cantidade de postos de traballo que a devandita industria asentara en
Galicia. Paralelamente, o PP non foi quen de impulsar adecuadamente outros tipos de
enerxías renovables como a biomasa, o biogás, a xeotermia ou a solar; de xeito que o
sector está deprimido e centrado en procesos xudiciais contra a administración galega.
O gas natural constitúe unha fonte enerxética alternativa ao petróleo, producindo
menos emisións e permitindo aforros económicos. Os e as socialistas potenciaremos
a rede de distribución de gas natural para facilitar que chegue á maior parte do territorio e da cidadanía.
A enerxía solar ten posibilidades que hai que explotar. A enerxía solar hai que fomentala nos edificios públicos.
Hai posibilidades de desenvolvemento enerxético aproveitando o medio mariño galego, apostando pola enerxía eólica offshore, near shore e undimotriz, para o cal hai que
desenvolver esforzos de I+D+i liderados pola Xunta de Galicia.

A BIOMASA COMO COMBUSTIBLE TÉRMICO
A potencia instalada en eólica e biomasa está por debaixo do potencial galego. A biomasa é unha opción de futuro para a sociedade galega, e carecemos de infraestrutura
adecuada para a súa explotación.
Débense estimular aqueles proxectos que permitan un desenvolvemento endóxeno
sustentable do contorno rural, baseado no aproveitamento enerxético da biomasa para
usos industriais e residenciais (xeración de calor).
A biomasa é unha oportunidade enerxética para a comunidade galega, e é necesario o
impulso dun programa enerxético desde o goberno da Xunta para desenvolver as súas
oportunidades. É un combustible idóneo para o modelo de poboación dispersa e os
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDxt_941x-AJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_psdeg_20…
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prezos son competitivos, pero carécese dunha infraestrutura potente que permita o me-
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llor funcionamento na recollida de biomasa (residual, cultivada...), no seu tratamento
e posterior conversión en pellets e finalmente na venda e entrega ao consumidor final.
Os e as socialistas pretendemos acadar a implantación adecuada do ciclo integral da
biomasa desde a recollida nos montes ata o consumo en caldeiras. Se non se formula de
forma integrada, este ciclo actualmente non é economicamente rendible polo minifundio que existe na comunidade autónoma. As actuacións deben ir encamiñadas á produción (apoio de fábricas de pellets e biomasa), ao apoio á implantación de caldeiras de
biomasa mediante axudas para a súa instalación e, finalmente, a unha política de apoio
mediante axudas loxísticas á distribución, coa que podería acadarse a rendibilidade
das instalacións. Outra medida para considerar é o fomento de plantas de microcoxeración que usen como combustible a biomasa.
Ademais, en materia enerxética, Galicia pode liderar na península a explotación de
enerxía por xeotermia. A nosa comunidade ten un gran potencial xeotérmico, principalmente nas zonas de maior afloramento de augas termais (Ourense e Pontevedra), e
tamén polas características xeolóxicas especiais de Galicia (graníticas). O interese enerxético destes xacementos é moi relevante, e vai mais aló da actividade vencellada ao
termalismo, pois Galicia conta co único clúster a nivel estatal de enerxía xeotérmica,
os mellores e máis formados medios humanos e técnicos cobren toda a cadea de valor
desta enerxía, na que Galicia é toda unha potencia.

ENERXÍA E ECONOMÍA GALEGA
As fontes enerxéticas autóctonas xeran un maior volume de renda e emprego por unidade enerxética consumida, a diferenza dos produtos refinados do petróleo, onde boa
parte dos recursos xerados coa súa produción teñen como destino pagar a importación
do petróleo sen refinar.
As fontes enerxéticas autóctonas poden xerar unha cadea de valor loxística e industrial
(servizos de transporte e transformación, fabricación de caldeiras de biomasa etc.) que
produza maiores retornos para Galicia (rendas, emprego) que os consumos de combustibles fósiles.
A experiencia galega na implantación de tecnoloxías renovables permitiu xerar un know
how moi importante, ademais da experiencia significativa noutras tecnoloxías como a
coxeración, fotovoltaica ou aproveitamento da biomasa e, en xeral, da eficiencia enerxética. É moi recomendable non desaproveitar esta avantaxe competitiva, e usala desde as
empresas do país nos mercados estranxeiros nunha fase de internacionalización.
A pesar da redución das axudas a I+D+i dos derradeiros anos, algunhas iniciativas demostraron que poden ser rendibles sen estas. Nesta liña debemos citar a enxeñería de
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mantemento, así como importantes avances en fontes inéditas ata o momento, como
son a explotación das enerxías mariñas ou o aproveitamento dos cultivos mariños como
as algas; nestes tres campos Galicia podería asumir un papel de líder mundial.

Propostas
1. A creación dunha mesa sectorial con todos os actores implicados e solucionar
o galimatías xurídico no que se encontra o sector eólico, e unha vez resolto poñer
de novo a andar esta potente maquinaria.
2. Ante a eliminación das primas polo Estado, favorecer outros parámetros do
plan de viabilidade, axudas ao financiamento, axudas fiscais etc. que fagan
rendible e de novo atractivo o sector eólico de Galicia, e, en xeral, o das renovables.
3. Potenciar o aproveitamento dos residuos da gandería intensiva para a creación de plantas de biogás, xerando un marco legal que permita os gandeiros acceder a novos ingresos pola venta desta enerxía e aliviar as castigadas contas das
explotacións.
4. Dispor as plantas de biomasa cunha ordenación do monte galego, onde a implicación das comunidades de monte neste proceso é fundamental.
5. Un Plan Estratéxico de Enerxía Xeotérmica, que estude as capacidades desta
fonte de enerxía na nosa comunidade e impulse as investigacións e actividades
empresariais neste campo en Galicia. Este plan debe contemplar o impulso á xeotermia de baixa intensidade para a subministración enerxética residencial, hostaleira e industrial, e mesmo de media e alta intensidade para a explotación eléctrica
e enerxética. Así mesmo, debe contemplarse un plan para o desenvolvemento de
districts heating para parques empresariais e industriais.
6. Incentivar unha rede de gasolineiras alternativas en Galicia, nas que se poida
realizar a subministración de vehículos eléctricos, de vehículos que usen biocombustibles, gases licuados de petróleo...
7. Incentivar que as administracións e as grandes empresas galegas incorporen un
10% de vehículos eléctricos nas súas flotas, establecendo unha planificación
plurianual para a súa implantación.
8. Impulsaremos as medidas necesarias a nivel de axudas e investimentos para
impulsar o cambio de modelo económico e enerxético para cumprir os obxectivos
de redución de emisións marcados (20% para 2020, 40% para 2030 e 60% para 2040,
respecto dos niveis de 1990) e camiñar cara a unha economía baixa en carbono.
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9. En definitiva, sería necesario a redacción dun Plan estratéxico de enerxías
renovables para a nosa comunidade, cunha visión global e coa participación máis
alá do sector enerxético.
10. Aposta pola renovación de edificios existentes: os Estados Membros establecerán
unha estratexia a longo prazo para mobilizar inversións na renovación do parque de
edificios, buscando outros de mellores prestacións e consumos máis racionais.
11. Potenciar o control da existencia de certificación enerxética en edificios e vivendas que se venden ou alugan, en particular do Real Decreto 235/2013. A pesar de ser
de obrigado cumprimento, detéctase a inexistencia destes certificados no aluguer
ou venda.
12. Potenciar as ferramentas de aforro, como as auditorías enerxéticas, e a implantación de sistemas de certificación enerxética (exemplo a ISO 50.001). En particular, por parte da Consellería de Economía e Industria impulsarase un plan para que
de forma voluntaria as empresas con máis consumo realicen auditorías enerxéticas de forma periódica (cada catro anos).
13. Asegurar o cumprimento da normativa industrial en canto ás inspeccións periódicas, revisións e outras tarefas de obrigado cumprimento. Estas abarcan, en
xeral, a comprobación dos rendementos enerxéticos (recollidas no Regulamento
de Instalacións Térmicas nos Edificios) e inspeccións periódicas a cargo de Organismos de Control Autorizado, como as revisións a cargo de empresas mantedoras
e conservadoras. Está recollido na Lei 9/2004 de Seguridade Industrial de Galicia.
14. Programa de potenciación da renovación de caldeiras e substitución de combustibles convencionais por outros máis ecolóxicos. As caldeiras máis antigas consumen fuel, gasóleo ou incluso carbón, teñen un elevado consumo de enerxía, altas
emisións de G.E.I., baixo rendemento enerxético, elevado custo de mantemento...
polo que é recomendable a substitución por outras novas de gas natural ou biomasa; no caso da biomasa, ademais, podería utilizarse como motor para a súa consolidación na comunidade autónoma.
15. Intensificación da renovación do alumeado exterior. Durante os derradeiros
anos hai importantes avances tecnolóxicos en alumeado (tecnoloxía LED, dobre
fluxo de luz, reloxos astronómicos...) que deben ser incorporados ás instalacións
de alumeado público por parte das administracións públicas.
16. Impulso e potenciación da figura do xestor enerxético nos centros de traballo
cun gran número de traballadores, para promover o aforro e eficiencia enerxética
a través de medidas de optimización de facturas enerxéticas, garantir cumprimento de normativas enerxéticas.
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INTERNACIONALIZACIÓN
A globalización e a crise demandan un enfoque novo da internacionalización das nosas
empresas. Diante destes perigos e novos retos non é posible unha actitude defensiva,
polo que nos vindeiros anos a economía galega ten que apostar pola estratexia de intentar, en primeiro lugar, incrementar a súa base industrial, especialmente nos segmentos
en que se compite en internacionalización, innovación, especialización, deseño e calidade. Esta é a mellor maneira de facerlles fronte aos baixos custos laborais da China e
doutros países emerxentes.
O panorama destes últimos anos no eido da internacionalización foi especialmente desolador. A rede PEXGA de oficinas empresariais no exterior, creada pola Xunta
de Galicia a través do IGAPE, non só non amosou ter o éxito desexado, senón que a súa
forma de xestión deixou non poucas incógnitas e ineficiencias, a pesar da colaboración
da Confederación de Empresarios de Galicia.
A apertura e o peche sistemático de diferentes oficinas no exterior desde 2010,
por parte do IGAPE e desta rede PEXGA, amosou a clara improvisación e falla de
planificación sobre os destinos e estratexia-país. Esa ausencia dunha estratexia clara
no que á internacionalización da nosa economía produtiva se refire amosou, en parte,
o fracaso das políticas de internacionalización do goberno de Feijóo.
Debemos tamén coordinar a acción de internacionalización con outros elementos fundamentais na definición da nosa acción, como as Cámaras de Comercio a través do
FOEXGA e as misións comerciais, e coordinar a nosa acción cos organismos a nivel
español, como o ICEX.
Debe elaborarse un programa máis comprometido que o actual no que atinxe á promoción da presenza no mercado mundial das firmas industriais galegas. Na actualidade
hai unha excesiva concentración no sector do automóbil, que historicamente supón a
metade das nosas exportacións. O resto distribúese, en grande medida, entre o téxtil e
os produtos da pesca, protagonizando por outra parte o sector da pedra natural, unha
perda de peso moi significativa. Esta estrutura comercial somete a economía galega a
un enorme risco. É preciso unha maior diversificación sen que iso vaia en detrimento
do potencial dos sectores que, na actualidade, constitúen a base exportadora.
Nese senso, en relación ao forte peso que ten nas exportacións galegas de bens de produción o sector da automoción, cabe resaltar que todo parece indicar que o mesmo
seguirá desempeñando ese liderado no medio prazo, sendo especialmente importante
favorecer as sinerxías xa xeradas dentro do propio sector entre o principal fabricante
e toda a constelación de provedores galegos. O feito de que esta industria auxiliar se
abra cada vez máis a vender a fabricantes de fóra de Galicia marca un camiño de di-
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versificación que desde a administración autonómica hai que acompañar no marco das
actuacións horizontais intersectoriais que esta ten que desenvolver, sendo unha moi
importante a promoción de solo empresarial con bos servizos e dotacións para tratar de
evitar, na medida do posible, que no futuro plantas de produción opten por intalarse en
Portugal, no leste de Europa ou no norte África en vez de na nosa comunidade.
Cabe tamén poñer sobre a mesa a necesidade de ter unha estratexia propia a nivel
internacional baseada non só na estratexia-país, senón tamén na estratexia-interterritorial, por exemplo, en relación aos países de fala portuguesa ou países CPLP, potenciais mercados de interese crecente a tenor das cifras de crecemento do PIB destes
países e cos que nos une un enfoque cultural en que a proximidade do galego co portugués nos ofrece vantaxes competitivas. Sobre todo tendo en conta que estes países e
territorios representaron nos últimos anos entre o 12-17% da exportación galega, segundo os datos do Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

Propostas concretas
1. Recuperaremos a iniciativa pública e revisaremos en profundidade a participación privada na xestión da política de internacionalización da Xunta de Galicia
a través do diálogo cos axentes económicos galegos, en especial coa Confederación
de Empresarios de Galicia, co obxectivo de eliminar ineficiencias na xestión dos
fondos públicos e mellorar o seu funcionamento desde o liderado público.
2. Impulsaremos un Plan Estratéxico da Internacionalización de Galicia, contando cos axentes sociais e institucións económicas, asociativas e universitarias para
impulsar unha clara e coordinada acción de internacionalización, incorporando as
necesidades sectoriais e as oportunidades de negocio das economías e mercados que
a empresa galega poida aproveitar, así como o acompañamento da mesma nos grandes procesos e inversións internacionais nas que a empresa galega poida achegar o
seu know how e optar a licitación de infraestuturas e proxectos de calado.
3. Impulsaremos iniciativas de información, transparencia e resultados destas
accións cun informe anual que será debatido no Parlamento de Galicia para mellorar e incorporar medidas de mellora continua da política de internacionalización
da Xunta de Galicia.
4. Desenvolveremos un servizo de intelixencia e asesoramento asociado ao capital risco para apoiar as empresas, individualmente ou en consorcio, na concorrencia a licitacións internacionais públicas e privadas.
5. Promover coas principais asociacións sectoriais a participación de PEMES galegas
en cadeas de subministración globais de empresas tractoras con actividade en Galicia.
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6. Impulsar a rede de influencia público-privada para impulsar a imaxe de Galicia e a cooperación cos empresarios e directivos de orixe galega.
7. Reconfigurar a inserción internacional galega, diversificando os nosos mercados fóra de Europa e procurando particularmente unha maior asiatización
das exportacións.
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COMERCIO
O comercio fai cidade. E o comercio en Galicia é fundamental para artellar unha rede
de cidades e vilas vivas e con actividade económica que permitan fixar poboación no
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territorio e desenvolver proxectos vitais aos galegos e ás galegas.
A crise, a aparición de novos modelos de consumo e a competencia das grandes áreas
está a ameazar o tecido comercial galego, polo que é preciso impulsar accións concretas
de fomento comercial.
O compromiso dos e das socialistas co sector lévanos a propoñer un paquete de medidas de fomento da actividade comercial nas vilas e cidades de Galicia que afecte non só
ao comercio, senón tamén ao tecido artesán de Galicia.

APOSTAR POR UN COMERCIO FORTE E DE CALIDADE
Propostas concretas
1. Elaboraremos o Plan Estratéxico de Mellora do Comercio Galego, para definir o papel do comercio retallista, as grandes superficies, recintos feriais, centros
comerciais abertos etc. para fortalecer o noso tecido comercial urbano e rural.
2. Impulsaremos o pequeno e mediano comercio con medidas específicas de
modernización, formación e profesionalización. Desenvolveremos, así mesmo, medidas para impulsar a transmisión familiar dos comercios para evitar a súa progresiva desaparición e impulsar a súa continuidade.
3. Constituiremos o Consello Galego de Comercio con representantes do sector e
das administracións implicadas co obxecto de participar na definición das políticas
en materia de comercio.
4. Apoiaremos de xeito decidido o labor dos centros comerciais abertos das vilas
e cidades como ferramentas de dinamización comercial con proxectos, orzamentos
e iniciativas de difusión.
5. Impulsaremos un plan de fomento da incorporación de xente nova emprendedora á actividade comercial.
6. É urxente impulsar un Plan de Revitalización Comercial en centros históricos urbanos en colaboración cos concellos.
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7. Melloraremos a regulación e sustentabilidade do comercio ambulante de Galicia, cunha regulación simplificada de tramitación de autorizacións e licenzas, pero
tamén mellorando a inspección, en colaboración cos concellos, garantindo o seu correcto desenvolvemento e garantías de calidade e dereitos dos consumidores nun
marco de competencia leal e legal.
8. Apoiaremos a creación dunha rede de técnicos de comercio nas distintas cidades, impulsando medidas orzamentarias para axudar ao concellos e ás comarcas a
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contar con persoal propio nesta materia, que coordine as políticas de promoción e
dinamización comercial das administracións locais.
9. Impulsaremos un Plan de Modernización Tecnolóxica e Dixital do comercio galego que lle permita afrontar os retos da modernidade e as novas formas de comercio dixitais como plataformas, aplicacións móbiles, redes sociais etc.

AS PRAZAS DE ABASTOS, SINAL DE IDENTIDADE E DE CALIDADE DOS
PRODUTOS GALEGOS
As prazas de abastos de Galicia precisan un apoio decidido no seu labor de reinvención
e reposicionamento do seu labor e función nas vilas e cidades. Na actualidade, as prazas
de abastos atópanse nunha fase de transición do seu tradicional labor de abastecemento da poboación das cidades a seren centros de produtos de proximidade e frescos. Isto
débese ao troco nos hábitos de consumo das novas xeracións de galegos e galegas, que
atopan os produtos que precisan noutro tipo de establecementos comerciais.
As prazas de abastos, non obstante, seguen a ter un papel moi importante nas vilas e
cidades, como elemento de identidade dos produtos locais e abastecemento de produtos
frescos e de calidade que non se atopan noutros establecementos.
Os modelos de prazas de abastos das cidades europeas e españolas e dalgunhas cidades
de Galicia xa están avanzando na definición de novos modelos de prazas de abastos
que incorporan tres elementos: a especialización (produtos frescos, produtos gourmet),
o efecto de atracción turístico (o mercado como punto de encontro de produtos locais
de calidade e da personalidade das vilas) e a incorporación de novos servizos como a
hostalería e o tratamento personalizado de calidade e atención tecnolóxica (servizos en
liña, transporte etc.).
Neste senso, os e as socialistas consideramos que as prazas de abastos deben avanzar
cara a un novo modelo de servizo público, incorporando novos elementos e enfoques,
como os das novas tecnoloxías, os produtos de calidade e proximidade, os enfoques
de produtos gourmet, o trato ao cliente, e completar os servizos das prazas de abas-
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tos incorporando outros servizos como os de hostalería e actividades promocionais de
produtos, presentacións, xornadas gastronómicas etc. Nese senso, as prazas de abastos
deben ser a porta á gastronomía do noso país.

Por todo iso, impulsaremos as seguintes medidas:

Propostas concretas
1. Impulsaremos a modernización das prazas de abastos de Galicia coa actualización da súa regulación, investimentos, accións formativas e de promoción e especialización dos mercados, incorporando a comercialización de produtos frescos
e tamén de calidade diferenciada.
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2. Propugnaremos a creación dun rexistro de vendedores en prazas de abastos, o
impulso do asociacionismo das prazas de abastos e a creación dunha Rede Galega
e unha Mesa Sectorial de Prazas de Abastos en colaboración co sector.
3. Impulsaremos un plan de fomento turístico, gastronómico e de promoción
das prazas de abastos de Galicia, así como un paquete de axudas para a rehabilitación, mellora de servizos e a definición de modelos de especialización do mercado.

IMPULSO Á ARTESANÍA DE GALICIA
A artesanía de Galicia representa un dos elementos máis singulares da nosa identidade
creativa. É preciso, polo tanto, contar cun enfoque diferenciado da administración galega neste eido para impulsar e modernizar o seu labor, salvagardando os elementos de
tradición que os identifican.
A artesanía galega non só é un sinal de identidade, senón que é unha actividade con
futuro que debe perpetuarse e impulsarse cun plan de impulso á aparición de novos
artesáns e creadores en todas as áreas en que estes se desenvolvan, sexan na creación
de produtos e servizos, actividades alimentarias, agasallos etc.
O labor nestes anos da Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño tivo unha
repercusión escasa e pouco orientada cara ás necesidades reais do sector, dependendo
moitas veces do voluntarismo dos artesáns a súa participación nas mesmas, e sendo
claramente insuficiente o seu labor. É por iso que os e as socialistas queremos impulsar
o seu labor.
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Propostas concretas
1. Impulso á actividade dos artesáns de Galicia e redefinición do labor da Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño.
2. Posta en marcha dun evento anual en Galicia de referencia sobre a Artesanía de Galicia e apoio á asistencia dos produtos galegos ás feiras e eventos estatais
e internacionais de referencia para posicionalos e apoialos no seu labor de internacionalización.
3. Posta en marcha dun plan de fomento da creación artesá en Galicia, para
fomentar os novos emprendedores artesáns.
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TURISMO: UNHA APOSTA POLO DESENVOLVEMENTO DO
TURISMO BASEADO NA CALIDADE, A DIFERENCIACIÓN E A
SUSTENTABILIDADE
O turismo en Galicia ten que dar un salto cualitativo definitivo para aproveitar a potencialidade dos recursos turísticos dispoñibles. Hoxe, o sector turístico está a representar
o 11% do PIB do noso país e xera o 12% do emprego da nosa economía. Ninguén dubida
de que é un gran motor de desenvolvemento económico, creación de riqueza, benestar
e emprego, tanto polo seu impacto económico directo como polo seu carácter transversal e efecto multiplicador sobre o resto das actividades produtivas.
Porén, a falta de compromiso político maniféstase na ausencia de orientación estratéxica e no desenvolvemento de accións erráticas, incoherentes e orientadas ao curto prazo. Así, ano tras ano, esquécese o reto da modernización da industria turística de cara a
convertela nun sector sostible e de calidade, o que a faría protagonista da dinamización
e diversificación da economía de Galicia.
Para o PSdeG-PSOE é irrenunciable facer unha aposta decidida e sen fisuras de cara a
aproveitar a potencialidade do sector, logrando a súa contribución a un novo modelo
de desenvolvemento económico máis estable a medio e longo prazo e con capacidade
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de xerar emprego de calidade.

UNHA POLÍTICA DE APOIO AO TURISMO EFICAZ E MODERNIZADORA
Os 3 piares do desenvolvemento turístico son, para nós:
1. A sustentabilidade, planificada a longo prazo e respectuosa co medio ambiente
natural, social e cultural.
2. A innovación de cara á mellora da competitividade e da calidade da oferta e dos
servizos turísticos.
3. A participación de todos os actores implicados (públicos e privados) para procurar permanentemente o consenso e o acordo nas políticas a seguir.
Baseados nestes piares, os e as socialistas propoñemos como obxectivos prioritarios:
1. Desde o punto de vista da oferta: construír unha gama diversificada e diferenciada de produtos turísticos que acheguen un maior contido ao destino Galicia. Os
produtos sobre os que se articula a oferta actual configúranse como meros conxuntos de recursos turísticos pouco coherentes interna e externamente e, fundamentalmente, pouco diferenciados no relativo á achega de valor aos e ás visitantes.
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2. Desde o punto de vista da demanda: lograr desestacionalizar o fluxo turístico anual, moi centrado nos meses de verán; e incrementar a duración da estancia
media e do gasto medio dos e das visitantes.
Para acadar estes obxectivos xerais, desde o PSdeG-PSOE propoñemos as seguintes
actuacións:

Propostas concretas
1. Reposicionar o “destino Galicia” a través da construción dunha imaxe baseada na súa identidade cultural como elemento de diferenciación e a súa promoción
e comercialización, facendo fincapé no uso das novas tecnoloxías e no impulso aos
distintos produtos turísticos que nos diferencian. Concretamente:
A. Desenvolver o turismo urbano de xeito integral (en todas as súas vertentes):
cultural, de negocios, reunións, parques e xardíns, eventos etc.
B. Impulsar e titorizar o turismo enogastronómico.
C. Elaborar un programa de turismo activo e de natureza.
D. Consolidar a oferta de turismo termal e de saúde como elemento adicional
de diferenciación da nosa oferta turística.
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E.
un maior desenvolvemento do turismo de cruceiros e da práctica
do Procurar
turismo náutico.
F. Poñer en marcha programas específicos para a posta en valor dos Camiños
Xacobeos, na perspectiva de 2021.
G. Mellorar o noso patrimonio histórico-artístico e cultural, como elemento diferenciador da nosa identidade cultural galega.
2. Financiar programas de investigación, desenvolvemento, innovación e tecnoloxía (I+D+i+T) que faciliten a incorporación das empresas turísticas galegas
á sociedade do coñecemento, promovendo a presenza en redes de coñecemento,
como SICTUR (do Instituto de Turismo de España) Thinktur (do Instituto Tecnológico Hotelero), SEGITTUR (do Ministerio de Economía e Facenda) ou Intelitur (do
Consejo Superior de Cámaras de Comercio). Máis concretamente:
A. Dotar á intelixencia en turismo dun papel protagonista no establecemento
de estratexias e accións.
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B. Formar profesionais do turismo, especialmente, profesionais da xestión que,
segundo o Libro Branco do Turismo, se atopan insuficientemente profesionalizados; e guías e informadores turísticos, que representan un papel esencial na
comunicación dos produtos.
C. Favorecer a introdución nas empresas turísticas das novas tecnoloxías da
información e da comunicación e o uso de accións de márketing on-line.
3. Crear infraestruturas axeitadas para dar resposta á demanda do turista potencial.
A. Potenciar, de xeito coordinado, a entrada e saída de viaxeiros cun claro e
dialogado mapa aeroportuario en Galicia.
B. Aproveitar a chegada do AVE.
C. Mellorar a rede de trens de proximidades e optimizar a súa frecuencia entre
poboacións de interese turístico.
D. Establecer convenios coas autoridades portuarias para coordinar e paquetizar ofertas axeitadas aos turistas dos cruceiros.
4. Impulsar a promoción do destino de xeito directo (promoción push) e indirecto
(promoción pull).
A. No eido da promoción directa, articular unha presenza máis selectiva e
coherente en feiras, work-shops e xornadas de presentación de destinos; e
abordar as relacións cos canais desde unha perspectiva relacional –mais aló da
organización de fam-trips– que redunde no mantemento de relacións mutuamente beneficiosas coas axencias e turoperadores.
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B. No ámbito da promoción indirecta, promover un uso axeitado das ferramentas
de comunicación on-line e a súa integración coas ferramentas off-line tradicionais
no sector, como os press-trips ou os emprazamentos de produto en libros, revistas e
audiovisuais. É crucial neste apartado, racionalizar a planificación publicitaria
nos medios convencionais, utilizando criterios de segmentación do mercado que
permitan optimizar a relación entre o custo e o alcance das campañas.
C. Por en marcha “Plans Integrais de Calidade” reais nos diferentes destinos,
que definirán as áreas turísticas nas que se estruturará o territorio, para definir
accións de planificación, organización, inversión e promoción. O seu fin será
mellorar a oferta turística, a eficiencia do gasto público, a colaboración interadministrativa e a participación empresarial.
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1. Corrixir a dilución de funcións na que resultou a creación da Axencia Galega de Turismo. Fundamentalmente no relativo ás responsabilidades da Área de Estudos e Investigación, actualmente carente de contido e,
máis concretamente, cara a retomar a elaboración da Conta Satélite do Turismo de Galicia.
2. Utilizar o Consello Galego de Turismo para facer unha xestión integral
e coordinada do turismo en Galicia, facendo unha xestión menos burocrática
e máis eficiente e profesional do turismo.
3. Integrar as oficinas de información turística nunha Rede de información turística que permita unificar as súas comunicacións off-line (sinalización turística, carteis, promoción conxunta...) e on-line (portal web común,
posicionamento en buscadores, accións comúns de márketing directo etc).
D. Fortalecer a presenza en redes de coñecemento de todas as institucións públicas dedicadas ao turismo e contribuír á transferencia de coñecemento ao sector privado.
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GALICIA, UN ESPAZO PARA VIVIR
O territorio e o medio ambiente son a base sobre a que os galegos e as galegas organizamos as nosas vidas. Un espazo xeográfico e ambiental no que desenvolvemos a nosa
actividade económica, social e cultural e non só un espazo vital, senón a herdanza que
deixamos ás videiras xeracións. É por iso necesario ter sobre eles non só un enfoque
claro centrado na súa correcta ordenación, senón tamén no respecto á súa biodiversidade e patrimonio natural.
Os e as socialistas temos claro que Galicia non se pode construír sen ter un modelo de
país que recolla estas inquedanzas, e que sexa dialogado e acordado con toda a sociedade galega. Temos que poñer os cimentos dese grande acordo de país que é o Pacto
polo Territorio, que os e as socialistas propuxemos xa hai anos, que inclúa a ordenación
do territorio, o medio ambiente, as infraestruturas, a vivenda e as decisións de futuro
sobre o noso patrimonio natural, biodiversidade e sobre o modelo enerxético de país.
Pero máis de dez anos despois da proposta socialista de Pacto polo Territorio, Galicia
segue enfrontándose aos mesmos retos que existían no momento do seu proxecto, sen
que o goberno do PP soubese darlles solución, optando polo desmantelamento das políticas de ordenación do territorio e retomando o modelo fracasado que levou a nosa
comunidade á situación en que se atopa.
Galicia leva padecendo unha política conservadora baseada na ausencia de modelo territorial, medioambiental e na privatización dos servizos públicos e dos recursos galegos, facendo, entre outras cousas, que a nosa terra perdera unha posición relevante
no campo das enerxías renovables. No eido das infraestruturas, a principal arteria de
Galicia, a AP-9, segue prorrogándose a súa concesión e permíteselle á súa concesionaria
aplicar as peaxes máis caras do país, cando a súa rendibilidade está fóra de toda dúbida.
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Dez anos despois, a cohesión social, territorial e demográfica segue a verse lastrada por
decisións que son froito de actuacións illadas, contraditorias e sen ningún fundamento
máis aló do curtopracismo e a nula capacidade de entender a realidade de Galicia na
súa totalidade. O Pacto polo Territorio segue estando vixente e segue sendo necesario.
Para os socialistas, o medio ambiente debe ser un dos sectores que deben impulsar a
creación de emprego no futuro de Galicia, xa que a nova política económica terá que
basearse na sustentabilidade como principio esencial. Os últimos anos de goberno do
PP caracterizáronse por unha deterioración nas políticas de conservación do medio
ambiente, apostando por un modelo obsoleto baseado no consumo ilimitado de recursos e a permisividade na destrución da paisaxe e os recursos naturais. Os sete orzamentos aprobados polo PP reduciron drasticamente o presuposto en materia de políticas
ambientais. A caída dos fondos dedicados a medio ambiente en 2015 en relación ao
ano 2009 foi de preto de 176 millóns de euros, e a execución do orzamento de 2015 en
investimentos reais foi a metade do orzamento da extinta Consellería de Medio Ambiente, Infraestruturas e Ordenación do Territorio, polo que, realmente, os orzamentos
resultan minorados nun 17%.
Froito da devandita redución e da falta de interese nas políticas relacionadas co medio
ambiente son os resultados dos 7 anos de goberno de Alberto Núñez Feijóo: diminución
da protección dos espazos incluídos na Rede Natura a través da aprobación dun máis
que insuficiente Plan Director; políticas regresivas en materia de protección animal
cunha Lei de Caza que vulnera o dereito á propiedade, contemplado na Constitución así
como un baleirado de contidos do Plan de Xestión do Lobo e do Plan de Recuperación do
Oso; falla de medidas especiais do goberno do PP de prevención, extinción e rexeneración de incendios forestais en zonas protexidas medioambientalmente; falla de rigor no
cumprimento das normativas ambientais (Mina de Corcoesto); perpetuación de ENCE
na ría de Pontevedra, por outros 60 anos máis, coa modificación da Lei de Costas polo
Goberno de Rajoy; falla de novos proxectos de depuradoras nas rías galegas nos últimos
7 anos, incumprindo o Plan de Saneamento de Galicia (2000-2015)... Galicia acaba de
recibir xa a condena polo incumprimento da DMA (Directiva Marco da Auga) en materia de saneamento e depuración e neste momento España conta con catro expedientes
abertos pola Unión Europea por incumprimentos, un deles na aglomeración urbana de
Pontevedra-Marín-Poio-Bueu e a súa ría.
O mesmo acontece en materia de residuos: o goberno de Núñez Feijóo aposta por un
plan desfasado e un modelo de xestión (SOGAMA, SA) esgotado e contrario á obrigatoria
xerarquía normativa da Unión Europea, ao igual que acontece coa paralización do plan
contra o cambio climático desde 2011, e a carencia de plans de educación, información
e divulgación ambiental.
En materia de biodiversidade, as novas leis postas en marcha polo PP, como a Lei do
Solo de Galicia de 20 de febreiro de 2016, non fan máis que reducir as zonas protexidas,
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tanto nas contornas fluviais e marítimas como naquelas que merecen conservación
polo seu valor paisaxístico ou ambiental, reducíndoas a unha mera cuestión sectorial.
En materia forestal, a permisividade no referente á ocupación do territorio con masas
forestais non-autóctonas e especies invasoras (plantacións de eucaliptos) require medidas a longo prazo, planificación e unha política activa e sostida no tempo que faga
fronte aos problemas da expansión dos devanditos cultivos.
Con respecto ao ciclo da auga, o mar e o litoral, os e as socialistas consideramos que o
proceso de concentración de poboación no litoral nas últimas décadas, paralelo ao seu
crecemento urbano e industrial carente de calquera planificación territorial, levou a
unha importante degradación do litoral de Galicia. Un dos aspectos máis importantes
foi a contaminación do medio debido a este crecemento urbano sen os correspondentes
sistemas de tratamento e depuración, que fai que os vertidos contaminantes sexan continuos. Cómpre, pois, proceder á revisión do Plano de Ordenación Litoral de Galicia baixo
os principios da sustentabilidade e integralidade, incluíndo o saneamento integral, co fin
de conseguir e garantir a efectiva protección e conservación dos sistemas litorais e mariños, o uso público da costa e a recuperación dos bordos marítimos degradados.
En materia de vivenda, os gobernos do PP supuxeron un grave retroceso nas políticas
activas desde o goberno da Xunta de Galicia. A anulación do Plan Sectorial de Vivenda
Protexida de Galicia, impulsado polo goberno de Emilio Pérez Touriño, descabezou a
política autonómica nesta materia, limitándose a xestionar o Plan Estatal de Vivenda,
cun forte atraso e sen aplicar políticas propias da nosa comunidade. Así mesmo, a unificación en XESTUR das políticas de promoción de solo industrial e residencial resultaron
ser tamén desastrosas para a xestión do solo industrial, levando á fuxida de empresas
por unha mala xestión do solo empresarial e industrial, que require un enfoque propio
e diferenciando desde as institucións de ámbito económico do país.
En materia de axudas á rehabilitación, as ata agora impulsadas recollen partidas con
moi pouca capacidade, que non son suficientes para toda a demanda existente. A importancia destas axudas, en especial no rural, como reactivadoras da economía local e
creadoras de postos de traballo cualificados, é fundamental para o crecemento do sistema produtivo que queremos os e as socialistas.
No referente a infraestruturas e mobilidade, a prioridade fundamental do goberno autonómico socialista debe ser a aposta pola intermodalidade. Os e as socialistas consideramos que o desenvolvemento urbanístico dos últimos anos favoreceu a dispersión nos
puntos de orixe e destino dos desprazamentos, o cal dificulta e encarece a promoción
dun transporte público eficaz, potenciando o transporte en automóbil privado nas nosas cidades. O devandito aumento do uso do vehículo privado non só se produce a costa
do transporte público, senón tamén dos medios non-motorizados ou saudables, parti-
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cularmente dos desprazamentos a pé. As actuacións en medio urbano fóronse instrumentando de forma dispersa e fragmentaria, a coordinación de obxectivos e actuacións
coas administracións autonómica e local foi nula ou claramente insuficiente, e, como
resultado, os beneficios obtidos dos esforzos de investimento foron case sempre escasos
en proporción ao seu volume.
Enfocar, priorizar e planificar os investimentos dun modo coordinado; equilibrar e
vertebrar o territorio galego; apostar pola creación das áreas metropolitanas da Coruña-Ferrol-Carballo e Pontevedra-Vigo, así como das áreas urbanas de Lugo, Santiago,
Ourense ou a Ría de Arousa, e semiurbanas nas cabezas das comarcas; potenciar os
modos de transporte colectivo, desenvolvendo un Plan Integral de Transporte que vaia
máis aló das políticas tarifarias; desenvolver as Directrices de Ordenación do Territorio, da protección do litoral, das súas augas e da paisaxe; garantir o cumprimento da
legalidade urbanística; crear unha política medioambiental común; elaborar un plan
de vivenda galego que axude a dar resposta ás necesidades de aloxamento desde unha
óptica social e non mercantilista; protexer o patrimonio cultural... Todas elas son medidas que requiren un acordo entre as diferentes administracións e axentes implicados,
sen o cal non é posible a concienciación da importancia da conservación do territorio
no que habitamos e da necesidade dun crecemento equilibrado.
Os e as socialistas apostamos polo progreso e a modernización de Galicia, entendendo
que ambos os conceptos deben partir dunha política integral de ordenación do territorio e desenvolvemento económico sostible. É por isto que desde o Partido dos e das Socialistas de Galicia consideramos necesario recuperar o Pacto polo Territorio, que debe
servir para garantir un desenvolvemento sostible para Galicia, no que sexan partícipes
tanto a Xunta coma os concellos e os axentes sociais e económicos.
Para conseguir a devandita política propoñemos a creación dunha Consellería do Territorio que, froito da transversalidade dos temas que deberá abordar, impulse unha
política coordinada en materia de ordenación do territorio, infraestruturas, urbanismo,
transporte e medio ambiente.
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MEDIO AMBIENTE
O medio ambiente debe formularse como a nosa principal riqueza e sinal de identidade,
así como a base sobre a que asentar o futuro de Galicia e, polo tanto, a súa conservación
debe ser unha acción estratéxica. Os e as socialistas defendemos o dereito ao medio
ambiente como dereito a gozar dun aire limpo, de auga de calidade e, en definitiva, de
contornas de vida saudables.
Os e as socialistas entendemos as políticas medioambientais como políticas transversais e globais a toda a acción do goberno, tal e como as consideran as Nacións Unidas
no seus Obxectivos Para o Desenvolvemento Sustentable. Non se pode avanzar cara á
sustentabilidade continuando a soportar e promover un modelo económico que non o
é. Non se pode continuar baseando a economía no consumo de combustibles fósiles e
no uso extensivo e indiscriminado de solo.
Para os e as socialistas é fundamental entender que a conversión cara a economías máis
“verdes” xera emprego sostible e de calidade, existindo exemplos prácticos en países
onde a inversión en medio ambiente deu froitos en materia económica, como nos Estados Unidos, onde o emprego asociado á explotación de enerxías renovables medrou
cinco veces máis nos últimos dous anos que o crecemento global do PIB.
Para garantir o éxito das medidas expostas no presente programa medioambiental, os
e as socialistas vemos necesario fomentar a formación a distintos niveles de educación
(FP, Ciclos Superiores e titulacións universitarias), que permitan xerar a man de obra
especializada que soporte esta nova economía verde. Igualmente habería que colaborar con empresas galegas ou establecidas en Galicia neste proceso de transformación
da forza laboral.

CAMBIO CLIMÁTICO
O Cumio do Clima de París do ano 2015 estableceu as novas medidas que deberán tomar
os diferentes países en materia de cambio climático. A asunción de responsabilidades
por parte dos estados asinantes leva á necesidade de tomar decisións mediante as cales
se garanta o cumprimento do acordo.

Propostas concretas
1. Recuperación das políticas de cambio climático da Xunta de Galicia, freadas
coa volta do PP ao goberno, impulsando unha lexislación que estableza obxectivos
e melloras nas políticas ambientais do goberno autonómico.
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2. Impulso da educación ambiental, apostando pola formación e a investigación que permitan o avance das posibilidades de desenvolvemento da economía
verde, artellando en paralelo políticas de comunicación e participación social en
materia ambiental.
3. Deseñar, en colaboración coa Confederación de Empresarios de Galicia (CEG),
modelos de ecoauditorías adaptadas a cada sector produtivo, asegurando a súa
dispoñibilidade a cada empresa, coa finalidade de obter máis bens e servizos consumindo menos recursos e xerando menos contaminación, así como incentivar no
deseño dos espazos e polígonos industriais, un modelo de ecoparque empresarial
4. Implantar a fiscalidade verde aplicándoa aos produtos contaminantes ou nocivos, e dispoñendo de liñas de bonificación fiscal ás empresas ecoauditadas que
aposten pola sustentabilidade.
5. Impulsar a contratación pública verde, primando nos contratos aquelas organizacións e empresas que teñan implantadas medidas de fomento da calidade e
xestión medioambiental, como a ISO 14001, o Regulamento EMAS etc.
6. Desenvolvemento de sistemas de vixilancia ambiental que asegure o cumprimento das normas legais aplicables e seguimento das condicións establecidas
nas declaracións de impacto ambiental.
7. Desenvolvemento e aplicación, con carácter xeral, da Estratexia Galega de
Desenvolvemento Sostible.

BIODIVERSIDADE
A protección de especies e de espazos naturais de Galicia debe ser entendida como un
elemento clave para o desenvolvemento sostible da comunidade, e a biodiversidade
como concepto global é obxectivo final das políticas de xestión da natureza. A progresiva degradación ambiental, perceptible na deterioración dos sistemas sobresaíntes, na
paisaxe, na redución da biodiversidade, e mesmo no establecemento dunha política de
consumo dos espazos protexidos, amosa a inexistencia dunha correcta estratexia de
conservación ambiental.
Galicia conta cunha baixa porcentaxe de espazo protexido e, o que é aínda máis grave,
carece de plans de xestión das devanditas zonas protexidas, a fin de que sexan entendidas polos seus moradores como fonte de riqueza, poñendo freo á desinformación da
poboación afectada e ao incumprimento da legalidade ambiental.
Co fin de acadar a mellor conservación para a biodiversidade do territorio galego, os e
as socialistas propoñemos a posta en marcha das seguintes medidas.
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Propostas concretas
1. Promover a adopción e aplicación de Plans Estratéxicos para a Biodiversidade.
2. Avaliar as obras públicas, previndo evitar a fragmentación do territorio e facendo as devanditas obras compatibles cos obxectivos de conservación da natureza.
3. Elaborar e publicitar o catálogo de especies e hábitats ameazados, así como
os correspondentes planos de recuperación.
4. Abordar un plano de rexeneración de antigas minas e canteiras que garanta
a seguridade e o máximo respecto medioambiental cun plan de recuperación ambiental e económica das minas e canteiras abandonadas.
5. Coordinar as actividades mineiras nun plano para a creación dun sistema integral
de xestión de residuos inertes, orientando a este fin os traballos de restauración.
6. Garantir a preservación e xestión responsable do territorio, os bosques e os
espazos forestais en coordinación cos municipios de Galicia no contexto de plans
actualizados, garantes dos beneficios ambientais e os servizos que achegan os sistemas naturais á sociedade.
7. Potenciar o uso sustentable do bosque, dos espazos forestais e da biomasa
residual. Impulsar os aproveitamentos sustentables e a rexeneración do bosque, a
xeración de emprego no seu mantemento e a certificación dos produtos, tanto os
maderables coma os non-maderables.
8. Desenvolver unha estratexia de recuperación dos bosques autóctonos de
Galicia para que se planten ou substitúan cultivos de especies forestais foráneas
por especies autóctonas e de calidade.
9. Prohibición absoluta dos cambios de uso nas zonas forestais incendiadas,
así como posta en marcha de medidas de prevención de incendios, apostando pola
boa xestión das masas forestais.
10. Desenvolver programas de educación ambiental xerais e específicos e poñer
en marcha un plano de información á cidadanía sobre o significado e alcance das
figuras de protección ambiental.
11. Elaborar, de xeito inmediato, os planos reitores de uso e xestión dos parques
naturais de Galicia.
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12. Elaboración dun novo Plan Director da Rede Natura, máis proteccionista co
medio ambiente e a biodiversidade. Este plan debe facer compatible a protección
coas actividades produtivas tradicionais de baixa intensidade, así como a prevención de incendios. Estudaremos a posibilidade de establecer compensacións aos
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propietarios polas limitacións ao exercicio dos seus dereitos.
13. Aplicar unha moratoria de todas as actuacións e actividades potencialmente
prexudiciais desde o punto de vista medioambiental planificadas ou desenvolvidas
en zonas incluídas na Rede Natura 2000.
14. Impulsar medidas de fomento da mellora da paisaxe, de acordo co establecido
no Convenio Europeo da Paisaxe.

PROTECCIÓN ANIMAL
As políticas en materia de protección animal deben ocupar un oco fundamental nas
accións de goberno en materia de medio ambiente na Galicia do século XXI. A pesar
da escasa presenza da tauromaquia ou doutros festexos nos que se produza maltrato
animal na nosa comunidade, os e as socialistas consideramos necesario regular esta
materia para poñerlle fin alí onde se estea a producir.
Ademais, na nosa comunidade contamos con poboacións de especies protexidas que
requiren da actuación da administración autonómica para garantir a súa conservación
no noso hábitat, ao contrario do que realiza o goberno do PP, ben directamente, producindo grandes recortes nos plans de protección de especies protexidas, ou ben indirectamente, promulgando leis ou aprobando actuacións que están a acabar cos nosos
ecosistemas máis valiosos.
É por isto que en materia de protección animal os e as socialistas propoñemos as seguintes medidas:

Propostas concretas
1. Implantar unha normativa autonómica de protección e defensa dos animais
que culmine na elaboración dunha Lei de Benestar Animal de Galicia.
2. Aprobación de programas de sensibilización en materia de protección dos
animais para axudar a evitar tanto o maltrato coma o abandono. Ademais, impulsaranse programas educativos de respecto aos animais.
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3. Recuperar os Plans de Protección das especies protexidas de Galicia, coma
o lobo ou o oso, ampliando os devanditos plans a todas aquelas especies que precisen intervención para evitar a súa desaparición do ecosistema galego.
4. Afrontar unha política coordinada a nivel galego en materia de refuxio, protección e adopción de animais abandonados.
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CICLO DA AUGA
Os e as socialistas entendemos a auga como elemento potenciador, dinamizador e de
cohesión do territorio para o desenvolvemento económico e social de Galicia.
A nosa comunidade caracterízase por unha gran dispersión poboacional, que dificulta
en gran medida a chegada destes servizos a toda a poboación. Á mesma vez, o medio
receptor no punto final do ciclo presenta unha gran delicadeza, como é o caso das nosas rías, por iso na política de augas seremos tenaces e perseverantes para chegar aos
obxectivos que nos marca a Directiva Macro de Augas.
A totalidade de España e, dentro dela, Galicia, acaban de recibir xa a condena polo incumprimento da DMA en materia de saneamento e depuración, e neste momento conta
con catro expedientes abertos por incumprimentos, un deles é a aglomeración urbana
de Pontevedra-Marín-Poio-Bueu e a súa ría.
As políticas do PP están vencidas e obsoletas. En materia de ciclo da auga, os e as socialistas propoñemos:

Propostas concretas
1. Modernizar a rede de abastecemento, concedendo axudas ás redes veciñais que foron en moitos casos construídas e mantidas pola veciñanza sen axudas da administración.
2. Automatización, innovación e modernización das plantas de tratamento de
auga potable, de novo especial axuda aos servizos veciñais.
3. Acordos supramunicipais co obxectivo de optimizar o aproveitamento das infraestruturas, especialmente depósitos, ETAPs e bombeos.
4. Homoxeinización do sistema tarifario no ciclo da auga, segundo indica o artigo 9 da DMA, que fixa a importancia da recuperación dos custos e o feito de que os
prezos deben servir como incentivo para mellorar a eficiencia do consumo de auga.
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5. Maior progresividade no cobro do canon da auga, e non vincular os usos asimilados aos domésticos unicamente ao volume de auga consumida, senón tamén á
actividade realizada polo negocio ou empresa.
6. Mellora e modernización das EDAR existentes, pois en moitos casos o seu
funcionamento é deficiente e os vertidos continuos ou fóra de parámetros.
7. Mellora e automatización dos bombeos, especialmente nas zonas de costa, e
localización e eliminación dos puntos de vertidos e mellora da rede, limitando ao
máximo dos aliviadoiros.
8. Prioridade absoluta no saneamento integral das rías, para o cal sería necesawebcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDxt_941x-AJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_psdeg_20…
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rio coordinar os traballos, non só das administracións implicadas –concellos, Xunta, Estado...–, senón tamén dos axentes económicos e sociais implicados no ciclo ou
afectados por este –confrarías, mariscadores e mariscadoras, asociacións veciñais,
asociacións medioambientais etc.–. O obxectivo desta coordinación sería garantir a
calidade do medio, unha explotación sostible deste e propoñer accións de ciclo completas a todos os niveis dentro do seu ámbito territorial, que sería a conca ou ría.
9. Implicación na depuración no medio rural, elaborando un Plan de Saneamento no Rural, apostando por novos sistemas que acadan bos resultados con baixos
custos de explotación.

XESTIÓN DE RESIDUOS
En Galicia é necesario un mellor tratamento dos residuos que poña fin ao plan de residuos urbanos desfasado do goberno do PP e a un modelo de xestión de residuos (SOGAMA, SA) esgotado e contrario á xerarquía obrigatoria da normativa da Unión Europea.
Xunto a este modelo pouco sustentable, os últimos anos caracterízanse por minoracións
nas partidas dedicadas a control ambiental e xestión de residuos.
Os e as socialistas consideramos que é necesario equiparar as cifras de tratamento de
residuos de Galicia ás da media europea, e para iso é necesario tanto incidir na concienciación da cidadanía para xerar un menor número de residuos, como apostar por
un novo Plan de Residuos Urbanos de Galicia que poña fin ao insostible modelo de
SOGAMA e aposte pola creación de ecoparques nos que se dea un tratamento global
aos residuos, cumprindo as normativas europeas e apostando pola reciclaxe fronte á
incineración e aos vertedoiros.
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Propostas concretas
1. Fomentar a concienciación e sensibilización da cidadanía, realizando campañas de divulgación e concienciación sobre residuos.
2. Poñer en marcha un novo Plan de Residuos Urbanos de Galicia acorde coas
normativas europeas en materia de tratamento de residuos, que aposte pola construción de ecoparques, aumentando a porcentaxe de residuos reciclados e minimizando aqueles que non reciben tratamento.
3. Establecer plans de cooperación entre a Xunta de Galicia e os municipios galegos, a fin de universalizar a recollida selectiva de residuos e elaborar normativas
de residuos comúns.
4. Incentivar a instalación en Galicia de empresas relacionadas coa reciclaxe
e o tratamento de residuos, evitando os custos dos traslados de residuos a outras
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comunidades. Ademais, estableceranse axudas para a investigación de novas tecnoloxías de reciclaxe.
5. Elaborar un Plan de Residuos Agrícolas, Gandeiros e Forestais, que impulse a
coxeneración por biomasa e o compost. Ademais, redeseñarase o modelo de recollida
de residuos orgánicos no rural, fomentando a súa autorreciclaxe e a súa compostaxe.
6. Elaborar un Plan de Residuos Pesqueiros e Portuarios en colaboración coas
diferentes autoridades portuarias e portos de Galicia, a fin de fomentar a reutilización e reciclaxe destes.
7. Elaborar un Plan de Residuos en Polígonos e Espazos industrias, en colaboración coa Federación Galega de Parques Empresariais (FEGAPE), principalmente
para a xestión e valorización económica e medioambiental de residuos non urbanos como o cartón, papel, plástico film etc., así como os residuos industriais.
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URBANISMO E ORDENACIÓN DO TERRITORIO
A política urbanística e de ordenación do territorio de Galicia precisa dunha visión
global baseada en criterios de racionalidade, sustentabilidade, protección do territorio,
concepción estratéxica e flexibilidade e adaptabilidade á dinámica urbana. A nova Lei
do Solo de febreiro de 2016 non só non soluciona os problemas urbanísticos de Galicia,
senón que os agrava en maior medida, carecendo por completo de obxectivos e dunha
visión global da planificación territorial e dun maior interese na protección do medio
ambiente e o territorio galego.
Os e as socialistas levamos anos reclamando un gran debate social, sosegado e tranquilo,
para a realización dunha nova lei do solo. Fronte a isto, o PP impuxo a súa maioría absoluta nunha nova lei sen consenso técnico, social e político. Fronte á racionalidade imponse a discrecionalidade, e fronte a un urbanismo ao servizo da cidadanía imponse unha
política urbanística cunha maior desregulación e que non foi quen de abordar o problema do planeamento urbanístico obsoleto en importantes áreas do territorio galego.
En materia de conservación do patrimonio, o resultado é equivalente ao producido pola
nova Lei do Solo: a nova Lei do Patrimonio Cultural de Galicia é a mostra máis evidente
do nulo interese do PP por conservar e potenciar o patrimonio dos galegos e galegas. A
nova lei dilúe as competencias intencionadamente, culpando os concellos das desprowebcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDxt_941x-AJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_psdeg_20…
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teccións dos bens catalogados e creando unha forte inseguridade xurídica. O articulado
amosa unha total falta de compromiso do goberno galego co patrimonio e blinda os
privilexios da Igrexa Católica sen ningún fundamento legal. Para os e as socialistas o
patrimonio cultural é a expresión da identidade da sociedade galega e require dunha
nova lexislación que serva para estudalo, protexelo e revalorizalo.
Para unha correcta ordenación do territorio é necesario o correcto desenvolvemento das
Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia, converténdoas no instrumento fundamental do Pacto polo Territorio que queremos os e as socialistas. Frear o desequilibrio
territorial, a degradación da paisaxe, o crecemento desordenado das áreas urbanas e
semiurbanas... son retos que deben asumirse desde unha visión global do país. Necesitamos, en fin, un Pacto polo Territorio que cohesione o país e teña en conta o papel protagonista dos axentes e institucións locais, que fortaleza a rede de grandes cidades e fomente
a súa interrelación coas cidades intermedias, as vilas e os núcleos rurais.

Propostas concretas
1. Modificar a Lei do Solo 2/2016 en base ás emendas presentadas polo grupo
parlamentario e iniciar o proceso de redacción dunha nova Lei do Solo de Galicia
consensuada co resto de grupos políticos do parlamento galego, garantindo unha
estabilidade lexislativa da que agora carece, así como a paralización do novo regulamento da lei.
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2. Priorizar o desenvolvemento das D.O.T. (Directrices de Ordenación do Territorio), en especial das vinculadas ás áreas urbanas a través dos Plans Territoriais
Integrais de Rexións e Áreas Urbanas.
3. Comprometémonos a fixar un marco que posibilite a posta en marcha e o funcionamento real das áreas Metropolitanas en Galicia.
4. Recuperación do apoio aos municipios para a revisión e adaptación do planeamento municipal, así como axilizar o proceso de tramitación destes con mecanismos como a emisión dun único informe do goberno autonómico para un mesmo
planeamento en trámite. No referente aos informes emitidos pola administración
estatal, buscarase pactar prazos e competencias.
5. Superar a transitoriedade das normas urbanísticas en moitos concellos galegos,
algúns deles nas áreas urbanas, ditando normas en relación ao planeamento urbanístico obsoleto.
6. Instrumentaremos as medidas de cooperación cos concellos para a formulación
da súa planificación urbanística, apoiando as boas prácticas e propiciando desde
a Xunta o papel propio do planeamento municipal de coordinación e integración
física das accións no territorio das distintas administracións.
7. Reorientar a actual estrutura da Axencia da Protección da Legalidade Urbanística, potenciando as súas funcións de inspección, reposición da legalidade e
sanción en materia de urbanismo, así como as competencias en materia de política
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urbanística encomendadas.
8. Asumiremos, con carácter xeral, a xestión pública do urbanismo, reforzando as
competencias municipais e os medios para exercelas, aplicando as competencias
de policía urbanística, obrigando ao estrito e xeral cumprimento da normativa.
9. Modificar a Lei do Patrimonio Cultural de Galicia que aborde os principais
conflitos xerados pola lei aprobada polo goberno do PP, a cal xera conflitos en materia de competencias, diminúe as proteccións dos bens protexidos e crea unha
maior inseguridade xurídica, e establecer medidas para conciliar a conservación
do Patrimonio en Conxuntos Urbanos, evitando o conflito entre o interese público
por preservar o patrimonio e a iniciativa privada.
10. Potenciar o Instituto de Estudos do Territorio como instrumento de axuda e
coordinación cos concellos, a través da subscrición dos correspondentes convenios
referidos a elementos cartográficos, bases informativas etc.
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VIVENDA
Os e as socialistas propoñemos facer efectivo o dereito de todos os cidadáns e cidadás
a acceder a unha vivenda digna e conforme ás súas necesidades, nunhas condicións
económicas axeitadas. Esforzarémonos por acadar a plena cohesión social en materia
de vivenda, continuaremos coa nosa política de erradicación das infravivendas e buscaremos solucións aos problemas derivados das execucións hipotecarias ou dos desafiuzamentos por morosidade no pagamento do aluguer.
Para acadar os devanditos obxectivos é necesario elaborar un Plan Sectorial de Vivenda de Galicia, o cal deberá avaliar a capacidade do parque de vivendas construídas na
comunidade para satisfacer a demanda segundo as diferentes zonas e características
dos demandantes, tendo en conta a capacidade económica das familias e reformulando
o rexistro único de demandantes de vivendas de protección oficial. Tentarase incluír
as vivendas desocupadas no mercado de aluguer e impulsaranse medidas para a rehabilitación, conservación, adecuación funcional e de aforro enerxético de edificios e
vivendas, así como para a eliminación das infravivendas, en especial no mundo rural.
É especialmente importante contar cunha política propia de promoción de solo industrial. A unificación no XESTUR da promoción do solo residencial e do industrial levou a
unha parálise absoluta á promoción de parcelas e espazos industriais para incentivar
a implantación de proxectos empresariais en Galicia, nun intre no que mesmo moitas
empresas están a fuxir de Galicia por falla de espazo. É por iso necesario adoptar un
enfoque específico para o solo industrial, separadamente do solo residencial, e agrupándoo co resto dos espazos competenciais relativos á industria para ter unha política
coordinada e transversal neste eido industrial, fundamental para Galicia.
En caso de non poder cubrirse as necesidades de vivenda nas diferentes áreas de Galicia, o Plan Sectorial determinará as necesidades de chan para completar a oferta resiwebcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDxt_941x-AJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_psdeg_20…
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dencial, logo de deseñar e implantar os instrumentos urbanísticos requiridos para a súa
localización, clasificación, ordenación, xestión e execución. O Plan Sectorial de Vivenda
de Galicia deberá establecer unha oferta de vivenda protexida de nova construción en
aluguer que satisfaga a demanda, apoiándose nos Plans Estatais de Vivenda, sen renunciar a realizar políticas activas propias en materia de vivenda.

Propostas concretas
1. Impulsar e apoiar á vivenda en aluguer para mozos e mozas e familias en Galicia a través dun PROGRAMA DE APOIO Á VIVENDA EN ALUGUER para facer
fronte a unha das grandes necesidades e dereitos da cidadanía nestes intres.
2. Elaborar un Plan Sectorial de Vivenda que sirva como instrumento para ordenar a política de vivenda en Galicia e garantir o acceso a esta, intervindo no
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mercado do solo para recuperar a vivenda como un dereito e non como un ben de
consumo e especulación.
3. Reformular o rexistro único de demandantes de VPO de Galicia, co fin de dar
cobertura a un maior número de persoas beneficiarias que hoxe non poden figurar
neste, pero que poderían ser potenciais usuarias das devanditas vivendas.
4. Fomentar novas tipoloxías de vivendas, co fin de adaptar o construído ás necesidades e demandas dos novos usuarios e usuarias, e de servir como modelo á
iniciativa privada.
5. Impulsar unha carta de servizos e un patrón de boas prácticas dos axentes
do sector, que contemple a participación dos cidadáns e o desenvolvemento de mecanismos de información, control e fomento de comportamentos éticos no sector.
6. Erradicar o chabolismo e a segregación residencial a través dun plan de acceso á vivenda digna que contemple medidas de acompañamento social.
7. Incrementar as axudas de rehabilitación –en especial daquelas dirixidas á
mellora da accesibilidade e da eficiencia enerxética, coa supresión das infravivendas–, dirixidas tanto aos cascos históricos e barrios dos anos 60, como ao medio rural. Estudarase a posibilidade de establecer convenios entre o goberno galego e os
concellos que permitan incrementar as partidas destinadas para a rehabilitación,
así como a creación dunha liña de axudas para que os concellos poidan rehabilitar
edificios, potenciando as Oficinas de Rehabilitación Municipal.
8. Impulsar a rehabilitación dos centros históricos con propostas propias que
teñan como obxectivo a permanencia da poboación existente e a ocupación das
vivendas baleiras no mercado. Promoveremos, ademais, o estudo daqueles barrios
periféricos das cidades para poñelos en valor mediante convenios cos concellos, co
fin de dotalos de servizos e evitar a marxinalidade.
9. Impulso de programas de edificios tutelados, consistente na cesión á admiwebcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDxt_941x-AJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_psdeg_20…
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nistración de edificios por parte dos seus propietarios e propietarias durante un
período determinado de tempo para a súa rehabilitación e explotación en réxime
de aluguer, devolvendo o edificio libre de ocupantes ao seu propietario ou propietaria transcorrido o tempo de cesión.
10. Impulso de Novas Políticas Fiscais en materia de Vivenda, nas que se incrementen as deducións por vivendas en aluguer e se penalicen as vivendas baleiras,
instando a aqueles concellos nos que exista unha maior demanda potencial de vivendas a crear recargas no IBI.

BASES PROGRAMÁTICAS 2016

155

Page 160

TERRITORIO E MEDIO AMBIENTE

11. Reagrupar as competencias en materia de creación, promoción, mantemento e
comercialización de solo industrial a trasladalas ao eido competencial da economía
e a industria, pois é necesario un enfoque específico para esta materia nun intre no
que Galicia precisa un claro impulso á industrialización.
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INFRAESTRUTURAS, TRANSPORTE E MOBILIDADE
As infraestruturas e a mobilidade son elementos de competitividade estratéxicos para
calquera territorio. No caso de Galicia, cun espazo económico periférico en relación cos
polos de crecemento da Unión Europea, é absolutamente necesario contar cunhas boas
infraestruturas de comunicación, tanto físicas como dixitais. Somos un país complexo,
unha mestura e un equilibrio de realidades moi distintas, e unha correcta comunicación tanto no interior como cara ao exterior é fundamental para frear o desequilibrio
territorial que afecta a Galicia. Se queremos evitar o despoboamento do interior do país
cómpre apostar, ademais de pola mellor conexión terrestre, por reducir a fenda dixital
entre o mundo urbano e o mundo rural.
En materia de infraestruturas, polo tanto, os e as socialistas entendemos que é preciso
apostar por dúas vías de actuación: por un lado, rematar as obras e os proxectos xa
iniciados, co fin de garantir que o gasto realizado se pon ao servizo da cidadanía; e
por outra banda, analizar a necesidade de optimizar e realizar un uso eficiente das infraestruturas xa construídas, moitas veces proxectadas sen a necesaria planificación e
movidas por fins que se atopan lonxe dos da racionalidade.
A posición xeográfica de Galicia no marco español e europeo é evidentemente periférica, debido ao cal se impoñen condicionantes específicos para as relacións, tanto
de transporte de persoas como de mercadorías. Polo contrario, no ámbito mundial,
Galicia ocupa unha posición estratéxica nas conexións entre Europa e o continente
iberoamericano. O transporte internacional ofrece oportunidades para que Galicia
aproveite as vantaxes desta posición xeográfica no transporte marítimo e nas relacións aéreas transatlánticas.
En definitiva, apostaremos pola intermodalidade entre os diversos medios de transporte, para o cal, entre outras medidas, deberá acelerarse o ritmo de execución das
estacións intermodais nas principais cidades galegas e se demandará ao goberno do
Estado unha rápida culminación dunha eficiente conexión por ferrocarril entre cidades, chegando a aquelas que hoxe están a quedar á marxe (Ferrol e Lugo), así como
cos principais portos da nosa comunidade.

INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE: ESTRADAS
Propostas concretas
1. Desenvolvemento do Plan Director de Estradas de Galicia, tal e como indica
a Lei de Estradas de Galicia, ante o incumprimento do Plan MOVE (2010-2015) polo
goberno de Núñez Feijóo.
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2. Plan de transferencia de estradas entre as distintas administracións –fundamentalmente a Xunta, as deputacións e os concellos–, facendo que cada administración soporte as vías que lle corresponden. No caso da AP-9 débense trasladar as
competencias sobre ela á administración autonómica, de forma que os galegos e as
galegas poidamos xestionar a principal arteria de Galicia.
3. Analizar o estado das obras de infraestruturas de transporte por estrada na
comunidade, poñendo fin a aquelas que se atopan inacabadas, esixindo ao Estado o
remate en prazo das que son da súa competencia e realizando obras complementarias
que sirvan para que as vías xa construídas funcionen ao seu máximo rendemento.
4. Estudio do desdobramento de determinadas vías rápidas de Galicia, así
como mellora da súa seguridade, implantando sistemas de sinalización activa e
intelixente, mellorando a separación entre carrís (medianas brandas) e, no caso de
ser posible, aumentando as beiravías e realizando novos tramos con carrís lentos
que faciliten o adiantamento, sobre todo de vehículos pesados.
5. Incorporar criterios de accesibilidade universal e permeabilidade para
facilitar o tránsito peonil e animal no deseño e construción de novas infraestruturas viarias.
6. Realizar un programa de conservación completo das vías autonómicas, poñendo fin ao estado de abandono de moitas das nosas estradas, que ten como peor
efecto o aumento da sinistralidade.
7. A Eliminación dos TCA (tramos de concentración de accidentes) será unha
prioridade, con investimentos apoiados por criterios técnicos e de seguridade.
8. Melloras na seguridade das estradas, creando sendas e elaborando un Plan
de Travesías para unha circulación segura dos peóns e ciclistas, que se completará
coa necesaria creación de circunvalacións en moitos núcleos, de forma que se abra
un escenario de humanización das nosas vilas.

INFRAESTRUTURAS DO TRANSPORTE: FERROCARRÍS
En materia de melloras ferroviarias, os e as socialistas consideramos necesario esixir o
impulso das grandes infraestruturas ferroviarias que nos unen con España con Europa,
principalmente as conexións ferroviarias de alta velocidade e as conexións cos nosos
portos, cun calendario concreto de execución que posibilite a realización o máis inmediata posible das obras de infraestrutura pendentes, priorizando as melloras da conexión por ferrocarril con Lugo e a conclusión do eixe atlántico entre Ferrol e a fronteira
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portuguesa. Do mesmo xeito, deberán potenciarse os trens de proximidades nas principais áreas de poboación da nosa comunidade e reforzar a intermodalidade, tanto nas
principais áreas urbanas como nas estacións de tren intermedias, co fin de que sirvan
como nodos de comunicación de maior extensión territorial.

Propostas concretas
1. Impulsar as melloras da rede de ferrocarrís no territorio galego, priorizando
a conexión do interior galego e da cidade de Lugo, así como completando o eixe
atlántico no tramo Coruña-Ferrol e Vigo-Portugal.
2. Aposta polos trens de proximidades nas áreas urbanas e semiurbanas, para
o cal é necesario acadar o traspaso de activos e competencias, creando un ente de
ferrocarrís galego.
3. Finalización e melloras dos accesos ferroviarios aos portos galegos, garantindo a saída de mercadorías destes.
4. Aproveitamento dos tramos que despois da finalización do eixe atlántico quedaran fóra de servizo para o desenvolvemento de vías verdes e sistemas de mobilidade alternativos.
5. Remate urxente das infraestruturas ferroviarias pendentes polo goberno
de España, como a estación Thom Mayne de Vigo ou as estacións de Ourense e
Santiago, recuperando a calidade dos proxectos orixinais.

INFRAESTRUTURAS DO TRANSPORTE: PORTOS E AEROPORTOS
Galicia é unha rexión periférica dentro de España, eiva que debe ser compensada pola
excelente situación estratéxica dos seus portos. Para iso, ademais dun labor de potenciación internacional, debe existir unha intermodalidade no transporte real. Os portos
galegos presentan un gran potencial e unha grande influencia económica no global galego, por iso a potenciación da internacionalización e o remate das comunicacións para
conseguir a intermodalidade debe estar presente na axenda do goberno galego.
No referente aos aeroportos, é necesario lograr unha coordinación real, lonxe dos localismos imperantes, que sirva para atender as demandas de rutas existentes en cada
área de Galicia e permita poñer as infraestruturas aeroportuarias ao servizo da actividade económica da comunidade.
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Propostas concretas
1. Elaborar unha Lei de Portos de Galicia e realizar un Plan de Portos de Galicia no que queden contemplados todos os obxectivos en materia portuaria da
comunidade no referente á ampliación e melloras dos portos existentes; así como
a súa integración nas vilas.
2. Impulsar o papel dos nosos portos (incluso os estatais) como centros loxísticos
para a nosa comunidade. Facilitar as condicións de comercialización, especialmente nos portos pesqueiros.
3. Estudar novas prazas de atraque en portos deportivos. O ente público galego,
directa ou indirectamente, xestiona na actualidade 23 instalacións náutico-deportivas cun total de máis de 7.947 prazas de atracada.
4. Realizar medidas de integración dos portos no contorno urbano, mellorando
as súas condicións ambientais co impulso de medidas de xestión ambiental, de residuos e eficiencia enerxética.
5. Uso do Plan de Portos de Galicia como instrumento macro base para realizar os
Plans Especiais de Ordenación Portuaria.
6. Apostar pola implantación de plataformas loxísticas, tanto nas áreas de influencia dos principais portos como noutras localizacións estratéxicas, tal que contribúan a maximizar o desenvolvemento económico de Galicia, en función dunha
planificación racional previamente establecida e acordada.
7. Promover a intermodalidade na carga aérea, mediante o desenvolvemento
dos Centros de Carga e outras infraestruturas aeroportuarias especializadas.
8. Potenciar a expansión de rutas nos aeroportos galegos, con medidas non-discriminatorias no seu tratamento, e propiciar acordos entre as administracións e os
axentes do sector, cunha implicación máis activa por parte da Xunta de Galicia e
cun seguimento periódico dos obxectivos previstos para mellorar a competitividade dos nosos aeroportos con respecto á competencia do norte de Portugal.
9. Mellorar o transporte público metropolitano entre as cidades da Coruña
e Vigo e os seus aeroportos, apostando por liñas específicas, e non aproveitando
liñas de uso doméstico.
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TRANSPORTE PÚBLICO E MOBILIDADE
A potenciación do transporte público e as novas formas de mobilidade deben implicar
un acordo xeral entre as administracións, coa participación dos axentes do sector, para
implantar plans concretos de mobilidade, co obxectivo de rebaixar as tarifas para os
usuarios ou usuarias habituais, tanto no ámbito metropolitano como nas rutas co tráfico máis débil das áreas rurais, onde é necesario aproveitar sinerxías entre transporte
escolar e o medio rural. Para establecer as bases dunha política que potencie a intermodalidade propoñemos:

Propostas concretas
1. No relativo ao financiamento público para o transporte metropolitano, deberán abordarse as reformas necesarias para conseguir que este poida ser asumido
progresivamente e ata a súa totalidade pola administración autonómica.
2. Progresar dun xeito significativo na seguridade e modernización dos vehículos e elementos do transporte, avanzando na implantación de novas tecnoloxías, que incluirá singularmente ás concesionarias do transporte escolar e de
viaxeiros e viaxeiras por estrada, con servizos que deberán ser reformulados e
renovados en consonancia coa normativa europea e co fin de promover procesos
máis eficientes socialmente.
3. Tras a recente sentenza do Tribunal Superior, é crucial afrontar a realización
dun mapa concesional integral que teña en conta as novas realidades demográficas e, polo tanto, de tráficos. O devandito mapa concesional debe ser transversal,
xunto coas políticas de urbanismo e ordenación do territorio, e asegurar a participación activa dos concellos na súa elaboración e na determinación das necesidades
de transporte e mobilidade que lles afectan directamente.
4. Fomentar o desenvolvemento de plans de transporte de centros de traballo
en aqueles centros de titularidade pública e/ou privada cuxas características de
dimensión dos traballadores, actividade, procesos ou situación así o requiran, así
como plans mancomunados cando varias empresas compartan un mesmo centro
ou edificio, ou ben desenvolvan a súa actividade nun mesmo polígono industrial
ou recinto asimilable.
5. Facilitar a mobilidade dos nosos maiores e reforzar a defensa dos dereitos de
todas as persoas neste eido, mantendo un compromiso esencial coa sustentabilidade no medio ambiente.
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6. Axustar os sistemas de transporte ás necesidades e demandas das zonas rurais
con baixa densidade de poboación, garantindo a súa vertebración territorial. Nalgúns casos poderíanse implantar sistemas de transporte por demanda.
7. Constituír Consorcios de Transporte (ou Autoridades Únicas de Transporte)
na Coruña-Ferrol, Santiago e Vigo-Pontevedra, que ofrezan un sistema de tarifas
integrado, que achegue ás persoas usuarias non só vantaxes de custo, senón tamén
de funcionalidade no uso do sistema de transporte público, ademais dos seus efectos positivos sobre a redistribución de rendas.
8. Fomentar a elaboración de Plans de Mobilidade a medio e longo prazo, que
integren obxectivos explícitos de sustentabilidade.
9. Plans estratéxicos para o uso da bicicleta en Galicia como medio de transporte, seguindo o exemplo de Europa.
10. Fomento dos transportes de ría, actualmente só existentes nas rías de Vigo e
Ferrol, como medios de transporte alternativos ao vehículo privado.
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A NECESIDADE DE RECUPERAR AS NOSAS
INSTITUCIÓNS
O PSdeG-PSOE fixo de Galicia a administración de España máis innovadora e adiantada en
transparencia e bo goberno. Ata 2006, co goberno do último presidente socialista da Xunta de Galicia –Touriño–, en todo o Estado non existía regulación ningunha a este respecto,
deixando a xestión dos datos e das actuacións públicas á vontade de cada administración.
Pero a Galicia socialista comezou a mudar as cousas. A nosa crenza en que a cidadanía
ten dereitos inalienables –dos que as administracións son protectoras– que, para a súa
garantía desde o goberno e administracións públicas, precisaban dunha lexislación específica, tivo un notable impacto no resto do Estado, sendo un modelo inspirador.
Na actualidade, o Estado e as autonomías contan cunha normativa específica, e no ámbito municipal son cada vez máis os concellos que aproban ordenanzas de transparencia e bo goberno. No entanto, e a pesar de todo o andado, aínda queda moito por facer.
A chegada da crise económica a finais da década pasada fixo que a cidadanía se reformulase dun xeito moito máis reflexivo o papel das institucións e a relación entre representantes e representados. A deliberación colectiva resultou ser diagnóstico de que
necesitamos un novo marco nas relacións e na organización política.
É evidente que a cidadanía está desencantada coa calidade da democracia e das institucións, en Galicia e no resto do país, de maneira que as perciben pouco transparentes e
suxeitas a relacións clientelares ou, canto menos, partidistas. Esta percepción, evidentemente, tamén recae nos seus representantes, aos que describen como afastados da
realidade e do interese popular, e nos partidos políticos, como organizacións pechadas
e impermeables ás demandas que a cidadanía considera como prioritarias ou, peor,
como capaces de asumilas pero incompetentes para darlles resposta.
A crise económica e de credibilidade que arrasou o noso país, sumado aos discursos
populistas que aos problemas complexos e estruturais ofrecen solucións simplistas cun
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afán electoralista, marcou a percepción de distancia que sente a cidadanía entre ela e
os políticos electos que a representan.
Con todo, é evidente, como se demostrou ao longo da historia e da tradición política
máis europeísta, que a solución non pasa pola debilitación das institucións afectadas
pola tecnocracia e, sobre todo, por unha concepción dos políticos conservadores, que
chamaron economía ao que realmente é ideoloxía.
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Pero a solución tampouco pasa por novas opcións políticas que, aínda recoñecéndolles
a capacidade de análise nos problemas intrínsecos á democracia e ao sistema institucional galego, ofrecen promesas baleiras e irrealizables desde calquera punto de vista
económico e democrático.
Aínda que é certo que a democracia non ten dúbida como o sistema que mellor representa a vontade colectiva, si é certo que o sistema político galego merece unha implantación que permita introducir mecanismos de rendición de contas, democracia
participativa, transparencia e corresponsabilidade das decisións políticas entre representantes e representados.
Hoxe máis que nunca, a cidadanía é o actor preponderante de calquera sistema, esixindo mecanismos directos de participación na proposta, deliberación e toma de decisión
dos proxectos políticos.
Ademais da participación na totalidade do proceso de toma de decisións da administración, a cidadanía reclama dunha maior información que lle permita elaborar un xuízo
propio na rendición de contas ás que someter aos políticos.
O PSdeG-PSOE quere contar cunha nova maioría progresista que volva poñer o foco nunha serie de propostas e proxectos que busquen xerar un marco máis ambicioso ao modelo
partidista de Feijóo e cunha máxima clara: facendo de Galicia a administración española
co estándar máis elevado de calidade en transparencia, bo goberno e goberno aberto.
Os socialistas galegos e as socialistas galegas queremos medrar en democracia. Temos
moito que corrixir, xa que España segue sendo aínda un dos países da Unión Europea
cun estándar máis laxo, e cunha lexislación excesivamente aberta tanto na súa interpretación como na súa aplicación, o que aumenta a inseguridade xurídica, restándolle
eficacia e reducindo o seu articulado a un conxunto de boas intencións. Para que a
normativa sexa realmente eficaz e os dereitos da cidadanía se vexan efectivamente
aplicados e defendidos, precisamos concreción e ambición.
Introducir un verdadeiro cambio cultural e de modelo en Galicia que permita á cidadanía coñecer, participar e colaborar na xestión dos asuntos que lles concirnen, evolucionando do goberno para a cidadanía ao goberno coa cidadanía.
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UN NOVO ESTATUTO
O Estatuto de Autonomía de Galicia, que acaba de cumprir 35 anos recentemente, amosou ser unha poderosa ferramenta para o desenvolvemento da personalidade e identidade galega e da vida social, económica, cultural e lingüística de Galicia. Foron anos nos que
o pobo galego se beneficiou dun enfoque de goberno de proximidade aos problemas dos
galegos e as galegas a través do autogoberno que nos outorgaron os dereitos recollidos no
Estatuto de Autonomía, aprobado ao amparo da Constitución Española de 1978.
No entanto, o Estatuto, como todas as ferramentas lexislativas, precisa unha renovación e actualización para facer fronte aos novos problemas e desafíos que a modernidade nos formula. No ano 1981, Galicia e España aínda non formaban parte da Unión
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Europea nin de moitos mecanismos institucionais internacionais que impactaron de
xeito moi importante na vida dos galegos e das galegas.
Porén, a situación política e social en España tamén variou nestes anos, e outras comunidades autónomas aproveitaron os mecanismos de reforma estatutaria para adaptar
os seus estatutos aos tempos nos que vivimos, respectando a estrutura constitucional
española existente ata o de agora. Pero esa situación pode variar.
Este feito vai unido a un momento político no que todo parece indicar que nos encamiñamos cara a un proceso de diálogo e debate sobre a necesidade dunha reforma constitucional, como xa se pronunciaron moitas forzas políticas. E Galicia non pode quedar atrás.
Os e as socialistas de Galicia fomos garantes no pasado do deseño dun Estatuto de Autonomía de primeiro nivel fronte a aqueles que tentaron converter o noso país nunha
comunidade de segunda.
Defendemos, polo tanto, a necesidade de deseñar e aprobar, de xeito dialogado con
todas as forzas políticas de Galicia, un novo Estatuto de Autonomía que responda á
vontade da cidadanía, pero tamén ao resultado dunha historia, dun territorio, dunha
cultura e dunha lingua singulares.
Un Estatuto que recoñeza a identidade nacional galega, recollida nos símbolos de Galicia, que nos permita avanzar no autogoberno, na defensa dos novos dereitos e novas
cotas de benestar para os galegos e as galegas e na definición das solucións políticas e
institucionais aos problemas da modernidade.
Un Estatuto de País, de todos os galegos e galegas, que recolla as arelas dunha sociedade
moderna e activa, que aspira a convivir na pluralidade e gobernarse para desenvolver
con normalidade as lexítimas aspiracións da súa cidadanía nun marco de convivencia
democrática en España e Europa.
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Neste sentido, os e as socialistas propoñemos:
11. O deseño e aprobación dun novo Estatuto de Autonomía para Galicia a partir do
diálogo con todos os grupos e forzas políticas con representación en Galicia para
que este novo Estatuto sexa o Estatuto de todos e todas, ambicioso en termos de autogoberno e que recolla as competencias necesarias para facer fronte aos desafíos
de Galicia.
12. Impulsaremos que o novo Estatuto manteña a arquitectura básica do modelo
territorial, principalmente o mantemento e persistencia dun fondo de suficiencia
que garanta a equidade no conxunto do territorio e a solidariedade interterritorial.
13. Promoveremos, do mesmo xeito, a ampliación do autogoberno, negociando todas aquelas competencias que teñan cabida no actual marco estatutario e que fosen obxecto de aprobación pola Xunta de Galicia.
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UNHA ADMINISTRACIÓN MODERNA, EFICIENTE E AO SERVIZO
DOS CIDADÁNS
Galicia precisa modernizar o funcionamento e estrutura das administracións para dar
unha resposta eficaz aos problemas derivados da realidade actual e facer fronte aos
desafíos da modernidade. É posible e necesaria unha mellor distribución de traballo
autonómico, eliminando disfuncións e revisando a funcionalidade e mesmo a continuidade de organismos paralelos ao servizo das consellerías.
Precisamos tamén modernizar a xestión da Xunta de Galicia, facéndoa máis eficiente
e sinxela, aproveitando para iso as novas técnicas de xestión pública e as ferramentas
tecnolóxicas actuais para impulsar a transición cara a un novo modelo máis moderno
e áxil de administración.
Asemade, o actual esquema de repartición competencial entre o Estado e as comunidades
autónomas supón que Galicia teña capacidade normativa no ámbito das entidades locais.
Neste senso, o PP, no seu afán de recortar, decidiu modificar a Lei de Bases de Réxime
Local, cambiando o marco normativo e introducindo incertezas en todos os concellos
galegos, aos que os seus cidadáns e cidadás lles esixen uns servizos que dificilmente
É
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poden prestar. É necesario poñer ao día a regulación das entidades locais de Galicia.

Propostas concretas para a Xunta de Galicia
1. Impulsaremos medidas de modernización, análise e avaliación de políticas públicas como unha ferramenta transversal da acción pública, para acadar un deseño
eficaz e eficiente das políticas públicas da administración pública galega. Para iso,
impulsaremos o labor de coordinación da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma
Administrativa de xeito transversal, e en colaboración coa Escola Galega de Administración Pública (EGAP), pero tamén implantando mecanismos en cada consellería para acadar este obxectivo e converter a Xunta de Galicia nun exemplo de
administración punteira.
2. Fomentaremos a carreira horizontal dos empregados públicos, desenvolvendo
as previsións contidas no Estatuto Básico do Empregado Público e na nova Lei de
Función Pública de Galicia.
3. Impulsaremos a formación e mellora da cualificación profesional das empregadas e empregados públicos, co fin de garantir un servizo público de calidade.
4. Adoptaremos medidas que repercutan na efectiva conciliación da vida persoal,
laboral e familiar das empregadas e dos empregados públicos.
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5. Reduciremos a burocracia por medio da simplificación dos expedientes e impulso da Administración electrónica.
6. Impulsaremos a descentralización administrativa como garantía de eficiencia e
avaliaremos as posibilidades das comarcas de Galicia dentro do mapa funcional e
administrativo de Galicia, conforme establece o noso Estatuto.
7. Impulsaremos a simplificación de axencias, organismos, consorcios e empresas,
conseguindo un aforro de diñeiro público e unha xestión máis directa e eficaz dos
representantes políticos.
8. Substituiremos a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) por unha empresa pública de servizos informáticos, dependente da Consellería
da Presidencia, desde a que se deseñará un modelo tecnolóxico integral para a Xunta de Galicia baseado no software libre e nos principios da Free Software Fundation,
en colaboración coas demais empresas galegas do sector e, en especial, coa comunidade galega de software libre e as tres universidades de Galicia.
9. Auditaremos e avaliaremos as concesións públicas de maneira integral: nunha primeira fase, pormenorizando os obxectivos para perseguir mediante ítems
obxectivables; nunha segunda fase, mediante a creación de memorias de avaliación e auditorías de eficacia da concesión.
10. Estableceremos mecanismos periódicos de rendición de contas, poñendo en
marcha un sistema de avaliación por obxectivos, cuxas conclusións serán públicas.
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11. Recuperaremos a función de seguimento e apoio aos consumidores e consumidoras, recuperando a función do Instituto Galego de Consumo na defensa dos
consumidores e consumidoras galegos, principalmente no apoio ás reclamacións
contra o sector de subministración eléctrica, que na actualidade foron postergadas
legalmente, un feito inédito en toda España, e que amosa o pouco respecto aos dereitos dos consumidores e consumidoras.
12. Impulso decidido ás políticas de calidade na xestión das administracións e dos
organismos dependentes da Xunta de Galicia, a través da elaboración de plans de
actuación e contratos plurianuais de xestión, así como incorporando os criterios
de mellora da atención ao cidadán, cartas de servizos e xestión eficiente, mellora
de procesos etc., conforme aos estándares internacionais de calidade, como a ISO
9001, EFQM etc.
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Propostas concretas para a Administración Local
1. Aprobaremos unha nova Lei de Administración Local de Galicia que, máis alá
dos cambios “cosméticos” introducidos nos últimos anos, permita dar resposta ás
necesidades actuais das entidades locais, no ámbito das competencias que corresponden á nosa comunidade.
2. Cumprimento efectivo das previsións contidas no Pacto Local impulsado polo
presidente Emilio Pérez Touriño.
3. Elaboraremos o Libro Branco das competencias, que, en colaboración cos Concellos e a FEGAMP, estableza criterios para conseguir simplificar os conflitos interadministrativos. Unha vez cumpridas as previsións anteriores, impulsaremos un
novo Pacto Local que mellore e estabilice a distribución das competencias.
4. Impulsaremos medidas e instrumentos de cooperación e colaboración entre as
entidades locais, con fin de mellorar a eficiencia na prestación de servizos e políticas
públicas, sen menoscabo da propia autonomía e singularidade de cada entidade.
5. Impulso á mellora do financiamento das entidades locais, no marco establecido
pola Constitución e o Estatuto de Autonomía.
6. Redución substancial das subvencións condicionadas discrecionais aos concellos, impulsando a distribución con criterios estables e obxectivos.
7. Elaboraremos, en consenso coa FEGAMP, protocolos a seguir para a conformación de expedientes, para conseguir un desenvolvemento total dos requisitos para
os trámites autonómicos e locais, creando marcos protocolarios para o desenvolvemento da acción administrativa.
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8. Promoveremos o desenvolvemento da área metropolitana da Coruña e o impulso da recentemente aprobada área metropolitana de Vigo.
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PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA E EXEMPLARIDADE PÚBLICA
PARTICIPACIÓN CIDADÁ: CLAVE DO NOVO MODELO PARA A GALICIA
DO SÉCULO XXI
Por sorte, hoxe a cidadanía ten un maior celo do público debido á superación do modelo
estritamente representativo, onde os políticos toman unha serie de decisións sen contar coa cidadanía. A crise sacudiu os estándares das relacións políticas, introducindo
un diálogo constante entre os políticos e a sociedade civil, que posúe un maior grao de
esixencia e aceptación ou rexeitamento sobre as decisións do colectivo.
Desde o PSdeG consideramos que este concepto profundo de cidadanía ten que ter parella unha institución autonómica que non só non limite a participación cidadá, senón
que a alimente con mecanismos de rendición de contas estables e garantistas.
Por iso, os socialistas galegos e as socialistas galegas apostamos decididamente por gobernar de maneira común, sometendo á análise da sociedade civil e do cidadán ou
cidadá individual calquera decisión, asumindo a flexibilidade na modificación das formulacións do goberno se así o demanda a cidadanía.
Para o PSdeG, non existe máis forma de gobernar que gobernar coa cidadanía. Cremos
que temos que darlle protagonismo á sociedade civil para recuperar o valor das institucións por medio do aperturismo nas mesmas, tal e como amosa a experiencia dos
diferentes gobernos socialistas, tanto no ámbito municipal como provincial.

Propostas concretas
1. Elaboraremos, no marco previsto pola Constitución e o Estatuto de Autonomía, unha Lei de Consultas de Galicia, co fin de coñecer de xeito directo o posicionamento da cidadanía en temas de especial transcendencia no ámbito das
competencias autonómicas.
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2. Reformaremos o Regulamento do Parlamento de Galicia cun triplo obxectivo:
favorecer a participación cidadá de xeito directo, fortalecer a capacidade de acción
dos deputados e deputadas, e mellorar os instrumentos de control do Parlamento
á Xunta de Galicia.
3. Impulsaremos o Libro Branco da Participación Cidadá de Galicia como documento transversal que reflexione sobre os novos modelos, canles dixitais e reformas
lexislativas necesarias para conseguir unha administración autonómica próxima e
sensible ás demandas cidadás.
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4. Crearemos o Portal de Participación cidadá de Galicia, que contemple toda a
información e as canles necesarias para que a cidadanía participe na reflexión dos
asuntos públicos.
5. Inclusión no Portal das catro fases necesarias para a participación: información
sobre a proposta, participación en debates, achegas á proposta, conclusións e tramitación da proposta definitiva.
6. Inclusión de enquisas sobre temas de actualidade.
7. Acceso a documentos públicos, sesións plenarias e direccións de contacto cos
representantes políticos.
8. Potenciación da participación individual na discusión das leis autonómicas.
Desenvolveremos dentro do portal web, o propio de tramitación de leis, para que
os cidadáns e as cidadás, de maneira individual, poidan facer as súas suxestións e
achegas, que serán incluídas dentro da memoria da lei, valorando a súa inclusión
ou desistencia.
9. Modificaremos a Lei de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá de
Galicia, co fin de facilitar a toma en consideración das iniciativas lexislativas populares que obtiveran o número de sinaturas esixido.
10. Faremos as modificacións normativas necesarias para que a Comisión Promotora da Iniciativa Lexislativa Popular teña un papel nuclear na súa tramitación parlamentaria, indo máis alá da súa participación no debate de toma en consideración.
11. Todos os datos da Administración Autonómica incluiranse progresivamente en
modelos de xestión de Open Data e Open Acces para que todo o mundo teña acceso
aos expedientes da administración electrónica. Todos os datos publicados terán un
formato aberto e a posibilidade de ser tratables, tanto mediante ferramentas abertas e gratuítas de común disposición e sinxela adquisición, como interoperables
noutras plataformas capaces de realizar unha análise exhaustiva.
12. Impulsaremos un réxime de silencio administrativo positivo para todas as solicitudes de información relacionadas coa solicitude de datos non-publicados. Calquera intento de restrición do dereito cidadán á información será debidamente
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xustificado,
de establecerse un réxime sancionador para evitar opacidades respectoademais
deste dereito.
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TRANSPARENCIA
Os e as socialistas consideramos que, para que a cidadanía sexa quen de participar,
debe ter a información necesaria que permita obter unha opinión fundamentada.
Por iso, consideramos esencial dar a todos os galegos e todas as galegas o máximo de información, no maior número posible de canles e cunha dispoñibilidade inmediata. Neste
eido, comprometémonos a impulsar medidas de transparencia de acordo cos estándares
internacionais, seguindo o exemplo de entidades como Transparency International.

Propostas concretas
1. Impulsaremos unha nova Lei de transparencia que tome o exemplo dos países
comunitarios con mellores rexistros neste campo.
2. Modificación do Portal de transparencia da Xunta de Galicia. A pesar de contar cun portal de transparencia de recente creación, numerosos aspectos da vida
pública non están contemplados nel. Por iso, é compromiso do PSdeG modificar o
Portal de Transparencia para incluír:
3. Control dos lobbies de presión. Crearemos un rexistro de grupos de presión e
desenvolveremos un manual de boas prácticas e transparencia que regule a relación da administración e os grupos de presión.
4. Dentro desta estratexia, crearemos un Rexistro de Grupos de Presión, e transparentaremos con antelación a axenda pública de calquera gobernante ou representante ou
persoal público onde haxa unha xuntanza con calquera destes grupos. Prohibiranse
explicitamente as xuntanzas secretas ou fóra de axenda con estes grupos.
5. Obrigarase a declarar calquera relación existente entre as persoas responsables do público e os grupos de presión ou as empresas provedoras, sexa a relación
familiar, social ou de calquera outro tipo. A este respecto, endurecerase o réxime
de incompatibilidades entre a actividade pública e a privada, mentres se facilita a
transición dos xestores e representantes públicos na volta á súa vida laboral.
6. Réxime de incompatibilidades dos membros da Xunta de Galicia, tanto a nivel
político como da dirección administrativa. Ademais, garantirase a difusión das votacións onde se recoñezan compatibilidades dos membros da Xunta.
7. Difusión das sentenzas dos tribunais que afecten á Xunta de Galicia, aos seus organismos e empresas. Publicaranse as sentenzas íntegras, así como un resumo destas.
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8. As declaracións de bens, rendas e investimentos pasarán a ser obrigadas non
só para os representantes públicos e cargos políticos, senón tamén para todos os
cargos de libre designación e para os representantes legais dos grupos de presión.
9. Publicaremos a metodoloxía coa que se obteñen, tratan e explotan todos os datos, tanto aqueles publicables como os que non. Deste xeito poderase analizar o estándar de calidade científica no que se basea a información pública e as decisións
que se toman a partir del.

EXEMPLARIDADE PÚBLICA
A crise, os casos de corrupción e o malgasto de recursos públicos tiveron como consecuencia que as institucións sexan xulgadas como algo negativo para a cidadanía.
É certo que afloraron excesivos casos de corrupción e, aínda que os e as socialistas galegos xa actuamos dentro do noso propio partido mediante a creación dun código ético
que establece unha mesma pauta para todos os militantes en caso de apertura de proceso xudicial, queremos estender estes comportamentos á administración.
Ademais, debido ao carácter individual da corrupción, como sociedade temos que ser
capaces de establecer mecanismos que bloqueen calquera intento desde a institución.
Por iso, os e as socialistas galegos cremos que é imprescindible dotarnos de procedementos que, se non son capaces de anular a corrupción, que a dificulten ao máximo.
Esta nova forma de gobernar, baseada na participación e a transparencia, quedaría
coxa se non contemplase a máxima exemplaridade das administracións galegas.

Propostas concretas no eido do control dos partidos políticos
1. Transparencia dos partidos políticos con representación institucional. O PSdeG,
asume como compromiso coa cidadanía a publicación dos gastos de campaña electoral dos diferentes partidos.
2. Impulso de actuacións para limitar as doazóns de particulares ás formacións
políticas, conforme á repartición competencial vixente na materia.
3. Obriga de publicar na web do Parlamento de Galicia e no portal de transparencia os orzamentos anuais dos partidos políticos con representación parlamentaria.
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Propostas concretas no eido da contratación pública
1. Creación de normas propias para mellorar o control dos contratos menores e
cumprimento efectivo da normativa vixente en materia de publicidade contractual.
2. Creación do portal de licitadores, onde todas as empresas de Galicia deberán
estar inscritas para ser beneficiarias de contratos públicos.
3. Publicación de todas as facturas fiscalizadas pola Xunta de Galicia dunha contía
superior a 2.000 euros.
4. Prohibición da administración de contratar con empresas con sentenzas firmes
por casos de corrupción, financiamento ilegal ou sentenzas condenatorias en materia laboral, respectando as previsións contidas na normativa de contratación do
sector público.
5. Implantación de cláusulas sociais para evitar a precarización dos empregos das
empresas beneficiarias de emprego público.
6. Restrición na declaración de procedementos excepcionais de contratación,
como os de urxencia.
7. Regularemos mediante lei as encomendas de xestión a particulares dos servizos
públicos de Galicia.
8. Publicaremos unha base de datos anual con todas as adxudicacións, licitacións e
subvencións concedidas polos distintos departamentos. No caso das adxudicacións
e as licitacións, publicaranse tamén os informes técnicos elaborados, así como a
puntuación recibida por cada un dos participantes no concurso.
9. Elaboración dun marco normativo sustentado nos principios de obxectividade
e transparencia, en relación cos convenios e subvencións aos medios de comunicación. As contratacións de espazos publicitarios axustaranse á Lei de Contratos, contando así coas máximas garantías de transparencia, eficacia e libre concorrencia.
10. Estableceremos unha senda de progresividade para conseguir que nos catro
anos de mandato o 95% das subvencións sexan de concorrencia competitiva. Ademais, cada expediente de subvención contará coas mesmas garantías avaliables
que as contratacións: incluíndo os obxectivos que se perseguen conseguir e, como
criterio de xustificación, publicación dunha memoria que diga o grao de cumprimento dos obxectivos perseguidos.
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Propostas concretas no eido do control administrativo:
A Oficina Antifraude
Creación dunha unidade administrativa dependente do Parlamento de Galicia para
vixiar, perseguir e publicitar os casos de corrupción detectados. Para garantir a independencia política deste organismo, seleccionarase o presidente desta por medio de
concurso entre os funcionarios do máximo nivel. A devandita oficina encargaríase de:
1. Previr a perda monetaria producida por ineficiencias e por ineficacia do sistema público galego.
2. Potenciar a credibilidade, mediante esta axencia independente, de todas as institucións galegas, favorecendo a gobernanza e a corresponsabilidade entre administración e cidadanía.
3. Fiscalizar e controlar as subvencións condicionadas, unha vez feitas as adaptacións normativas precisas para iso.
4. Crear un verdadeiro observatorio da corrupción e fraude que nos permita concienciar do que supón en diminución de recursos dispoñibles as prácticas ilegais.
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MEDIOS PÚBLICOS
A radiotelevisión pública galega, vital para o mantemento do espazo público democrático, o reforzamento da identidade do pobo galego e a promoción da nosa cultura e
lingua, está a vivir unha seria deterioración nos últimos anos, con graves consecuencias
para o pluralismo ideolóxico e social. Fronte a un escenario dixital que ameaza con
novas discriminacións sociais e un panorama comercial cada vez máis concentrado e
oligopolista de medios comerciais privados, que esixiría como contrapeso un servizo
público forte e participativo, a RTVG perdeu rapidamente o seu peso e influencia social.
Como exemplo, a cota de pantalla da TVG-1 afundiuse do 15,5% do ano 2008 ao 9,3% de
2015. Por non falar da TVG-2, vendida no seu momento como unha canle de contidos
culturais pola semana e de deporte a fin de semana e que rematou sendo un caixón de
xastre que apenas acada o 1% de cota de pantalla.
Hoxe a radiotelevisión pública galega camiña cara á irrelevancia ou á desaparición,
como consecuencia da manipulación sistemática do goberno de Núñez Feijóo, da falta
dun mandato claro de contidos e dos duros recortes no seu financiamento. A manipulación endémica da RTVG lastra a súa calidade, impide unha xestión eficaz e desnaturaliza a súa misión democrática.
En paralelo á televisión tradicional, a televisión conectada a internet, a “Televisión Social”, carece de estratexia na RTVG, está a ser silenciosamente privatizada e discorre
sen aproveitar as sinerxías dos equipos xa existentes na programación convencional.
Xustamente, na era de internet e das redes sociais, xunto á súa articulación crecente co
audiovisual, o servizo público da RTVG dispón dos profesionais e das ferramentas necesarias para informar, educar e entreter. Pode facelo e, indo máis alá, en consonancia
coa rexeneración e participación democrática que a sociedade galega esixe.
Os e as socialistas propoñemos un gran Pacto Social para refundar a RTVG, que permita
que a cidadanía galega se apropie e controle o servizo público. Os nosos obxectivos son:
independencia, estabilidade, responsabilidade e participación da sociedade civil. Por
todo isto, o novo modelo de radiotelevisión pública susténtase en catro piares:
1. Fortalecer o peso social do servizo público da RTVG.
2. Potenciar a conciencia da rendibilidade social da súa actividade, criterio que
marcará sempre as súas funcións e contidos e estará por riba de toda a rendibilidade económica directa.
3. Suxeitar a RTVG ao control democrático do Parlamento, pero dirixila de modo
autónomo e independente do poder gobernamental para garantir unha radiotelevisión galega e libre.
4. Soster financeiramente un novo modelo de radiotelevisión pública.
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Propostas concretas
1. Creación da figura do Defensor do espectador e do ouvinte, valedor do dereito cidadán a unha información veraz, independente e plural e a un entretemento
digno. Impulsará a transparencia e o autocontrol da corporación. Facilitará a comunicación directa entre os e as profesionais e a cidadanía, que poderá presentar
queixas, reclamacións e suxestións.
2. Creación inmediata da Autoridade Audiovisual e independente en Galicia, que
garanta o estrito cumprimento do servizo público esencial establecido na Lei 9/2011,
de 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia.
3. Aprobación do Plan Estratéxico para a Era Dixital, hoxe inexistente. Axilizará a
dixitalización dos sistemas de produción audiovisual e facilitará as funcións clásicas do servizo público, pero tamén o acceso universal a contidos dixitais. Incluirá
a creación dunha comunidade de espectadores e usuarios comprometidos co servizo, con influencia real e directa nos contidos.
4. Revolucionar os Servizos Interactivos de RTVG, para o que propoñemos, entre
outros: desenvolver formatos informativos destinados a novas plataformas, especialmente dispositivos móbiles; crear sinerxías coa programación convencional;
converter as plataformas en rede de RTVG nun auténtico servizo pleno interactivo,
multimedia e multiplataforma, con personalización dos contidos.
5. Inicio da dixitalización e posta en valor do arquivo histórico da RTVG, e a súa
oferta, como patrimonio cultural do país. Asegurar a súa conservación e posta a
disposición de toda a cidadanía a través dos servizos interactivos.
6. Creación dun novo concepto de RTVG. A crise de credibilidade, marca e modelo
da RTVG ten que dar paso a unha nova televisión moderna, fusión da Galicia urbana coa rural, e que responda á verdadeira demanda social.
7. Rehabilitación da TVG-2, para que recupere a súa vocación xeneralista de fomento da cultura. Nesta liña, utilización das posibilidades técnicas para o lanzamento na TVG-2 dunha programación infantil e das actividades deportivas.
8. Execución de todas as medidas que garantan a diversidade cultural, ideolóxica
e política da sociedade galega, así como a participación directa dos grupos sociais e
políticos representativos no conxunto da programación. Garantir a dispoñibilidade
de medios técnicos e humanos para a realización dos espazos necesarios para o
correcto exercicio do dereito de acceso que establece a Lei dos medios públicos de
comunicación audiovisual de Galicia.
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9. Como máximo obxectivo do servizo público, a rendibilidade social (pluralismo ideolóxico, participación democrática, defensa dos valores e dereitos humanos) estará sometida a indicadores periódicos que permitan medila e acentuala. A
transparencia incluirá aspectos financeiros (fontes, custos...), as retribucións e as
contratacións externas, e será garantida por auditorías sistemáticas e rigorosas.
10. Conversión da RTVG no verdadeiro motor da industria audiovisual galega.
Cambiaremos o modelo actual –sen espazos culturais, debates nin programación
educativa de calidade– por unha radiotelevisión pública que sexa o escaparate da
industria do audiovisual, da experimentación e da innovación tecnolóxica.
11. Aposta polo sector da dobraxe, hoxe en risco de desaparición polas políticas do
PP, cando foi o símbolo da normalización lingüística de calidade e un dos motores
do emprego no audiovisual.
12. A oferta audiovisual estará dotada nos seus contidos de opcións de versión orixinal con subtitulación en galego, aproveitando as posibilidades técnicas para fomentar a aprendizaxe dos idiomas.
13. Incremento do nivel de penetración da RTVG, coa captación de nova audiencia
exterior e da comunidade galega que reside fóra de Galicia. Redundará favorablemente na cota de pantalla, mercado audiovisual e ingresos publicitarios da RTVG,
así como na cooperación cultural exterior e proxección da cultura galega.
14. Potenciación da cultura galego-portuguesa a través das radios e televisións
públicas. Permitir a reciprocidade das emisións televisivas e radiofónicas entre
Galicia e Portugal, e dar cumprimento á Lei 1/2014, de 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía.
15. Financiamento suficiente, estable e responsable. Fronte aos progresivos recortes sufridos nos últimos anos, urxe valorar as recomendacións europeas sobre o
financiamento do servizo público.
16. Execución inmediata das accións políticas e lexislativas precisas para proceder
á elección do director ou directora xeral da corporación RTVG por maioría cualificada. Esta medida garantirá a independencia e profesionalidade, ao tempo que
suporá un paso máis na despolitización da RTVG. O consenso facilitará a recuperación dos criterios profesionais e técnicos para a xestión dunha radiotelevisión
pública ao servizo da cidadanía.
17. Aumento da participación dos traballadores para garantir o cumprimento das
misións de independencia editorial e calidade. Emprenderemos de xeito inmediato
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profesionais
da información,
instrumento
independencia
informativa,
do seu pluralismo
político e social
e da súaesencial
defensadarespecto
a toda presión
externa,
gobernamental ou privada.
18. Asunción directa pola RTVG dos programas esenciais do servizo público, impedindo a externalización destes servizos.
19. Aprobación do Contrato Programa para a Corporación RTVG que garanta o cumprimento axeitado da encomenda de servizo público que establece a Lei dos medios
públicos de comunicación audiovisual de Galicia. Terá unha dotación orzamentaria
suficiente que permita e garanta a realización dun mínimo dun 50% de produción
propia interna a través de calquera dos medios de difusión e emisión da corporación.
20. Derrogación de calquera artigo da Disposición da Presidencia da Xunta de Galicia de 16 de decembro de 2015, pola que se ordena a publicación no DOG do Mandato marco da corporación RTVG, que sexa contraria á medida do parágrafo anterior.
21. Estudar a apertura de novas delegacións da RTVG que articulen ao máximo o
servizo público en todas as súas actividades e potencien a descentralización; que
recuperen a cohesión territorial e o pulso informativo do país, afectados polo peche indiscriminado de delegacións realizado polo PP.
O gran Pacto Social para refundar a RTVG compleméntase con outras tres medidas imprescindibles no marco dos medios de comunicación:
1. A elaboración da Lei de publicidade institucional de Galicia.
2. Unha estreita colaboración coas universidades galegas e centros de formación
profesional que ofertan títulos vencellados á comunicación.
3. O fomento da constitución de PEMES e cooperativas de profesionais para a creación de empresas de información dixital.
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POLÍTICAS SINGULARIZADAS DE SEGURIDADE
Precisamos desenvolver políticas singularizadas de seguridade, conforme o establece o
noso Estatuto de Autonomía, que nos permitan facer fronte aos desafíos de seguridade
no eido urbano, rural, forestal e marítimo.
Galicia precisa unha clara coordinación para facer fronte a situacións de extrema perigosidade, catásfrofes, incendios forestais ou a seguridade das súas institucións. O papel
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do PP durante estes anos foi o de recortar e privatizar moitos destes elementos públicos
que en varios casos, como no caso dos incendios, foi unha mala política que nos levou a
non ter capacidade de resposta eficaz e áxil en momentos de necesidade. Por todo iso,
precisamos dotarnos dunha política coordinada de seguridade con medidas concretas.

Propostas concretas
1. Desenvolveremos a Lei de Policía de Galicia, poñendo en marcha de xeito efectivo a Policía de Galicia. Asemade, potenciaremos os marcos de colaboración en
materia policial entre concellos, a fin de optimizar recursos materiais e humanos.
2. Estableceremos os mecanismos necesarios para que se cumpran as previsións
contidas na Lei de coordinación de Policías locais de Galicia, en canto á ratio de
axentes por poboación.
3. Reordenaremos os distintos servizos de urxencias, incrementando os medios
humanos e técnicos dispoñibles para mellorar a súa operatividade e eficacia e acadar un estándar de calidade similar ao dos países máis desenvolvidos da Unión
Europea. Singularmente, elaboraremos un Plan de medios aéreos de Galicia, dimensionado axeitadamente para facer fronte eficazmente as características da
nosa orografía.
4. Actualizaremos os Plans de Protección Civil, desenvolvendo un Plan Estratéxico
de Xestión de Emerxencias.
5. Recuperaremos os Servizos de bombeiros e contraincendios de xestión indirecta e
elaboraremos un Regulamento do Bombeiro, tendo en conta a opinión deste colectivo.
6. Estudaremos a posibilidade de crear un corpo específico de policía medioambiental e contraincendios.
7. Apoiaremos os concellos para a mellora da planificación da xestión das urxencias
no eido municipal, mellorando a coordinación entre as diferentes administracións.
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8. Melloraremos a formación dos integrantes dos servizos de extinción de incendios e salvamento e dos técnicos e voluntarios de protección civil.
9. Aprobaremos a, tantas veces anunciada, Lei de Espectáculos e actividades recreativas de Galicia, dando resposta real ás necesidades do sector.
10. Deseñaremos un plan específico, en colaboración coas forzas e corpos de seguridade de España, dun plan de loita contra o narcotráfico en Galicia.

webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDxt_941x-AJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_psdeg_20…

174/193

13/10/2019

BASES PROGRAMÁTICAS

BASES PROGRAMÁTICAS 2016

182

Page 187

ADMINISTRACIÓN, INSTITUCIÓNS E REXENERACIÓN DEMOCRÁTICA

ACCIÓN EXTERIOR
Galicia precisa aumentar a súa acción exterior para promover e defender os intereses
de Galicia no exterior, principalmente na Unión Europea, pero tamén contar cun enfoque estratéxico nos países nos que Galicia ten unha relación histórica ou intereses
económicos e sociais.
É por iso que é urxente desenvolver unha estratexia galega de acción exterior, para o
que os e as socialistas desenvolveremos un paquete de medidas concretas.

REFORMULAR A NOSA ACCIÓN INSTITUCIONAL NO EXTERIOR
Propostas concretas
1. Promover a reforma da Lei de Acción e Servizo Exterior do Estado (LAESE), co
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fin de convertela nun instrumento xenuíno para a participación das comunidades
autónomas na formación da política exterior do Estado e para o exercicio desa representación exterior polas comunidades autónomas, en particular en Europa, de
xeito que exista corresponsabilidade e transparencia na súa formulación e exercicio nas áreas de competencia autonómica.
2. Creación dunha estrutura administrativa de Acción Exterior dependente da
Presidencia encargada na coordinación dos departamentos e a formulación e aplicación dunha nova Estratexia Galega de Acción Exterior, en particular no eido
da Unión Europea.
3. Revisión do papel e funcións da Fundación Galicia Europa, da que a Xunta é
agora o principal membro, e creación dunha delegación da Xunta en Bruxelas co
mesmo status oficial que xa teñen outras comunidades autónomas ou oficinas de
Estados Federados ou gobernos autónomos do Reino Unido.
4. A nova Estratexia Galega de Acción Exterior contará cunha memoria económica e unhas prioridades anuais, e no caso da Unión Europea semestrais, que definirán
obxectivos cuxo cumprimento será avaliado e suxeito ao escrutinio do Parlamento
de Galicia. Será unha estratexia global que incluirá as accións e prioridades de Galicia no eido institucional e as normas internacionais, captación de investimento e recursos humanos, incluídas as persoas galegas retornadas, capitalización da diáspora
no exterior, e a cooperación do desenvolvemento centrada no servizo ás prioridades
globais de Galicia nun reducido de áreas e países prioritarios.

BASES PROGRAMÁTICAS 2016

183

Page 188

ADMINISTRACIÓN, INSTITUCIÓNS E REXENERACIÓN DEMOCRÁTICA

5. Transparencia. As actividades de promoción exterior da Xunta de Galicia e o
Parlamento serán obxecto de información pública. Esa información, dispoñible na
web do Goberno, incluirá informes periódicos de xeito semestral, dos custos de
cada actividade, tanto no montante global coma por concepto de gasto.
6. Requirir, ao abeiro das disposicións do Estatuto, que Galicia forme parte da Comunidade de Países da Lingua Portuguesa (CPLP). Unha comunidade que pode
converterse nunha das plataformas principais para o diálogo e cooperación norte-sur da nova estratexia de Acción Exterior de Galicia, Cooperación Galega e os
Fondos Galego de Cooperación ao Desenvolvemento para a aplicación dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible 2015-2030, recentemente aprobados pola ONU.
7. Requirir, ao abeiro das disposicións do Estatuto, a participación de Galicia
en organizacións internacionais no eido das súas competencias, como OECD,
Consello de Europa (CPLR, GIE, Comisión Venecia, GRECO etc.) UNESCO, UNCTAD,
UNHABITAT, UNWOMEN.
8. Promover, desde o Parlamento de Galicia, que as Comisións de Asuntos Europeos dos Parlamentos Autonómicos formen unha rede para a defensa do
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principio de subsidiariedade perante a Unión Europea, de xeito similar ao que
actualmente xa acontece a nivel paneuropeo pola rede de Parlamentos con Competencias Lexislativas (CALRE).

GALICIA EN EUROPA TRAS O BREXIT
Co resultado do referendo británico é case inevitable unha nova rolda de negociación
dos tratados europeos. Galicia debe estar presente tanto no debate e na formulación da
posición española, coma directamente perante as institucións comunitarias nos seguintes eidos:
1. No reforzamento do Principio de Subsidiariedade, polo cal a Unión Europea
só tomará decisións nas que estea claramente demostrado que unha acción a nivel
europeo é máis eficaz que aquela que o Estatuto atribúe a Galicia.
2. Do mesmo xeito, debe introducirse nos tratados o principio de Lexislar Mellor,
que introduce mecanismos obrigatorios polos cales as comunidades autónomas e
outros gobernos subestatais da Unión Europea teñen unha canle formal e establecida para contribuír na formulación da lexislación Europea naqueles eidos nos que
tanto a Unión Europea como as comunidades autónomas comparten competencias.
3. Introdución do principio de Lexislación Activa para as comunidades autónomas e outros gobernos subestatais con competencias lexislativas perante o Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas.
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LEXISLACIÓN EUROPEA
Precisamos superar a parálise lexislativa Galega na adaptación da nosa comunidade á
lexislación europea. Para iso, precisamos unha revisión, nada máis comezar a lexislatura, do grao de apliación en Galicia da lexislación europea vixente, sobre todo no tocante
á lexislación medioambiental e de servizos públicos:
1. No primeiro caso (directivas de eficiencia enerxética, residuos urbanos, enerxías renovables, zonas protexidas, calidade do aire e impacto ambiental), establecer
un plan de obrigado cumprimento das obrigas europeas da lexislación actual
e preparar a aplicación en Galicia dos novos obxectivos medioambientais 2030
da Unión Europea para o cambio climático, enerxía e economía circular. Galicia debe fixar os obxectivos a atinxir e mesmo superar eses obxectivos europeos
para 2030.
2. No caso da lexislación europea de servizos públicos, revisión dos principais
contratos de concesións e licitacións públicas da Xunta (hospitais, autoestrada do
atlántico, servizos de transporte público) e asegurarse de que se axustan ás novas
Directivas da Unión Europea de 2014. No caso das novas directivas de contratos
públicos, introducir de xeito obrigado a cláusula de custe global e medioambiental
en todos os contratos, de xeito que as licitacións se outorguen en base ao custo e
amortización do servizo ou produto ao longo da súa vida, e non só en función do
seu custo inicial.
3. No caso das obrigas europeas de pagamento a provedores a 30 días, asegurar o
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cumprimento destas por todas as administracións e entidades dependentes orgánica
ou financeiramente da Xunta, entendido como o prazo desde que o provedor envía
a factura e non contando cando a Xunta decide aceptala, como é o caso actualmente.

FONDOS EUROPEOS
A xestión dos fondos europeos debe e ten que ser unha clara prioridade fronte á parálise e importante devolución de fondos europeos por parte do goberno de Feijóo. Nun
intre no que os investimentos de fondos europeos poden supoñer un plus de impulso e
modernización da nosa economía, non se concibe o grao de devolución de fondos europeos que Galicia tivo estes anos. Por iso, unha das prioridades do novo goberno debe ser
a de acelerar o desembolso dos fondos Europeos do programa 2014-2020, que aínda
non comezaron apenas a usarse.
Para iso impulsaremos a creación dunha “fiestra única”, pola cal todos os fondos europeos responsabilidade da Xunta de Galicia estarán coordinados, como xa existe noutros
países e comunidades. Isto permitirá o desenvolvemento de proxectos integrados que
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usen as sinerxías de cada fondo, como xa permiten os regulamentos actuais, e facilitará
o seu acceso para os beneficiarios e beneficiarias.
Nese mesmo senso, uso das posibilidades existentes na lexislación europea para o desenvolvemento local comunitario (CLLD) co fin de empoderar as comunidades e parroquias rurais e urbanas, así como o desenvolvemento comarcal no uso de fondos
comunitarios dispoñibles a tal fin.
Para a negociación dos fondos europeos post 2020, que comezan xa neste ano a artellar unha alianza con territorios e gobernos de intereses similares aos galegos, co
obxectivo de que, como mínimo, se manteña a actual rede de seguridade dos fondos
europeos, pola cal Galicia continuaría a recibir polo menos 2/3 dos fondos actuais.
Do mesmo xeito, solicitaremos ao goberno de España que asigne a Galicia, cando menos, os mesmos fondos que inicialmente propón a Comisión dos Estados Membros.
Isto supón propoñer ao estado que, na medida do posible, a maior parte dos fondos
europeos asignados pola Unión Europea a Galicia sexan transferidos directamente á
Xunta de Galicia, o cal non é o caso actualmente, xa que parte dos fondos FEDER e de
cooperación transfronteiriza son xestionados polo goberno central.
Tamén propoñeremos que o secretariado da cooperación entre Galicia e Portugal
pase de Mérida, onde está actualmente, a Galicia.
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O IMPULSO DA CULTURA E DA GALEGUIDADE
O fondo sesgo ideolóxico do Goberno de Feijóo durante este anos tivo como consecuencia un forte retroceso ao apoio ao mundo cultural e ao apoio á nosa lingua. Tanto lle ten
que máis do 2% do PIB de Galicia corresponda ás industrias culturais, ou que o xenio
dunha cultura de seu sexa un factor innovador fundamental para a defensa de Galicia
nun mundo global. De feito, o 96% das profesións culturais amosa unha demanda de
emprego decrecente, segundo un informe presentado polo Consello da Cultura Galega.
A defensa de Feijóo da “marca España” confronta directamente cunha visión da cultura
galega como “eido inimigo”, o que o leva o finxir ou aparentar a súa “defensa” formal
para ir destruíndoa polo baixo.
Cando a baixada nos orzamentos ten unha media do 10%, no caso da cultura a redución
é do 40%. De feito, desde que goberna Núñez Feijóo, reduciuse nun 56% a partida dedicada á cultura. Ademais, diminuíu o peso da cultura dentro do total dos orzamentos
da Xunta de Galicia, pasando de ser o 1,29% no ano 2009, ao 0,60% que representa nos
actuais orzamentos. Non hai mellor dato para resumir a política cultural deste goberno.

webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDxt_941x-AJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_psdeg_20…

180/193

13/10/2019

BASES PROGRAMÁTICAS

BASES PROGRAMÁTICAS 2016

188

Page 193

CULTURA E IDENTIDADE

Os datos falan por si mesmos:
1. Segundo o Informe sobre as artes escénicas en Galicia, elaborado polo Consello
da Cultura Galega, a situación de precariedade do sector é similar á existente nos
anos setenta. A redución de compañías teatrais e de representacións en Galicia é
verdadeiramente alarmante. Así, entre os anos 2009 e 2011, Galicia perdeu máis de
mil funcións de teatro, e en 2011 estaban rexistradas un 18% menos de compañías
que en 2009. Nestes anos a cifra segue a aumentar sen que nada se faga por parte
da Xunta. Ademais da baixada do alumnado e da desaparición de 10 festivais, hai
que denunciar a baixa estabilidade laboral e a evolución negativa dos ingresos de
explotación das empresas de teatro e danza, cun aumento das perdas e dun endebedamento moi alto.
2. O sector da edición non vive unha situación mellor. Tal e como reflicten informes como o elaborado pola Asociación Galega de Editores, con alarmantes descensos na edición en Galicia e en galego, con caídas espectaculares na edición pública
que acadaron a porcentaxe máis baixa da última década.
3. Nada se fai tampouco en defensa doutros sectores como o do audiovisual, un verdadeiro referente de produtos galegos de calidade que compiten a nivel internacional.
No que atinxe á potenciación museística e á rede galega de bibliotecas, a situación é
moito máis grave. A práctica inexistencia de orzamentos e a estratexia de suprimir axudas, imputándolles todos os custos a uns gobernos locais con capacidade de manobra
orzamentaria moi limitada debida ás políticas de Rajoy, deixou esta importante actividade en situación de mínimos moi por debaixo da normalidade. Non hai orzamentos
para a adquisición de libros nin o acondicionamento de espazos de lectura ou programas de promoción cultural ao redor do libro.
Non sorprende o desalento que viven os creadores e as creadoras en Galicia nin a deterioración que en tales circunstancias se produciu do dereito ao acceso a cultura da
cidadanía galega.
O persoal creador en Galicia segue a sufrir a deterioración que se produciu co dereito
á cultura da cidadanía galega. De feito, fronte á brutal suba do IVE, acordada polo Goberno de España, a Xunta, a diferenza doutras comunidades autónomas, decidiu non
adoptar ningunha clase de medida de compensación (como os chamados bonos cultura,
do País Vasco, ou as novas liñas de financiamento aprobadas en Cataluña para apoiar a
industria cultural e os creadores e creadoras).
Tamén o sector da música está a sufrir nos últimos anos unha situación preocupante. A
pesar de que dispoñemos da xeración de músicos máis preparada da nosa historia, que
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nos colocan como un referente en música clásica, jazz, folk, rock etc.
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Ademais de sufrir as consecuencias do IVE cultural, tamén son vítimas da falla de apoio
para apostar por un sector en que Galicia é un referente. E podemos constatar como
desaparecen importantes festivais por falta de apoio e compromiso, mentres se aumentan os recursos para a Cidade da Cultura.
E tampouco se aprobou ningún plan galego especialmente dedicado á adquisición de
obras artísticas de gran formato (cadros, esculturas...), un cometido que ata agora viñan
desenvolvendo as fundacións das desaparecidas caixas, cuxa importante tarefa no eido
da cultura tampouco foi obxecto de actuacións substitutivas ou complementarias por
parte da Xunta. Finalmente, a situación do patrimonio histórico e artístico non se afasta
da liña xeral de actuación da Xunta.
Un panorama claramente negativo que os e as socialistas queremos reverter para recuperar o tempo perdido nun sector que precisa do impulso da administración autonómica.
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CULTURA: DEZ MEDIDAS EN MATERIA DE POLÍTICA CULTURAL
O sistema cultural galego está ameazado. Os anos de gobernos de dereitas erosionaron
as iniciativas culturais dos galegos e galegas. Os continuos recortes, proporcionalmente
moito maiores que os doutras áreas de goberno, están afogando os creadores e as creadoras e limitando as posibilidades de que a cidadanía acceda á cultura.
A razón dunha política cultural para Galicia radica na profunda vocación de ser e permanecer como país con identidade propia e longa tradición. Unha política activa que
nos sitúe no mundo con orgullo e sen ningún tipo de complexo.
A política cultural debe estar ao servizo da cidadanía porque a cultura é cidadanía.
Debe ser ferramenta de socialización, pero tamén estratexia para o desenvolvemento
económico. A cultura, para os e as socialistas, é a chave mestra de todas as políticas públicas galegas e motor de competitividade.
Dicir cultura é dicir educación, pois mediante a educación e no pouso da tradición cultural propia adquirimos as ferramentas necesarias para poder desempeñar moi diferentes roles sociais e para participar activamente na esfera pública. Por iso se adoita
dicir que educación e cultura son as dúas caras da mesma moeda.
Pero a cultura, noutra visión máis común, tamén forma parte da nosa vida cotiá a través de
moi diversas manifestacións que se vinculan co lecer e o tempo libre, ou coa arte, configurando así un patrimonio que ten un gran valor material e inmaterial, artístico, conformando vivencias e experiencias de especial transcendencia para as persoas e as comunidades.
Por iso a política cultural non debería ser un mero apéndice prescindible nos programas
e plans de goberno, senón que debería ser o piar central sobre o que construír, transversalmente, toda a acción de goberno, pois desde a política cultural construímos país. Unha
política cultural ao servizo das persoas desde os valores da Constitución e o Estatuto de
Autonomía: pluralismo, tolerancia, solidariedade, igualdade, cooperación, participación,
autogoberno e defensa da identidade de Galicia como nacionalidade histórica.
A política cultural debe ser, pois, unha ferramenta ao servizo de Galicia e do seu desenvolvemento e para a mellora do benestar das súas xentes. Pero tamén debe ser un mecanismo para promover e potenciar o traballo de todas as persoas que crean e difunden
cultura, que son peza vital na cadea do emprendemento. A cultura é estratéxica.
Os e as socialistas reclamamos unha baixada dos tipos do IVE na cultura. A cultura non
pode entenderse como un luxo: é un ben que ten que ser accesible a todos e a todas.
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Propostas concretas
1. O PSdeG aposta por unha política cultural totalmente diferente á que desenvolveu o PP durante este anos. É preciso recuperar o valor da cultura na acción de
goberno e modernizar o seu funcionamento. É por iso que os e as socialistas nos
comprometemos a colocar a cultura nun lugar destacado da acción da Xunta de
Galicia e a impulsar unha actualización normativa e administrativa nos sectores
das artes escénicas, musicais e no eido editorial e audiovisual, exemplos da riqueza
e das oportunidades de traballo que crea a cultura, e que co impulso dos poderes
públicos poidan converterse en elementos esenciais da economía galega.
2. Incrementaremos substancialmente o gasto en cultura cada anualidade da
próxima lexislatura para responder aos recortes que lle aplicaron os gobernos de
Feijóo. A tal fin, de xeito gradual, aumentaremos en cada exercicio o gasto en cultura en termos reais para dotar o mundo da cultura do apoio que precisa e recuperar
o tempo perdido.
3. Elaboraremos un Plan de fomento da cultura, orientado a crear os medios e
instrumentos para favorecer o investimento das familias galegas en bens culturais, con atención singularizada á mocidade e á poboación con menos recursos e
garantir que a cultura ten chegada e penetración, tanto no eido urbano como no
eido rural.
4. Revisaremos o labor da Axencia Galega de Industrias Culturais (AGADIC), do
Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC) e do Centro Galego de Artes da
Imaxe (CGAI), claramente desvirtuados durante estes anos de goberno de Feijóo,
para impulsar un cambio de rumbo na súa estratexia e funcionamento para que
sigan sendo referentes da nosa acción de goberno no eido cultural.

CULTURA E INDUSTRIAS CULTURAIS
Ben sabemos xa que as industrias do século XXI xa non son grandes fábricas. As industrias modernas transforman ideas e utilizan materia prima neuronal. Suxiren, sorprenden, provocan, presentan, critican, enxalzan... expresan. As industrias modernas non
contaminan. E crean, xunto coa ciencia e a tecnoloxía, os empregos e empregadas do
presente e do futuro.
Canto maior é a potencialidade cultural dun territorio maior é a aposta que ten que
facer por este xeito de entender a sociedade e a economía. Dar as costas á cultura non
só é estúpido, senón caro.
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O sector da cultura representa máis do 2% do PIB galego. O peso do sector na economía
podería medrar con taxas importantes se se fomentan as políticas adecuadas. Outra
dimensión fundamental é a do emprego, xa que máis do 2,7% do persoal traballador
galego está empregado en actividades relacionadas coa cultura. Desde este punto de
vista, a cultura non se entende como un produto de consumo final, senón como unha
fonte de enerxía para alimentar todos e cada un dos departamentos.
A industria cultural é o elemento crucial dunha sociedade cada vez máis envorcada no
sector servizos. En troques das habituais políticas conservadoras que tratan a cultura
alternativamente como puro folclore, como vulgar populismo ou, en ocasións, como
refinado elitismo, é urxente comezar a potenciar a necesaria profesionalización de sectores emerxentes.
A cultura é para todos e todas. Non é algo que poida ser rixidamente “institucionalizado”, apropiado e reducido á publicación nos medios de comunicación oficiais. Nin
tampouco consiste na vergoñenta contratación de figuras mediáticas á busca do impacto publicitario. Cómpre desenvolver un sector cultural vigoroso. Chegou a hora de
entender que este sector é estratéxico para o desenvolvemento dunha Galicia reducida
historicamente a unha economía primaria e produtora de materias primas. A cultura é
un valor engadido, crea tecido social, crea cidadáns e cidadás formados, crea país.
O fomento das industrias culturais e creativas ten un efecto multiplicador, xa que xera
emprego de calidade que incide no desenvolvemento doutras actividades económicas.
A cultura xera en Galicia máis de 25.000 postos de traballo.

Propostas concretas
1. Elaboraremos un Plan plurianual de fomento da creación, impulso da produción, difusión e distribución de bens e servizos culturais.
2. Reorientaremos o labor da Axencia Galega de Industrias Culturais (AGADIC),
para convertela na ferramenta necesaria para o impulso da figura dos creadores
e creadoras en xeral, pero tamén con especial referencia aos novos creadores e
creadoras con axudas concretas de apoio á creación, pero tamén de visibilización
desa obra, para o cal é preciso unha boa coordinación coa nosa maior canle de difusión: a TVG. Así mesmo, formularemos a posibilidade de establecer mecanismos de
apoio plurianual a festivais e eventos culturais consolidados (como Culturgal, por
exemplo) para garantir a súa continuidade e estabilidade.
3. Fomentaremos a creatividade como motor económico para incrementar nun
20% os postos de traballo no sector cultural nos vindeiros anos.
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A PROXECCIÓN DE GALICIA E O ESPAZO CULTURAL EUROPEO
Somos un país. Un grupo humano con identidade propia, territorio, lingua. E, polo tanto, cultura. Tradición oral, escrita, cantada e vivida que nos aglutina, nos identifica e
que nos explica alén de Fisterra, do Padornelo, do Miño e das Illas Atlánticas. A cultura
galega irradia a Galicia polo mundo. A expresión dun país que quere amosarse.
A cultura, como construción colectiva, é compartida ou non é. O Camiño de Santiago, a
primeira gran corrente pola que se mesturan ideas, sentimentos e tradicións, enriqueceu Galicia durante séculos e contribuíu a configurala como é. Moito antes dos intercambios de estudantes, profesionais e do turismo, xentes de toda Europa e mesmo de
todo o mundo facían a ruta xacobea como camiño de busca.
Galicia, fin do Camiño, debe aspirar a converterse nun refacho cultural europeo de primeiro nivel. Nesta esquina da Europa das rexións, da que tanto se ten falado, temos un
rol propio que xogar.
Europa atravesa momentos de incerteza. A ilusión de construír un proxecto europeo a
partir de valores comúns rachou. É vital axudar desde Galicia a construír unha Europa
dos pobos, unha Europa das culturas. Unha Europa na que a suma das partes é cada vez
máis importante para atopar a súa identidade, ben comprometida nos últimos tempos
pola imposición dun frío modelo economicista, tecnócrata e afastado dos valores de
concordia que inspiraron o proxecto europeo despois da Gran Guerra.
A música, a literatura, o audiovisual, a gastronomía, a paisaxe, a etnografía, a xente son
vectores que nos proxectan nesa Europa plural. Europa é unha suma de moitas partes
e non só unha imposición dunha idea económica desde as potencias dominantes do
espazo europeo.
A cultura integra, abre mentes e pon barreiras á intolerancia e á incomprensión. É unha
vacina contra visións estreitas, propostas políticas excluíntes e reducionistas que só utilizan a cultura como factor de diferenciación e illamento cando é xustamente o contrario.
A Galicia chegan anualmente máis de 600.000 turistas estranxeiros e 400.000 españois
atraídos pola nosa cultura. Os e as socialistas propoñemos o fomento do turismo cultural para que sexan cada vez máis as persoas que veñen a Galicia para coñecer a nosa
cultura e os nosos costumes. Trátase dun turismo de calidade e sostible que atrae persoas que fan un gasto moi importante e que xeran traballo e riqueza en moitas actividades económicas.

BASES PROGRAMÁTICAS 2016

194

Page 199

CULTURA E IDENTIDADE

webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDxt_941x-AJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_psdeg_20…

186/193

13/10/2019

BASES PROGRAMÁTICAS

Propostas concretas
1. Fomentaremos os Camiños de Santiago como un símbolo de unión dos pobos
de Europa, actualizando e desenvolvendo o Plan Director dos Camiños de Santiago como grande itinerario cultural europeo. A tal fin, impulsaremos un consorcio
composto polos diferentes niveis de goberno (Unión Europea, Administración Xeral do Estado, entidades locais e a propia Xunta de Galicia) co fin de canalizar de
xeito plurianual a actuación inversora neste ámbito.
2. Faremos do turismo cultural unha prioridade estratéxica que poña en valor o
noso patrimonio cultural, artístico, arquitectónico, paisaxístico etc.

OS CONSENSOS LINGÜÍSTICOS E A LINGUA GALEGA COMO
OPORTUNIDADE NO MUNDO
Urxe recuperar o consenso en materia lingüística. Non só no formal, senón en todas as
expresións da vida pública e privada. A lingua galega une, cohesiona e convive. A lingua é o maior patrimonio de Galicia, de todos os galegos e galegas. En galego pénsase,
escríbese e sóñase. A lingua galega é innegociable.
O galego forma parte da diversidade lingüística española e europea. É unha das minorías socioculturais que, ao xuntarse na Europa plural e diversa, conforma unha maioría. O galego, como o resto de linguas europeas, forma parte dun espazo cultural. O
galego é lingua irmá do español, falada por máis de 500 millóns de seres humanos. O
plurilingüismo é, polo tanto, un activo extremadamente valioso. Unha vantaxe crucial
que debemos ter o talento de aproveitar e explotar.
A lingua é un acto de liberdade. Vehicula o sentir da alma e do pensamento. Non é un
simple selo ou logo de marca, como moi a miúdo é presentado por certos nacionalismos
de mira estreita. A lingua comunica. E tamén, moito máis alá dos tópicos reducionistas,
é soporte da creación e a expresión artística.
Pero, aínda máis, é unha poderosa ferramenta que nos permite chegar aos 260 millóns
de persoas da comunidade lusófona repartidas polo mundo, conectando coa comunidade lusófona e sendo tamén unha oportunidade de negocio, un feito que debe servir para
seguir impulsando a relación do galego coa lingua portuguesa.
No ano 2015, case o 17% das exportacións galegas se dirixiron cara a países de fala
portuguesa. O galego é un factor que suma, e moi especialmente en mercados moi competitivos e menos saturados que os europeos: América latina, Asia e África, nos que
ten presenza a Comunidade de Países de Fala Portuguesa (CPLP), da que Galicia xa é
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país observador. Unha vantaxe que, aproveitada de xeito eficiente, abre grandes posibilidades para Galicia, como demostrou a unanimidade amosada na aprobación da
Lei 1/2014, de 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa
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lusofonía, polo que é preciso impulsar medidas de apoio á lingua no eido económico, e
proxectar un enfoque estratéxico de Galicia en colaboración cos departamentos que dirixan a acción exterior e a internacionalización económica de Galicia cara a eses países,
como outro factor máis de competitividade.
Economía, lingua e cultura conflúen para abrir portas ás nosas institucións e empresas
nos cinco continentes.

Propostas concretas
1. Impulsaremos un Pacto pola lingua que integre todas as forzas políticas e a
sociedade civil, do que formen parte as principais institucións e entidades vencelladas á lingua galega (Real Academia Galega, Consello da Cultura Galega e Instituto da Lingua Galega) para acadar o necesario consenso en materia lingüística,
no que a lingua se converta no elemento de unión e cohesión da cidadanía. Para
iso, modernizaremos o Plan de Normalización da Lingua Galega e dotarémolo economicamente, desenvolvendo políticas singularizadas para reverter a perda de
galegofalantes. Así mesmo, procuraremos un enfoque estratéxico do galego como
elemento de competitividade e oportunidade, abrindo as fiestras que o mundo da
lusofonía nos ofrece.
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EMIGRACIÓN
Galicia non está completa sen contar coa Galicia emigrante. As condicións socioeconómicas de Galicia levou a que durante moitos anos, moitos galegos e galegas tivesen que
emigrar, un feito que fixo perder a Galicia unha parte moi importante da súa poboación, e por ende do seu peso económico, social e cultural. Á emigración histórica sumóuselle nestes últimos anos unha nova emigración por mor da crise económica. Unha
emigración distinta, que está a levar milleiros de mozos e mozas galegos, probablemente
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a mellor xeración formada deste país, a emigrar por falta de oportunidades de vida en
Galicia. Un feito que, unido ao avellentamento do noso país, precisa atención particularizada e prioritaria, tendente a procurar o retorno dos nosos emigrantes.
Galicia é a comunidade autónoma con maior poboación emigrante. Os “residentes ausentes” superan os 400.000, aos que habería que sumar o resultado da “nova emigración”, con moitos mozos e mozas residindo temporalmente no exterior.
En suma, medio millón de persoas sobre as que a Xunta de Galicia debe fixar a súa atención, favorecendo o acceso a prestacións sanitarias, económicas, formativas e culturais,
especialmente para os que se atopen en situación de especial dificultade.
Na emigración temos tamén un patrimonio humano e inmaterial que expandiu a nosa
cultura polo mundo e ao que debemos apoiar económica, cultural e sociosanitariamente, pois representa unha parte máis do noso país e un elemento de universalización e
difusión da nosa cultura no exterior.

Propostas concretas
1. Impulsaremos a aprobación da Estratexia Galega de Acción Exterior, fomentando un amplo consenso entre as forzas políticas. Promoveremos a adopción da perspectiva galega no seo da Estratexia Española de Acción Exterior. As relacións coas
comunidades galegas no exterior son unha parte substancial da citada estratexia.
2. Debemos elaborar e aprobar no Parlamento un Plan de 4 anos para a Emigración Exterior, que concrete as previsións contidas na Estratexia Española.
3. Seguiremos apoiando os centros galegos e casas de Galicia no seu labor.
As comunidades galegas manifestaron no XI Consello de Comunidades Galegas, celebrado na Habana, o seu posicionamento sobre as políticas públicas que as atinxen, defendendo unha serie de medidas, entre as que salientamos as seguintes propostas:
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EN POLÍTICA SOCIAL E SANITARIA
Propostas concretas
1. Intensificar a actuación das comunidades galegas como axentes na detección
precoz de posibles problemas sociais individuais e colectivos, que desemboque
nunha alerta temperá.
2. Manter as axudas económicas individuais, que teñen como obxectivo contribuír a paliar a carencia de medios económicos para poder afrontar as necesidades
básicas de subsistencia e atención sociosanitaria digna para todas as persoas galewebcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDxt_941x-AJ:www.madeiradeuz.org/wp-content/uploads/2016/09/programa_psdeg_20…
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gas residentes no exterior.
3. Potenciar por parte da Xunta de Galicia a achega de recursos económicos a
aquelas entidades galegas prestadoras de servizos socioasistencias, con especial
atención a aquelas que asisten ao colectivo da terceira idade.
4. Promover a cooperación das entidades galegas con fins asistenciais para unificar recursos dirixidos a lograr unha coordinación na xestión e eficacia dos medios,
experiencias e recursos dispoñibles.
5. Reforzar os programas dirixidos á xuventude (Conecta con Galicia, Aventúrate
con Galicia) e aqueles dedicados á formación, para que a mocidade do exterior participe activamente na realidade social da Galicia territorial.
6. Apoiaremos o colectivo de emigrantes retornados, desenvolvendo programas
para facilitar a súa integración na nosa sociedade, especialmente aos que están en
situación de maior vulnerabilidade.
7. Consideraremos a violencia de xénero como causa obxectiva de axuda de emerxencia social entre a cidadanía galega no exterior.
8. Ampliaremos a cobertura da asistencia sanitaria durante as estadías temporais
en Galicia das persoas emigrantes, así como das retornadas.
9. Reservaremos unha cota de vivendas de emerxencia para familias de emigrantes retornados.
10. Crearemos o Servizo de Atención Social a Emigrantes e Retornados e o Servizo
de Atención Social personalizada no exterior para emigrantes asturianos e atención á nova emigración.
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11. Fomentaremos un convenio coa Fundación España Saluda para garantir a cobertura sanitaria a emigrantes galegos en Venezuela, maiores de 65 anos, en situación de necesidade.

EN GALEGUIDADE
Propostas concretas
1. Fomentar actividades formativas cara á xuventude galega residente no exterior, que incidan no coñecemento da historia, lingua e cultura galega, e tamén na
realidade social e económica da Galicia territorial.
2. Eliminar calquera barreira na consecución da igualdade plena entre homes e
mulleres na vida asociativa das comunidades.
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3. Presentar no Parlamento de Galicia ao longo da vindeira lexislatura un proxecto para a creación da Medalla da Galeguidade.

EN CULTURA
Propostas concretas
1. Preservar o relevante patrimonio cultural, documental, bibliográfico, histórico
e artístico que souberon recoller e custodiar ao longo da súa existencia as comunidades galegas no exterior.
2. Elaborar, conxuntamente entre as institucións de Galicia e as comunidades galegas, un plan de actuación que protexa e permita coñecer, inventariar, conservar,
poñer en valor, difundir e compartir o seu patrimonio cultural, documental, bibliográfico, histórico e artístico.
3. Potenciar o ensino e a investigación da lingua e da cultura galegas nas universidades de fóra de Galicia nas que xa existe como materia de estudo e introducilo
noutras universidades de interese estratéxico.
4. Continuar e potenciar a actividade da rede de lectorados universitarios e de
centros de estudos galegos, como órganos de referencia a través dos cales se canalicen as actividades promotoras da nosa lingua, tanto no ámbito académico como na
súa área de influencia, e se promovan novas institucións que contribúan non só á
difusión do galego senón, tamén, ao seu prestixio no exterior.

BASES PROGRAMÁTICAS 2016

199

Page 204

CULTURA E IDENTIDADE

5. Aproveitar a rede de centros e asociacións galegas, espalladas polo mundo enteiro, para acoller de xeito amplo e estable o ensino da lingua e da cultura galegas,
con especial referencia á xuventude, potenciando e ampliando os cursos que se
veñen impartindo por profesores licenciados en Filoloxía Galega.
6. Elaborar e executar campañas de concienciación entre o empresariado galego
tendentes a que interioricen que a nosa lingua é un valor rendible se se utiliza
como unha ferramenta de internacionalización, e é unha vantaxe competitiva para
interactuar nun mercado de máis de 200.000.000 de potenciais clientes nos países
lusófonos, que foron, tradicionalmente, e seguen a ser, unha saída natural para as
empresas galegas.

EN TECNOLOXÍA: PROMOVER O USO DAS TIC ENTRE AS ENTIDADES E OS
SEUS ASOCIADOS
Propostas concretas
1. Promover a habilitación dun sistema de autenticación ou sinatura electrónica
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no á tramitación electrónica.

PAQUETE EDUCATIVO
Propostas concretas
1. Programa de captación de descendentes da emigración histórica para que realicen os seus estudos universitarios en Galicia, complementado cun programa de
bolsas que prime a excelencia e os mellores expedientes académicos.
2. Crearemos a Escola de Verán de Galeguidade, como centro de formación de mozos e mozas que poidan actuar como monitores no exterior en materia de música
tradicional, cultura galega, uso do galego e comprensión da Galicia actual.
3. Creación dun “Erasmus da Galeguidade” que facilite o intercambio de estudantes galegos en universidades do exterior e de descendentes da emigración histórica
en Galicia. Unha sorte de intercambio que permita o coñecemento e os vínculos
entre a Galicia territorial e a diáspora galega no mundo.
4. Poremos en marcha un proxecto para que os descendentes de cidadáns galegos
e cidadás galegas no exterior poidan realizar un curso de ESO, bacharelato ou FP
en Galicia.
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PAQUETE EMPRESARIAL/RETORNO DE CAPITAIS E DE TALENTO
Propostas concretas
1. Programa de captación de proxectos empresariais e investimentos da Emigración Histórica na Galicia territorial.
2. Programa de “Retorno do Talento”, destinado a facilitar o retorno de mozos e
mozas emigrados nos últimos anos, como consecuencia da crise económica, para
que aborden proxectos empresariais ou de investigación en Galicia. Este programa
destinaría, como mínimo, 10M€ anuais para a concesión de créditos a interese
cero e a longo prazo.
3. Reforzaremos as accións de colaboración das comunidades no exterior no ámbito económico, favorecendo a participación de galegos e galegas emigrados nos
procesos de internacionalización e exportación das empresas galegas.

NOVA EMIGRACIÓN
A actual emigración de mozos e mozas cualificados en busca de oportunidades obriga
a unha resposta diferente desde a administración pública galega. Trátase dun caudal
de formación e cualificación crucial para o noso país que debemos tentar que volva e
desenvolva o seu proxecto de vida en Galicia.
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Propostas concretas
1. Manteremos canles abertas de comunicación coas asociacións e as persoas
asentadas nos novos lugares de destino, para poder atender as súas demandas e
anticiparse aos problemas.
2. Efectuaremos un seguimento específico das circunstancias no Reino Unido post
Brexit para evitar dificultades e prexuízos aos nosos emigrados e ás nosas emigradas.
3. Promoveremos políticas públicas dirixidas ao apoio ás persoas que emprenden o seu proxecto migratorio en condicións económicas, formativas e persoais
menos favorables.
4. Promoveremos un plan específico de oportunidades para que os mozos e as
mozas da “nova emigración” poidan volver e desenvolver o seu proxecto de vida
en Galicia.
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