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1. Introducción
Galicia atravesaba unha senda de
crecemento continuado desde o comezo de
2014, unha vez superado o impacto
da
grande crise, que supuxo a creación de
113.200 empregos e unha taxa de paro do
11,8% a finais de 2019. De feito, tras seis
anos ininterrompidos de subas do Produto
Interior Bruto (PIB), a renda per cápita na
Comunidade situouse por enriba do 90% da
media española por vez primeira en toda a
serie histórica, consonte aos retos
marcados polo Plan Estratéxico de Galicia
(PEG) 2015-2020.
O obxectivo xeral desta planificación
é
impulsar un modelo de crecemento
económico baseado na innovación, e na
formación e capacitación dos galegos co
acento no capital humano, que contribúa
a acadar unha Galicia máis moderna,
emprendedora, internacional, cohesionada
e sustentable, permitindo crear novas
oportunidades e reforzar o benestar dos
galegos e das galegas, para facer do noso
territorio un lugar máis atractivo para vivir,
traballar e investir.
Lamentablemente, a aparición da covid-19 e
as medidas adoptadas para a súa
contención implicaron un gran choque na
senda de recuperación que se estaba a
consolidar, ao igual que no conxunto das
economías europeas e mundiais. A
contracción do PIB nun 8,9% no 2020 revela
a intensidade deste impacto. Con todo,
cómpre destacar que foi significativamente
menor que na media estatal (-10,8%).
Trátase dunha caída súbita e xeneralizada
sen precedentes, que representa a peor
recesión desde a Segunda Guerra Mundial,
polo que a Comisión Europea apostou por
inxectar o maior investimento da historia (1,8
billóns de euros) para apoiar unha
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recuperación solvente dos seus Estados
membros e axudar á construción dunha
Europa máis ecolóxica, dixital e resiliente.
Con este propósito creouse o instrumento
Next Generation EU, sendo España un dos
maiores receptores destes fondos (preto de
155.000 millóns de euros, segundo a
Comisión Europea). Neste contexto, o
Goberno articula o Plan Nacional de
Recuperación,
Transformación
e
Resiliencia, que guiará a execución dos
aproximadamente e 60.000 millóns de euros
en subvencións para incidir directamente
nos sectores produtivos cunha maior
capacidade de transformación do tecido
económico e social.
En sintonía con este Plan, a presente
Estratexia Next Generation Galicia tenta
establecer os eidos prioritarios de
investimento na nosa Comunidade para
aproveitar
esta
oportunidade
na
mobilización de 355 proxectos públicos e
privados cun investimento de 20.000
millóns de euros para transformar a
economía galega, incrementando a súa
competitividade e posición internacional,
impulsando novas cadeas de valor de futuro,
co foco posto na industria, a innovación e a
captación e retención de talento e
afianzando un maior emprego de calidade.
Os proxectos da candidatura galega xorden
dun amplo proceso de diálogo
e
consenso, coa máxima implicación do
tecido do produtivo galego, tendo en conta
as pemes e aos autónomos. Por todo iso, e
porque parten da lóxica estratéxica que
deseña o vixente PEG, será tamén a
primeira pedra do novo Plan Estratéxico
2021-2030 no que a Xunta de Galicia xa
estaba a traballar cos principais axentes
económicos e sociais da Comunidade para
facer fronte os retos que Galicia ten por
diante
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2. Contexto económico e social de Galicia
Gráfico 1. Taxa de variación anual do PIB en termos
reais. Valor observado e valor previsto no PEG.

2.1 Galicia antes da covid-19
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2.1.1 Actividade económica
(PIB) e converxencia
Desde 2014 podemos observar un
comportamento positivo da actividade
económica, que acada importantes
crecementos anuais, aínda que amosa un
menor ritmo de crecemento nos últimos
anos. O bo comportamento da demanda
externa e a mellora nas compoñentes da
demanda nacional son os factores que
impulsan o crecemento no PIB.
Desde o punto de vista da oferta, o sector
servizos presenta en 2019 unha suba do
2,3%, contribuíndo con 1,4 puntos ao
crecemento
do
PIB
grazas
fundamentalmente
á
actividade
do
comercio, transporte e hostalería, así como
das
actividades
financeiras.
O conxunto da industria medra un 1,4% (a
manufactureira un 2,5%) e o sector primario
presenta unha caída do 3%. Salientar que
o sector da construción presenta taxas
positivas desde 2015, cun crecemento
medio anual nese período do 2,9%.
O crecemento medio do PIB en termos
reais desde 2015 é do 2,8% superando en
tres décimas o obxectivo establecido no
PEG de crecemento medio anual no
período 2015-2020.
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Fonte: Elaboración propia. INE. Contabilidade
Rexional de España.

A converxencia coa Unión Europea
mellorou desde 2015 en 1,6 puntos en
termos de PIB per cápita en paridades de
poder de compra, despois de perder case 9
puntos de converxencia no período 20082014.
Por outro lado, obsérvase que desde 2015
o PIB per cápita de Galicia converxeu
coa media estatal en 1,3 puntos
porcentuais, acadando o 90,3% en 2019,
o valor máis alto rexistrado en termos de
converxencia con España en toda a serie
histórica.
Gráfico 2. Converxencia coa Unión Europea. PIB per
cápita en PPS. UE28 = 100 (UE27 desde 2019
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National Accounts.
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Gráfico 3. Converxencia con España. PIB per cápita.
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En 2019 hai 17.600 novas persoas
ocupadas respecto ao ano anterior,
o que supón un incremento do 1,6%.
No conxunto do período de vixencia do PEG
creáronse 97.200 empregos, dato acorde
coa previsión do PEG.

Gráfico 5. Número de ocupados. Miles de persoas.
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Fonte: INE. Contabilidade Rexional.
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Fonte: IGE. Contabilidade Trimestral de Galicia.
AEAT. Estatística de comercio exterior.

Derivado destes datos e da evolución do
PIB nominal, o peso das exportacións no
PIB é do 34,6%. Desde 2017, o PIB crece
máis que as exportacións, o que se traduce
nunha lixeira perda de peso das
exportacións no PIB.
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No que se refire á actividade exportadora,
en 2019 as exportacións galegas á Unión
Europea e ao resto do mundo acadaron un
nivel similar ao do ano anterior, superando
os 22.000 millóns de euros.
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Por outro lado, o indicador de Europa 2020,
taxa de emprego do grupo de idade de 20
a 64 anos, acada en 2019 a porcentaxe do
68%, 1,3 puntos máis que en 2018 e 8,3
máis que en 2014, en liña coas
expectativas de acadar en 2020 unha taxa
do 70%.
Obsérvase un importante diferencial na
taxa de emprego por xénero. Así, nos
homes acada o 71,6%, 7,2 puntos máis que
a das mulleres (64,4%).
A taxa de emprego en 2019 é igual á
media estatal, aínda que está en torno a 5
puntos por debaixo da media europea. Os
obxectivos nacional e europeo da
Estratexia Europa 2020 son o 74% e 75%,
respectivamente.
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Gráfico 6. Taxa de emprego (%) das persoas de 20 a
64 anos
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Por outro lado, a taxa de paro de longa
duración, persoas que levan como mínimo
doce meses en busca de emprego e non
traballaron nese período, é do 4,6%, inferior
á de España (5,3%) e por encima da UE
(2,8%).
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Fonte: IGE. INE. Enquisa de poboación activa (EPA).

A taxa de paro sitúase en 2019 no 11,8%,
1,5 puntos inferior á do ano anterior e case
10 puntos por debaixo da acadada en 2014.
A evolución da mesma está próxima á
prevista no PEG que fixaba como obxectivo
–antes da irrupción da pandemia sanitaria–
acadar en 2020 unha taxa de paro do
10,3%.

2.1.3 Investigación,
desenvolvemento e
innovación
En 2019 o gasto en I+D aumentou un
6,2% respecto ao ano anterior, mentres
que o número de investigadores
presenta un crecemento do 3%. No que
se refire ao peso do gasto en I+D sobre o
PIB é do 0,97% en 2019, porcentaxe maior
ao do ano anterior.
Gráfico 8. Peso (%) do gasto en I+D respecto ao PIB
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Fonte: IGE. INE. Enquisa de poboación activa (EPA).

A taxa de paro nas mulleres ascende ao
12,8% o que supón 2,1 puntos máis que a
dos homes (10,7%).
En 2019, a taxa de paro é 2,3 puntos
inferior á de España e 5,1 puntos superior
á da media europea (6,7%). Na poboación
de 16 a 24 anos é especialmente elevada
ao acadar un 27,8%, case 5 puntos menos
que en 2018 e 4,7 puntos inferior á estatal
(32,5%) pero supera amplamente á
europea (15,1%).
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En 2019, este indicador é do 1,25% en
España, mentres que no conxunto da UE
acada o 2,2%. Hai que ter en conta que o
obxectivo da Estratexia Europa 2020 é que
o gasto en I+D represente o 3% do PIB
comunitario en 2020, mentres que o
obxectivo revisado a nivel estatal na
Estratexia Española de Ciencia e
Tecnoloxía e de Innovación 2013-2020 é do
2%.
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Gráfico 10. Porcentaxe da poboación de 30 a 34 que
completaron estudos de nivel terciario.

2.1.4 Educación
A taxa de abandono escolar prematuro
situouse en 2019 no 12,6%, cun descenso
de 3,6 puntos respecto a 2014. Deste xeito,
mellórase o obxectivo fixado no PEG de
reducir a taxa en 5 puntos ata situala en
2020 no 13,5%.
Cómpre destacar que a taxa de abandono
escolar prematuro é significativamente
máis alta nos homes que nas mulleres, xa
que acadan unhas taxas do 16,7% e 8,2%,
respectivamente.
Esta taxa é 4,7 puntos inferior á de España
e reduciuse de forma salientable o
diferencial coa europea que é do 10,2% e
que ten como obxectivo na Estratexia
Europea 2020 acadar unha taxa por
debaixo do 10%. O obxectivo nacional é
baixar do 15%.
Gráfico 9. Taxa de abandono escolar temperán (%)
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Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa (EPA).

No que se refire ao nivel de estudos da
poboación, o indicador da Estratexia
Europa 2020 ”Porcentaxe de poboación de
30 a 34 anos que completaron estudos de
nivel terciario” sitúase no 46,6%, superando
claramente o obxectivo do 40% fixado para
o conxunto da UE e que presenta unha taxa
en 2017 do 40,3%. Por outro lado, tamén se
supera o obxectivo nacional do 44% que
presenta en 2019 unha taxa do 44,7%. A
meta establecida no PEG para 2020 é
acadar o 47,0%.
Este indicador presenta unhas importantes
diferenzas por xénero. Así, o 54,5% das
mulleres de 30 a 34 anos teñen estudos
terciarios fronte ao 38,7% dos homes.
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2.1.5 Inclusión social
O concepto de risco de pobreza e/ou
exclusión social considera non só os termos
monetarios (nivel de renda), senón un
concepto multidimensional para definir a
pobreza
e/ou
exclusión
social,
incorporando os tres subindicadores
seguintes:
 Taxa de risco de pobreza despois de
transferencias sociais (indicador de
desigualdade no nivel de renda).
 Carencia material severa de bens.

18,5
16

48

 Fogares que presentan moi baixa
intensidade laboral.
As persoas cóntanse unha soa vez no caso
de estar incluídas en máis dun indicador
dos mencionados anteriormente.
A enquisa de condicións de vida realizada
en 2019 estima que nese ano a taxa de
risco de pobreza ou exclusión social
situouse en Galicia no 18,33%, 0,62
puntos menos que o ano anterior e 4,5
menos que a taxa de referencia no PEG do
ano 2013. Esta taxa equivale a unha
poboación de 491.112 persoas, 130.954
persoas menos respecto á que se utilizou
como referencia para establecer o
obxectivo de reducir entre 90.000 e
100.000 as persoas que se atopan nesta
situación no conxunto do período de
vixencia do PEG.
Gráfico 11. Taxa de risco de pobreza ou exclusión social

9

2019

2020

Descenso da poboación en Descenso previsto da
risco de pobreza ou
poboación en risco de
exclusión social
pobreza ou exclusión social

24,00
22,83
22,00

22,55
-95.000

-130.954

22,11

20,33

20,00

18,00

Gráfico 12. Taxa bruta de natalidade (escala
esquerda) e Indicador sintético de fecundidade (escala
dereita)

20,26

18,95

2017

2018

18,33
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2019

Taxa de risco de pobreza ou exclusión social
Taxa de risco de pobreza ou exclusión social prevista

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares.

Fonte: INE. Indicadores demográficos.

2.1.6 Dinámica demográfica
No PEG establécese no marco do
obxectivo
transversal
“Dinamización
demográfica” o reto de impulsar un paquete
integral de medidas para a revitalización
demográfica de Galicia.
A evolución nos últimos anos do índice
sintético de fecundidade, que mide o
número medio de fillos por muller, indica
unha leve recuperación a partir do ano 2013
que contrasta coa caída rexistrada desde
2008 ata ese ano. A pesar desta mellora, a
taxa bruta de natalidade continúa
descendendo, pasou de 8,4 nacementos
por mil habitantes en 2008 a 5,78 en 2019,
cun forte descenso en 2018 e 2019.
A nivel de rexións NUTS 2 da Unión
Europea, as taxas de fertilidade máis altas
rexístranse en Francia, Reino Unido,
Irlanda, Suecia e Finlandia. Pola contra, as
máis baixas (por debaixo de 1,25) danse
principalmente nos Estados membros do
leste e sur, en particular en España,
Portugal, Polonia, Eslovaquia, Grecia,
Italia, Chipre e Malta. En España das 52
NUTS 3, 27 teñen unha taxa inferior a 1,25
e só 2 superan o 1,5 (Almería e Melilla con
taxas do 1,61 e 2,19 respectivamente).
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2.2 O impacto da crise
pandémica
Os efectos da pandemia sobre o sistema
socioeconómico de Galicia non están
cuantificados por completo na actualidade
e será necesario esperar un tempo ata
coñecer con profundidade a repercusión
final, pero pódense adiantar algúns efectos
naqueles apartados nos que se dispón de
información.
En primeiro lugar, e no que respecta á
actividade económica, os datos da
contabilidade trimestral do IGE estiman que
a caída do PIB en 2020 foi do 8,9% en
termos reais e do 8,2% nominal. Desde a
perspectiva da demanda (en termos reais),
as maiores caídas rexístranse na formación
bruta de capital (13,2%), o gasto en
consumo dos fogares (11,3%), as
exportacións (5,8%) e as importacións
(4,6%).
Só
crece
o
gasto
das
administracións públicas, un 4,5%.
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Grafico 16. Produto interior bruto a prezos de
mercado e as súa compoñentes da demanda (TVI%)
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Fonte: Contabilidade trimestral de Galicia. IGE

Pola banda da oferta, soamente a rama da
administración
pública,
sanidade
e
educación rexistra taxas positivas (1,5%);
as demais presentan caídas próximas do
20% nas actividades artísticas, recreativas
e outros servizos; e no comercio, transporte
e hostalería; na industria manufactureira, a
construción e as actividades profesionais
as caídas superan o 9%. No sector primario
a caída é do 3,3%. Por último, a visión das
rendas nominais nos tres primeiros
trimestres de 2020 mostra que a
remuneración dos asalariados descendeu
un
7%,
o
excedente
bruto
de
explotación/rendas mixtas reduciuse un
11,9% e os impostos sobre a produción e
as importacións un 18,6%; as ramas con
maior descenso na remuneración de
asalariados son o comercio, transporte e
hostalería cun 20,4%, seguidas da
construción e as actividades inmobiliarias
cunha caída do 14%.
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Gráfico 17. Produto interior bruto a prezos de
mercado e as súa compoñentes de oferta (TVI%)
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Fonte: Contabilidade trimestral de Galicia. IGE

Gráfico 18. Ramas de actividade máis afectadas pola
covid-19

10,0
5,0
0,0
2019I

2019II

2019III

2019IV

2020I

2020II

2020III

2020IV

-5,0
-10,0
-15,0
-20,0
-25,0

Comercio, transporte e hostalería
-30,0

Actividades artísticas, recreativas e outros servizos
-35,0
-40,0

Industria manufactureira

Construción

-45,0

Actividades profesionais

-50,0

PIB

Fonte: Contabilidade trimestral de Galicia. IGE

Estratexia para a transformación de Galicia

12

Gráfico 19. Ramas de actividade menos afectadas
pola covid-19
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Fonte: Contabilidade trimestral de Galicia. IGE

mencionar os descensos foron do 19,0%,
13,5% e 16,3%, respectivamente.

O forte descenso da actividade non se
traslada de maneira directa ás estatísticas
do mercado de traballo debido a que o nivel
de emprego está a reflectir parcialmente a
caída do PIB na medida en que os
traballadores afectados por medidas
temporais de regulación de emprego
(ERTE) manteñen a súa condición de
ocupados. Con todo, obsérvase unha
redución do número de horas traballadas.
Os datos da contabilidade trimestral en
termos de postos de traballo equivalente
(que emprega os datos de horas
traballadas) concordan cos datos da oferta,
a caída é do 8%.

A información máis desagregada por rama
de actividade que proporcionan outras
fontes, como a afiliación á Seguridade
Social, mostra menores caídas polo
comentado anteriormente.

As ramas de actividade con maior
descenso do emprego son a do comercio,
transporte
e
hostalería
(15,3%),
construción (11,3%) e as actividades
artísticas, recreativas e outros servizos
(10,1%). O mesmo sucede coas horas
traballadas cun descenso do 10,7%, nas
tres actividades que se acaban de

As principais ramas nas que descende o
emprego son: Actividades relacionadas co
emprego (-20,3%), Servizos de aloxamento
(-17,6%), Actividades de alugueiro (14,3%), Actividades de creación, artísticas
e
espectáculos
(-12,9%), Transporte marítimo e por vías
navegables interiores (-11,7%), Transporte
aéreo (-11%), Actividades de axencias de
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As afiliacións caeron en 2020 un 1,9% con
respecto a 2019 e a caída de xaneiro de
2021 foi dun 1%. Por ramas de actividade
obsérvanse caídas en 63 ramas, estas
ramas supoñen preto do 70% do emprego
e a súa caída media foi do 4,1%; nas 25
ramas restantes prodúcese un crecemento
do emprego que de media é do 3%.
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viaxes, operadores turísticos, servizos de
reservas e actividades relacionadas con
estes (-10,9%), Fabricación de material e
equipamento eléctrico (-10%), Outras
actividades
profesionais,
científicas
técnicas (-9,9%), Industria do coiro e do
calzado (-9,7%), Servizos de comidas e
bebidas (-9,5%), Enxeñería civil (-9,2%),
Actividades cinematográficas, de vídeo e
de programas de televisión, gravación de
son e edición musical (-7,9%), Fabricación
doutro material de transporte (-7,8%),
Confección de roupa de vestir (-7,6%),
Actividades deportivas, recreativas e de
entretemento
(-6,8%),
Servizos
de
información (-6,6%), Fabricación de mobles
(-6,1%), Actividades de bibliotecas,
arquivos, museos e outras actividades
culturais
(-5,7%),
Reparación
de
computadores, efectos persoais e artigos
de uso doméstico (-4,6%), Metalurxia;
fabricación de produtos de ferro, aceiro e
ferroaleacións (-4,4%), Actividades dos
fogares como empregadores de persoal
doméstico
(-4,1%), Servizos financeiros, salvo
seguros e fondos de pensións (-4%),
Fabricación de produtos metálicos, salvo
maquinaria e equipamento (-4%) e
Fabricación de maquinaria e equipamento
(-3,9%).
As principais actividades que presentan
crecementos son a Fabricación de
vehículos
e
motor,
remolques
e
semirremolques (11,9%), Actividades das
sedes centrais, actividades de consultaría
de
xestión
empresarial
(8%),
Telecomunicacións (7,6%), Programación,
consultaría
e
outras
actividades
relacionadas coa informática (6,6%),
Fabricación de produtos farmacéuticos
(4,6%), Asistencia en establecementos
residenciais (3,4%), Recollida, tratamento e
eliminación de residuos; valorización
(3,2%), Actividades sanitarias (3,1%),
Actividades postais e de correos (2,6%),
Actividades de servizos sociais sen
aloxamento (2,2%) e Seguros, reaseguros
e fondos de pensións, salvo Seguridade
Social obrigatoria (2,1%).
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Segundo a situación profesional, son os
traballadores autónomos e as axudas
familiares os que presentan un maior
descenso nas horas traballadas (18,7% e
18,2%, respectivamente), a caída das
horas efectivas traballadas dos asalariados
do sector privado é do 11,9% e no sector
público produciuse un crecemento do 0,4%.
Os datos do paro rexistrado concordan coa
información anterior. O crecemento no ano
2020 con respecto ao 2019 foi do 10,4%,
sendo as ramas de actividades artísticas,
recreativas e de entretemento, as de
transporte e almacenamento, a hostalería,
as de información e comunicación e as de
actividades administrativas e servizos
auxiliares as de maior crecemento (un 20%
a primeira e ao redor do 18% as demais).
No apartado empresarial, empregamos os
datos da Central de Balances Trimestral
(CBT) correspondentes aos tres primeiros
trimestres de 2020 para España, que
inclúen un número relativamente reducido
de compañías dun tamaño xeralmente
elevado.

Estes indican que a crise da covid-19
provocou descensos acusados dos
excedentes ordinarios, do emprego e dos
niveis de rendibilidade nesta mostra de
empresas. Ademais, os resultados atípicos
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presentaron unha evolución moi negativa, o
que levou a que, por vez primeira na CBT
desde 2002, este agregado de empresas
presentase un resultado neto final negativo.
Tamén se observa en 2020 unha
deterioración da posición patrimonial
destas compañías, pois os cocientes
medios de endebedamento e de carga
financeira evidenciaron unha repunta,
causada tanto polo aumento da débeda
empresarial como, en maior medida, polo
descenso dos resultados correntes.
En Galicia, a explotación do Boletín Oficial
do Rexistro Mercantil (BORME) do IGE
mostra que en 2020 o número de
sociedades
mercantís
constituídas
descendeu un 15,7% respecto a 2019, as
que amplían capital redúcense un 20,7% (o
capital ampliado é un 26% menor) e, aínda
que as empresas que reducen capital en
2020 son un número inferior que en 2019,
o capital reducido é un 407% superior en
2020 con respecto a 2019.
A información para a medición do efecto da
pandemia na distribución dos ingresos e a
riqueza non estará dispoñible ata dentro
dun ano ou máis, pero existen indicadores
para tratar de aproximar este efecto. Un
exemplo é o monitor de desigualdade de
CaixaBank Research que analiza os datos
das nóminas depositadas en CaixaBank
incluíndo na análise aos individuos que
reciben algún tipo de transferencia pública
relacionada coa súa participación no
mercado laboral (como un subsidio de
desemprego ou por ERTE).

Os efectos en Galicia deberían ser
similares, en especial na primeira onda, na
que o confinamento foi similar en toda
España, e revela que o impacto da crise
está a ser moi forte e desigual. A mostra
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divídese en catro colectivos: as persoas
sen ingresos, as que obteñen uns ingresos
inferiores a 1.000 euros (ingresos baixos),
as persoas con ingresos entre 1.000 e
2.000 euros (ingresos medios) e as que
obteñen uns ingresos superiores a 2.000
(ingresos altos). Obsérvase a evolución da
porcentaxe de ingresos que representa
cada grupo sobre o total ao longo do tempo
(entre febreiro, antes do estalido da crise, e
abril, cando o impacto das restricións á
mobilidade foi máximo, e entre abril e
agosto, o último dato analizado).
Entre os meses de febreiro e abril, e antes
de ter en conta as transferencias do sector
público, a porcentaxe de persoas sen
ingresos aumentou en 15 puntos. Nos
outros grupos produciuse unha forte
redución da porcentaxe de persoas, en
concreto, un terzo das persoas con
ingresos baixos quedou sen ingresos. Entre
as persoas con ingresos medios, tamén un
terzo pasou a ter uns ingresos inferiores: un
13% pasou ao grupo de ingresos baixos e
un 20% quedou sen ingresos. Finalmente,
entre as persoas con ingresos máis
elevados, unha proporción significativa (un
30%) tamén viu reducidos os seus
ingresos, aínda que neste caso o groso
pasou ao grupo de ingresos medios, o 20%,
mentres que as transicións aos grupos de
ingresos baixos e sen ingresos foron
menores.
Durante o mes de maio, e especialmente a
partir do mes de xuño, o relaxamento das
medidas de confinamento reavivou a
actividade económica de forma moi
destacable, e iso tamén tivo o seu reflexo
na distribución de ingresos: a proporción de
persoas sen ingresos reduciuse de maneira
considerable e volveron gañar peso os
grupos
salariais
máis
elevados,
especialmente os de ingresos máis altos e
ingresos medios.
Cando se incorpora á análise as
transferencias
do
sector
público,
constátase o importantísimo papel que
estas están a xogar para amortecer o
impacto da crise. Así, as transferencias do
sector público ofreceron cobertura a preto
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da metade das persoas que deixaron de ter
ingresos do traballo entre febreiro e abril
debido a que a porcentaxe de persoas sen
ingresos aumentou en 7 puntos entre
febreiro e abril, fronte aos 15 puntos
observados
anteriormente.
Estas
transferencias tiveron unha especial
incidencia entre as persoas que perderon o
emprego e que antes da pandemia tiñan
uns ingresos medios, cunha cobertura do
66%, mentres que entre as persoas de
ingresos baixos a cobertura foi do 27%.
Segundo esta fonte, e con datos para
Galicia do incremento do índice de Gini, o
efecto sobre a desigualdade de ingresos é
inferior en Galicia con respecto á media
nacional. O incremento máximo do índice
con respecto a febreiro e antes das
transferencias do sector público sucedeu
entre abril e maio (10,3 e 9,5 puntos
porcentuais
respectivamente),
posteriormente este incremento reduciuse
ata os 1,8 puntos observados en outubro.
Ao ter en conta as transferencias os
incrementos redúcense en outubro á
metade, aínda que nos momentos de
máximo incremento a redución é moi
superior (en abril o incremento de 10,3
puntos porcentuais no índice sen
transferencias diminúe ata os 1,85 puntos
porcentuais).

Nas seguintes gráficas pódese observar
esta información.
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Gráfica 20. Variación do índice de Gini por
Comunidade autónoma respecto a febreiro de 2020

Fonte: Monitor de desigualdade de Caixa Bank research

A pandemia tamén está a causar un forte
impacto sobre o sistema sanitario galego.
En 2020 o número de hospitalizacións
diarias superou as 200.000, o de UCIs as
20.000, o número de probas PCR superou
as 250.000 e as serolóxicas as 80.000. Esta
presión sobre a sanidade galega orixina un
custo adicional dos servizos. Así a
sanidade pública galega realizou en 2020
gastos extraordinarios por un valor superior
aos 270 millóns de euros. Outros
departamentos da Xunta como Educación,
Política Social, Emprego realizaron gastos
relacionados coa covid–19 por un importe
de 240 millóns de euros. No seu conxunto
as cifras de gastos extraordinarios de todos
os departamentos da Xunta ascenden
aproximadamente a 629 millóns de euros,
o que supón unha porcentaxe do 5,5% do
gasto por operacións correntes consolidado
inicialmente o orzado, aínda que a maioría
deste importe procede de fondos finalistas
do Estado.
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2.2.1 Previsións da evolución
para 2021
As previsións, aínda incertas, preséntanse
na seguinte gráfica e indicarían que para
2021 se retoma a senda de crecemento
pero con taxas bastante máis elevadas que
as previstas antes da pandemia.
Así, o crecemento previsto para o ano 2021
previo á crise derivada da covid-19 estaba
por debaixo do 2%, mentres que as
previsións
actuais
cifran
este
crecemento na contorna do 5%. Esta
previsión é congruente coas estimacións da
economía española feitas polo Goberno e
por diversos organismos internacionais e
estarán condicionadas pola evolución da
pandemia tanto na Comunidade Autónoma
como no resto de Europa, en especial
Alemaña, Francia, Portugal e Reino Unido.

Gráfica 21. Previsións de crecemento para 2021.
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Fonte: Contabilidade trimestral de Galicia. IGE
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3

A reacción fronte
á crise
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3. A reacción fronte á crise
3.1 Actuacións inmediatas
A evolución do coronavirus determinou a
necesidade de adopción de medidas de
emerxencia desde os diferentes niveis de
goberno (europeo, estatal e autonómico). A
Xunta de Galicia reaccionou axiña e ao día
seguinte da declaración da OMS xa adopta
medidas preventivas en materia de saúde
pública na Comunidade Autónoma,
mediante Acordo do Consello da Xunta do
12 de marzo de 2020.
Estas foron seguidas da declaración da
situación de emerxencia sanitaria no
territorio da Comunidade Autónoma de
Galicia e de activación do Plan territorial de
emerxencias de Galicia (Platerga) no seu
nivel IG (emerxencia de interese galego),
por Acordo do Consello da Xunta do 13 de
marzo de 2020.
Así mesmo, mediante o Real Decreto
463/2020, do 14 de marzo, publicado no
BOE número 67, do 14 de marzo,
declarouse o estado de alarma para a
xestión da situación de crise sanitaria
ocasionada pola covid-19. Dita declaración
afectaba a todo o territorio nacional e, aínda
que a súa duración inicial se fixou en 15
días naturais, prevíase a posibilidade de
prórroga do devandito período inicial, como
así aconteceu por seis veces ata o 21 de
xuño.
Estas medidas, adoptadas tanto a nivel
nacional como autonómico co obxectivo de
loitar contra unha expansión descontrolada
da covid-19 e o colapso dos servizos
sanitarios, comportaron serias restricións
de movementos e mantemento da distancia
social, obrigando a suspender a realización
de moitas actividades, incompatibles na
fase máis dura da pandemia e a deseñar e
aplicar medidas de volta á normalidade.
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Por iso, mantivéronse vixentes medidas de
distanciamento e hixiene especiais e as
autoridades sanitarias continuaron a tomar
medidas dirixidas a controlar brotes e frear
contaxios; a repunta da pandemia cunha
tendencia ascendente no número de casos
rexistrados levou ao Goberno de España a
proceder á declaración do estado de
alarma ata o 9 de novembro prorrogable ata
o 9 de maio ao abeiro do RDL 926/2020 de
25 de outubro, e as autoridades sanitarias
continuaron tomando medidas dirixidas a
controlar os brotes e frear os contaxios.
A covid-19 ten sido a proba máis esixente
que tivo que superar a nosa Comunidade
autónoma desde a súa creación. Nunca
antes sufrira ningunha perturbación que
tensionara ata o límite a capacidade do
noso sistema de saúde, a nosa rede de
estado de benestar –a máis desenvolvida
da historia- e o normal funcionamento da
actividade produtiva, obrigando a pechar
moitos negocios, en especial os máis
orientados á atención ao público, e
alterando o funcionamento das cadeas de
produción e as subministracións e o
comercio coas rexións e países do afastado
oriente primeiro e da nosa contorna
despois.
Dentro das primeiras medidas tomadas
pola Xunta poden secuenciarse como
segue:
Nunha primeira etapa, que podemos
definir como de contención, a gran
prioridade foi sanitaria, garantir que os
servicios sanitarios e sociosanitarios da
Comunidade autónoma contaban cos
recursos financeiros precisos para financiar
as necesidades extraordinarias que xurdían
co espallamento da pandemia.
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Para iso:
 Reforzamos os cadros de persoal
sociosanitarios, tanto en urxencias
hospitalarias, como en medicina
interna e críticos, ademais de na
creación de grupos hospitalarios de
atención domiciliaria.
 Artellamos un Plan de Investimentos
de 51,5 millóns de euros para loitar
contra a covid-19.
 Mercamos material por máis de 20
millóns de euros, como unidades de
ventilación non invasiva, ventiladores
volumétricos,
ventiladores
de
transportes, EPIS.
 Protocolizamos as actuacións, as
consultas telefónicas e habilitamos
hoteis para persoal sanitario.
 E tutelamos todas as residencias de
Galicia, ademais de crear centros
integrados.
Nesta fase adóptase un Plan de
Continxencia Financeiro para dotarnos de
liquidez
interna
para
financiar
os
investimentos e gastos anteriormente
descritos pero tamén, co fin de axudar ás
familias e ás empresas galegas nun
momento de caída abrupta dos seus
ingresos.
A Xunta de Galicia foi proactiva en solucións
e, coa máxima axilidade posible, dotámonos
de medidas de liquidez.
Así:
 Activamos un plan específico para
dotar de liquidez á tesourería da
Comunidade Autónoma co fin de
axilizar os pagamentos de facturas a
todos os provedores que traballan coa
Administración galega para aliviar os
efectos
negativos
derivados
do
coronavirus.
 Con este plan habilítase a disposición de
case 1.800M€ de tesourería cos que
afrontar os pagamentos ordinarios
–como as nóminas dos empregados
públicos ou as cotizacións á Seguridade
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Social- e, ademais, axilizar o pagamento
das facturas aos nosos provedores e
afrontar gastos extraordinarios que
poidan xurdir.

 En concreto, a través da renovación das

liñas de crédito ordinarias e da
formalización de préstamos a curto
prazo, a Xunta de Galicia conta cunha
potencia de liquidez dispoñible de 1.300
millóns. A esta cantidade súmanse
outros 260 millóns de préstamos do
Banco Europeo de Investimentos xa
formalizados e pendentes de disposición,
e outros 200 millóns de euros pola

formalización de préstamos a longo
prazo.
Con dous obxectivos principais:
 Compensar o descenso na recadación
motivada pola suspensión de prazos de
presentación
de
autoliquidacións
tributarias.
 E garantir os pagamentos de gastos de
funcionamento
extraordinario
e
derivados das actuacións contra a covid19.
Ademais de garantir liquidez interna, con
este plan a Xunta procura trasladar a
mesma ao eido privado a través do amplo
número de provedores da Xunta de Galicia,
e para iso, propuxémonos un obxectivo moi
ambicioso: reducir de maneira inmediata
o tempo medio de pagamento a 15 días.
Xa no mes de marzo o tempo medio de
pagamento a provedores se reduciu ata os
14,5 días. Ademais, nos meses de abril e de
maio pagouse nunha media por debaixo dos
15 días.
O obxectivo é facilitar liquidez e expectativas
de cobramento áxil aos provedores.

Igualmente, de maneira tamén inmediata
decídese suspender os prazos das
autoliquidacións
dos
impostos
de
Transmisións
Patrimoniais
e
Actos
Xurídicos Documentados, dos impostos de
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Sucesións e Doazóns e dos tributos do
Xogo.
O 27 marzo de 2020 acórdase que todas as
autoliquidacións cuxo prazo vence a partir
da declaración do estado de alarma o 14 de
marzo e mentres dure esta situación
excepcional, poden ser presentadas ata o
30 de xuño; logo diso o luns 15 de xuño
amplíase o antedito prazo ata o luns 2 de
novembro.
A Axencia Tributaria de Galicia, estima que
deixou de ingresar cada mes uns 35 millóns
de euros mentres estea vixente esta
suspensión de prazos. Esta medida
beneficiou cada mes a unhas 34.000
persoas e empresas.
Ademais, para fornecernos de recursos
nesa fase de continxencia, a Xunta de
Galicia crea un Fondo de continxencia
orzamentario, denominado Fondo covid19 no primeiro consello do mes de abril, para
poder financiar os gastos adicionais
vinculados á pandemia no Servizo Galego
de Saúde e nos servizos sociais.
E fixémolo reprogramando gastos por 100
millóns de euros, procedentes de partidas
obtidas dos capítulos 2 e 4 do orzamento
priorizando gasto de funcionamento cara ás
novas necesidades e polo menor gasto no
que se incorreu por mor dos peches e
confinamentos.
En materia de función pública, adóptanse
importantes medidas como axilizar o
sistema de selección temporal, en diálogo
coas organizacións sindicais, para dar unha
resposta rápida para que se puidese
contratar ao persoal necesario para reforzar
os servizos públicos sociosanitarios durante
a pandemia.
Neste sentido, tamén, de acordo cos
sindicatos, decidimos aplicar nun primeiro
momento unha moratoria de dous meses
para os procesos selectivos que estaba a
desenvolver a Consellería de Facenda.
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3.2 O Plan de Reactivación e
dinamización 2020
Xusto en pleno confinamento a Xunta
deseña un conxunto coordenado de
actuacións que se resumen en este plan
de plans que tenta acelerar as actuacións
xa iniciadas, redeseñar outras novas
desbotando outras orzadas e non
prioritarias no contexto pandémico e
mobilizar todos os recursos orzamentarios e
extraorzamentarios posibles (ata 3.000
millóns de euros entre mobilización directa e
indirecta) para:
 Tomar medidas que contrarresten o
impacto da crise nas familias máis
necesitadas
económica
ou
asistencialmente, en especial aquelas
con cativos e/ou maiores, garantindo o
seu nivel de benestar.
 Impulsar medidas efectivas no mercado
de traballo que permitan compensar os
efectos dos ERTES e da perda de
emprego, adaptarse a novas formas de
traballo como o teletraballo e a
dixitalización, adquirir as habilidades
precisas para atopar un novo emprego e
apoiar aos autónomos na adaptación dos
seus negocios á nova realidade como ao
financiamento dos custes fixos no
período de confinamento.
 Deseñar e executar medidas de
dinamización e fomento sectorial, en
especial nos eidos dos sectores
agrogandeiro e agroindustrial, pesqueiro
e marisqueiro, comercio, industria
tranformadora, transporte, cultura e
turismo, con especial atención ás
micropemes e autónomos.

Estamos perante un auténtico plan de plans
que trata de encaixar todas as liñas de
actuación coa mobilización orzamentaria.
Este é o resultado do sumatorio das
diferentes estratexias sectoriais, diagnoses
particularizadas, explicación do obxecto das
medidas e indicadores de obxectivos e
poboación diana. As súas actuacións
mesmo foron evolucionando co seu deseño
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ao tempo que o facía a evolución da
pandemia ao longo do pasado ano.

3.3 O Grupo de expertos
Consciente da gravidade da situación e da
necesidade de formular unha estratexia
ambiciosa de saída da crise, o Goberno
galego decide constituír un Comité de
Expertos Económicos de Galicia para
asesorar e contrastar as principais medidas
a tomar para acadar a máxima efectividade
e consenso. Constitúese a comezos de abril
e desenvolve os seus traballos de xeito
telemático durante a primeira onda
pandémica. O seu obxectivo é asesorar ao
Goberno autonómico sobre como minimizar
o impacto da crise e sentar as bases dunha
sólida recuperación económica.
Deste comité forman parte diversos
expertos do ámbito académico, económico
e empresarial de Galicia, así como os
conselleiros de Facenda; Economía; Medio
Rural e Mar.
As súas propostas concrétanse en catro
documentos sobre apoio á liquidez dos
axentes económicos, propostas sobre
emprego, propostas sobre solvencia e
fortalecemento financeiro e propostas sobre
dinamización.
Sinalan os expertos que en Galicia
contamos con dous factores diferenciais que
xogan ao noso favor. O primeiro é a
consolidación fiscal implementada na última
década, que sitúa a Galicia entre as CCAA
con menor débeda pública acumulada. A
segunda ten que ver co acceso a fondos
europeos. A Comisión Europea está a
contemplar un escenario de maior
flexibilidade no seu emprego; o prazo de
certificación
do
marco
2014-2020
prolóngase ata 2022 e existe aínda marxe
para a súa execución.
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Adicionalmente, recoméndase un acceso
rápido e áxil ao financiamento multilateral
que pode reforzar a capacidade financeira
da Xunta de Galicia en termos comparados.
Este Comité quere incidir no escenario de
oportunidade que ofrecen todas as crises;
sobre todo, cando son de alto impacto.
Sublíñase a importancia de aproveitar o intre
para reforzar as apostas por algúns activos
latentes ou infrautilizados da economía
galega, moi relacionados cos recursos
naturais e a enerxía, o medio ambiente e o
eido rural; pero tamén coa súa posición
xeoestratéxica cando se mira dende o mar.
Ademais, é un bo momento para acometer
reformas estruturais que afectan á contorna
dos negocios, a I+D+i, a xestión pública e o
mecenado.
Os programas de impulso e dinamización
económica a implementar en Galicia para
superar a crise derivada da covid-19 deben
estar orientados ao reforzo e ampliación da
estrutura económica da nosa Comunidade.
Neste sentido, debe irse alén da
recuperación dos sectores afectados, para
sentar as bases para converter Galicia nun
territorio atractivo para o investimento,
fomentando a implantación de novas
actividades económicas ou a ampliación e
modernización das xa existentes.
As propostas estrutúranse en catro bloques,
comezando por un conxunto de grandes
proxectos
tractores
que
exploten
potencialidades hoxe non aproveitadas,
accións de alcance sectorial dirixidas a
pemes, medidas tributarias e financeiras
para a dinamización da economía e
propostas de reforma estrutural.

3.4 Outras actuacións
Á busca de contraste de opinións e os
maiores consensos nas actuacións a tomar
para encarar e saír da crise, o Goberno
galego realizou outras reunións adicionais
tanto no eido social, como económico e
político, entre as que destacan:
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 Desdobramento da Consellería de
Economía e Emprego en dúas
consellerías para o reforzo das áreas.
 Créase a Comisión de Recuperación
Económica no Parlamento Galego
para buscar actuacións consensuadas
de saída da crise (setembro). No marco
desta comisión e dentro do proceso de
busca dunha saída consensuada da
crise recóllese un fondo consenso,
dotado con 115 millóns de euros que se
dedicará a novos investimentos a
consensuar entre os grupos políticos do
Parlamento de Galicia.
 Desenvolvemento e intensificación do
diálogo social, coa sinatura dunha
declaración institucional (setembro).
 Creación
dunha
Comisión
Interparlamentaria (outubro).
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 Créase unha Unidade de Proxectos
Tractores (outubro) para colaborar co
tecido produtivo na identificación de
iniciativas apoiables a través destes
fondos e para recompilar información dos
distintos proxectos que Galicia presenta
ás manifestacións de interese.

 Programación do REACT-EU nos
Orzamentos da Comunidade Autónoma
para 2021, a Lei de Orzamentos da
Comunidade Autónoma recolle unha
estimación dos fondos REACT-EU que
xestionará a Comunidade para acelerar
o proceso de programación e execución
dos devanditos fondos. A estratexia do
REACT-EU recolle a adaptación desas
dotacións orzamentarias á programación
efectiva do REACT-EU que se está a
pechar coa autoridade de xestión
nacional (o Ministerio de Facenda) e a
Comisión Europea.
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Os fondos da UE,
unha oportunidade
para Galicia
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4. O paquete Next Generation EU
4.1 Os fondos da UE unha
oportunidade para Galicia
A ninguén se lle escapa que dada a
amplitude e alcance da perturbación que
estamos a vivir, é precisa unha actuación de
impacto e coordinada cos diferentes niveis
de Goberno que actúan en cada territorio.
Ademais, o éxito e rapidez da saída da
mesma dependerá de que os gobernos e
axentes económicos e sociais sexan quen
de adoptar unha resposta coordinada e
contundente para facer fronte á emerxencia
sanitaria e económica.
Así o entendeu axiña a Unión Europea,
salientando
que
é
precisa
unha
recuperación da crise que teña un carácter
global, especialmente a través da
coordinación conxunta con Nacións Unidas,
o G20, o G7, o Fondo Monetario
Internacional, o Banco Mundial ou a
Organización Internacional do Traballo.
Ademais, a UE traballará estreitamente cos
países veciños e cos seus socios africanos.
A Comisión Europea presentou o seu propio
plan de dinamización, o novo Instrumento de
recuperación recadará cartos elevando
temporalmente o límite máximo de recursos
propios ao 2% da Renda Nacional Bruta da
UE (actualmente atópase nun 1,2%). Esta
marxe máis ampla de financiamento
permitirá que a Comisión Europea poida
pedir prestados 750 mil millóns de euros nos
mercados financeiros.
Este financiamento adicional canalizarase a
través dos programas da UE e será
reembolsado nos futuros orzamentos a
longo prazo da UE, non antes de 2028 nin
despois de 2058. Next Generation EU (750
mil millóns de euros) xunto coa cifra xa
proposta do Marco Financeiro Plurianual
(MFP) 2021-2027 (1.074 miles de millóns de
euros) incrementarán o orzamento a longo
prazo da UE ata os 1.824 miles de millóns
de euros.
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Ademais, a Comisión Europea propón:
 Modificar o MFP 2014-2020 para que
estean dispoñibles, xa en 2020, fondos
adicionais por valor de 11.500 millóns de
euros.
 Unha serie de recursos propios. Isto
podería incluír un novo recurso baseado
no:
1) Réxime de comercio de dereitos de
emisión da UE (ETS);
2) Un Mecanismo de axuste en fronteira
para o carbono;
3) As operacións de grandes empresas;
4) Un novo imposto dixital;
5) As propostas xa existentes da
Comisión de recursos propios sobre
plásticos non reciclados e unha
simplificación do IVA.

Os cartos recadados por Next Generation
EU repartiranse en tres piares:

1) Apoio ós EEMM mediante
investimento e as reformas

o

 Un novo Mecanismo de Recuperación e
Resiliencia de 672,5 mil millóns de euros,
integrado no Semestre Europeo que
ofrecera
apoio
financeiro
para
investimentos
e
reformas
en
consonancia coas prioridades europeas
(neutralidade climática, transición dixital)
do que 312,5 mil millóns de euros
corresponden a subsidios a fondo
perdido e 250 mil millóns, a préstamos.
Estará a disposición de todos os EEMM
(formen ou non parte da zona euro) e
centrarase naquelas zonas da UE máis
afectadas e nas que as necesidades
relacionadas coa resiliencia sexan
maiores.
 A Comisión tamén propón unha
asignación complementaria para a
cohesión, que será superior ao
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orzamento normalmente dedicado á
cohesión no MFP:
i. Unha suma de 47.500 millóns de
euros dos actuais programas da
política de cohesión entre agora e
2022 baixo a nova iniciativa REACTEU, que se asignará en función da
gravidade
do
impacto
socioeconómico da crise, incluído o
nivel de desemprego xuvenil e o
relativo á prosperidade dos EEMM;
ii. Unha proposta para fortalecer o
Fondo de Transición Xusta ata os 10
mil millóns de euros para axudar aos
Estados membros a acelerar a
transición climática;
iii. Un reforzo de 7.500 mil millóns de
euros para o Fondo Europeo Agrícola
de
Desenvolvemento
Rural
(FEADER)

2) Reactivación da economía da UE
incentivando o investimento privado
 Creación dun novo Instrumento de
Insolvencia, o que axudará a satisfacer
as necesidades de recapitalización das
empresas saudables que se atopan en
situación
de
risco
debido
ao
confinamento, sexa cal sexa á súa
localización en Europa. Pode estar
operativo desde 2020 e terá un
orzamento de 31.000 millóns de euros,
co obxectivo de mobilizar 300.000
millóns de euros en apoio á solvencia
destas empresas.
 Un reforzo de 5.600 millóns de euros
para InvestEU, para mobilizar o
investimento privado en toda a UE.

 Creación dun novo Mecanismo de
Investimento Estratéxico integrado en
InvestEU para xerar investimentos de ata
150.000 millóns de euros que impulsen a
resiliencia dos sectores estratéxicos
(transición verde e transformación dixital)
e as cadeas de valor claves no mercado
interno (sector farmacéutico) grazas a
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unha contribución de 15.000 millóns de
euros de Next Generation EU.
3) Extracción das
inmediatas da crise

leccións

máis

 Lanzamento de EU4Health, un novo
Programa de Saúde, que contaría cun
orzamento de 5,1 miles de millóns de
euros.
 Un reforzo de 2.000 millóns de euros
para rescEU, o Mecanismo de
Protección Civil da UE.
 Un reforzo de 5.000 millóns de euros
para Horizonte Europa (o próximo
Programa Marco de Investigación e
Innovación)
para
financiar
a
investigación en saúde e a transición
verde e dixital.
 16.500 millóns de euros adicionais para
accións externas, incluída a axuda
humanitaria.

4.1.1 REACT-EU
O obxetivo de REACT-EU é sentar as bases
dunha recuperación sólida, polo que estes
recursos adicionais poderán financiar
medidas para o mantemento do emprego
(reximes de redución do tempo de traballo,
apoio aos traballadores por conta propia), a
creación de emprego, o fomento do
emprego xuvenil, o reforzo dos sistemas de
asistencia sanitaria e o apoio ás pemes
(activación do capital circulante e apoio ao
investimento).
Vai dirixido a todos os sectores económicos,
incluídos os do turismo e a cultura particularmente afectados- e servirá tamén
para investir no Pacto Verde Europeo e na
transición dixital, principais prioridades da
axenda europea. En comparación co MRR,
que apoia reformas e investimentos a medio
prazo, REACT-EU centrarase en accións de
reparación da crise a curto prazo.
O pasado mes de decembro a
Administración Xeral do Estado estableceu
como criterio de reparto entre CCAA un
semellante ao empregado pola Comisión
entre países membros, correspondéndolle a
Galicia 441 millóns de euros, unha
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porcentaxe e contía moi inferior aos fondos
ESI do marco 14-20 (10%) destinados a
Galicia, polo que haberá que maximizar a
eficiencia dos proxectos seleccionados.
Este instrumento segue a lóxica dos fondos
estruturais FEDER e FSE cun enfoque a
curto prazo reactivo contra os efectos da
pandemia, desde o eido sanitario e social
ata o netamente económico.
Obxectivo:
prestar
asistencia
para
favorecer a reparación da crise no contexto
da pandemia da covid-19 e as súas
consecuencias sociais e para preparar unha
recuperación verde, dixital e resiliente da
economía.
Asignación: Dos 10.000 millóns de euros
rexionalizados, a Galicia asignáronlle un
importe de 440.863.817 euros (4,4% do
total de España) utilizando criterios
semellantes aos do reparto por país (Anexo
I Regulamento REACT-EU): 2/3 impacto da
pandemia na riqueza de cada CCAA; 2/9
impacto da crise no emprego; 1/9 impacto
da crise no emprego xuvenil.
Programación: Os recursos REACT-EU
incorporaranse aos programas operativos
FEDER e FSE Galicia 2014-2020, apoiando
un novo obxectivo temático: “Favorecer a
reparación da crise no contexto da
pandemia da covid-19 e as súas
consecuencias sociais e preparar unha
recuperación verde, dixital e resiliente da
economía”.

4.1.2 Mecanismo de Recuperación e
Resiliencia [MRR]
Por outra banda, os Orzamentos xerais do
Estado para 2021 recollen máis de 27.000
millóns de euros con cargo ao Mecanismo
de Recuperación e Resiliencia, ben de xeito
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directo pola administración central, ben a
través das CCAA.
En base a esta previsión mediante
conferencias sectoriais estanse a distribuír
os recursos a xestionar polas Comunidades
Autónomas en cada eido.
O MRR artéllase en torno a Plans
Nacionais que teñen como obxectivos
principais:
 Promoción da cohesión económica,
social e territorial da Unión.
 Fortalecemento
da
Resiliencia
económica e social.
 Mitigación do impacto social e
económico da crise.
 Apoiar as transicións ecolóxica e dixital.
Prioridades de programación:
 SEMESTRE EUROPEO: os plans deben
abordar as recomendacións específicas
por país. Retos e prioridades que
reforcen o potencial de crecemento, a
creación de emprego, os sistemas
sanitarios, a resiliencia económica e
social e a cohesión rexional.
 TRANSICION ECOLOXICA: >=37% a
cuestións relacionadas co clima, nos
ámbitos
de
enerxía,
transporte,
descarbonización, economía circular,
xestión hídrica e biodiversidade.
 TRANSICION DIXITAL: un mínimo do
20% do gasto debe estar relacionado co
sector dixital.
 EQUIDADE: O proceso de recuperación
e transición debe ser equitativo. Pilar
europeo de dereitos sociais (igualdade
de oportunidades, educación inclusiva,
condicións de traballo xustas, protección
social axeitada). Asistencia sanitaria de
calidade. Igualdade entre homes e
mulleres.
 ESTABILIDADE MACROECÓNOMICA:
Administracións públicas eficaces e
eficientes.
Neste contexto, o pasado 13 de abril o
presidente do Goberno presentou o Plan de
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Recuperación,
Transformación
y
Resiliencia, que guiará a execución dos
70.000M€ que España recibirá ao abeiro do
instrumento Next Generation EU en formato
de axuda (lembremos que existe outro tanto
en formato préstamo).
O Plan recolle os obxectivos sinalados no
Mecanismo de Recuperación e Resiliencia e
estrutúrase arredor de 10 políticas tractoras
que incidirán nos sectores produtivos con
maior capacidade de transformación:
1. Axenda Urbana e Rural (16%).
2. Infraestructuras
e
Ecosistemas
Resilientes (12%).
3. Transición Enerxética Xusta e Inclusiva
(9%).
4. Administración para o século XXI (5%).
5. Modernización e Dixitalización do
Ecosistema Empresarial (17%).
6. Pacto pola Ciencia e a Innovación e
reforzo do Sistema Nacional de Saúde
(17%).
7. Educación, Coñecemento, Formación
Continua e Desenvolvemento de
Capacidades (18%).
8. Nova Economía de Coidados e Políticas
de Emprego (6%).
9. Desenvolvemento da cultura e o deporte
(1,1%).

extraordinarios do financiamento Next
Generation EU, además ten como obxectivo
apalancar investimentos privados por
500.000 millóns nos vindeiros seis anos.
Como temos indicado, o financiamento do
MRR compleméntase cos 12.400 millóns de
euros de REACT-EU, así como co
despregue dos fondos estruturais previstos
no Marco Financeiro Plurianual 2021-2027.
O PNRTR prevé destinar un 39,12% do
investimento a dar un pulo á transición
ecolóxica e un 29% á transformación dixital,
cun claro aliñamento cos obxectivos de
desenvolvemento sustentable da axenta
2030 das Nacións Unidas e coas
Recomendacións
específicas
das
institucións europeas.

O PNRTR tenta concentrar os investimentos
e reformas na primeira fase do Plan Next
Generation EU, que cubre o periodo 20212023, co gallo de impulsar a recuperación e
acadar o máximo impacto contracíclico.
Dada a elevada interceza respecto a
variables claves, o PNRTR se centra na
movilización dos case 70.000M€ de
transferencias do MRR europeo. Esta
programación inicial completaras eco
recurso aos créditos previstos no MRR, polo
miudo
para
financiar
instrumentos
financeiros nos primeiros anos e para
financiar a continuación dos programas de
investimento alén de 2023.
O PNRTR tenta recuperar o nivel de
investimento previo á crise financeira, na
contorna do 4% do PIB, movilizando
investimentos adicionais aos que se
realizarían nun escenario alternativo de
ausencia do mesmo e grazas aos recursos
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5. Marco estratéxico do plan: A aposta galega
para a recuperación
5.1 Envolvente estratéxica
5.1.1 Encaixe no Plan Estratéxico de
Galicia
A presente estratexia constitúe unha lóxica
de definición e priorización de proxectos das
administracións,
empresas
e
outras
entidades públicas e privadas de Galicia.
Esta definición de proxectos ten como
finalidade optar ao financiamento dos
fondos extraordinarios do programa Next
Generatión EU, co obxectivo último de
conseguir viabilizar o máximo número de
investimentos e reformas que permitan
impulsar o crecemento potencial e o
emprego en Galicia a partires dunha
modernización
da
nosa
estrutura
económica.
A diferencia do que acontece no resto das
CCAA, este exercicio non parte de cero en
Galicia, senón que se encaixa nun Plan
Estratexico Rexional, que estaba a ser
revisado no intre da súa presentación.
En efecto, o PEG 14-20, e o borrador do
PEG 21-30 definen uns retos coherentes e
ambiciosos nun marco de continuidade a
partires da diagnose económica e social de
Galicia (Ver anexo III).
Esta envolvente estratéxica xeral segue a
ser a base sobre a que se levanta esta
estratexía Next Generation Galicia, que á
súa vez será parte do novo PEG 21-30,
xunto cos recursos procedentes do novo
marco financiero plurianual 21-27.

Por tanto, á base estratéxica xeral
definida no PEG, enrriquecese agora
cun paquete de medidas reactivas e
transformadoras logo da crise covid-19.
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5.1.2 Encaixe nos Regulamentos
Europeos do MRR e REACT-EU, Novo
periodo programación FEEI 21-27,
semestre europeo, transicións verde
e dixital. Encaixe no Plan Nacional de
Recuperación Transformación e
Resiliencia
Por tanto, o reto de Galicia para a próxima
década comeza coa Estratexia Next
Generation Galicia, que servirá de base para
a futura elaboración do seu novo Plan
Estratéxico 2021-2030. Unha primeira
mensaxe importante é o aliñamento dese
marco temporal co da Axenda 2030 de
Nacións Unidas para o Desenvolvemento
Sustentable e a súa implantación en
España.
O valor deste aliñamento cobra moito máis
sentido debido á situación de crise actual
que estamos a vivir a nivel mundial e a
necesidade, agora máis que nunca, de crear
unha folla de ruta estable para asegurar un
crecemento a longo prazo e comprometida
cos desafíos que se deben abordar a curto
prazo para facer en definitiva unha Galicia
que creza máis e mellor.
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A situación acaecida no ano 2020 e a súa
continuidade en 2021 puxo de manifesto a
fraxilidade do noso modo de vida e o
impacto que supuxo a aparición da
pandemia no noso sistema económico e
produtivo actual, o que fixo replantexarse a
visión da continuidade do modelo ata o de
agora seguido para dar un xiro centrado en
dar respostas solventes á situación á que
hai que facer fronte.
A Comisión Europea traballou desde o
primeiro momento en buscar solucións para
unha rápida e próspera recuperación dos
Estados membros no seu conxunto e, para
ese efecto, puxo en marcha un importante
paquete de axuda aos Estados membros,
baixo o nome de Next Generation EU, como
apoio indispensable para que xuntos
poidamos saír adiante máis reforzados. Iso
é clave para consolidar un crecemento
baseado nunha transición ecolóxica e dixital
e así relanzar as economías e converxer cos
obxectivos da Axenda 2030 para o
Desenvolvemento Sustentable.
O novo instrumento de recuperación, cuxo
principal elemento é o Mecanismo de
Recuperación e Resiliencia, está dotado con
750.000 millóns de euros, impulsará o
orzamento da UE con novo financiamento
obtido dos mercados financeiros para o
período 2021-2024.

Ante este escenario, Galicia ten o reto e a
responsabilidade de
aproveitar
esta
oportunidade. Para iso, debe aliñar a súa
Estratexia Next Generation Galicia, como
principal ferramenta de futuro, tanto coa
Axenda 2030 e os seus 17 Obxectivos de
Desenvolvemento Sustentable, como cos
principais elementos que compoñen Next
Generation EU.
O aliñamento entre a Estratexia Next
Generation Galicia, as políticas da Comisión
Europea e a forma en que este instrumento
se articula en España revélase de vital
importancia. Para logralo, debe atenderse a
dous elementos fundamentais:


Por unha banda, ás recomendacións do
Semestre Europeo, mediante o cal os
Estados membros axustan as súas
políticas orzamentarias e económicas
aos obxectivos e normas acordados a
escala da UE. Todo iso co obxectivo de
contribuír a garantir a converxencia e a
estabilidade na UE, contribuír a garantir
unhas finanzas públicas saneadas,
fomentar o crecemento económico,
previr desequilibrios macroeconómicos
excesivos na UE e aplicar a Estratexia
Europa 2020.



Doutra banda, ás 4 liñas directrices do
Plan España Pode (Igualdade de
Xénero, Cohesión Social e Territorial,
Transición Ecolóxica e Transformación
Dixital), instrumento de operativización
do Mecanismo de Recuperación e
Resiliencia en España, que será, sen
lugar a dúbida, básico para relanzar o
desenvolvemento e o crecemento a nivel
nacional e en Galicia.

Complementariamente ao financiamento do
Mecanismo de Recuperación e Resiliencia,
Galicia ten o obxectivo de executar
satisfactoriamente o fondo REACT-EU
consistente en novos recursos aos
programas actuais da política de cohesión
que se suman ás dotacións existentes para
2014-2020 e ás dotacións propostas para o
período 2021-2027.
Para garantir que estes fondos estean
dispoñibles rapidamente a fin de satisfacer
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as necesidades da economía real, decidiuse
que o financiamento deste Fondo de 2020
se poña a disposición mediante unha
revisión específica do marco financeiro
2014-2020.
REACT-EU proporcionará financiamento
adicional para os sectores máis importantes,
que serán cruciais para sentar as bases
dunha recuperación económica, e estará
dispoñible
en
todos
os
sectores
económicos. A axuda adicional servirá
tamén para investir no Pacto Verde Europeo
e a transición dixital, como ampliación dos
importantes investimentos neses ámbitos
que xa se están levando a cabo a través da
política de cohesión da UE.
Galicia ten asignados máis de 440 millóns
de € de REACT-EU repartidos entre o Fondo
Social Europeo (FSE) e o Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (FEDER).
Para iso, tendo en conta as citadas bases
estratéxicas, Galicia, que xa iniciara o
proceso de deseño do seu novo plan
estratéxico antes da aparición da pandemia,
someterá a consenso tanto o modelo de
gobernanza da Estratexia Next Generation
Galicia, como a definición da estratexia
futura, na que contará coa participación de
Grupos de Traballo formados polas
administracións
públicas,
axentes
representativos
da
contorna
socioeconómica,
empresas
e
representantes da sociedade civil, e
centrados na análise do encaixe das
cadeas de valor.
As prioridades estratéxicas nas que se
estaba a traballar cunha lóxica transversal
para o PEG 21-30 eran as que seguen:

Devalo
demográfico e
loita contra a
despoboación

Dixitalización

EIXOS

Cohesión
social e
territorial

Transición
ecolóxica

Con esos elementos, Galicia quere perfilar
a súa Estratexia Next Generation UE para
poder contribuir así a:
 Deseñar a Galicia do futuro, poñendo no
centro a dinamización demográfica e a
loita contra o despoboamento.
 Apoiarse nas transicións verde e dixital
como motores de transformación da
rexión.
 Impulsar o modelo baseado na
innovación e no capital humano para
favorecer unha sociedade moderna,
competitiva, solidaria e cohesionada
social e territorialmente, con altas taxas
de emprego, igualdade e inclusión.
 Aumentar a produtividade, situando os
produtos por calidade e deseño, co fin
de redundar en máis riqueza e benestar
dos cidadáns.
 Favorecer os valores diferenciais como
factores de desenvolvemento , entre os
que destacan a lingua, a cultura e o
medio ambiente; para facer de Galicia
un lugar atractivo para traballar, investir
e convivir.
 Impulsar e coordinar as diferentes
estratexias sectoriais da Administración
autonómica a medio prazo para que
todas elas contribúan aos obxectivos do
Plan Estratéxico de Galicia.
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5.2 Lóxica de priorización de
estratexias
A Estratexia Next Generation Galicia está
enfocada no crecemento económico do
territorio, o benestar da poboación, a
especialización rexional e a competitividade
nos mercados. O ano 2020 ocasionou unha
importante caída en termos absolutos da
produtividade económica, sen precedentes
na era recente. A crise asociada está a
impactar de forma heteroxénea nos diversos
sectores e é necesario que desde a
Administración establezamos as bases e os
apoios necesarios para recuperar a senda
do crecemento sustentable.
É o momento de deseñar o camiño para
seguir durante os próximos anos, para
consolidar a posición líder do noso territorio,
tendo en conta as nosas características
diferenciadoras e as nosas fortalezas.
As liñas de actuación definidas para os
próximos anos deben confluír nunhas
prioridades estratéxicas baseadas na
cultura da innovación e o desenvolvemento
do capital humano, a través dun modelo
económico que xere emprego, reteña e
atraia o talento dos nosos mozos e posibilite
o emprendemento.
A Estratexia Next Generation Galicia
constituirá o eixo vertebrador da folla de ruta
deseñada, cuxas liñas de actuación están
orientadas no curto prazo a reducir a
curva de contaxios da actual situación de
pandemia e a soster o emprego e o tecido
produtivo, protexendo ás persoas máis
prexudicadas pola crise sanitaria. No
medio prazo, é necesario reactivar a nosa
economía, recuperar o emprego e
modernizar o tecido produtivo de todos os
sectores galegos, dando asistencia aos
proxectos viables de importancia estratéxica
e impulsando a transformación dixital da
Industria.
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Igualmente necesaria é a simplificación das
barreiras para a creación de empresas, o
impulso á iniciativa emprendedora e o
impulso aos marcos de colaboración
público-privados.
Apostarase
por
desenvolver plans de dixitalización no mar e
no ámbito rural, así como fomentar unha
conectividade e cohesión avanzada do
territorio, a dinamización demográfica, o
apoio ás enerxías renovables, o fomento do
turismo sustentable e respectuoso co medio
ambiente e o impulso da nosa cultura e
identidade propia.
Para alcanzar os retos que actualmente
afronta o noso territorio e que son obxecto
deste Plan Estratéxico, aspiramos a recibir e
xestionar de maneira eficiente os fondos do
Next Generation EU (Mecanismo de
Recuperación e Resiliencia, REACT-EU,
etc.) e tamén os do novo Marco Financeiro
Plurianual 2021-2027, que poñan en marcha
tanto a Administración Xeral do Estado
como a Xunta de Galicia, a través dos
diferentes
niveis
institucionais
da
Comunidade Autónoma. O enfoque de
capilaridade permitirá aos Concellos
acceder aos recursos a través de varias
vías, permitindo unha mellor redistribución
das axudas a través de todo o territorio e
axilizando a xestión e o impacto.
Next Generation EU e o Plan de
Recuperación, Transformación e Resiliencia
de España establecen un marco xeral no
que se determinan as aspiracións e
prioridades cara ás que debemos dirixir os
nosos esforzos durante os próximos anos. A
Estratexia Next Generation Galicia concreta,
tendo en conta as peculiaridades e
características
particulares
do
noso
territorio, os eixos clave e os principais
ámbitos de actuación que situarán ao país
na senda do crecemento e a modernidade.
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5.3 Next Generation Galicia.
Gobernanza
A Estratexia Next Generation Galicia é un
proxecto de gran impacto transformador
para a nosa terra. Por iso, no mesmo debe
participar e comprometerse o conxunto de
axentes económicos e sociais da rexión. Só
así se logrará a necesaria implicación da
cidadanía galega e do seu tecido social e
empresarial, garantindo unha saída
consensuada da crise.
Para este obxectivo é esencial que a
Estratexia Next Generation Galicia preste
especial
atención
a
dotarse
dos
instrumentos de gobernanza que aseguren:
Para a óptima utilización dos mecanismos
de financiamento que permitirán poñer en
marcha os proxectos clave e as accións
definidas contamos cunha Administración
Pública e unha xestión pública moderna e
avanzada; que afondará na revisión dos
seus procedementos e operativas para ser
máis áxil e eficiente. Así mesmo, realizarase
un seguimento periódico e unha avaliación
constante que garanta a priorización das
actuacións máis relevantes para o noso
territorio e cun maior impacto no conxunto
da sociedade, así como na colaboración
entre entes públicos e privados.
As estratexias establecidas tanto pola Unión
Europea como pola Administración Xeral do
Estado establecen, por tanto, o marco no
que debemos encaixar a estratexia Next
Generation Galicia, así como a estratexia de
xestión dos fondos, como principal
instrumento financiador do Plan.

 Desde o punto de vista do seu deseño,
abrir o mesmo á participación do
conxunto do territorio e de todos os
axentes económicos e sociais do
mesmo;
 Desde o punto de vista da súa
implementación, lograr o impulso dos
principais proxectos clave (“proxectos
tractores”) e alcanzar unha excelente
coordinación entre todas as Consellerías
implicadas e, entre estas e o tecido social
e empresarial; que garanta que este
chega a todos os axentes produtivos, en
especial pemes e autónomos, por unha
banda e a todos os cidadáns e familias
por outra.
 Desde o punto de vista do impacto
territorial, incorporar no Plan a dimensión
local, esencial para a xeración de riqueza
sobre o territorio e para o logro dunha
adecuada aplicación do principio de
subsidiariedade;
 E, por último, o Plan debe ser capaz de
dotarse de instrumentos para o logro
dunha adecuada transparencia na
rendición de contas e na comunicación,
reflexión e debate sobre os logros que se
vaian alcanzado ou, no seu caso, sobre
as medidas correctoras que se fagan
necesarias.

Para a posta en marcha do sistema de
Gobernanza da Estratexia Next Generation
Galicia pártese da boa experiencia do amplo
proceso de participación xerado para o
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comezo do deseño do novo Plan Estratéxico
que se desenvolveu no ano 2020 a través
dunha serie de Grupos e Mesas de Traballo.
Xunto a todo o anterior, hai que destacar o
papel central que en todo o ciclo do Plan
Estratéxico de Galicia debe ter o Diálogo
Social,
fundado
na
indispensable
participación
dos representantes
de
empresarios e traballadores neste Plan,
elemento central no desenvolvemento de
futuro da nosa rexión.

5.3.1 Comisión Next Generation
Galicia

e as prioridades da planificación
estratéxica de Galicia, asegurando o
seu encaixe nalgún dos 4 eixos
prioritarios do PNRR (transición
ecolóxica e dixital, igualdade de xénero e
cohesión económica e territorial).
 Realizar o seguimento da inclusión dos
proxectos identificados no PNRR e o
cumprimento dos fitos marcados para a
súa implementación exitosa.
Esta comisión contará coa representación
de todas as Consellerías da Xunta en
condición de vogais.

Esta comisión é un órgano colexiado de
ámbito autonómico que funcionalmente se
vincula á Consellería competente en materia
de economía (VP2).

 A Presidencia e Vicepresidencia
ostentaranas a Presidencia da Xunta
e a Vicepresidencia 2ª e Consellería
de Economía, Empresa e Innovación
respectivamente.

O seu obxetivo é planificar, impulsar e
desenvolver os distintos proxectos que a
Xunta poida presentar para o seu
financiamento a través do MRR.

 Tamén conta coa participación da
S.X. de Presidencia e do Igape.

Principais funcións:
 ANALIZAR os distintos proxectos, en
especial no que atinxe ao Mecanismo de
Recuperación e Resiliencia.
o Estudo do seu contido (impacto,
contribución, custe, cronograma,
etc.), encaixe e vinculación coas
iniciativas emblemáticas europeas 1.
 COMPROBAR o seu aliñamento coas
reformas que define a Comisión Europea

 A Secretaría osténtaa o Director Xeral
de Planificación e Orzamentos

Ata o momento téñense celebrado 8
reunións de coordinación e análise.

5.3.2 Foros Next Generation
Galicia
Os foros Next Generation son a expresión
das manifestaciones de interese, artéllanse
como encontros deseñados para presentar
ás empresas tractoras de Galicia as liñas
estratéxicas da Xunta para identificar os
proxectos que se enviarán ao Plan

Estas iniciativas son: Activación de tecnoloxías
limpas, Renovación de edificios públicos e privados
para mellorar a eficiencia enerxética, Carga e
Reposición, impulsando o transporte sustentable,
accesible e intelixente, Conexión a través do
despregamento de redes de fibra 5G, Modernización da
Administración Pública a través da súa dixitalización,
Expansión das capacidades industriais relacionadas
con datos na nube e desenvolvemento de
procesadores de máxima potencia e Perfeccionamento
profesional, adaptando a formación ás necesidades,
especialmente en materia de competencias dixitais.
1
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Nacional de Recuperación e Resiliencia
do Goberno Central.
Trátase de pór de relevo a importancia da
participación activa do tecido produtivo
neste proceso para que Galicia maximice
os recursos obtidos do mecanismo de
recuperación e resiliencia, e deste xeito
acelerar investimentos nun contexto
adverso e en última instancia a recuperación
económica a partir da aceleración das
reformas da estrutura produtiva que sente
as bases da Galicia 2030.
Ao tempo evidencian que a Xunta está
preparada para presentar proxectos
viables e sólidos grazas ao traballo
desenvolto nestes meses.
Ata o momento celebráronse 6 foros:
 1º Foro, celebrado en outubro coas
empresas tractoras, e no que se
presentan as liñas estratéxicas da Xunta
de Galicia para identificar proxectos
estratéxicos a apoiar a través dos
Fondos do MRR.
 2º Foro, celebrado en novembro,
centrado na industria forestal, onde se
presentaron interesantes proxectos de
uso da madeira na industria e na
construción.
 3er Foro, celebrado en xaneiro, con
mulleres profesionais dos sectores
económicos,
tecnolóxicos
e
de
innovación para pór en valor o papel da
muller e a igualdade de xénero no actual
escenario.
 4º Foro, celebrado en febreiro, co sector
biotecnolóxico, no que se presentaron
proxectos punteiros vencellados ao
sector como a planta de vacinas de
Zendal.
 5º Foro, celebrado en marzo, co sector
mar-industria onde as empresas
presentaron as súas principais propostas
para consolidar o liderado deste sector
e mellorar a súa rendibilidade.
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 6º Foro, celebrado en abril, co sector da
mobilidade sostible coa presentación
dos proxectos non so do importante
sector da automoción, senón de
infraestruturas verdes e intermodais,
cadeas loxísticas. e novos recursos
enerxéticos para alimentar aos diferentes
medios de transporte.

5.3.3 Oficina de proxectos
tractores
O Acordo do Consello de 2 de outubro de
2020, decide a creación dunha unidade de
proxectos
tractores,
creada
con
dependencia orgánica da dirección do Igape
e funcional da Vicepresidencia segunda e
consellería de economía, empresa e
innovación. A súa finalidade é a xestión
operativa da tramitación administrativa dos
proxectos validados pola CNGG co obxecto
de
acceder
ao
apoio
económico
instrumentado a través do MRR.

5.3.4 Lei de reactivación
económica
O prioritario traballo de recuperación a
través de investimentos e reformas, fai
preciso non só implementar organicamente
unha estrutura que faga posible mobilizar os
fondos e reformas de xeito acelerado, senón
revisar os procedementos co obxectivo de
facilitar unha xestión máis áxil.
Esta
revisión
polo
miúdo
dos
procedementos de xestión derivou na
proposta de Lei 9/2021 de Simplificación
Administrativa e de apoio á reactivación
económica de Galicia.
Con esta Lei preténse:
 Unha muda de cultura administrativa
cara a maximizar a axilización e
reducir nun terzo os tempos de
tramitación.
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 Unha
resposta
áxil
Administración
para
actividade económica.

desde
facilitar

a
a

 Unha Administración máis moderna, e
que responda mellor aos retos aos que
se enfronta Galicia.
 Manter
as
máximas
garantías
xurídicas,
urbanísticas
e
medioambientais para contribuir á
consolidación
do
ecosistema
empresarial galego.
As achegas desta Lei resúmense en 3
bloques fundamentais:
 Apoio ao investimento:
o Apoio e atención ás empresas
centrado na Oficina Reactiva
Galicia, con dous eidos de actuación:
 O Doing Business (servizo de
atención á empresa) que integrará
todos os procesos administrativos
vencellados á tramitación dun
proxecto tanto da Xunta como dos
Concellos,
realizando
un
seguimento
exhaustivo
do
mesmo.
 Igape Responde que realizará o
labor de información sobre
convocatorias e axudas, así como
asesoramento e atención aos
proxectos.

o Simplificación administrativa
 Prazo xeral de 3 meses para
emitir informes vencellados á
Administración autonómica.
 Aplicación
do
silencio
administrativo positivo.
 Ampliación dos supostos dos
proxectos
industriais
estratéxicos
e
iniciativas
empresariais.
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 Réxime de licenzas express,
reducindo os prazos de licenza
para iniciativas empresariais a 1
mes con carácter xeral e 15 días
para supostos específicos.
 Emisión simultánea de todos os
informes sectoriais competencia
da Xunta de Galicia.
 Conservación
de
informes
sectoriais para varios efectos:
trámite
ambiental,
trámite
urbanístico
e
trámite
de
autorización.
 Posibilidade
de
tramitación
conxunta
de
todos
os
procedementos
administrativos
autonómicos que poidan ser
precisos para implantar unha
empresa, evitando duplicidades.
 Outras iniciativas
o Proceso simplificado para as
autorizacións administrativas das
instalacións eléctricas (p.e. parques
eólicos).
o Beneficios fiscais para as iniciativas
empresariais que se implanten en
zonas rurais.
o Simplificación da tramitación para
a constitución e funcionamiento das
entidades de economía social.

5.3.5 Modelo de seguimento da
estratexia
O documento Next Generation Galicia nace
cun horizonte temporal moi amplo. Este feito
é coherente coa necesidade de aliñar este
documento coa revisión do Plan Estratéxico
de Galicia e de fixar unha visión de futuro
para a mesma. Isto resposta, á súa vez, á
necesidade de que estea temporalmente
enmarcado, tanto co Marco Financeiro
Plurianual da UE (2021-2027), como co
ámbito temporal da Axenda 2030, os ODS e
a
futura
Estratexia
Española
de
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Desenvolvemento Sostible que, tamén, terá
un horizonte 2021-2030.
O feito deste longo alcance temporal, unido
á importancia que esta Estratexia ten para o
desenvolvemento e progreso da nosa
rexión, fan necesario articular un sistema
efectivo de seguimento e avaluación que
permita, por un lado, monitorizar os
resultados que se vaian obtendo e, por outro
lado, identificar as necesarias medidas de
axuste e correción do mesmo, cando se
detecte que non se están obtendo os
resultados agardados.
Para desenvolver con rigor este labor de
Seguimento e Avaliación, desígnase como
responsable desta tarefa á Comisión Next
Generation Galicia, sen prexuízo da
concertación que, neste eido, se desenvolva
no marco do Diálogo Social.
No relativo ao seguemento, a Estratexia
disporá dun Cadro de Indicadores,
suficiente e significativo, que permita medir,
de
forma
continuada,
o
seu
desenvolvemento. Este seguimento a través
de indicadores debe permitir identificar os
problemas que poidan xurdir e valorar a
implementación de medidas correctoras.

resultados do seguimento do cadro de
indicadores sinalado anteriormente. Este
Informe realizarase unha vez pechado cada
exercicio natural a efectos de poder
dispoñer de resultados consolidados de
cada ano.
Da misma forma, finalizado o ano 2025,
elaborarase un Informe de Avaliación
Intermedio onde se valorará o grao de
alcance dos obxectivos da Estratexia unha
vez transcorrida a metade do seu período de
vixencia de cara a valorar a necesidade de
adoptar medidas correctoras e de mellora.
Por último, unha vez termine a vixencia
temporal da presente Estratexia, e unha vez
se dispón de datos pechados do conxunto
do período, desenvolverase un Informe de
Avaliación Final que incorporará unha
valoración detallada sobre o grao final de
cumprimento dos obxectivos.

Para iso, no prazo de seis meses desde a
entrada en vigor da presente Estratexia,
deberase establecer
un
cadro
de
indicadores que recolla todos os aspectos
cualitativos e cuantitativos que sexan
susceptibles de medición de cara a poder
realizar o seguemento da Estratexia e de
todos os seus diversos compoñentes ou
liñas de actuación.
Sobre este Cadro de Indicadores,
realizarase un seguimento semestral e
realizarase, en base a esta análise, un
Informe onde se reflectirán os principais
resultados acadados en base aos
indicadores definidos.
Polo que se refiere á avaliación,
desenvolverase un Informe Anual de
Avaliación en cada un dos anos de vixencia
desta
Estratexia.
Estes
informes
apoiaranse, entre outros elementos, nos
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6

Reformas e
investimentos
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6. Reformas e investimentos para a recuperación
e resiliencia
6.1 Obxectivos
A Xunta deseña un conxunto coordinado de
actuacións que tenta acelerar as actuacións
xa iniciadas, redeseñar outras novas e
buscar os investimentos e reformas que
impulsen a transición ecolóxica e dixital do
tecido produtivo.
Ademais, afondará nos investimentos
precisos para modernizar os servizos
públicos básicos e, en especial, protexer aos
máis vulnerables.
Para iso mobiliza todos os recursos ao seu
alcance para:
 Impulsar medidas efectivas no
mercado de traballo que permitan
compensar os efectos da crise
económico e social provocada pola
pandemia.
 Contrarrestar o impacto da crise nas
familias máis necesitadas económica
ou asistencialmente, en especial
aquelas con cativos e/ou maiores,
garantindo o seu nivel de benestar.
Deseñar e impulsar o novo modelo de
benestar e coidado das persoas.
Modernizar e facer máis resiliente o noso
sistema de saúde pública.
 Deseñar e executar novas medidas
reactivas de apoio aos sectores máis
afectados pola crise.

anteriormente descritos, así como a
participación dos restantes axentes públicos
e
privados, define un total de 355
iniciativas e proxectos innovadores (248
públicos e 107 privados) cuxo obxectivo
principal é o de impulsar o crecemento
económico do territorio, o benestar da
poboación, a especialización rexional e a
competitividade nos mercados mediante
a reactivación da nosa economía,
recuperar o emprego e modernizar o
tecido produtivo de todos os sectores
galegos, dando asistencia aos proxectos
viables de importancia estratéxica e
impulsando a transformación dixital cara á
Industria 4.0.

6.1.2 Encaixe no PRTR e ODS
O total das propostas de actuación
recollidas no Plan teñen un encaixe
consistente
Plan
de
Recuperación
Transformacón e Resiliencia, que como
vehículo instrumental da programación dos
fondos do Mecanismo de Recuperación e
Resiliencia, condiciona a súa estrutura e
contido. A estratexía tamén busca a
coherencia
cos
Obxectivos
de
Desenvolvemento Sustentable e a Axenda
2030, como pode apreciarse nos seguintes
cadros.
Ademais tamén se realiza unha análise da
coherencia
dos
proxectos
coas
recomendacións das institucións europeas
no marco do semestre europeo, que
segundo indica o Regulamento do MRR
deben orientar os investimentos e reformas
que se aproben.

 Impulsar as reformas e investimentos
precisos para modernizar a nosa
estrutura produtiva, con especial
atención
ás
micropemes
e
autónomos.
Perante este escenario, Galicia ten o reto de
aproveitar esta oportunidade e para iso a
estrategia Next Generation Galicia grazas
ao traballo desenvolto polos foros
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6.2 Cadeas de Valor
A Unión Europea sinala que as reformas e
investimentos no marco do Mecanismo
deben contribuir igualmente a aumentar a
resiliencia da Unión e a reducir a súa
dependencia mediante a diversificación das
cadeas de subministro fundamentais, o que
reforzará a autonomía estratéxica da Unión
xunto con unha economía aberta. As
reformas e investimentos no marco do
Mecanismo tamén deben xerar valor
engadido europeo.
Galicia e Europa precisan recompoñer parte
das cadeas de valor industriais e superar o
seu papel de meros ensambladores se
queren ser máis resilientes a futuras crises.
Tendo en conta o obxectivo principal de
maximizar o crecemento económico do
territorio, a Estratexia Next Generation
Galicia buscou poder integrar proxectos
que poidan dar cabida a toda a cadea de
valor da industria, aproveitando o efecto
tractor das grandes empresas coa
implicación directa de Pemes 2.
Con este obxectivo, identificáronse 5
cadeas de valor cuxo fin é o de lograr
implicar ao maior número de actores do
ecosistema no desenvolvemento dos
proxectos,
iniciativas
e
actividades
definidas, permitindo ao mesmo tempo un
impulso focalizado na implementación
daqueles proxectos que teñan un maior
impacto transformador en cada eido.
A estratexia Next Generation Galicia ten, por
tanto, o obxectivo fundamental de apoiar
aos sectores produtivos promovendo a
recuperación e crecemento do tecido
empresarial galego e cun específico apoio
ás pemes e micropemes que en Galicia
supoñen o 96% do total do tecido
empresarial.
Neste
contexto,
o
desenvolvemento desta estratexia pretende
fomentar unha participación e involucrar de
xeito
moi
activo
ás
pemes
no
desenvolvemento dos investimentos e
proxectos definidos.

De seguido, descríbense as cadeas de
valor definidas.
1. Economía
enerxética

circular

e

transición

O impulso das enerxías renovables atópase
como un dos obxectivos principais da
política enerxética da Unión Europea,
buscando o fomento da utilización da
enerxía desenvolta a través de fontes
renovables ou a xeración ou subministración
de novos modelos de xeración e
abastecemento de enerxía.

Neste contexto, esta cadea de valor ten o
obxectivo de fomentar:
 A protección do medio ambiente e da
biodiversidade.
 O impulso de iniciativas relacionadas co
cambio climático, a política forestal e a
economía circular.
 O impulso do uso de enerxías
renovables e a eficiencia enerxética.
 O
fomento
do
proceso
de
descarbonización de Galicia.
 O impulso das
smart grids e a
preparación da infraestrutura enerxética
para unha economía máis electrificada.
Coas actuacións propostas nesta cadea de
valor
pretendemos
achegarnos
aos
obxectivos de redución de desperdicios,
reutilización e reciclaxe, respecto pola
biodiversidade e mellora da nosa contorna
natural, asi como de aumento da eficiencia
e intensificación de fontes renovábeis para
rebaixar a nosa dependencia enerxética
marcados no PEG.

Aliñamento co PRTR
 Aliñamento cos eixos do PRTR
o Unha España Dixital
o Unha España Cohesionada
o Unha España Verde

https://industriaspesqueras.com/noticia-64982-secPortada
2
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 Aliñamento con compoñentes do
PRTR
o Conectividade dixital, impulso á
ciberseguridad e despregamento do
5G.
o Conservación e restauración de
ecosistemas mariños e terrestres e a
súa biodiversidade.
o Dixitalización da administración e
procesos.
o Follas de roteiro do hidróxeno
renovable e a súa integración
sectorial.
o Impulso á peme.
o Modernización e dixitalización do
sistema educativo.
o Plan de choque de mobilidade
sustentable, segura e conectada en
contornas urbanas e metropolitanas.
o Plan de fomento do sector do deporte.
o Plan
de
Modernización
e
Competitividade do Sector Turístico.
o Política industrial España 2030.
o Preservación do litoral e recursos
hídricos.
o Reforma
institucional
e
fortalecemento das capacidades do
sistema
nacional
de
ciencia,
tecnoloxía e innovación.
o Rehabilitación
de
vivenda
e
rexeneración urbana.

Proxectos
aliñados

128

2. Mobilidade sustentable
A transformación do transporte e da
mobilidade representa un reto esencial para
facer fronte aos retos ambientais (cambio
climático,
contaminación,
etc.)
e
poboacionais aos que se enfronta Galicia,
España e Europa nos vindeiros anos e
mesmo décadas.
Por iso, resulta necesario impulsar un
sistema de transporte intelixente e
sustentable co obxectivo principal de

fomentar o uso de infraestruturas e redes
intermodais e verdes, a transformación
dixital do sector da mobilidade ofrecendo
servizos que sexan máis onmicanais,
intelixentes, proactivos e sustentables.
Compre tamén modernizar a nosa cadea
loxística promovendo novos medios de
transporte máis integrados, eficientes e
sustentables.
Por último Galicia debe avanzar cara ao seu
propio modelo de mobilidade sustentable de
proximidade, tanto nas contornas urbans e
periurbáns coma no rural.
Neste contexto, o obxectivo desta cadea de
valor busca o impulso dos seguintes
sectores:
 Fomento de infraestrutura e redes
intermodais e verdes.
 Fomento do vehículo eléctrico, coche
autónomo e novos combustibles.
 Impulso de novos modelos loxísticos,
sistemas de transporte de pasaxeiros
intelixentes e drons.

Aliñamento co PRTR
 Aliñamento cos eixos do PRTR
o Unha España Dixital
o Unha España Cohesionada
o Unha España Verde

 Aliñamento con compoñentes do
PRTR
o Conservación e restauración de
ecosistemas.
o Dixitalización da administración e
procesos.
o Follas de roteiro do hidróxeno
renovable e a súa integración
sectorial.
o Mobilidade sustentable, segura e
conectada.
o Plan de choque de mobilidade
sustentable, segura e conectada en
contornas urbanas e metropolitanas.

Proxectos
aliñados

Estratexia para a transformación de Galicia

37
42

3. Hubs de innovación, industria 4.0 e
TICS
Nada do tratado ten sentido sen referir á
columna vertebral da lóxica de crecemento
que ven desenvolvendo a Comunidade
Autónoma nas súas estratexias de medio
prazo baseada na innovación.
O obxectivo principal desta cadea de valor é
impulsar e fomentar a creación de Hubs
onde se proporcionan ás pemes xanelas de
acceso ás tecnoloxías punteiras e demais
ferramentas necesarias para a súa
transformación dixital, un proceso que lles
permite ser máis innovadoras e gañar
tamaño no mercado.
Así mesmo, os principais retos aos que se
enfronta o tecido empresarial están
fundamentalmente ligados a responder ás
expectativas
dos
seus
clientes,
permitíndolles situarse no avance das
tecnoloxías dixitais que permiten a fusión do
físico e o mundo virtual e buscar novos
modelos de negocio e produción, que lles
permitan adaptarse ao cambio e ser
competitivas.
Nese
sentido
resulta
imprescindible acompañar ás empresas e
con especial foco no acompañamento da
peme española cara a unha Industria 4.0,
así
como
no
desenvolvemento
e
implantación de solucións TIC disruptivas e
innovadores que lles permitan crear
vantaxes
competitivas
claras
e
sustentables.
Estas novas prioridades se adicionan ás
liñas básicas, fixadas xa no PEG 14-20, de
fortalecemento da demografía empresarial
da Comunidade Autónoma dende o apoio ao
emprendemento ata a potenciación e
competitividade das pemes a base de
innovación, internacionalización, tecnoloxía
e deseño que lles permita gañar tamaño e
resistencia para afrontar adversidades.
Finalmente, a transformación dixital das
administracións públicas preséntase como
un dos retos máis relevantes á hora de
desenvolver unha administración máis áxil,
flexible e capaz de anticiparse ás
necesidades da cidadanía e das empresas.
Por iso, resulta imprescindible apostar pola
modernización das infraestruturas TI, a
dixitalización dos servizos públicos, a
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modernización dos servizos ás necesidades
dos cidadáns e as empresas, así como o
reto da modernización e dixitalización da
Xustiza galega.

Neste contexto, esta cadea de valor busca o
impulso dos seguintes sectores:
 Impulso á creación e implantación de
centros de transferencia para o
desenvolvemento
de
tecnoloxías
disruptivas e innovadoras.
 Apoio á industrialización 4.0 da pemes.
 Desenvolvemento e implantación de
solucións dixitais sectoriais.
 Impulso
do
e-goberno
e
da
transformación dixital da administración
pública.
Aliñamento co PRTR
 Aliñamento cos eixos do PRTR
o Unha España Dixital
o Unha España Cohesionada
o Unha España Verde

 Aliñamento con compoñentes do
PRTR
o Conectividade dixital, impulso á
ciberseguridade e despregamento do
5G.
o Conservación e restauración de
ecosistemas mariños e terrestres e a
súa biodiversidade.
o Dixitalización da administración e
procesos.
o Estratexia Nacional de Intelixencia
artificial.
o Impulso á peme.
o Infraestruturas eléctricas, promoción
de
redes
intelixentes
e
despregamento de almacenamento.
o Modernización das administracións
públicas.
o Modernización das políticas activas
de emprego e inserción sociolaboral.
o Mobilidade sustentable, segura e
conectada.
o Plan de choque de mobilidade
sustentable, segura e conectada en
contornas urbanas e metropolitanas.
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o Plan de choque para a economía dos
coidados e reforzo das políticas de
inclusión.
o Plan de revalorización da industria
cultural.
o Plan nacional de capacidades dixitais
(dixital skills).
o Política industrial España 2030.
o Reforma
institucional
e
fortalecemento das capacidades do
sistema
nacional
de
ciencia,
tecnoloxía e innovación.
o Rehabilitación de vivenda
e
rexeneración urbana.
o Renovación e ampliación das
capacidades do SNS.
o Transformación e dixitalización do
tecido empresarial e cadea loxística
do
sistema
agroalimentario
e
pesqueiro.

Proxectos
aliñados

En concreto, esta cadea de valor busca
impulsar e fomentar:
 O desenvolvemento dun emprego
sustentable e innovador.
 A innovación e a transformación da
industria agro alimentaria.
 O impulso á dinamización rural loita
contra o despoboamento.
 O impulso do turismo e cultura,
fomentando o uso de espazos e bens
culturais de especial interese rexional.
 A capacitación dixital e da superación da
fenda dixital.
 O impulso dunha educación máis dixital
e inclusiva, adaptada aos novos
requerimentos
profesionais
que
reclamarán as empresas derivadas da
transición ecolóxica e dixital.

Aliñamento co PRTR

60

 Aliñamento cos eixos do PRTR
o Unha Epaña Dixital
o Unha España Cohesionada
o Unha España sen brecha de xénero
o Unha España Verde
 Aliñamento
PRTR

4. Mar-Industria,
Agroalimentario
crecemento cohesionado

e

Dada a importancia que a industria
agroalimentaria, a pesca e o marisqueo
posúen
dende
un
punto
vista
socioeconómico en Galicia, o obxectivo
principal desta cadea de valor é impulsar o
crecemento desta industria fomentando a
súa transformación sustentable, dixital e
verde.
Así mesmo, dentro desta cadea de valor
contémplanse os retos referentes a loitar
contra o despoboamento, a fenda dixital e a
educación, o fomento da cultura e o turismo
sustentable e innovador, que colaboren a
acadar unha Galicia máis cohesionada
social e territorialmente.
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con

compoñentes

do

o Conectividade dixital, impulso á
ciberseguridad e despregamento do
5G.
o Conservación e restauración de
ecosistemas mariños e terrestres e a
súa biodiversidade.
o Despregamento masivo do parque
de xeración renovable.
o Dixitalización da administración e
procesos.
o Impulso á peme.
o Modernización das administracións
públicas.
o Modernización das políticas activas
de emprego e inserción sociolaboral.
o Modernización e dixitalización do
sistema educativo.
o Mobilidade sustentable, segura e
conectada.
o Plan de choque de mobilidade
sustentable, segura e conectada en
contornas urbanas e metropolitanas.
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o Plan de choque para a economía dos
coidados e reforzo das políticas de
inclusión.
o Plan
de
Modernización
e
Competitividade do Sector Turístico.
o Plan de revalorización da industria
cultural.
o Plan nacional de capacidades dixitais
(dixital skills).
o Política industrial España 2030.
o Reforma
institucional
e
fortalecemento das capacidades do
sistema
nacional
de
ciencia,
tecnoloxía e innovación.
o Rehabilitación de vivenda
e
rexeneración urbana.
o Spain Audiovisual Hub (inclúe sector
videoxogos).
o Transformación e dixitalización do
tecido empresarial e cadea loxística
do
sistema
agroalimentario
e
pesqueiro.

Proxectos
aliñados

69

5. Sanidade, modos de vida saudable e
a nova economía dos coidados
A pandemia da covid-19 someteu (nos intres
máis acuciantes) ao sistema sanitario
nacional a unha tensión moi elevada,
chegando en ocasións a estar a piques da
saturación. Malia que os datos da nosa
Comunidade se atoparon en todo momento
entre os máis favorables do pais, sería
pouco intelixente non empregar as leccións
aprendidas para reforzar e modernizar o
noso sistema de saúde preparandoo fronte
a novas ameazas que podian xurdir nos
vindeiros anos.
Neste sentido, o obxectivo principal desta
cadea de valor é o de seguir impulsando o
desenvolvemento dun sistema sanitario
centrado na mellora da calidade da atención
asistencial, pero tamen que sexa un factor
de desenvolvemento baseándose na
investigación,
a
innovación
e
a
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dixitalización, que sexa quen de se adaptar
ás necesidades sobrevidas con axilidade.
Todo elo sen esquecer ás
persoas,
fomentando o deporte e os hábitos de vida
saudables entre a poboación galega.
Por último o vector sociosanitario e a súa
modernización nunha Comunidade tan
avellentada como a nosa debe adquirir un
protagonismo especial,
debe tamén
replantexarse o modelo asistencial aos
maiores e discapacitados, apostando por
unha atención persoalizada e de calidade.
Esta cadea
fomentar:

de valor busca impulsar e

 Un sistema sanitario galego máis
innovador, sustentable e próximo ao
paciente.
 A
industria
biotecnolóxica
e
farmaceutica.
 O deporte e os estilos de vida saudables.
 O impulso de políticas
sociais en
especial de asistencia aos maiores.
Así mesmo, as cadeas de valor descritas
foron definidas buscando lograr a máxima
coherencia coa Estratexia Next Generation
Galicia coa Estratexia España Pode, o Plan
Nacional de Resiliencia e Recuperación, a
Axenda 2030 e os Obxectivos de
Desenvolvemento Sustentable (ODS), que
en España adoptaron a forma de “Plan de
Acción para a implementación da Axenda
2030 en España” e a futura “Estratexia de
Desenvolvemento Sustentable 2021-2030”.
O seguinte cadro mostra esta aliñación das
cadeas de valor cos eixos e compoñentes
do PNRR, así como a súa aliñación cos
Obxectivos
de
Desenvolvemento
Sustentable (ODS).

Aliñamento co PRTR
 Aliñamento cos eixos do PRTR
o Unha España Dixital
o Unha España Cohesionada
o Unha España sen brecha de xénero
 Aliñamento
PRTR

con

compoñentes

do
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o Dixitalización da administración e
procesos.
o Modernización das políticas activas
de emprego e inserción sociolaboral.
o Modernización e dixitalización do
sistema educativo.
o Política industrial España 2030.
o Renovación e ampliación das
capacidades do SNS.

Proxectos
aliñados

61

Encaixe
no
Plan
Nacional
de
Recuperación, Transición e Resiliencia
(PRTR)

As seguintes táboas amosan o aliñamento
das cadeas de valor definidas cos eixos do
Plan
Nacional
de
Recuperación,
Transformación e Resiliencia (PRTR) así
como cos Obxectivos de Desenvolvemento
Sustentable (ODS).
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Aliñación das cadeas de valor co PNRR

Nº de
Proxectos

Aliñamento cadeas de valor cos eixos do PRTR
1- Economía circular e transición enerxética
Una España Cohesionada
Una España Digital
Una España Verde
2- Mobilidade sostible
Una España Cohesionada
Una España Digital
Una España Verde
3- Hubs de innovación, industria 4.0 e TICS
Una España Cohesionada
Una España Digital
Una España Verde
4- Cadeas MarIndustria e Agro-Industria e crecemento cohesionado
Una España Cohesionada
Una España Digital
Una España sin brecha de genero
Una España Verde
5- Sanidade e modos de vida saudable, nova economía dos coidados
Una España Cohesionada
Una España Digital
Una España Verde

128
7
10
111
37
7
5
25
60
3
52
5
69
41
16
6
6
61
40
18
3

Total

355

∑Investimento €

Compoñente PNRTR

Nº
Proxectos

1. Plan de choque de movilidade sostible, segura e conectada en entornos urbanos e metropolitanos

184.418.044

9

2. Plan de rehabilitación de vivenda e rexeneración urbana

822.451.110

16

3. Transformación e dixitalización del tecido empresarial e cadea loxística del sistema agroalimentario e pesqueiro

241.730.000

10

4. Conservación e restauración de ecosistemas e a sua biodiversidade

409.725.000

29

5. Preservación do litoral e os recursos hídricos
6. Movilidade, sostible, segura e conectada

333.620.000
741.720.000

10
24

7. Despliegue masivo do parque de xeneración renovable dirixido ao desenvolvemento da enerxía
8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes intelixentes
9. Follas de ruta do hidróxeno renovable e a sua integración sectorial
11. Modernización das Administracións Públicas
12. Política industrial España 2030

205.630.000
1.890.800.000
1.456.300.000
486.100.000
9.299.683.676

9
12
13
22
64

13. Impulso á PEME
14. Plan de Modernización e Competitividad do Sector Turístico
15. Conectividade dixital, impulso á ciberseguridade e despliegue do 5G
16. Estratexia Nacional de Intelixencia Artificial
17. Reforma institucional e fortalecemiento das capacidades do sistema nacional de ciencia, tecnoloxía e innovación
18. Renovación e ampliación das capacidades do SNS
19. Plan nacional de capacidades dixitales (digital skills)
20. Plan estratéxico de impulso da Formación Profesional
21. Modernización e dixitalización do sistema educativo
22. Plan de choque para a economía dos coidados e reforzo das políticas de inclusión
23. Novas políticas públicas para un mercado de traballo dinámico, resiliente e inclusivo, fundamentadas en tres pilares:

270.520.000
257.813.900
282.680.000
230.500.000
367.878.000
1.334.247.820
124.000.000
78.000.000
313.230.000
254.420.000
161.561.220

11
11
9
4
10
27
4
1
8
33
13

60.000.000
9.600.000
29.133.483

2
1
3

19.845.762.253

355

24. Plan de revalorización da industria cultural
25. Spain Audiovisual Hub (incluye sector videoxogos)
26. Fomento do sector do deporte

Total
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Proxectos públicos vs privados por compoñente PRTR
60

Nº PROXECTOS

50
40
30
20

10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
COMPOÑENTE
proxectos públicos (nº)

proxectos privados (nº)

INVESTIMENTO PÚBLICO vs PRIVADO por compoñente PRTR
9.000.000.000
8.000.000.000

IMPORTE PROXECTOS

7.000.000.000

6.000.000.000
5.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000

2.000.000.000
1.000.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
COMPOÑENTE
proxectos públicos (€)
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proxectos privados (€)
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INVESTIMENTO TOTAL POR COMPOÑENTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1. Plan de choque de movilidade sostible, segura e conectada en entornos urbanos e metropolitanos.
2. Plan de rehabilitación de vivenda e rexeneración urbana.
3. Transformación e dixitalización do tecido empresarial e das cadeas loxísticas do sistema agroalimentario e
pesqueiro.
4. Conservación e restauración de ecosistemas e a sua biodiversidade.
5. Preservación do litoral e os recursos hídricos.
6. Movilidade sostible, segura e conectada.
7. Despliegue masivo do parque de xeneración renovable dirixido ao desenvolvemento da enerxía.
8. Infraestructuras eléctricas e promoción de redes intelixentes.
9. Follas de ruta do hidróxeno renovable e a sua integración sectorial.
10. Estratexia de Transición Xusta.
11. Modernización das Administracións Públicas.
12. Política industrial España 2030.
13. Impulso á PEME.
14. Plan de Modernización e Competitividad do Sector Turístico.
15. Conectividade dixital, impulso á ciberseguridade e despliegue do 5G.
16. Estratexia Nacional de Intelixencia Artificial.
17. Reforma institucional e fortalecemiento das capacidades do sistema nacional de ciencia, tecnoloxía e
innovación.
18. Renovación e ampliación das capacidades do SNS.
19. Plan nacional de capacidades dixitales (digital skills).
20. Plan estratéxico de impulso da Formación Profesional.
21. Modernización e dixitalización do sistema educativo.
22. Plan de choque para a economía dos coidados e reforzo das políticas de inclusión.
23. Novas políticas públicas para un mercado de traballo dinámico, resiliente e inclusivo, fundamentadas en
tres piares.
24. Plan de revalorización da industria cultural.
25. Spain Audiovisual Hub (incluye sector videoxogos).
26. Fomento do sector do deporte.
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Alineación das cadeas de valor cos ODS

Nº de
Proxectos

Aliñamento cadeas de valor cos ODS
1- Economía circular e transición enerxética
11 Ciudades y Comunidades sostenibles
12 Producción y consumo responsables
13 Acción por el clima
14 Vida submarina
15 Vida de ecosistemas terrestres
17 Alianzas para lograr los objetivos
3 Salud y bienestar
4 Educación de calidad
6 Agua limpia y saneamiento
7 Energía asequible y no contaminante
8 Trabajo decente y crecimiento económico
9 Industria, innovación e infraestructura
2- Mobilidade sostible
11 Ciudades y Comunidades sostenibles
13 Acción por el clima
7 Energía asequible y no contaminante
8 Trabajo decente y crecimiento económico
9 Industria, innovación e infraestructura
3- Hubs de innovación, industria 4.0 e TICS
10 Reducción de las desigualdades
11 Ciudades y Comunidades sostenibles
12 Producción y consumo responsables
13 Acción por el clima
14 Vida submarina
15 Vida de ecosistemas terrestres
16 Paz, justicia e instituciones sólidas
3 Salud y bienestar
4 Educación de calidad
7 Energía asequible y no contaminante
8 Trabajo decente y crecimiento económico
9 Industria, innovación e infraestructura
4- Cadeas MarIndustria e Agro-Industria e crecemento cohesionado
10 Reducción de las desigualdades
11 Ciudades y Comunidades sostenibles
12 Producción y consumo responsables
14 Vida submarina
15 Vida de ecosistemas terrestres
2 Hambre cero
3 Salud y bienestar
4 Educación de calidad
5 Igualdad de género
8 Trabajo decente y crecimiento económico
9 Industria, innovación e infraestructura
5- Sanidade e modos de vida saudable, nova economía dos coidados
10 Reducción de las desigualdades
12 Producción y consumo responsables
17 Alianzas para lograr los objetivos
3 Salud y bienestar
4 Educación de calidad
7 Energía asequible y no contaminante

128
3
15
14
1
16
1
1
1
9
52
5
10
37
19
1
9
1
7
60
1
1
1
4
1
1
9
1
3
2
8
28
69
10
5
6
3
1
1
1
5
4
21
12
61
26
1
1
30
1
2

Total
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355
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6.3 Alcance e importancia
en Galicia das reformas e
investimentos previstos
Como xa se mencionou anteriormente, a
Estratexia Next Generation Galicia está
enfocada no crecemento económico do
territorio, o benestar da poboación, a
especialización rexional e a competitividade
nos mercados.
Neste contexto, o volume total de
investimentos
estimado
para
o
desenvolvemento da Estratexia Next
Generation Galicia supera os 19.700 M€
para o desenvolvemento dun total de 355
proxectos.
Deste volume total de proxectos de
investimento, 248 proceden do sector das
administracións públicas e os seus
diferentes
organismos
e
empresas
dependentes. Estes proxectos acadan un
investimento total superior aos 6.900 M€
para modernizar a prestación dos servicios
públicos e ser tamén un factor de cambio e
competitividade da empresa privada,
colaborando a xerar emprego público e
privado. Estes baséanse nos principais
eixos do MRR, as cadeas de valor e o
impulso dunha forte colaboración públicoprivada, como pedra angular que permitirá
garantir un alto impacto e asegurar o efecto
multiplicador da Estratexia sobre o tecido
económico da rexión.
Así mesmo, o sector empresarial e industrial
quixo participar deste proceso de reflexión
estratéxica, participando na definición de
107 proxectos cun orzamento de ao redor
de 12.871 M€ para o desenvolvemento de
proxectos transformadores.
O cadro seguinte resume os principais datos
numéricos que aporta a estratexia, compre
a este respecto lembrar que os proxectos
estan abertos e se poden achegar máis ou
modular os presentados unha vez que se
vaian coñecendo os detalles do PRTR e as
súas convocatorias.
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6.3.1 Principais cifras da estratexia

19.846M€

355 Proxectos

Cadeas de valor:

detalle Anexo I

248
107

Orzamento estimado

Aliñeamento cos eixos do PNRTR

Públicos
Privados

Invevestimento en proxectos

1. Economía circular e
transición enerxética

2. Mobilidade sostible

36%
128 Proxectos

10%
37 Proxectos

Eixo 1:

transición
ecolóxica
Eixo 2:

transformación
dixital
Eixo 3:

cohesión social e
territorial
Eixo 4:

igualdade de
xénero

42%
150 Proxectos

11.816 Millóns de €

28%
101 Proxectos

28%

98 Proxectos

3.536 Millóns de €

4. Mar-industria,
Agroalimentaria e
crecemento cohesionado

4.477 Millóns de €

5. Sanidade e modos de
vida saudable, nova
economía dos

2%

2%

7 Energía asequible y no contaminante

2% 4%

9 Industria, innovación e infraestructura
8 Trabajo decente y crecimiento económico

4 Educación de calidad

7%

12 Producción y consumo responsables

33%

1%

60 Proxectos

19%
69 Proxectos

17%

61 Proxectos

17 Millóns de €

6 Proxectos

11 Ciudades y comunidades sostenibles

1%

17%

coidados

Relación cos ODS

7%

3. Hubs de innovación,
industria 4.0 e TICS

Participación do
ecosistema na definición
dos proxectos
Nº de organismos
públicos participantes

99

Nº de axentes
privados participantes

75

13 Acción por el clima

15 Vida de ecosistemas terrestres

5%

2 Hambre cero

4%

6 Agua limpia y saneamiento

17 Alianzas para lograr los objetivos

4%

14 Vida submarina
10 Reducción de las desigualdades

29%

3 Salud y bienestar
16 Paz, justicia e instituciones sólidas
5 Igualdad de género

Anexo I. Listaxe de Proxectos públicos
Anexo II. Metodoloxía clasificación
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PROXECTOS
TOTAIS

RELACIÓN DE PROXECTOS PÚBLICOS

33%

33%

83

81
81

3- Hubs de innovación, industria 4.0 e TICS
1.414.328.000

4- Cadeas Mar-Industria, Agroalimentaria e
crecemento cohesionado
5- Sanidade e modos de vida saudable, nova
economía dos coidados

Número de proxectos

67

24

44

57

56

0

Investimento por Compñente (M€)
10

227
78

184
661

313

123

124

Total de
6.975
Millóns

334

419
206
67
5

245
81

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

476
253
245

400

Compoñentes PNRTR

358

1.334

200

60 29

162

271

712

26

1. Plan de choque de movilidade sostible, segura e conectada en entornos
urbanos e metropolitanos
2. Plan de rehabilitación de vivenda e rexeneración urbana
3. Transformación e dixitalización del tecido empresarial e cadea loxística del
sistema agroalimentario e pesqueiro
4. Conservación e restauración de ecosistemas e a sua biodiversidade
5. Preservación do litoral e os recursos hídricos
6. Movilidade, sostible, segura e conectada
7. Despliegue masivo do parque de xeneración renovable dirixido ao
desenvolvemento da enerxía
8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes intelixentes
9. Follas de ruta do hidróxeno renovable e a sua integración sectorial
11. Modernización das Administracións Públicas
12. Política industrial España 2030
13. Impulso á PEME
14. Plan de Modernización e Competitividad do Sector Turístico
15. Conectividade dixital, impulso á ciberseguridade e despliegue do 5G
16. Estratexia Nacional de Intelixencia Artificial
17. Reforma institucional e fortalecemiento das capacidades do sistema nacional
de ciencia, tecnoloxía e innovación
18. Renovación e ampliación das capacidades do SNS
19. Plan nacional de capacidades dixitales (digital skills)
20. Plan estratéxico de impulso da Formación Profesional
21. Modernización e dixitalización do sistema educativo
22. Plan de choque para a economía dos coidados e reforzo das políticas de
inclusión
23. Novas políticas públicas para un mercado de traballo dinámico, resiliente e
inclusivo, fundamentadas en tres pilares:
24. Plan de revalorización da industria cultural
25. Spain Audiovisual Hub (incluye sector videoxogos)
26. Fomento do sector do deporte

Total general
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17 Alianzas para lograr los objetivos
16 Paz, justicia e instituciones sólidas
15 Vida de ecosistemas terrestres
14 Vida submarina
13 Acción por el clima
12 Producción y consumo responsables
11 Ciudades y comunidades sostenibles
10 Reducción de las desigualdades
9 Industria, innovación e infraestructura
8 Trabajo decente y crecimiento económico
7 Energía asequible y no contaminante
6 Agua limpia y saneamiento
5 Igualdad de género
4 Educación de calidad
3 Salud y bienestar
2 Hambre cero

2- Movilidade sostible

609.948.044

6

Investimento por Obxectivos de Crecemento
Sostible (M€)

1- Economía circular e transición enerxética
1.448.242.868

78

6

83

Investimento por Cadea de Valor

1.858.318.603

31%

248
248

1.644.231.062

2%

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1- Economía
circular e
transición
enerxética

2- Movilidade
sostible

3- Hubs de
innovación,
industria 4.0 e TICS

4- Cadeas Mar-Industria,
Agroalimentaria e crecemento
cohesionado

5- Sanidade e
modos de vida
saudable, nova
economía dos

Total Xeral

-

8

-

1

-

9

6

1

-

6

1

14

1

-

1

3

-

5

25
9
-

12

1
2

2
1
-

-

28
10
14

7

-

-

1

-

8

3
3
6
5
1
-

1
1
-

14
2
2
1
5
2

2
3
6
3
1
1

1
1
-

3
1
21
12
8
9
7
3

-

-

5

2

-

7

-

-

3
1

1
5

27
2

27
3
1
8

-

1

1

5

24

31

-

-

1

12

-

13

1
67

24

2
1
44

1
1
57

56

2
1
3
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PROXECTOS
TOTAIS
RELACIÓN DE PROXECTOS PRIVADOS

64%

17%

0%

107
20

18

69
107

69

18

Investimento por Cadea de Valor
897.057.0…
1.020.987.000

19%

2

20

0

Investimento por Obxectivos de Crecemento
Sostible (M€)

171.510.000
1- Economía circular e transición enerxética

454.800.000

9 Industria, innovación e infraestructura

2- Movilidade sostible

4.271

8 Trabajo decente y crecimiento económico

3- Hubs de innovación, industria 4.0 e TICS

10.326.339.676

118

7 Energía asequible y no contaminante

6.167

6 Agua limpia y saneamiento

4- Cadeas Mar-Industria, Agroalimentaria e crecemento
cohesionado

3 Salud y bienestar

5- Sanidade e modos de vida saudable, nova economía
dos coidados

111

15 Vida de ecosistemas terrestres

1.141

14 Vida submarina

Número de proxectos

13 Acción por el clima

12 Producción y consumo responsables

61

13

16

12

5

901

11 Ciudades y comunidades sostenibles
10 Reducción de las desigualdades
100

Investimento por Compñente (M€)
13

187

86

27 161

119

Compoñentes PNRTR
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29
323

2

3

4

6

7

8

111
1.824

Total de
12.871
Millóns

1.100

2. Plan de rehabilitación de vivenda e rexeneración urbana
3. Transformación e dixitalización del tecido empresarial e cadea loxística del
sistema agroalimentario e pesqueiro
4. Conservación e restauración de ecosistemas e a sua biodiversidade
6. Movilidade, sostible, segura e conectada
7. Despliegue masivo do parque de xeneración renovable dirixido ao
desenvolvemento da enerxía
8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes intelixentes

9

11

9. Follas de ruta do hidróxeno renovable e a sua integración sectorial

12

13

11. Modernización das Administracións Públicas
12. Política industrial España 2030

14

15

16

17

18

19

1.452

13. Impulso á PEME
10

14. Plan de Modernización e Competitividad do Sector Turístico
15. Conectividade dixital, impulso á ciberseguridade e despliegue do 5G

8.477

22

16. Estratexia Nacional de Intelixencia Artificial
17. Reforma institucional e fortalecemiento das capacidades do sistema nacional
de ciencia, tecnoloxía e innovación
19. Plan nacional de capacidades dixitales (digital skills)
22. Plan de choque para a economía dos coidados e reforzo das políticas de
inclusión

Total Xeral
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2.100

3.100

1- Economía
circular e
transición
enerxética
2

4.100

5.100

6.100

2- Movilidade
sostible
-

4- Cadeas Mar3- Hubs de
Industria,
innovación,
Agroalimentaria e
industria 4.0 e TICS
crecemento
-

5- Sanidade e
modos de vida
saudable, nova
economía dos
-

Total Xeral
2

-

-

-

5

-

5

1
-

9

1

-

-

1
10

1

-

-

-

-

1

8
11
1
37
-

1
2
1
-

1
5
2
2
1

5
2
-

3
-

9
12
1
52
3
2
2
1

-

-

3

-

-

3

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

2

2

61

13

16

12

5

107
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-

6.4 Visión sectorial
A industria ten un papel protagonista na
Estratexia Next Generation Galicia para
seguir sendo unha economía con
especialización industrial. O seu peso no
PIB en 2020 mantense preto do 16%, por
encima da media nacional, a pesar do
impacto da covid-19 e a ameaza dunha
transición enerxética mal planificada e non
consensuada co goberno galego.
Apostar pola industria é sinónimo de
desenvolvemento e crecemento sostible,
liderado tecnolóxico, riqueza e emprego de
calidade. Por iso é preciso destinar os
fondos europeos a blindar os sectores
estratéxicos nos que Galicia conta con
empresas e cadeas de valor referentes a
nivel internacional e nacional como é o
caso do téxtil, a automoción, o
agroalimentario, o naval, aeronáutico, as
enerxías renovables ou o forestal, entre
outros.
Ao mesmo tempo procede reforzar o
impulsado de sectores emerxentes ao
carón da transición ecolóxica e dixital,
como o TIC ou o biotecnolóxico, na medida
que serán claves para a competitividade do
conxunto do tecido produtivo.
O PEG 14-20 reflectía as principais
características e retos da estrutura e
demografía empresarial de Galicia, agora os
efectos da pandemia afondan nos e retos
detectados, entre os que podemos salientar:
-

-

-

-

Apoiar accións que faciliten o
crecemento
do
tamaño
das
empresas galegas.
Facilitar o financiamento de accións
de mellora da produtividade,
competitividade
empresarial
e
internacionalización.
Desenvolver factores territoriais de
competitividade: solo industrial,
enerxía, loxística, formación dual,
integración efectiva das TIC e
tecnoloxías
facilitadoras,
infraestruturas axeitadas...
Impulsar o sector industrial cara a
obtención de produtos de maior
valor engadido.
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A necesidade de expandir as
cadeas de valor dos procesos
industriais e a economía circular
para contar con unha estrutura
económica máis resiliente e
independente fronte a futuras
crises.

Neste contexto, e mantendo os anteriores
retos, a ENGG realiza un enfoque sectorial
máis polo miudo, así de seguido recollemos
algunhas das actuacións incluídas por
sectores.

AUTOMOCIÓN
Transformación da industria galega de
automoción cara unha cadea de valor dixital,
verde e resiliente, baseada na innovación e
no desenvolvemento de procesos de
fabricación e produtos limpos, intelixentes e
sostibles, servindo de ancoraxe a longo
prazo na Comunidade dun dos sectores
máis importantes para a economía galega.
Establécense como liñas de actuación:
- Impulsar novos investimentos para
incrementar
a
competitividade
e
produtividade no novo escenario.
- Optimizar os fluxos loxísticos grazas á
integración e sincronización da cadea de
valor e o impulso da dixitalización.
- Reforzar a capacitación dos profesionais
do sector nas habilidades dixitais e
tecnolóxicas.
- Promover a innovación nos procesos de
fabricación.
- Desenvolver iniciativas relacionadas co
vehículo
do
futuro
(conectado,
autónomo, ecoeficiente, etc.).

- Construír unha infraestrutura singular

para o desenvolvemento e validación de
vehículos de nova xeración.

- Crear un laboratorio de integración de

tecnoloxías de propulsión limpa nos
vehículos (hidróxeno verde, eléctrico,
combustibles alternativos…).
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AGROALIMENTARIO
Os sectores primarios e a industria de

alimentación son outro dos grandes piares
na economía e o emprego de Galicia. Así
pois, inclúense proxectos relacionados coa
dixitalización en toda a cadea de valor e coa
sustentabilidade, impulsando o máximo
aproveitamento dos descartes, así como
a creación de novos produtos e a súa
seguridade e trazabilidade.
Neste ámbito, algunhas iniciativas son:
- Creación de fábricas intelixentes con
capacidade para atender de maneira
rápida e eficiente unha demanda de
produtos personalizada.
- Desenvolvemento de envasados 100%
reciclados e reciclables.
- Proxectos
de
aproveitamento
de
residuos como as cunchas de mexillón
ou outros mariscos.
- Novo modelo de transformación e
comercialización de peixe fresco ou de
conservas, centrado nos novos hábitos
de consumo.
- Sistemas de acuicultura 4.0, baseado na
aplicación de tecnoloxías como a
Intelixencia Artificial
- Proxectos de eficiencia enerxética e uso
de hidróxeno verde renovable.
- Desenvolvemento
de
solucións
innovadora baseadas en bioatecnoloxía
que impulsen a resiliencia da cadea de
valor agroalimentaria.

BIOTECNOLÓXICO
Galicia é un dos polos biotecnolóxicos máis
activos de España, especialmente no
ámbito da saúde. Para consolidar este
camiño, nestes momentos estase a traballar
nunha nova estratexia que potencie o
crecemento desta industria e dos sectores
afíns.
Entre as actuacións, inclúense proxectos
que permitirán situar a Galicia e España
como referencia:
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˗ Na
I+D+i,
a
fabricación
e
a
comercialización de vacinas humanas e
veterinarias, así como dispoñer dunha
capacidade propia e reserva de vacinas
conta a covid-19 e outras enfermidades
˗ No desenvolvemento de fármacos en
fase preclínica ou nas primeiras fases
clínicas, o impulso de compra pública de
novos fármacos por parte de servizos de
saúde, a dotación de infraestruturas e
equipamento ou a captación de capital
para
potenciar o ecosistema Drug
Discovery.

AERONÁUTICO
Consolidación do Polo Aeroespacial de
Galicia, continuando co desenvolvemento
da Civil UAV’s Initiative lanzada en 2015 e
que, ata a data, ten mobilizado 164 millóns
de euros en máis de 50 proxectos a través
da colaboración público-privada para o
desenvolvemento de tecnoloxía de alto valor
engadido nestes sistemas e a súa aplicación
en servizos públicos.
O Plan Estratéxico 2021-2025 contempla 7
programas e 30 actuacións co foco posto na
industrialización e comercialización dos
produtos e tecnoloxías creadas polo sector
aeroespacial de Galicia, co apoio de
empresas tractores como Indra, Babcock,
Boeing, Airbus, Everis, Telespazio e máis de
50 pemes que teñen presentado proxectos
para o seu desenvolvemento.
Neste contexto, establécese catro eixos de
actuación:
- Desenvolvemento do Polo de Rozas
como epicentro da I+D+i aeroespacial en
Galicia.
- Mellora da eficiencia e eficacia dos
servicios públicos mediante o uso de
aeronaves non tripuladas.
- Xerar capacidades e coñecemento
científico básico, prestando especial
atención á captación e retención de
talento así como á promoción de
vocacións científicas-tecnolóxicas.
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- Posicionar a Galicia e España como un
actor global no sector aeroespacial
atraendo investimentos de empresas
estranxeiras.

TIC
O sector TIC galego é un dos que ten maior
potencial de futuro ao abeiro da
dixitalización da economía dixitalizada.
Por iso, inclúense iniciativas como
˗ O desenvolvemento dun Polo TIC que
sirva de sede dun nodo da Estratexia
Dixital Galega 2030 e nacional de
Intelixencia Artificial
˗ A creación dun Polo de Tecnoloxías
Cuánticas para crear un ecosistema de
empresas creadoras de solucións de
software e comunicación que sitúen a
Galicia na vangarda da transformación
dixital e reforcen a competitividade do
tecido produtivo.

Galicia 441 millóns de euros, unha
porcentaxe e contía moi inferior aos fondos
ESI do marco 14-20 (10%) destinados a
Galicia, polo que haberá que maximizar a
eficiencia dos proxectos seleccionados.
Este instrumento segue a lóxica dos
fondos estruturais FEDER e FSE cun
enfoque a curto prazo reactivo contra os
efectos da pandemia, desde o eido
sanitario e social ata o netamente
económico.
Distribución financeira: Posto que o fondo
REACT-EU se centra en reparacións da
crise a curto prazo, a Comunidade
Autónoma de Galicia propón destinar estes
fondos nos seguintes ámbitos do FEDER:
-

Fomento da investigación e innovación
sanitaria no ámbito dos produtos e
servizos para os servizos de saúde
(9,5%).

-

Apoio a investimentos que contribúan á
transición cara a unha economía dixital
(24,1%).

-

Apoio en forma de capital circulante ou
de apoio ao investimento para os
investimentos das pemes en sectores
cun elevado potencial de creación de
emprego
e
apoio
a
sectores
especialmente afectados pola crise da
covid-19
(7,8%
e
6,6%,
respectivamente).

-

Apoio aos investimentos que contribúan
á transición cara a unha economía verde
(24,0%).

-

Apoio a investimentos en infraestruturas
que presten servizos básicos aos
cidadáns, especialmente no ámbito
sanitario (24,8%).

-

Por último, o 3,1% dos recursos
destínanse ao eixo de asistencia técnica.

6.5 Detalle da programación
REACT-EU
Como xa mencionamos ao longo deste
documento, a Comisión Europea presentou
o seu propio plan de dinamización que
inclúe os fondos REACT–EU. O obxectivo
de REACT-EU é sentar as bases dunha
recuperación sólida, polo que estes
recursos adicionais poderán financiar
medidas para o mantemento do emprego
(réximes de redución do tempo de traballo,
apoio aos traballadores por conta propia), a
creación de emprego, o fomento do
emprego xuvenil, o reforzo dos sistemas de
asistencia sanitaria e o apoio ás pemes
(activación do capital circulante e apoio ao
investimento).
O pasado mes de decembro a
Administración Xeral do Estado estableceu
como criterio de reparto entre CCAA un
semellante ao empregado pola Comisión
entre países membros, correspondéndolle a
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Deste xeito, no Programa Operativo FEDER
Galicia 2014-2020, prográmanse o 79,1%
do total de recursos asignados a Galicia do
programa REACT-EU, mentres que no
Programa Operativo FSE Galicia 20142020 incorpórase o 20,9% restante da
axuda.
No marco do Fondo Social, os recursos
destinaranse principalmente, no ámbito do
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obxectivo específico “Apoiar o acceso ao
mercado de traballo das persoas en
situación de vulnerabilidade, o acceso aos
sistemas sociais e as medidas de inclusión
social e erradicación da pobreza” (76,8% da
axuda), a políticas relacionadas co
mantemento do emprego, tanto en
autónomos como en micropemesas, e a
outras medidas de apoio e reactivación do
emprego feminino. Doutra banda, dentro do
obxectivo específico “Apoiar o acceso ao
mercado de traballo das persoas en
situación de vulnerabilidade, o acceso aos
sistemas sociais e as medidas de inclusión
social e erradicación da pobreza” (20,1% da

axuda), impulsaranse medidas dirixidas a
loitar contra a desigualdade e a exclusión
social dos colectivos máis vulnerables, ao
mesmo tempo que se pretende reforzar as
accións para a loita contra a violencia de
xénero, tráta de seres humanos con fin de
explotación sexual e promoción de recursos
para mulleres en situación de especial
vulnerabilidade. Por último, destínase á
asistencia técnica un 3,1% do total da
axuda.

6.4.1 Programación de REACT-EU no PO
FEDER Galicia 14-20

de hospitalizacións diarias superou as
130.000, o de UCIs as 20.000, o número de
probas PCR aproxímase aos 2 millóns e o
número das serolóxicas ás 900.000. Esta
presión sobre a sanidade galega orixina un
custo adicional dos servizos, así a sanidade
pública galega realizou en 2020 gastos
extraordinarios por un valor superior aos 270
millóns
de
euros.
En
2021
as
hospitalizacións ascenderon ata o 12 de

Obxectivo Específico 1.1 - Produtos e
servizos para os servizos de salúde:
A pandemia está a causar un forte impacto
sobre o sistema sanitario galego, desde
marzo do 2020 ata marzo de 2021 o número
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abril a 62.712 e as UCIs a 11.285. As
probas diagnósticas PCR foron preto de
800.000.
Con este obxectivo preténdese loitar contra
a covid-19 con actuacións de I+D+i
vinculadas
ao
ámbito
sanitario,
actualización e mellora da plataforma TIC
sanitaria e mellora no tratamento de
residuos
sanitarios
afectados
pola
pandemia.
Descrición do tipo de accións que se van a
financiar:

ACTUACIÓNS DE I+D+i VINCULADAS AO
ÁMBITO SANITARIO.
Esta liña de actuación pretende:
-

-

Aumentar a capacidade do sistema de
I+D+i galego para o descubrimento
temperá
e
desenvolvemento
de
fármacos,
coas
infraestruturas
necesarias para acelerar o proceso de
desenvolvemento de fármacos e
vacinas.
Impulsar un centro de I+D de alta
tecnoloxía de saúde humana, destinado
á apoiar proxectos de I+D+i e
capacidades dixitais relacionados coa
covid:
vacinas,
medicamentos
e
tratamentos, produtos sanitarios e
equipos hospitalarios e médicos.

A finalidade da actuación é lograr unha nova
contorna
sanitaria,
con
profesionais
centrados nas tarefas que proporcionan
valor engadido, podendo ademais realizalas
desde calquera lugar, e pacientes e
cidadáns máis conectados, física e
virtualmente, a unha rede hospitalaria e de
centros de atención primaria máis segura,
rápida e de maior capacidade de
procesamento e almacenamento. Ademais,
terá un impacto positivo e relevante para a
xestión da pandemia.
Estas actuacións contribuirán notablemente
a:
-

Realizar unha transformación dixital nun
sector crave como a saúde.

-

Investir en infraestruturas de datos para
investigación,
permitindo
o
uso
secundario de datos sanitarios.

-

Renovar as infraestruturas TICs.

-

Apoiar o desenvolvemento, a adopción e
a mellora todos os sistemas de
información críticos en sanidade.

-

Promocionar a telesaúde e-saúde e os
modelos de atención virtual.

-

Mellorar a ciberresiliencia no sector de
saúde e implementar tecnoloxías dixitais
avanzadas de conectividade segura.

-

Mellorar a conectividade dixital e reforzar
a
atención primaria, a atención
integrada, e a atención sociosanitaria,
mediante investimentos en sanidade
electrónica.

-

Mellorar a interacción dos cidadáns cos
sistemas de saúde.

MELLORA NO TRATAMENTO DE RESIDUOS
SANITARIOS
Estas medidas teñen por obxecto optimizar
a xestión e tratamento dos residuos
sanitarios afectados pola
covid. En
concreto, impúlsase o desenvolvemento da
instalación e a subministración dos equipos
necesarios para a xestión e o tratamento de
residuos sanitarios para a súa valorización
enerxética. Neste proceso levará a cabo
unha trituración e transporte pneumático ata
o punto de valorización enerxética,
atendendo ao conxunto das áreas sanitarias
de Galicia.

ACTUALIZACIÓN
E
MELLORA
PLATAFORMA TIC SANITARIA
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Obxectivo Específico 1.2 - Apoio aos
investimentos que contribúan á transición
cara a unha economía dixital:
A transición dixital debe redundar en
beneficio de todos, dando prioridade ás
persoas e abrindo novas oportunidades
para as empresas. A tecnoloxía debe de
estar ao servizo das persoas, crear novas
oportunidades
para
as
empresas
incrementando o potencial económico das
mesmas e axudar á formación dunha
sociedade aberta, democrática e sostible
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Neste ámbito Galicia está por baixo da
media española e europea, así no que
respecta aos fogares e tomando como
indicador o uso da internet no últimos tres
meses, Galicia rexistra unha porcentaxe
inferior á media nacional e da UE 27 en 6 e
2 puntos porcentuais respectivamente en
2020. Respecto ás habilidades dixitais, a
porcentaxe de poboación entre 16 e 74 con
habilidades básicas ou inferiores está en liña
coa media nacional aproximándose ao 53%
en 2020, no conxunto da UE-27 esta
porcentaxe é do 56% en 2019, pero o
diferencial é máis elevado con respecto a
países como Alemaña (70%), Bélxica
(61%), Holanda (79%), Noruega (83%),
Finlandia (76%) ou Suecia (72%).
No caso da empresas e utilizando como
indicador o dispoñer de páxina web, que
mostra unha actitude máis activa para
aproveitar os beneficios da sociedade da
información, a diferenza entre as empresas
galegas e as da UE-27 situouse nos 11,6
puntos porcentuais en contraste coa media
nacional que si mostrou certa converxencia
neste indicador coa UE-27.
En canto á Administración Pública, as
estatísticas dispoñibles indican que a
interacción coa mesma por parte da
empresas de menos de 10 empregados
para devolver impresos cumprimentados é
baixa (55,8% en 2020 das empresas) e que
o nivel de uso da e-Administración polos
cidadáns en Galicia, a pesar de ser similar á
media española, é de soamente un terzo da
poboación en canto ao envío de formularios
cumprimentados. A situación derivada da
pandemia obriga a mellorar estes aspectos
para
minimizar
os
impactos
de
confinamentos ou restricións á mobilidade
sobre a economía e os servizos aos
cidadáns
A finalidade da programación neste
obxectivo específico é maximizar o potencial
social e económico das tecnoloxías da
información e comunicación para, por unha
banda, facilitar e facer máis eficiente a
interacción coa administración por parte da
cidadanía e as empresas, así como a
xeneralización do uso desta canle. Por outra
banda preténdese axudar a modernizar o
tecido económico galego mellorando a
competitividade,
a
capacidade
de
innovación e facilitando a opción do
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teletraballo necesaria nesta situación
derivada da pandemia da covid-19.
Contémplanse actuacións de dixitalización
na administración pública autonómica,
reforzo das canles e medios dixitais do
sector público, impulso á adopción de
tecnoloxías disruptivas, posta en marcha do
marco de competencias dixitais, impulso á
investigación e innovación en tecnoloxías
cuánticas, apoio á dixitalización de
pequenas e medianas empresas afectadas
polas restricións da pandemia e incentivos
para o fomento da internacionalización
dixital.
Descrición do tipo de accións que se van a
financiar:

REFORZO DAS CANLES E MEDIOS DIXITAIS
DE SECTOR PÚBLICO
Os obxectivos desta liña de actuación son
impulsar unha administración innovadora e
do coñecemento que fomente o cambio
interno cultural e organizativo que require a
novo paradigma dixital, incluíndo a
evolución do modelo de traballo do persoal
empregado
público
e
impulsar
a
consolidación de proxectos tractores de
dixitalización nas áreas sectoriais da
administración con maior potencial, que
facendo uso das tecnoloxías dixitais
permitan mellorar a calidade dos servizos
públicos pola vía de promover servizos máis
fáciles de usar, máis seguros e máis
adaptados ás necesidades particulares e ao
novo contexto dixital.

DESEÑO E POSTA EN MARCHA DA
PLATAFORMA TERRITORIO INTELIXENTE
Preténdese avanzar cara a un territorio máis
sostible, máis verde e resiliente, mellorando
a xestión e o coñecemento do territorio para
fortalecer
a
cohesión
territorial,
a
preservación medio ambiental e a acción
polo clima, a sustentabilidade dos recursos
e ecosistemas naturais, a seguridade e a
prevención de riscos sociais e ecolóxicos.
Ademais, mellorar o aproveitamento dos
activos
locais,
infraestruturas
e
equipamentos públicos para contribuír a
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fixar ou atraer poboación cara ás zonas
rurais.
Con esta liña de actuación preténdese
avanzar cara á xestión intelixente do
territorio en base a datos xeorreferenciados
e mecanismos de sensorización e captación
de información en tempo real. Para iso
abordaranse as seguintes liñas de traballo:
-

O impulso ao uso de solucións dixitais
para mellorar a xestión e o coñecemento
do territorio, entre outros a posta en
marcha a Plataforma Galicia Territorio
Intelixente.

-

O desenvolvemento de sistemas
especializados
vinculados
ao
seguimento da evolución do uso do chan
e ocupación do territorio.

-

A posta en marcha de novas solucións
dixitais para contribuír a mellorar a
xestión, protección, preservación e
difusión do patrimonio e identidade
cultural de Galicia.

O despregamento de infraestruturas dixitais
que faciliten a conectividade móbil no
territorio con especial énfase no medio rural,
garantindo melloras de cobertura que
impulsen o desenvolvemento destas
iniciativas, permitindo a mellora das
capacidades de conexión e captación de
datos que impulsen o desenvolvemento dos
programas asociados aos eixos 4 e 5 da
Estratexia Galicia Dixital 2030, vinculados
ao
desenvolvemento
dun
territorio
intelixente e conectado.

IMPULSO Á ADOPCIÓN DE TECNOLOXÍAS
DISRUPTIVAS
Preténdese apoiar o desenvolvemento de
maiores capacidades ao redor das novas
tendencias
tecnolóxicas
(Intelixencia
artificial, 5 G, Intelixencia do dato,
ciberseguridad, etc.) para acelerar o
desenvolvemento e implantación de
solucións que dean resposta aos novos
retos da sociedade e fomentar o
emprendemento de base tecnolóxica, a
apertura ao exterior do hipersector TIC
galego e a atracción de investimento dixital
á Comunidade.
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-

Posta en marcha do ecosistema
Gobtech, que impulsará a adopción de
tecnoloxías disruptivas, con especial
foco na intelixencia artificial e a xestión
intelixente do dato.

-

Reforzo
das
capacidades
e
infraestruturas
en
materia
de
ciberseguridade no territorio galego,
como un elemento esencial para garantir
o
desenvolvemento
dixital
da
Comunidade
facendo
fronte
ás
ciberamenazas e incrementando a
confianza dos cidadáns e empresas no
uso dos servizos dixitais.

POSTA EN MARCHA DO MARCO DE
COMPETENCIAS DIXITAIS
Garantir a competencias dixitais da
sociedade no seu conxunto, e dos
profesionais dos diferentes ámbitos en
particular. É por iso que seguindo as
directrices que marca Europa neste sentido
e as prioridades derivadas da actual
conxuntura, considérase esencial avanzar
no desenvolvemento do plan de posta en
marcha do marco de competencias dixitais
de Galicia, cos seguintes obxectivos:
-

Favorecer a adquisición, mellora e
reciclaxe das capacidades dixitais da
cidadanía e dos traballadores.

-

Promover
a
acreditación
competencias dixitais.

-

Fomentar a igualdade dixital mediante a
redución da brecha de acceso aos
servizos dixitais.

IMPULSO
Á
INNOVACIÓN
CUÁNTICAS

de

INVESTIGACIÓN
E
EN
TECNOLOXÍAS

Preténdese despregar as infraestruturas
mínimas necesarias para a creación do Polo
de I+D+i en tecnoloxías cuánticas da
información para posicionar ao tecido de
investigación, tecnolóxico e produtivo de
Galicia na vangarda dunha tecnoloxía
innovadora e de gran futuro. Isto facilitará
unha mellor recuperación da crise,
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conseguindo un efecto duradeiro na
transición dixital e na competitividade das
empresas da rexión, así como o
mantemento
do
emprego
de
alta
cualificación e o apoio á transición dixital dos
sectores produtivos e de coñecemento.
As accións consisten no despregamento
dunha
infraestrutura
baseada
en
tecnoloxías cuánticas da información que
permita impulsar a I+D+i. Estará composta
por un ou varios supercomputadores e/ou
simuladores cuánticos e un frontal de
acceso que facilite a súa utilización polas
diferentes entidades e investigadores, así
como os sistemas de comunicación e datos
que permitan o seu uso eficiente. O
despregamento
acompañarase
con
proxectos
asociados
ás
tecnoloxías
cuánticas para apoiar a transición dixital.
LABORATORIO 5G E SISTEMA DE
CIBERSEGURIDAD DAS TELECOMUNICACIÓNS NO POLO AEROESPACIAL
DE GALICIA SITUADO EN ROZAS (LUGO)
Laboratorio 5G en Rozas e a súa área de
influencia. Dotarase a Rozas e a súa
contorna, incluíndo un corredor de saída ao
mar dunha infraestrutura de comunicacións
móbiles de tecnoloxía 5G, a fin de poder
ensaiar solucións que utilicen este tipo de
redes para a comunicación e control de
UAVs. Esta infraestrutura poderá integrarse
con outras existentes en centros científicos
tecnolóxicos de Galicia a fin de aumentar a
súa potencialidade. Instalar en Rozas unha
infraestrutura de rede de comunicacións 5G
que permita probar a utilidade deste tipo de
tecnoloxía para a pilotaxe remota dos
vehículos non tripulados.

APOIO Á DIXITALIZACIÓN DE PEQUENAS E
MEDIANAS E INCENTIVOS PARA O
FOMENTO DA INTERNACIONALIZACIÓN
DIXITAL
As medidas consisten en subvencións a
fondo perdido para:

o A implementación de tecnoloxías
dixitais nas pemes, entre outras: sistemas
de control de presenza (cámaras, sensores,
sistemas de “check-in” / “check-out”;
sistemas de control de aforo (cámaras,
sensores, sistemas en liña sobre catálogo
Estratexia para a transformación de Galicia

diario, xestión de colas; sistemas de control
de estado sanitario (cámaras específicas,
pulseiras); sistemas de control de normas de
calidade covid-19; sistemas e aplicacións de
xestión baseados en “Low
code
automation”; sistemas de catálogos diarios
efémeros; sistemas de xestión de pedidos
efémeros, comandas; sistemas de cartelería
electrónica para mensaxes a clientela e de
emisión de contidos en xeral; sistemas de
notificación en móbil; sistemas de xestión

de contidos electrónicos para a hostalería
(menús, cartas, …); sistemas de balizas;
solucións de conectividade e incorporación
do teletraballo e por último, solucións de
mellora da ciberseguridade.

o A implantación de sistemas soporte
de procesos sectoriais multiempresa ou
proxectos individuais para a dixitalización ou
conectividade da peme.
- Proxectos colectivos, nos que un grupo

de empresas aborda unha das seguintes
tipoloxías de proxecto:

o
Implantar un determinado sistema
nas súas interaccións dixitais.
o
Implantación dun sistema de
dixitalización, dalgún proceso ou de xestión
integral, especificamente deseñado ou
desenvolvido para o seu ámbito de
actividade.

- Proxectos individuais nos que unha
peme aborda unha
tipoloxías de proxecto:

das

seguintes

o Desenvolvemento dunha interface
dixital para as súas interaccións de negocio,
ou adopción/implantación dunha solución de
interacción xa existente cos seus clientes ou
provedores.
o Sistemas de intelixencia artificial,
machine learning e toma de decisións
autónomas, interconexión de elementos
físicos e virtuais, tratamento de datos
captados (intelixencia de negocio, bigdata
e similares) e ciberseguridade.
o Implementación
de
sistemas
encamiñados á dixitalización de procesos
concretos ou de xestión integral (ERP, CRM
e similares).
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Doutra banda, preténdese fomentar
a internacionalización dixital como vía para
aumentar a base exportadora, de tal forma
que as empresas utilicen en maior medida
as novas tecnoloxías dixitais e da internet,
para incrementar as súas
vendas no
estranxeiro.

o

Consisten en subvencións a fondo
perdido para desenvolver e aplicar un plan
de internacionalización da empresa. Inclúe:
o
Asesoramento necesario para a
preparación de diagnóstico dun explorador
dixital
potencial,
plans
de
internacionalización dixital multicanle, plans
para mercados electrónicos específicos e
gastos de asesoramento xurídico e legal
para internacionalización dixital.
o
Software de solucións tecnolóxicas
P.I.M.,
adquisición,
programación
personalizada e integración de conectores
entre
plataformas,
solucións
de
visualización e análise de datos, solucións
de intelixencia automatizadas, solucións
internacionais de mercadotecnia entrante.
o
Outros gastos de creación e
adaptación de tendas en liña e catálogos en
liña, campañas de posicionamento SEM e
servizos internacionais de call center para
vendas en liña.

Ademais, nesta actuación haberá unha liña
específica de axudas a empresas do sector
forestal para procesos dixitais que permitan
a trazabilidade desde o bosque ata o
mercado, para mellorar a competitividade de
unidades de produción de pequeno tamaño
e para a xeración de novas cadeas de valor,
facilitando a trazabilidade dos produtos e
fomentando a transformación de materia
prima procedente de bosques xestionados
de forma sostible.

DIXITALIZACIÓN DA ESTRADA E DA SÚA
CONTORNA E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
DE INFORMACIÓN PARA A XESTIÓN DAS
ESTRADAS AUTONÓMICAS
O obxectivo consiste en dixitalizar a
información actualmente en papel acerca do
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dominio público das estradas, así como dos
expedientes expropiatorios, moitos deles
con décadas de antigüidade. Inclúese
ademais a vectorización da liña de dominio
público, que permitirá delimitar con precisión
as zonas de afección da estrada. Esta
información poñerase ao dispor dos
cidadáns, nos 5.500 km de estradas da
Xunta de Galicia, que poderán axilizar as
tramitacións administrativas con moita maior
precisión
e
seguridade.
Ademais
preténdese a integración dos datos de
diferentes aplicacións, para a súa mellor
xestión, a optimización da planificación e
xestión das estradas e a posta ao dispor da
cidadanía.

Obxectivo Específico 1.3.1 - Apoio en forma
de capital circulante ou de apoio ao
investimento para os investimentos das
pemes en sectores cun elevado potencial de
creación de emprego:
O efecto sobre as empresas galegas da
crise derivada da covid-19 pódese
aproximar
inicialmente
utilizando
indicadores conxunturais: o índice de cifra
de negocios presenta caídas do 16% nos
servizos e do 6,6% na industria, as vendas
no comercio polo miúdo caen un 6,8% e a
caída na produción industrial ascende ao
8,6%. O investimento no conxunto da
economía presenta unha contracción do
13,2%. Segundo o Banco de España, a crise
provocou
descensos
acusados
dos
excedentes ordinarios e dos niveis de
rendibilidade na mostra de empresas da
central de balances. Tamén se observa en
2020 unha deterioración da posición
patrimonial, pois as ratios medias de
endebedamento e de carga financeira
evidenciaron un repunte, causado tanto polo
aumento da débeda empresarial como, en
maior medida, polo descenso dos
resultados correntes. O retroceso da
rendibilidade sería especialmente intenso
no segmento de pemes e, sobre todo, nos
sectores máis afectados pola crise.
Ademais, a crise ocasionaría un forte
aumento da presión financeira soportada
polas empresas, así como un deterioro,
aínda que máis moderado, da súa solvencia.
Con este obxectivo específico preténdese
axudar a mitigar os efectos da crise derivada
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da pandemia nas pemes, especialmente
nos sectores con maior potencial de
creación de emprego e máis afectados pola
crise asegurando a continuidade da súa
actividade.
Prográmanse actuacións de axudas ao
investimento produtivo das pemes e
medidas de impulso e consolidación do
sector biotecnolóxico
Descrición do tipo de accións que se van a
financiar:

AXUDAS AO INVESTIMENTO PRODUTIVO
DAS PEMES
Esta liña de actuación ten como obxectivo
incentivar, mediante a concesión de
subvencións a fondo perdido, o investimento
produtivo levado a cabo por pemes, en
sectores con potencial de crecemento e
creación de emprego.
Son subvencións a fondo perdido, de ata o
30% do investimento subvencionable con
carácter xeral, máximo susceptible de ser
superado en base á existencia de
regulamentos ou marcos de exención máis
favorables ou incentivadores, dirixido a
empresas de calquera actividade con
prioridade en actividades industriais ou de
servizos vinculados á industria

MEDIDAS DE IMPULSO E CONSOLIDACIÓN
DO SECTOR BIOTECNOLÓXICO
Preténdese situar a biotecnoloxía como
panca
estratéxica
de
crecemento
económico e benestar social para Galicia,
posicionando á nosa Comunidade como un
polo de transferencia de coñecemento, así
como de desenvolvemento empresarial e de
atracción de talento. Ademais de mellorar as
capacidades do ecosistema biotecnolóxico
galego e fomentar a xeración de emprego,
así como impulsar as biotecnoloxías de
vangarda como futuro motor da innovación
e capacitar á industria para desenvolver
novos produtos e procesos que satisfagan
as demandas industriais e sociais,
desenvolvendo tecnoloxías de plataforma
que ofrezan unha vantaxe competitiva e de
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liderado nunha ampla variedade de sectores
económicos.
As accións consisten en:
Apoio a proxectos de investimento
baseados na I+D+i de carácter individual
dirixido a pemes. As accións para financiar
serán aquelas que se recollan dentro das 4
categorías
biotecnolóxicas,
son
as
seguintes:
- A biotecnoloxía vermella: aplicable á súa
utilización en procesos sanitarios en
campos
como
antibióticos,
desenvolvemento de fármacos, terapias
rexenerativas ou xenética médica.
- A biotecnoloxía branca: utilizada en
procesos industriais, con aplicacións na
xeración de químicos ou inhibidores
encimáticos industriais. Tamén se aplica
aos usos da biotecnoloxía na industria téxtil,
na creación de novos materiais, como
plásticos biodegradables ou a produción de
biocombustibles.
- A biotecnoloxía verde: aplicable a
procesos agrícolas con aplicacións como os
transxénicos, valorización de residuos ou
selección de especies.
- A biotecnoloxía azul. Utilización en
ambientes mariños e acuáticos, abarcando
ámbitos como a acuicultura, cosmética ou
saúde animal.

Obxectivo Específico 1.3.2 - Apoio a
medidas de axuda económica nas rexións
máis dependentes dos sectores máis
afectados pola crise da covid-19:
Os efectos da pandemia no que respecta á
actividade económica son elevados, os
datos da contabilidade trimestral do IGE
estiman que a caída do PIB en 2020 foi do
8,9% en termos reais e do 8,2% nominal.
O efecto sobre os sectores de actividade
pódese cuantificar inicialmente por medio de
índices conxunturais de diversos sectores.
Así a cifra de negocios do sector servizos
descendeu un 16,2% nos once primeiros
meses do ano 2020; sendo a hostalería
(47% de descenso) e o comercio (13,5% de
descenso) os sectores máis afectados. A
cifra de negocios da industria descendeu en
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menor medida, un 6,6%; o índice de
produción industrial descendeu en 2020 un
8,6% respecto a 2019, as ramas con
maiores caídas son as de fabricación de
bebidas (30,9%), fabricación doutro material
de transporte (25,8%), fabricación de
produtos metálicos (23,9%), fabricación de
mobles (19,3%), confección de roupa de
vestir (16%). Prodúcese un descenso
xeneralizado do valor engadido xerado nas
distintas ramas de actividade, de especial
intensidade en actividades como o
comercio, transporte e hostalería (19,5%) e
nas actividades artísticas, recreativas e
outros
servizos
(18,0%)
que
van
acompañados de importantes descensos
dos postos de traballo equivalentes a tempo
completo,
do
15,3%
e
10,1%,
respectivamente. Segundo os datos de
afiliacións as principais ramas con maior
descenso son: actividades relacionadas co
emprego (-20,3%), servizos de aloxamento
(-17,6%), actividades de alugueiro (-14,3%),
actividades de creación, artísticas e
espectáculos (-12,9%), transporte marítimo
e por vías navegables interiores (-11,7%),
transporte aéreo (-11%), actividades de
axencias de viaxes, operadores turísticos,
servizos de reservas e actividades
relacionadas con estes (-10,9%), …
Segundo os datos da Central de Balances
Trimestral ( CBT) correspondentes aos tres
primeiros trimestres de 2020 para España a
crise da covid-19 provocou descensos
acusados dos excedentes ordinarios, do
emprego e dos niveis de rendibilidade.
Tamén se observa en 2020 un deterioro da
posición patrimonial destas compañías, pois
as ratios medias de endebedamento e de
carga financeira evidenciaron un repunte,
causado tanto polo aumento da débeda
empresarial como, en maior medida, polo
descenso dos resultados correntes. En
Galicia, a explotación do Boletín Oficial do
Rexistro Mercantil ( BORME) do IGE mostra
que en 2020 o número de sociedades
mercantís constituídas descendeu un 15,7%
respecto a 2019, as que amplían capital
redúcense un 20,7% (o capital ampliado é
un 26% menor) e, aínda que as empresas
que reducen capital en 2020 son un número
inferior que en 2019, o capital reducido é un
407% superior en 2020 con respecto a 2019.
Con este obxectivo específico preténdese
axudar a mitigar os efectos da crise derivada
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da pandemia nas pemes, especialmente
nos sectores máis afectados pola crise
asegurando a continuidade da súa
actividade.
Descrición do tipo de accións que se van a
financiar:

SERVIZO DE APOIO E ASISTENCIA TÉCNICA
A PEMES EN SUSTENTABILIDADE E EN
TEMÁTICAS DE ESPECIAL NECESIDADE
FROITO DO IMPACTO DA COVID-19
As accións abarcan a prestación de servizos
especiais ás pemes para:
Proxectos
de
reestruturación
financeira e adecuación de estados
financeiros tras o impacto da covid-19 e os
novos modelos de negocio.
Proxectos
de
elaboración,
adaptación e implementación de plans
estratéxicos de internacionalización da
empresa ou sector ao novo escenario
internacional.
Estudos e análises de mercados
internacionais concretos en relación á nova
situación motivada pola emerxencia
sanitaria covid-19 e as necesidades
específicas do solicitante para a apertura ou
permanencia no devandito mercado.
Estudos e consultaría relacionada
coa implementación de metodoloxías de
traballo e procesos acordes aos principios
da economía circular.
Outros servizos de mellora similares
que permitan ás empresas galegas gozar
dunha mellor posición competitiva no novo
escenario post-crise.

MEDIDAS DE
TURÍSTICO

IMPULSO

DO

SECTOR

Son medidas dirixidas a impulsar a
reactivación do sector do turismo,
especialmente afectado pola crise da covid19, logrando a reconversión do mesmo ás
novas necesidades do modelo turístico nun
escenario post-pandemia.
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As principais accións que levarán a cabo
son:
-

Axudas ao investimento para a mellora
das infraestruturas turísticas, tales como
mellora
enerxética,
dixitalización,
accesibilidade, mellora da cualificación
do establecemento, adaptación do local
ás novas medidas sanitarias e de confort
persoal dos usuarios (tanto de
titularidade pública como privada) e
servizos profesionais vinculados ao
proxecto.

-

Axudas directas aos sectores turísticos
afectados pola crise.

-

Posta en marcha de novos produtos
turísticos que permitan a dinamización
do sector, a xeración de demanda interna
e a desestacionalización do turismo,
incluíndo vías de comercialización e
difusión.

-

Outros gastos de dinamización do sector:
actividades de turismo de congresos,
custos de auditoría e establecemento de
marcas e selos de calidade, custos de
implantación de técnicas de makéting,
dixitalización
e
novas
vías
de
comunicación, etc.

MEDIDAS DE
AUDIOVISUAL

IMPULSO

DO

SECTOR

Dentro do sector cultural, unha das
actividades máis afectadas polas restricións
derivadas da pandemia é o sector
audiovisual.
Nas
“actividades
cinematográficas, de vídeo e de programas
de televisión, gravación de son e edición” e
“actividades de creación, artísticas e
espectáculos” prodúcese en 2020 un
descenso
medio
da
afiliación
de
traballadores á Seguridade Social do 10%,
truncando a tendencia positiva dos anos
anteriores na creación de emprego. O
descenso medio da contratación en 2020 en
comparación a 2019 foi dun 52%. O impacto
da covid-19 nos ingresos levan ao sector
audiovisual a valores anteriores a 2015.
Por iso, as medidas que se pretende
impulsar teñen como finalidade:
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- Mellorar o posicionamento competitivo das
empresas produtoras galegas do sector
audiovisual.
- Fomentar a competitividade tecnolóxica das
pemes de toda a cadea de valor do
audiovisual e do videoxogo
- Fomento e promoción dos servizos auxiliares
de produción e dinamización do emprego no
sector audiovisual galego
-

Fomentar proxectos colaborativos de
produción audiovisuais que sitúen a Galicia
como un Hub de xeración de contidos e
producións competitivas a nivel global.
As actuacións consisten no apoio para o
investimento e o capital circulante das
pemes do sector da produción de proxectos
audiovisuais ou de videoxogos.

Obxectivo Específico 1.4 - Apoio aos
investimentos que contribúan á transición
cara a unha economía verde:
O cambio climático e a degradación do
medio ambiente son unha ameaza á que se
enfronta Galicia e o resto do mundo. As
características
naturais
en
termos
xeográficos
(Comunidade
con
máis
quilómetros de costa, 19,6% do total
nacional), forestais (o 22% da biomasa
arbórea nacional está en Galicia) e
climáticos da rexión galega convértena nun
territorio especialmente exposto ao cambio
climático. A emisión de Gases Efecto
Invernadoiro (GEI) en Galicia reduciuse en
2019 debido ao peche das centrais
eléctricas que utilizaban carbón, a redución
con respecto a 1990 foi do 23,1%. A pesar
desta redución queda camiño por percorrer
para cumprir co Pacto Verde Europeo, que
propón unha redución de polo menos un
40% no ano 2030 con respecto a 1990
Galicia enfróntase a un maior risco de
incendios forestais (o 40% dos sinistros
españois prodúcense en Galicia dada a súa
importante masa forestal, sendo a
Comunidade Autónoma con máis biomasa
arbórea por hectárea da península 135 m3
por ha), o labor de extinción e de prevención
é fundamental para reducir os incendios,
neste sentido, ademais do fortalecemento
das capacidades de extinción, destaca a
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valorización dos produtos forestais para
axudar a manter as masas forestais en bo
estado de conservación como forma de
prevención.
No referente aos recursos hídricos, o
cambio climático acentuará os problemas de
escaseza de auga e de seca, ademais da
redución da capacidade dos encoros por
acumulación de sedimentos. España está a
consumir anualmente o 20% ou máis das
súas subministracións de auga a longo
prazo. O 92% da poboación galega é
vulnerable para os efectos dun episodio
prolongado de seca. O estado das masas de
auga de Galicia, recollido nas plans
hidrolóxicos das distintas demarcacións
onde se sitúan, pon de manifesto a
necesidade de seguir mellorando as
infraestruturas hidráulicas. Por tanto é
preciso diminuír a vulnerabilidade dos
sistemas de abastecemento, saneamento e
depuración.
Aínda que Galicia presenta unha redución
do volume de residuos nos últimos anos,
preto dun 40% de núcleos de poboación de
menos de 50.000 habitantes) non ten
recollida selectiva de residuos, ademais
existe unha saturación das plantas de
tratamento, que procesan o 75% do total
xerado, quedando un 25% de residuos sen
tratar.
A potenciación da mobilidade sostible
mediante o fomento da intermodalidade no
transporte de viaxeiros e a construción de
sendas peonís e ciclista contribuirá á
redución de emisións.
Descrición do tipo de accións que se van a
financiar:

FOMENTO DA INNOVACIÓN EN MATERIAIS
AVANZADOS BASEADOS EN RECURSOS
LIGNOCELULÓSICOS
Aspírase a crear as infraestruturas,
capacidades e oportunidades necesarias
para innovar en materiais avanzados
baseados en recursos lignocelulósicos,
convertendo recursos naturais de escaso
valor
económico,
residuos
e/ou
subprodutos doutros procesos, en produtos
sostibles e de alto valor engadido industrial.
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A actuación consiste na creación dunha
Unidade de Investigación Industrial e
escalado pre-industrial para fomentar a
transición a unha economía verde baseada
na valorización de recursos naturais de orixe
lignocelulósico con alto potencial de
mercado, creando novos materiais sostibles
con aplicación nas pemes e empresas dos
sectores estratéxicos avanzados máis
afectados pola pandemia covid-19.

IMPULSO DA INNOVACIÓN NO SECTOR
FORESTAL
Axudas a pemes e empresas para o
desenvolvemento
de
proxectos
de
ecodiseño, demostración de economía
circular, e de ecoinnovación, que exerzan
un efecto tractor noutros sectores cara á
transición ecolóxica, iniciando desde este
sector unha masa crítica de proxectos de
innovación e demostración que contribúan a
todos os obxectivos establecidos pola UE en
transición ecolóxica, enerxética, cambio
climático e Pacto Verde Europeo, como son:
-

Mitigar as emisións de Gases de Efecto
Invernadoiro (GEIs) a través da
economía circular, incluída a eficiencia
de recursos en procesos produtivos.

-

Reducir o consumo de materias primas.

-

Xerar actividades empresariais sostibles
que
contribúan
á
mellora
da
competitividade e á creación de emprego
cualificado.

-

Consolidar
colaboracións
empresariais que aborden
oportunidades incluídas no
“Ámbitos
prioritarios
convocatorias de axudas
Comisión Europea.

interos retos e
documento
para
as
2020” da

DESENVOLVEMENTO
DE
SISTEMAS
CONSTRUTIVOS SOSTIBLES A TRAVÉS DA
PROMOCIÓN DA CONSTRUCIÓN CON
MADEIRA EN CONTORNAS URBANAS,
RURAIS E INDUSTRIAIS
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A través dunha liña de axudas e
subvencións dirixidas a empresas e familias,
así como de actuacións en infraestruturas
públicas, preténdese aumentar o número de
construcións e infraestruturas realizadas
con
madeira
para
impulsar
o
desenvolvemento de sistemas construtivos
sostibles de consumo nulo e reforzar a
adaptación e
resiliencia climática en
infraestruturas e construcións. Fomentarase
que estas edificacións utilicen fontes de
enerxía renovables (biomasa certificada,
placas solares…) e o seu sistema
construtivo facilite o consumo nulo ou case
nulo mediante as certificacións enerxéticas
correspondentes.
Con iso conseguirase un efecto tractor sobre
a cadea de valor e unha mellora da
habitabilidade,
sustentabilidade
e
resiliencia das contornas rurais, urbanos e
industriais. Por engadido, a utilización de
madeira
en
infraestruturas
públicas
pretende
actuar
como
proxectos
demostrativos e, por tanto, con efecto
multiplicador do impacto do investimento.

MELLORA NO TRATAMENTO DE RESIDUOS
E APROVEITAMENTO DOS BIORRESIDUOS
Estas medidas teñen por obxecto
incrementar as taxas de reciclaxe e
recuperación de residuos para dar
cumprimento ás estratexias de economía
circular. En concreto:
-

-

Fracción orgánica dos residuos urbanos
( FORSU): fináncianse tres instalacións
destinadas ao tratamento e a elaboración
dun compost a partir da recollida
selectiva dos residuos FORSU. levará a
cabo en naves pechadas dotadas da
última tecnoloxía en sistemas de
desodorización e eliminación de cheiros.
Reforzo das plantas de transferencia:
fináncianse novas instalacións en
determinadas zonas da Comunidade nas
que actualmente levaba a cabo unha
transferencia a autocompactadores. Con
esta actuación mellórase a capacidade
destas instalacións e redúcense os
custos ambientais do transporte e a
transferencia destes residuos urbanos.
Substitúense
determinadas
microplantas
por
plantas
de
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transferencia, onde a parte de recibir os
residuos da fracción resto como ata o de
agora, poderanse depositar tamén os
residuos da recollida selectiva do
contedor amarelo e do contedor marrón.

MELLORA DA EFICIENCIA DOS SISTEMAS
DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN E DOS
SISTEMAS DE ABASTECEMENTO DE AUGA
Preténdese mellorar a eficiencia e a eficacia
diminuíndo a vulnerabilidade dos sistemas
de
abastecemento,
saneamento
e
depuración. O mantemento de sistemas
eficientes, controlando as perdas ou
mellorando o rendemento dos mesmos,
conduce a evitar unhas demandas
innecesarias de recurso e por tanto tamén á
diminución de custos ambientais e de
xestión do servizo. Ademais, constitúe un
aspecto
clave
para
contribuír
á
implementación do modelo de economía
circular no ciclo da auga buscando optimizar
a utilización dos recursos. Para iso,
financiaranse as obras e os servizos
complementarios necesarios
para
a
execución dos proxectos.
As actuacións en materia de abastecemento
contribuirán á redución da vulnerabilidade
buscando a forma óptima de dotar de auga
aos distintos núcleos de poboación, con
calidade e en cantidade suficiente, e da
forma máis sostible posible, ou resolvendo
deficiencias nas infraestruturas existentes,
para facer máis eficiente o seu uso e reducir
os riscos #ante o escenario de cambio
climático.
En materia de saneamento as actuacións
que se propón financiar optimizarán a
devolución da auga consumida ao medio
receptor, buscando o tratamento máis
adecuado a cada situación concreta ou
transportando a auga residual dun modo
eficiente ata eses puntos de depuración
máis eficaces. Dentro desta tipoloxía de
actuacións financiaranse, a modo de
exemplo, redes de saneamento para
conducir as augas residuais de distintos
núcleos de poboación a depuradoras
existentes, novas estacións depuradoras de
augas residuais, melloras sobre as
depuradoras existentes ou actuacións para
unha mellor xestión das augas pluviais.
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MEDIDAS DE FOMENTO DA MOBILIDADE
URBANA E INTERURBANA SOSTIBLE:
SENLLAS PEONÍS E CICLISTAS
Estas medidas promoven unha economía
baixa en carbono e fomentan a mobilidade
sostible
favorecendo
modos
de
desprazamento non contaminantes e
alternativos ao coche, centrándose en
itinerarios que permitan percorrer de forma
segura a distancia entre os núcleos urbanos
e centros de equipamentos e servizos de
uso cotián, tales como centros de atención
primaria ou escolas, entre outros. Ademais
de primar a seguridade viaria e a mobilidade
limpa, o obxectivo é desenvolver sendas
integradas na paisaxe.

NODOS DE COMUNICACIÓN INTERMODAL
Preténdese potenciar o uso do transporte
público mellorando a súa funcionalidade,
comodidade e calidade no servizo. Para iso,
desenvolveranse medidas de ordenación do
transporte, centrado na garantía da
intermodalidade e mellora das conexións do
transporte público para unha mellora da
calidade do servizo. As principais
actuacións
están
encamiñadas
á
construción,
a
mellora
e/ou
o
acondicionamento de infraestruturas que
permitan conectar diferentes modos de
transporte.
Estas actuacións de localizarán en núcleos
de poboación inferior a 50.000 habitantes.

MEDIDAS DE MELLORA NA PREVENCIÓN E
DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS
Estas medidas perseguen mellorar e
fortalecer as capacidades da defensa de
incendios forestais. As accións consisten
en:
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-

Obras de rehabilitación e adaptación de
instalacións e sedes de brigadas
forestais.

-

Creación da Escola Galega de Lume e
do Centro Integral de Loita contra o
Lume.

-

Novas
construcións
de
Distritos
Forestais e sedes de proximidade da
Xunta Rural.

-

Adquisición de motobombas, así como
ampliación e mellora dos medios de
extinción.

-

Mellora do parque móbil de prevención e
extinción, renovación, sustentabilidade e
aseguramento de vehículos de primeira
intervención,
resposta
rápida
e
integrada.

-

Equipamento de protección persoal.

MELLORA
NA
CAPACIDADE
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
ÁMBITO
AGRARIO:
BANCO
GERMOPLASMA

DE
NO
DE

O Centro de Investigación Agraria de
Mabegondo (CIAM), coa categoría de
Organismo Público de Investigación ( OPI),
é o principal axente de investigación
agroalimentaria de Galicia. Entre as súas
liñas de investigación destacan a
recuperación
de
especies
vexetais
autóctonas de Galicia, con capacidade de
resiliencia e adaptación ao medio, que son
rescatadas, multiplicadas e postas ao dispor
dos agricultores galegos. Ademais da
importancia do valor do patrimonio natural
rescatado, a dispoñibilidade de recursos
xenéticos en perigo de extinción supón unha
garantía de adaptación ás novas condicións
ambientais derivadas do cambio climático,
ofrecendo aos produtores un abanico de
protección e rendibilidade futura, e
contribuíndo a evitar a erosión xenética.

ELABORACIÓN DO INSTRUMENTO DE
PLANIFICACIÓN AGRARIA: MAPA DE USOS
AGROFORESTAIS DE GALICIA
O Mapa de usos agroforestais de Galicia é
un instrumento de planificación (documento
técnico) establecido na nova Lei de
recuperación da terra agraria de Galicia. O
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instrumento servirá para a planificación das
actuacións do conxunto das administracións
públicas, entidades do sector público con
competencias co desenvolvemento rural e
as entidades privadas interesadas en levar
a cabo iniciativas de recuperación e
produción agraria sostible.
A planificación dos usos do chan facilita
unha maior eficiencia económica das
actividades agrarias á vez que se garante a
súa sustentabilidade ambiental que se
favorece a cohesión social do territorio rural.
Máis concretamente, este instrumento de
planificación agraria é o marco para a posta
en marcha dos distintos instrumentos de
mobilización e recuperación de terra agraria
(banco de terras, polígonos agroforestais,
aldeas modelo e agrupacións de xestión
conxunta) cara a un modelo máis sostible e
respectuoso co medio ambiente á vez que
se combate o reto demográfico e créanse
ecosistemas agroforestais produtivos e
resilientes ao cambio climático en concreto
fronte aos grandes incendios forestais e
riscos fitosanitarios.

Obxectivo Específico 1.5 - Apoiar
investimentos en infraestruturas que presten
servizos básicos aos cidadáns:
A pandemia está a causar un forte impacto
sobre o sistema sanitario galego, desde
marzo do 2020 ata marzo de 2021 o número
de hospitalizacións diarias superou as
130.000, o de UCIs as 20.000, o número de
probas PCR aproxímase aos 2 millóns e o
número das serológicas ás 900.000. Esta
presión sobre a sanidade galega orixina un
custo adicional dos servizos, así a sanidade
pública galega realizou en 2020 gastos
extraordinarios por un valor superior aos 270
millóns de euros. Outros departamentos da
Xunta como Educación, Política social,
Emprego realizaron gastos relacionados
coa covid–19 por un importe aproximado de
240 millóns de euros. No seu conxunto a
cifra de gastos extraordinarios de todos os
departamentos
da
Xunta
ascende
aproximadamente a 630 millóns de euros, o
que
supón
aproximadamente
unha
porcentaxe do 7,5% do gasto por operacións
correntes consolidado inicialmente orzado,
o 85% deste importe procedeu de fondos
finalistas do Estado. Estas cifras son unha

Estratexia para a transformación de Galicia

aproximación ao impacto causado pola
pandemia na administración pública
autonómica.
Descrición do tipo de accións que se van a
financiar:

ACTUACIÓNS DE REFORMA E MELLORA
DOS CENTROS SANITARIOS DE GALICIA
Con estas medidas preténdese ampliar a
infraestrutura hospitalaria e de atención
primaria; mellorar a calidade asistencial á
poboación; incrementar a carteira de
servizos e mellorar as condicións laborais
dos profesionais; independizar e illar aos
pacientes ingresados en UCI; mellorar das
condicións de accesibilidade, da calidade do
aire interior e da eficiencia enerxética;
garantir a trazabilidade do material e
instrumental estéril e garantir o acceso á
inmunoterapia
celular
avanzada, en
especial á terapia CAR- T (actualmente só
posible fóra dá Galicia), reducir custos
globais de tratamento e potenciar o
desenvolvemento
dunha
rede
de
investigación
traslacional en terapias
celulares avanzadas.

ACTUACIÓNS
DE
MELLORA
DO
EQUIPAMENTO DOS CENTROS SANITARIOS
Os resultados que se pretenden conseguir
son renovar e ampliar o equipamento
sanitario
incorporando
as
últimas
tecnoloxías, mellorar a capacidade e
eficacia tanto das probas diagnósticas
como dos cribados poboacionais para a
detección precoz de enfermidades, mellorar
a calidade asistencial e modernizar o
sistema do Laboratorio Central de Saúde
Pública de Galicia.
Para esta finalidade, levarán a cabo as
seguintes accións:
- Actualización do
equipamento dos
bloques quiirúrgicos (equipamento de
Cirurxía Robótica, arcos cirúrxicos
adaptados ás distintas especialidades,
torres cirúrxicas para
laparoscopia,
estacións de quirófano, máquinas de
Anestesia, etc).
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- Alta tecnoloxía e outro equipamento
sanitario: adquisición de Resonancias
magnéticas, TC, PET, Radioloxía dixital,
Hemodinámica,
Electrofisioloxía,
Radioloxía Vascular, Spect- CT tras a
realización un Plan de Alta Tecnoloxía que
permita priorizar a adquisición dos equipos
que se atopen en obsolescencia
tecnolóxica seguindo as recomendacións
de organismos nacionais e internacionais.
- Renovación de equipos de ecografía:
adquisición de ecógrafos tras a realización
dun Plan de Ecografía que permita
establecer uns estándares de dotación por
especialidades clínicas e adquisición de
equipos específicos para a realización de
biopsia de próstata guiada por fusión.
- Equipamento de mamografía e de cribado
de cervix.
- Equipamento electromédico e mobiliario
clínico e equipamento do laboratorio de
saúde pública na área física química
(equipos de cromatografía líquida, de
cromatografía
de
gases,
espectrofotometría, etc. ) e microbioloxía
(PCR, Elisa de inmunofluorescencia para
antíxenos e anticorpos , técnicas de
secuenciación, etc.)

ACTUACIÓNS DE REFORMA E MELLORA DE
CENTROS EDUCATIVOS
Preténdese avanzar na modernización das
instalacións e dispoñibilidades tecnolóxicas
dos centros educativos. En particular,
financiarase o Centro de Formación e
Experimentación Agraria, no que se
imparten ciclos regrados de Formación
Profesional en materia agraria e programas
de formación continua dirixidos a
profesionais
activos
do
sector
agroalimentario. Unha parte importante dos
alumnos residen no propio Centro durante
os períodos lectivos.

6.4.2 Programación no PO FSE Galicia 1420
Proponse unha asignación para o FSE que
ascende a 91.513.195 euros en axuda, o
que supón un 20,8% do total REACT-EU.
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Programaranse actuacións nos seguintes
obxectivos específicos do novo eixo:
1
Apoiar o acceso ao mercado de
traballo, a creación de postos de traballo e o
emprego de calidade, así como o
mantemento do emprego, incluído o
emprego xuvenil, e o apoio aos
traballadores por conta propia e aos
emprendedores. O importe asignado a este
obxectivo específico será de 70.325.577 €,
o 76,8% do total.
2
Apoiar o acceso ao mercado de
traballo das persoas en situación de
vulnerabilidade, o acceso aos sistemas
sociais e as medidas de inclusión social e
erradicación da pobreza. O importe
asignado a este obxectivo específico será
de 18.350.000 €, o 20,1% do total.

Obxectivo Específico 1 - Apoiar o acceso ao
mercado de traballo, a creación de postos
de traballo e o emprego de calidade, así
como o mantemento do emprego, incluído o
emprego xuvenil, e o apoio aos
traballadores por conta propia e aos
emprendedores:
O forte descenso da actividade derivado da
covid-19 non se traslada de maneira directa
ás estatísticas do mercado de traballo
debido a que o nivel de emprego está a
reflectir parcialmente a caída do PIB na
medida que os traballadores afectados por
medidas temporais de regulación de
emprego ( ERTE) manteñen a súa condición
de ocupados. Con todo, si se observa unha
redución do número de horas traballadas.
Os datos da contabilidade trimestral en
termos de postos de traballo equivalente
(que utiliza os datos de horas traballadas)
concordan cos datos da oferta, a caída é do
9,4%, as ramas con maior descenso do
emprego son a do comercio, transporte e
hostalería (16,8%), construción (13,7%) e as
actividades artísticas, recreativas e outros
servizos (11,1%). O mesmo sucede coas
horas traballadas cun descenso do 12,1%,
nas tres actividades que se acaban de
mencionar os descensos foron do 20,5%,
15,2% e 18,2% respectivamente.
Segundo a situación profesional son os
traballadores autónomos e as axudas
familiares os que presentan un maior
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descenso nas horas traballadas (18,7% e
18,2% respectivamente), a caída das horas
efectivas traballadas dos asalariados do
sector privado é do 11,9% e no sector
público produciuse un crecemento do 0,4%.
Por sexos obsérvase unha maior caída das
horas traballadas nas mulleres 12,4% fronte
a un 10,5% dos homes, no caso dos
autónomos o descenso é similar por sexos,
un 18,7% nas mulleres e un 18,5% nos
homes, As diferenzas máis importante
obsérvase nas persoas asalariadas do
sector público e privado, no primeiro caso
nos homes rexístrase un crecemento do
3,3% e nas mulleres un descenso do 1,9%,;
no sector privado o descenso das horas
traballadas é do 10,4% nos homes e do 14,5
nas mulleres.

sempre que teñan persoal contratado por
conta allea ao seu cargo, no ámbito da
Comunidade Autónoma de Galicia, que
acrediten unha baixada de facturación de,
polo menos, o 45 %.

Descrición do tipo de accións que se van a
financiar:

As persoas beneficiarias da axuda deberán
manter a actividade económica e o emprego
durante 6 meses

PROGRAMA DE RESCATE DAS PERSOAS
TRABALLADORAS
AUTÓNOMAS
E
MICROEMPRESAS AFECTADAS POLA CRISE
DA COVID-19
1. A concesión dunha axuda económica ás
persoa traballadoras autónomas de alta no
RETA ou no réxime de traballadores do mar,
como traballadores por conta propia e con
domicilio fiscal en Galicia, cun alta anterior
ao 30.3.2020 e que acrediten unha baixada
de facturación de, polo menos, o 45 %.
Tamén poderán ser beneficiarias as persoas
traballadoras autónomas de temporada,
sempre que acrediten que estiveron de alta
un mínimo de catro meses e máximo de
nove meses, en cada un dos anos 2018 e
2019.
Importe da axuda económica: entre 1.200 €3.000 €, en función da porcentaxe de
baixada da facturación (do 45-70%). Para as
persoas autónomas de temporada, o 50%
das anteriores cantidades.
As persoas beneficiarias da axuda deben
manter o alta no RETA ou no réxime de
traballadores do mar como traballadoras por
conta propia durante un tempo mínimo de
dous meses.
2. Apoiar o mantemento do emprego e a
actividade económica das microempresas e
das persoas traballadoras autónomas,
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Excepcionalmente,
poderán
ser
beneficiarias as empresas que teñan ata 25
persoas traballadoras e o volume de
facturación non supere os dous millóns de
euros no último ano e que acrediten un
descenso de facturación superior ao 60%.
Importe da axuda económica: entre 4.000 €6.000 €, en función da porcentaxe de
baixada da facturación (do 45-70%). E estas
cantidades poderán incrementarse ata
3.000 € en función do número de
traballadores/ as por conta allea que teñan.

PROGRAMA DE AXUDAS PARA A
CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES DE
SUBSTITUCIÓN
A concesión dunha axuda económica ás
empresas que teñan a condición de peme,
calquera que sexa a forma xurídica que
adopten, e que realicen contratos de
substitución para prestar servizos en
centros
de
traballo
radicados
na
Comunidade Autónoma de Galicia, e que
cumpran certas condicións:
-Que teñan unha taxa de estabilidade
mínima do 70% no mes anterior á
realización do contrato de substitución.
-A retribución anual mínima será de 14.000
euros
da
persoa
traballadora
de
substitución, no caso de que o contrato sexa
a tempo completo.

MEDIDAS DE APOIO E REACTIVACIÓN
EMPREGO FEMININO, A TRAVÉS
FÓRMULAS DE AUTOEMPREGO
EMPRENDEMENTO, ESPECIALMENTE
AFECTADO POLA CRISE DERIVADA
COVID 19

DO
DE
Ou
Ao
DA
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O
principal
colectivo
de
persoas
destinatarias son as mulleres en situación
de desemprego ou de inactividade que
deciden promover o seu proxecto
emprendedor.
O resultado esperado é mellorar as cifras de
emprendemento feminino e de mercado
laboral. Trátase de que aquelas mulleres
cunha iniciativa de emprendemento logren
levala a cabo e facela realidade.
O programa
Emega comprende un
conxunto de axudas dirixidas a apoiar a
posta en marcha, a mellora e a reactivación
de iniciativas empresariais constituídas por
mulleres,
xunto
con
medidas
complementarias
para
favorecer
a
conciliación da vida persoal, familiar e
laboral, así como o acceso a servizos
específicos de información, asesoramento e
orientación empresarial co obxecto de
facilitar a implantación e consolidación dos
proxectos empresariais promovidos por
mulleres.

MEDIDAS DE FOMENTO DA CONCILIACIÓN
E CORRESPONSABILIDADE
Axudas á conciliación da vida familiar e
laboral como medida de fomento da
corresponsabilidade para as persoas
traballadoras e as familias monoparentais
que teñan unha situación de redución da súa
xornada de traballo para o coidado de fillos
e fillas.
O colectivo ao que se dirixe é sobre todo aos
homes que traballan para que sexan eles os
que reduzan a súa xornada laboral para o
coidado de fillos e fillas menores e ás
mulleres
titulares
de
familias
monoparentais.
Axudas á implantación de medidas de
conciliación da vida familiar, laboral e
persoal por parte das entidades locais de
Galicia: medidas ou programas de
conciliación coa finalidade de fomentar a
corresponsabilidade entre mulleres e homes
a través da conciliación dos seus tempos
persoais, laborais e familiares e incorporen
a perspectiva de xénero para fomentar a
igualdade entre mulleres e homes, nas
familias e Bancos de tempo.
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FERRAMENTA XESTIÓN SERVIZO PÚBLICO
DE EMPREGO DE GALICIA
As consecuencias sobre o emprego da crise
derivada da covid-19 aconsellan definir
políticas activas de emprego máis eficaces
e avalialas posteriormente. A experiencia da
economía laboral e a modelización
económica coa intelixencia artificial serve
para propoñer unha ferramenta de xestión
do servizo público de emprego de Galicia
que permita pasar de modelos estáticos
dependentes da alimentación manual dos
datos a un proceso automatizado. Isto
permitiría:
•

Mellorar os procesos de intermediación e
colocación. Converter aos sistemas de
emprego galegos nunha ferramenta
eficaz e moderna na procura de emprego
(usaría as demandas de emprego dos
grandes intermediarios actuais, linkedin
e infojobs converteríase nun agregador
total de demanda de emprego).

•

Coñecer de maneira automática os
postos de traballo demandados nos que
podería encaixar.

•

Dispoñeríase de información do tecido
produtivo de Galicia, pancas de
desenvolvemento e contexto, para poder
anticipar as súas demandas e
necesidades.
Identificaría
as
necesidades do mercado en tempo real
e seriamos capaces de adaptar a
formación e os itinerarios formativos ás
devanditas necesidades.

•

Apoiar aos profesionais do Sistema
Galego de
Emprego tanto na
clasificación da demanda de emprego,
como na elaboración de itinerarios
personalizados.

MEDIDAS DE AXUDAS A TRABALLADORES
POR CONTA ALLEA ESPECIALMENTE
AFECTADOS POLA CRISE DERIVADA DA
COVID-19
A crise sanitaria orixinou que as persoas
asalariadas estean afectadas por procesos
de suspensión de contratos ou ben de
redución da xornada de traballo, coa
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consecuente diminución das súas rendas,
situación que se agrava nos casos das
persoas con salarios máis baixos.
Por esa razón, establecese un complemento
á prestación por desemprego para aquelas
persoas traballadoras con salarios baixos,
coa finalidade de paliar a diminución das
súas rendas.
Desa forma, prodúcese unha estabilización
no mercado laboral, xa que mentres
persisten as medidas excepcionais para
facer fronte ao impacto económico e social
garántese a dispoñibilidade desas persoas
para os postos de traballo de orixe unha vez
que finalicen ditas medidas.

inferior en Galicia con respecto á media
nacional. O incremento máximo do índice
con respecto a febreiro e antes das
transferencias do sector público sucedeu
entre abril e maio (10,3 e 9,5 puntos
porcentuais
respectivamente),
posteriormente este incremento reduciuse
ata os 1,8 puntos observados en outubro. Ao
ter en conta as transferencias os
incrementos redúcense en outubro á
metade, aínda que nos momentos de
máximo incremento a redución é moi
superior (en abril incremento de 10,3 puntos
porcentuais no índice sen transferencias
diminúe ata os 1,85 puntos porcentuais).
Os datos de emprego mostran que o efecto
da crise do coronavirus foi superior neste
aspecto nas mulleres que nos homes.

Obxectivo Específico 2 - Apoiar o acceso ao
mercado de traballo das persoas en
situación de vulnerabilidade, o acceso aos
sistemas sociais e as medidas de inclusión
social e erradicación da pobreza

O resultado previsto é lograr unha mellora
da empregabilidade, sustentabilidade e
adquisición de competencias dos grupos de
poboación máis afastados do mercado
laboral e con maiores dificultades.

A forte caída da actividade e o seu efecto
sobre o mercado de traballo tamén se
reflicte na desigualdade e na pobreza, a
información para a medición do efecto da
pandemia na distribución dos ingresos e a
riqueza non estará dispoñible ata dentro dun
ano ou máis, pero utilizando o monitor de
desigualdade de Caixa Bank research e
con datos para España, os efectos en
Galicia
deberían
ser
similares
especialmente na primeira onda onde o
confinamento foi similar en toda España,
revela que o impacto da crise está a ser forte
e desigual. A mostra divídese en catro
colectivos: as persoas sen ingresos, as que
obteñen uns ingresos inferiores a 1.000
euros (ingresos baixos), as persoas con
ingresos entre 1.000 e 2.000 euros (ingresos
medios) e as que obteñen uns ingresos
superiores a 2.000 (ingresos altos).e
obsérvase a evolución da porcentaxe de
ingresos que representa cada grupo sobre o
total ao longo do tempo (entre febreiro ,
antes do estalido da crise, e abril, cando o
impacto das restricións á mobilidade foi
máximo, e entre abril e agosto, o último dato
analizado).

Os efectos da pandemia covid-19 sobre os
colectivos máis desfavorecidos non son
cuantificables con exactitude no momento
actual, pero obsérvanse efectos no emprego
e a desigualdade da renda que sen dúbida
serán máis lesivos nos colectivos máis
desfavorecidos.
Por
este
motivo
prográmanse actuacións no ámbito da
inclusión social en liña coas xa programadas
no PO inicialmente para atender a estes
colectivos.

Segundo esta fonte, e con datos para
Galicia do incremento do índice de Gini, o
efecto sobre a desigualdade de ingresos é
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Descrición do tipo de accións que se van a
financiar:

ACCIÓNS PARA A LOITA CONTRA A
VIOLENCIA DE XÉNERO, TRÁTAA DE SERES
HUMANOS CON FIN DE EXPLOTACIÓN
SEXUAL E PROMOCIÓN DE RECURSOS
PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE ESPECIAL
VULNERABILIDADE
Apoio ás vítimas de trata de seres humanos
na atención inicial nos chamamentos
realizados polas autoridades competentes:
xudiciais, fiscais e policiais, para a atención
inmediata ás vítimas de trata de seres
humanos con fins de explotación sexual
Asesoramento social e apoio ás vítimas de
trata de seres humanos, na realización de
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trámites administrativos de diversa índole
que lles permitan iniciar o seu proceso de
normalización social, atención psicolóxica,
asesoramento xurídico, orientación e
asesoramento
laboral
(incluídas
as
actividades formativas).
Atención e asesoramento ás vítimas de trata
de seres humanos en traballo de rúa, clubs
ou pisos, para achegarse aos lugares onde
poden atoparse esas vítimas.
- Itinerarios de inserción, que comprenden:
- Formación para o emprego:
- Actuacións de apoio á conciliación:
- Bolsas para as participantes no programa:
- Accións de empoderamento, autoestima,
accións de atención, orientación e
acompañamento para a mellora da situación
persoal, social e laboral, así como de
asesoramento xurídico especializado, de
atención directa a menores fillos e fillas de
mulleres vítimas de violencia de xénero,
todas elas coa finalidade da recuperación da
súa identidade e autonomía e da
restauración dos seus proxectos vitais, e de
apoio na súa orientación persoal, social e
laboral. Así mesmo inclúense as actuacións
de fomento do respecto ás persoas
pertencentes ao colectivo LGBTQI+ para
alcanzar os mesmos dereitos e lograr a
integración plena na sociedade.

vulnerabilidade, para dotalas dunha maior
autonomía e independencia co fin de
mellorar a súa situación persoal, social e
laboral, polo que deberán incluír unha
atención personalizada e especializada para
a integración social e laboral das
participantes.

MEDIDAS DE APOIO Á INCLUSIÓN
SOCIOLABORAL
ESPECÍFICAS
DA
ESTRATEXIA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE
GALICIA
Accións individualizadas de formación e
acompañamento social coas persoas en
situación ou risco de exclusión social;
accións cos colectivos desfavorecidos; e
proxectos
de
dinamización
socio
comunitaria en áreas en exclusión territorial.
En todo caso trátase da realización de
itinerarios
integrados
de
inserción,
adaptados ás necesidades das persoas en
risco de pobreza ou exclusión social,
propiciando a inserción socio-laboral. Estes
itinerarios e as diferentes actuacións que os
comprenden levarán a cabo no ámbito local,
o máis próximo ás persoas participantes
nestas actuacións.

- Axudas a entidades locais para a
promoción da igualdade de xénero e para o
tratamento e atención a vítimas de violencia
de xénero: Actuacións de promoción da
igualdade, prevención da violencia de
xénero e tratamento das vítimas, que
incorporen na súa metodoloxía un enfoque
de xénero, orientadas a previr a violencia de
xénero e a mellorar a situación das mulleres
vítimas de violencia de xénero, das súas
fillas e fillos, así como das persoas delas
dependentes, e dirixidas a impulsar unha
atención profesional de maior calidade.

As actuacións que levan a cabo na
Comunidade autónoma de Galicia a favor
dos colectivos de alta vulnerabilidade
xestiónanse a través dunha única base
reguladora, coa que se pretende apreciar
tanto as súas características comúns, como
que incida nas súas problemáticas
singulares, sen distinguir a priori a colectivos
de persoas concretos; diríxense a potenciar
as accións de inclusión activa, de todas
aquelas persoas que están en risco de
exclusión social ou vulnerables. Nesta base
reguladora
contémplanse
distintas
entidades para xestionar os itinerarios, que
abarcan tanto aos servizos que se prestarán
nos servizos locais do Consorcio Galego de
Igualdade e Benestar, como a través de
entidades locais, como a través de
entidades de iniciativa social.

- Programas de recursos integrais de
atención especializada dirixidos específica e
exclusivamente a mulleres en situación de
especial vulnerabilidade: Estes programas
teñen como finalidade fomentar a igualdade
de oportunidades para contribuír á redución
da dobre discriminación en que se atopan as
mulleres en situación de especial

Este tipo de accións, con carácter xeral,
adoitan referenciarse na atención individual
aos participantes na operación. Este
concepto parte da consideración de que a
atención a persoas baixo un principio
corrector ou de reforzo, por persoal técnico
cualificado, é a base dunha correcta
inserción social. A atención a estes

Estratexia para a transformación de Galicia

75

colectivos se asenta en actuacións contidas
nun proxecto de inclusión socio laboral que
se dirixe á adquisición e desenvolvemento
de habilidades sociais e hábitos
prelaborais e que se realizan a través de
itinerarios de inclusión socio laboral con
acompañamento a persoas e/ou familias de
elevada vulnerabilidade á exclusión social e
laboral.
Os participantes nestas medidas serán as
persoas en situación ou risco de exclusión
social, segundo a Lei de inclusión social de
Galicia, que considera un amplo abanico de
situacións que causan que as persoas que
as sofren poidan presentar un elevado risco
de exclusión social facéndolles máis
vulnerables

AXUDAS PARA O ACCESO A SERVIZOS DE
PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA A PERSOAS
CON DISCAPACIDADE
A prestación dos servizos sociais presenta
dificultades asociadas ao crecente número
de usuarios e o número limitado de efectivos
públicos para dar resposta á demanda. Todo
isto deriva nunha prestación do servizo máis
tardía que a iniciativa privada suple en
múltiples ocasións. Por tanto, debido á
necesidade de chegar a máis usuarios e
dunha forma máis rápida e para lograr un
maior éxito na intervención ao reducir o
lapso de tempo ata a prestación
establecerase unha prestación económica
mediante orde de axudas que permita que
os destinatarios poidan asumir servizos de
promoción da autonomía persoal por
entidades de iniciativa privada autorizadas
para a prestación de servizos cando non
sexa posible o acceso á oferta pública.
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6.6 Principais programas de
financiamento dos
investimentos e reformas
Como xa mencionamos ao longo deste
documento, o gran abanico de fondos
europeos constitúe unha oportunidade única
e histórica para acometer os investimentos
e reformas que necesita Galicia. O catálogo
de investimentos e reformas que presenta a
nosa rexión, enumeradas no apartado
anterior, terán acceso nos próximos 5 anos
ao financiamento do MFP 2014-2020 cuxo
peche é antes do 2023 (regra N+3), ao
financiamento do MRR que se concentrará
nos próximos 5 anos (todo deberá estar
executado antes de 2026) e o arranque do
novo MFP 2021-2027, cuxo período de
execución será máis amplo se cabe.

Cifras do Plan de Recuperación para
Europa: NGUE
Importes en millóns de euros a prezos de 2018

Next Generation UE
REACT-UE
MRR - Subvencións
MRR - Préstamos
Fondo de Transición Xusta
FEADER
Programas de Xestión directa
(Horizonte Europa, Invest UE, RESC UE)

UE27
750.000
47.500
312.500
360.000
10.000
7.500

ESPAÑA
140.189
12.430
64.290
62.350
452
667

12.500

Fonte: Comisión Europea e Consellería de Facenda
MRR- Mecanismo de Recuperación e resiliencia, FEADER - Fondo
Europeo Agrario de Desenvolvemento Rural

Doutra banda, non se deben esquecer os
programas de xestión directa da Comisión
como Horizonte Europa ou Innovation Fund,
cuxos porcentaxes de financiamento son
moi relevantes para os proxectos, e son
unha oportunidade de financiamento para
que Galicia máis innovadora e cun
compromiso coa loita contra o cambio
climático.

1. O Mecanismo de Recuperación e
Resiliencia,
o
programa
de
financiamento con maior orzamento do
Next Generation EU, e a súa versión
nacional Plan de Recuperación,
Transformación e Resiliencia-España
Pode, fan de España un dos maiores
receptores de fondos, cun total de
154.996 millóns de euros. Dentro desta
asignación, ao ser España un dos
maiores países da UE e experimentar
unha das máis agudas caídas do PIB en
2020, corresponderanlle ao redor de
141.128 millóns do MRR para o período
2021-2026, dos que 69.528 millóns
serían subvencións e uns 71.600 millóns
serían préstamos. Ademais, España
recibirá 12.800 millóns de euros do
REACT-EU (entre 2021 e 2022) e 339
millóns da parte do Fondo de Transición
Xusta incluída neste instrumento e 729
millóns
do
FEADER
para
desenvolvemento rural.
2. En canto á Axuda á Recuperación para
a Cohesión e os Territorios de Europa
(REACT-EU), calcúlase que España
recibirá 12.436 millóns de euros para a
súa execución no período 2021-2022.
Segundo a información dispoñible, o
destino destes recursos será dividido
entre 10.000 millóns de euros dedicados
a prestar apoio ás CC.AA. no ámbito
sanitario e educativo, en tanto que os
2.436 millóns de euros restantes se
deixarán en mans do Ministerio de
Sanidade para o reforzo da Atención
Primaria, a compra centralizada de
material sanitario e a adquisición de
vacinas contra a covid-19.
3. O Fondo europeo para a Transición
Xusta, programa que financia ás rexións
máis afectadas pola transición ecolóxica
para avanzar cara á economía
descarbonizada do futuro, entre as que
Galicia ten un papel moi relevante, está
dotado de 2.500 millóns de euros do
MFP 2021-2027 e 10.000 millóns de
euros do programa Next Generation EU.

Neste sentido, a continuación enuméranse
os principais programas de financiamento
que se presentan para Galicia para os
próximos anos:
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4. O Marco Financeiro Plurianual (MFP)
establece o orzamento da UE a longo
prazo, en períodos de 5 a 7 anos (ata a
data todos de 7 anos).
O MFP fixa os importes máximos de
gasto por rúbricas (funcionamento das
institucións, programas de investimento
e axudas, etc.) e os recursos propios
(financiamento) e está aliñado coas
estratexias
europeas.
Cada
ano
apróbase un orzamento anual de gastos
e ingresos para o exercicio; respectando
os límites do MFP. Os fondos incluídos
neste programa son os coñecidos como
fondos tradicionais europeos: Fondo
Social Europeos (FSE), Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional (FEDER),
Fondo
Europeo
Agrario
de
Desenvolvemento Rural (FEADER) e o
Fondo Europeo Marítimo e de Pesca
(FEMP).

Fonte: Comisión Europea.

Para España, correspónden 43.813
millóns de euros e aínda está por definir
a distribución entre as Comunidades
Autónomas.

Na actualidade, atopámonos co peche
do Marco financiero plurianual 14-20,
MFP 2014-2020, cuxo período de
execución finaliza en 2023 e no que
España leva executados algo máis da
metade do seu orzamento (20.681
millóns de euros). Polo que nos próximos
dous anos, as opcións de financiamento
ascenden a máis de 36.839 millóns de
euros.
O orzamento para Galicia de axuda
comunitaria ascendeu a 2.811 millóns de
euros e cuxa articulación práctica
xestionouse a través dos Programas
Operativos (2.018 millóns de euros de
FEDER e 912,6 millóns de euros de
FSE).
E por outro lado, estase en período de
programación o novo MFP 2021-2027,
cuxo arranque prevese o próximo ano. O
orzamento que manexa a Unión Europea
dos 27 (tras a saída de Reino Unido) é de
1.279,4 millóns de euros.
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Na seguinte táboa, resúmense os distintos
programas de financiamento para España:
Cifras do Plan de Recuperación para

Cifras
do Plan de
Recuperación
Europa: NGUE e MFP
Europa:
NGUE
e MFP para
2021-2027
2021-2027
Importes en millóns de euros a prezo de 2018

REACT-UE
MRR - Subvencións
MRR - Préstamos

Marco
Next
Financiero
Generation Plurianual
UE
21-27
12.430
64.290
62.350

Fondo de Transición Xusta
FEADER
FEDER
FSE+
FEMP
Cooperación Territorial
TOTAL RECURSOS

452

339

667

6.946
20.886
9.896
1.146
606
39.819

140.189

Fonte: Consellería de Facenda e Comisión Europea
MRR- Mecanismo de Recuperación e resiliencia, FEADER - Fondo Europeo Agrario de
Desenvolvemento Rural, FEDER - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, FSE
FEMP- Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura

e. Alcanzar os obxectivos climáticos e
enerxéticos.
f. Atraer
investimento
estranxeiro
directo.
g. Reformar os sistemas educativos.
h. Mellorar
as
oportunidades
de
financiamento no marco da iniciativa
Capital-Markets-Union.
i. Mellorar a eficiencia da xestión de
préstamos en mora.

6. Horizonte
Europa
É o novo e ambicioso programa de
investimento de Investigación e Innovación
da UE para o período 2021-2027 que
substitúe ao anterior programa Horizonte
2020.
A Comisión propuxo ao Parlamento un
orzamento de 100.000 millóns de euros.

7. Innovation Fund
Outros programas de financiamento a ter en
conta e xestionados directamente pola
Comisión para incluír no radar de Galicia
son:

É un dos maiores programas de
financiamento
do
mundo
para
a
demostración de tecnoloxías innovadoras
con baixas emisións de carbono.

5. O Technical Support Instrumment
(antes Structural Reform Support
Programme 2017-2020) é o programa da
UE que proporciona coñecementos
técnicos personalizados aos Estados
membros da UE para deseñar e
implementar reformas. O apoio está
impulsado a demanda dos países
membros e non require cofinanciamento.
É un alicerce importante da iniciativa da
UE para axudar aos Estados membros a
mitigar as consecuencias económicas e
sociais do estalido da crise da covid-19.
O orzamento aprobado para este
programa é de 864 millóns de euros para
o período 2021-2027. Este programa
financia proxectos de reforma como:
a. Mellorar a capacidade operativa e a
eficiencia
das
administracións
públicas.
b. Modernizar a xestión financeira
pública.
c. Reformar
as
administracións
tributarias.
d. Desenvolvemento
da
economía
dixital.

Este programa, xestionado directamente
pola Comisión Europea, proporcionará ao
redor de 10.000 millóns de euros de apoio
durante 2020-2030 para a demostración
comercial de tecnoloxías innovadoras con
baixas emisións de carbono, co obxectivo de
achegar ao mercado solucións industriais
para descarbonizar Europa e apoiar a súa
transición á neutralidade climática.
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procedentes da UE son unha oportunidade
única para devolver á nosa Comunidade á
senda do crecemento económico e social.
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6.7 Polo para a Transformación
de Galicia
O Polo para a transformación de Galicia é o
gran concepto impulsor de proxectos
tractores
público-privados
con
gran
capacidade de transformación da nosa
actividade produtiva, cara a unha estrutura
máis competitiva e sostible.
Existen 5 retos medioambientais clave
identificados a nivel nacional no último
Semestre Europeo que son a adaptación ao
cambio climático, a xestión máis eficiente da
auga e os residuos, redución de emisións do
transporte, descarbonización da economía e
incremento da eficiencia enerxética.

oportunidade a tres niveis: medioambiental,
social e de negocio, sentando as bases para
a Transición Ecolóxica e Dixital e facer fronte
ao Reto Demográfico. Por último, pódese dicir
que é un proxecto inclusivo ao buscar
involucrar a todo o tecido empresarial galego
e incorporar novas empresas participantes,
pemes entre elas, que enriquezan o proxecto
paraugas do Polo.
Por último como non pode ser doutro xeito ven
asentado nun complexo de centros
innovadores que acompañarano deseño do
mesmo e axudarán a facelo competitivo a
través da innovación e da transferencia
tecnolóxica a parires dos centros xa
asentados en Galicia, de forma que as novas
tecnoloxías nas que se basea veñan para
quedarse e dar lugar a novos proxectos de
desenvolvemento do Polo.

Estes retos súmanse ós retos que afronta
Galicia tanto no eido enerxético, económico e
industrial, como medio ambiental e social.
Xerando un marco ideal para o lanzamento
dun Proxecto Transformacional de amplo
calado.
É unha iniciativa de colaboración públicoprivada, que agrupa unha serie de proxectos
de modernización industrial cos que se
pretende avanzar con paso firme cara á
transición ecolóxica, a loita contra o
despoboamento e o reto demográfico.
Ademais, dentro do polo inclúense catro
proxectos tractores: un centro para o impulso
da economía circular co obxectivo de
xestionar 2,6 millóns de toneladas de residuos
ao ano; a xeración de hidróxeno verde; a
produción de fibras téxtiles a partir de madeira
certificada; e o desenvolvemento de nova
potencia renovable para abastecer aos
proxectos anteriores.
Algunhas das claves deste polo son o seu
carácter circular e sostible que persegue
facer un circuíto que relacione todos os eidos:
medioambiental, social, operativo, financeiro
e de cooperación público-privado. Tamén
considérase vivo, xa que evolucionou desde
a súa concepción co obxectivo de ser un
proxecto mais ambicioso, sólido e
resiliente. Transformacional, pola súa
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O Polo para a Transformación de Galicia
en cifras:









impacto económico de 5.200 millóns
de euros en investimentos de capital,
máis todos aqueles proxectos que
xere de maneira tráctora.
impacto social, aproximadamente
crearanse 30 mil empregos directos
e indirectos. Respecto
impacto medioambiental, a redución
en -2,9 T de emisións de CO2.
Outras cifras a ter en conta
o 200.000 toneladas de fibra
sostible;
o os
2,6M
de
residuos
endóxenos á rexión tratados;
o o 1GW de capacidade eólica
e solar instaladas;
o os 100MW de capacidade de
xeración de hidróxeno verde;
o e as dos mil edificacións
rehabilitadas nas aldeas.
O Polo mobilizará máis de 5.200M€
en 5 anos (3.000M€ en 3 anos),
desenvolvendo
proxectos
que
xerarán empregos, especialmente
nas zonas de Transición Xusta,
favorecendo a cohesión territorial por
tanto. Así mesmo, promoverá a
competitividade das empresas.

Catro proxectos tractores para o impulso
dun novo paradigma económico.

 Centro para o estímulo da economía
circular. Onde comeza o pretratamento e
tratamento de todas as tipoloxías de
residuos incluídas no proxecto para súa
valorización
e/o
reaproveitamento.
Enfocado en 4 tecnoloxías: (i) a dixestión
anaerobia de purines e outros residuos
orgánicos de orixe industrial; (ii) a
clasificación e reciclaxe de residuos
urbanos, plásticos industriais, lixo mariño e
fibra textil; (iii) a fabricación de fibras
textiles a partir de plásticos PET reciclados
e (iv) o reciclaxe das conchas de mexillón.
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 Xeración de hidróxeno verde a partir de
hidrólisis, tomando como fonte de enerxía
a electricidade producida nos parques do
proxecto de Nova potencia renovable.
Inversión en dúas plantas (As Pontes e
Meirama) con unha capacidade instalada
agregada inicial de 100 MW, que se
duplicará no seguinte ano.
 Nova potencia renovable a xeración de
electricidade a partir de enerxía eólica e
solar que se subministrará aos outros
proxectos del Polo, 400MW de capacidade
de enerxía eólica offshore, 600MW de
eólica onshore e 50MW de solar
fotovoltaica.
 Xestión sustentable dos bosques galegos
a través da construción dunha planta con
capacidade de 150–200k toneladas de
fibra celulósica sostible ao ano a partir de
polpa de celulosa obtida principalmente da
madeira e certos residuos como textiles,
agrícolas ou papel e cartón.

O Polo abrangue tamén catro iniciativas
transversais:
 A creación de cadeas loxísticas
sustentables, que inclúa unha flota de
vehículos
propulsados
por
biocombustibles, hidróxeno e enerxía
eléctrica producidos polos proxectos do
Polo para os traxectos do output e das
materias primas e subprodutos.
 Centro de investigación e innovación de
novas formas de valorización, novas
tecnoloxías para a producción do H2 e seu
emprego de almacén de enerxía, e tamén
o desenvolvemento de tecnoloxías para a
redución da contaminación do aire e da
auga.
 Posta en marcha de laboratorios dixitais
para maximizar a eficiencia enerxética,
sensorizar os parques e plantas para o
control remoto das operacións e empregar
advanced analytics para a optimización
das mesmas.

81

 Instrumentos de recuperación da terra
agraria, coa posta en disposición de
18.000 Ha de terras abandonadas para o
desenvolvemento de cultivos e así
impulsar as actividades do sector primario
e da bioeconomía. Desenvolvemento de
solucións para servizos rurais, incluídas
ferramentas e aplicacións TIC. Todo iso
tamén producirá unha repoboación das
zonas rurais.
Os proxectos do Polo funcionarán baixo os
principios
de
economía
circular
e
sustentabilidade reaproveitando os outputs
como inputs para outros proxectos, sempre
capturando as vantaxes existentes en Galicia.
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ANEXO I
Listaxe de proxectos públicos por cadea de valor
CADEA DE VALOR 1 - Economía circular e transición enerxética
Referencia

Nome do proxecto

PLAN DE MODERNIZACIÓN DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA MEDIANTE A MELLORA DAS INFRAESTRUCTURAS, ATENDENDO A
CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERXÉTICA, DIXITALIZACIÓN E OPTIMIZACIÓN DE MEDIOS POLO XENERAL
31-064-MRR MELLORA DE INFRAESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS BASEADA EN CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERXÉTICA
13-065-MRR

PNRTR
Palanca Compoñente

Investimento
económico
(euros)

1

2

16.000.000

1

2

50.300.000

42-002-MRR CENTRAIS TÉRMICAS DE BIOMASA

1

2

11.500.000

42-006-MRR EFICENCIA ENERXÉTICA NOS CENTROS EDUCATIVOS

1

2

200.000.000

42-180-MRR ICAMPUSVC - COM. ENERXÉTICA PARA O CAMPUS UDC CON BALANCE ENERXÉTICO POSITIVO (UDC)

3

8

40.000.000

44-192-MRR MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DA REDE DE CENTROS DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA

9

26

2.200.000

51-036-MRR MELLORA DO ACCESO AOS SERVIZOS BÁSICOS DE ABASTECIMENTO, SANEAMENTO E TRATAMENTO DE AUGUAS NO RURAL

2

5

70.000.000

51-039-MRR MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA EN INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO E ABASTECIMIENTO
ACTUACIÓNS DE MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DAS PLANTAS DEPURADORAS NO MARCO DO PROXECTO EUROPEO
51-040-MRR
AQUALITRANS
51-041-MRR MELLORA, AMPLIACIÓN OU RENOVACIÓN DAS INFRAESTRUCTURAS DE DEPURACIÓN MENOS EFICACES OU EFICIENTES
RENOVACIÓN DAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE DE AUGUAS RESIDUALES E UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE DRENAXE
51-042-MRR
URBANO SOSTIBLE
51-043-MRR SANEAMENTO E DEPURACIÓN PARA AGLOMERACIONS MENORES DE 5.000 HABITANTES-EQUIVALENTES

2

4

10.000.000

2

5

15.000.000

2

5

120.000.000

2

5

40.000.000

2

5

2.520.000

51-227-RTF

2

5

16.000.000

52-087-MRR MAPA DE HÁBITATS DE GALICIA. ELABORACIÓN DA CARTOGRAFÍA AUTOMATIZADA DE HÁBITATS PRESENTES EN GALICIA.

MELLORA DA EFICIENCIA DOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO E DEPURACIÓN E DOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AUGUA

2

4

1.100.000

52-208-RTF

4

11

11.000.000

54-025-MRR APOIO Á IMPLEMENTACIÓN DA NORMATIVA DE RESIDUOS

2

4

22.780.000

54-037-MRR AUMENTO DA RESILIENCIA FRONTE AO RISCO DE INUNDACIÓN NAS ÁREAS DE RISCO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN

2

5

16.000.000

54-038-MRR CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS FLUVIALES PARA A MELLORA DA BIODIVERSIDADE
PN MARÍTIMO - TERRESTRE DAS ILLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA. RECUPERACIÓN DE HÁBITATS E ESPECIES DE INTERÉS
54-079-MRR
COMUNITARIO
PN MARÍTIMO - TERRESTRE DAS ILLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA. TRANSICIÓN ENERXÉTICA E MEXORA DE INFRAESTRUCTURAS DE
54-080-MRR
USO PÚBLICO

2

5

14.100.000

2

4

5.000.000

2

5

6.000.000

DESEÑO E POSTA EN MARCHA DA PLATAFORMA TERRITORIO INTELIXENTE
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CADEA DE VALOR 1 - Economía circular e transición enerxética
Referencia
54-081-MRR

Nome do proxecto
PROXECTO MIL RÍOS: RECUPERACIÓN, RESTAURACIÓN E RESILIENCIA DOS HUMEDALES E CORREDOIROS FLUVIALES DENTRO E
FÓRA DA REDE NATURA DE GALICIA.
PARQUES NATURAIS DE GALICIA: CONSERVACIÓN DA BIODIVERSIDADE E O PATRIMONIO NATURAL NA REDE DE PARQUES
NATURALES DE GALICIA
ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS: PROGRAMA DE SEGUIMENTO, ERRADICACIÓN, CONTROL E CONTENCIÓN LOCAL DE ESPECIES DE
FLORA E FAUNA EXÓTICA INVASORA
RESTAURACIÓN DE ESPAZOS ARDIDOS REDE NATURA 2000: RESTAURACIÓN DE ZONAS INCENDIADAS DE ESPAZOS INCLUIDOS NA
REDE NATURA 2000
CORREDOIROS ECOLÓXICOS: MEDIDAS DE INFRAESTRUCTURA VERDE PARA IMPULSAR A CONECTIVIDADE ECOLÓXICA E A
COHERENCIA DA REDE NATURA 2000
REDE NATURA 2000: RECUPERACIÓN E RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS E HÁBITATS DE INTERESE COMUNITARIO E MELLORA DE
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS E DE DIFUSIÓN DE USO PÚBLICO
PROXECTO DE RECUPERACIÓN DO RÍO EO (PROXECTO COMÚN CO PRINCIPADO DE ASTURIAS)

PNRTR
Palanca Compoñente

Investimento
económico
(euros)

2

4

31.300.000

2

4

16.000.000

2

4

14.000.000

2

4

12.000.000

2

4

15.000.000

2

4

15.000.000

2

4

2.900.000

54-089-MRR PROXECTO INTERREXIONAL DE ELIMINACIÓN DO PLUMERO DA PAMPA (GALICIA, ASTURIAS, CANTABRIA)
MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA E REHABILITACIÓN DOS LABORATORIOS DE MEDIO AMBIENTE DA CONSELLERIA DE MEDIO
54-092-MRR
AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA
54-094-MRR FOMENTO DA ECONOMÍA CIRCULAR NO EIDO DA EMPRESA
REHABILITACIÓN DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA, DE SAN LÁZARO
54-096-MRR
PARA A MELLORA DE EFICIENCIA ENERXÉTICA
54-098-MRR SUSTENTABILIDADE E CONSUMO RESPONSABLE

2

4

3.500.000

1

2

825.000

5

12

3.200.000

1

2

2.852.868

5

12

10.000.000

54-164-MRR PLATAFORMA INTEGRADA DE XESTIÓN E INFORMACIÓN MEDIO AMBIENTAL - GAIA 4.0

4

11

15.000.000

54-165-MRR PLATAFORMA DIXITAL MULTISECTORIAL DE GALICIA PARA A PRESERVACIÓN DOS ECOSISTEMAS NATURAIS

4

11

17.000.000

54-166-MRR PLATAFORMA INTELIXENTE PARA A XESTIÓN E VIXILANCIA FORESTAL

5

15

20.000.000

54-226-RTF

5

12

31.400.000

55-021-MRR CREACIÓN DE 5 EQUIPOS BRAF: BRIGADAS REFORZO E APOIO FORESTAL
CREACIÓN E RENOVACIÓN DAS BASES DE UNIDADES OPERATIVAS 'BUO' PARA GRANDES BRIGADAS EN LOCALIZACIÓNS A
55-022-MRR
REFORZAR EN DEFENSA DO MONTE
55-023-MRR MELLORA DOS SISTEMAS DE VIXIANCIA PREVENTIVA

2

4

24.950.000

2

4

20.000.000

2

4

2.650.000

55-034-MRR INCORPORACIÓN DE PARQUES NATURAIS E ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN Á REDE DE VIXILANCIA DE ESPAZOS FORESTAIS.

2

4

1.070.000

55-230-RTF

2

4

12.000.000

5

12

4.000.000

54-082-MRR
54-083-MRR
54-084-MRR
54-085-MRR
54-086-MRR
54-088-MRR

MELLORA NO TRATAMENTO DE RESIDUOS E APROVECHAMIENTO DOS BIORRESIDUOS

MEDIDAS DE MELLORA NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

56-102-MRR IMPULSO DO ECODISEÑO, A ECONOMÍA CIRCULAR E A ECOINNOVACIÓN ESTRATÉXICA
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CADEA DE VALOR 1 - Economía circular e transición enerxética
Referencia

Nome do proxecto

PNRTR
Palanca Compoñente

Investimento
económico
(euros)

56-223-RTF

FOMENTO DA INNOVACIÓN EN MATERIAIS AVANZADOS BASEADOS EN RECURSOS LIGNOCELULÓSICOS

1

3

1.400.000

56-224-RTF

IMPULSO DA INNOVACIÓN NO SECTOR FORESTAL

2

4

800.000

56-231-RTF

MELLORA NA CAPACIDADE DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN NO EIDO AGRARIO: BANCO DE XERMOPLASMA

2

4

2.000.000

71-020-MRR RECONVERSIÓN DE 6.000 HA DE TERREO ABANDOADO, TRANSFORMÁNDOOS EN CORTALUMES

2

4

36.875.000

71-026-MRR XESTIÓN FORESTAL ACTIVA DE MASAS CONSOLIDADAS DE FRONDOSAS AUTÓCTONAS

2

4

3.500.000

71-031-MRR APLICACIÓN DE MODELOS RESILIENTES E IMPLANTACIÓN DE SERVIZOS ECOSISTÉMICOS EN MONTES DE XESTIÓN PÚBLICA

3

7

3.500.000

71-033-MRR FOMENTO DE NOVAS PLANTACIONS E RESTAURACIÓN DE SOTOS ABANDOADOS DE CASTIÑEIROS

2

4

25.250.000

71-035-MRR IMPULSO Á XESTIÓN FORESTAL SOSTIBLE E ACTIVA
DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE DA PRODUCCIÓN E COMERCIALIZACIÓN LIGADA Á ECONOMÍA AZUL E PRESERVACIÓN DOS
72-044-MRR
SERVIZOS ECOSISTÉMICOS
73-093-MRR UNHA COXENERACIÓN MÁIS VERDE E SOSTIBLE. HACIA O OBXECTIVO UE DE REDUCCIÓN DE EMISIONS PARA 2030

2

4

9.900.000

2

4

10.850.000

3

7

50.000.000

73-100-MRR PROMOCIÓN DA CONSTRUCCIÓN CON MADEIRA LOCAL EN ENTORNOS URBANOS, RURAIS E INDUSTRIAIS

5

12

29.400.000

73-104-MRR ECOBARRIO A PONTE

3

7

24.000.000

73-105-MRR ECOBARRIO ELVIÑA
GALICIA MICROENERGY GREEN – LIVING LAB DEMOSTRADOR EN TECNOLOXÍAS DE MICROGENERACIÓN ENERXÉTICA RENOVABLE
73-106-MRR
EN GALICIA
73-107-MRR CAMBIO DE MODELO ENERXÉTICO E REDUCCIÓN DE EMISIONES NAS ILLAS ATLÁNTICAS (ONS E CÍES)

3

7

35.180.000

3

7

19.350.000

3

7

5.000.000

73-108-MRR REDEXGA GI

3

8

14.000.000

73-109-MRR REDEXGA VIRTUAL CEL
DESENVOLVEMENTO DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SOSTIBLES A TRAVÉS DA PROMOCIÓN DA CONSTRUCCIÓN CON MADEIRA EN
73-225-RTF
ENTORNOS URBANOS, RURAIS E INDUSTRAIS
74-030-MRR ESQUEMAS DE PAGO POR SERVIZOS ECOSISTÉMICOS E MODELOS DE NEGOCIO BASEADOS NA INFRAESTRUCTURA VERDE RURAL

3

8

12.500.000

5

12

4.000.000

2

4

13.000.000

76-067-MRR IMPLANTACIÓN DE NOVOS MODELOS TURÍSTICOS CON ESPECIAL ATENCIÓN AOS DISTINTOS CAMINOS DE SANTIAGO

5

14

75.000.000

76-185-MRR IMPLANTACIÓN DE NOVOS MODELOS TURÍSTICOS BASEADOS NA DIVERSIDADE BIOLÓXICA E A LOITA CONTRA O CAMBIO CLIMÁTICO

5

14

35.000.000

76-186-MRR IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS QUE COAXUDEN Á TRANSICIÓN VERDE DAS INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS

5

14

37.000.000

76-189-MRR PLAN DE SUSTENTABILIDADE TURÍSTICA DA MARIÑA LUCENSE (2021-2023)

5

14

3.000.000

76-190-MRR PLAN DE SUSTENTABILIDADE TURÍSTICA OURENSE PROVINCIA TERMAL

5

14

2.990.000

76-254-MRR REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

3

7

50.600.000
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CADEA DE VALOR 2 - Movilidade sostible
Referencia

Nome do proxecto

PNRTR
Palanca Compoñente

Investimento
económico
(euros)

12-066-MRR CREACIÓN DE ÁREAS DE RECARGA ELÉCTRICA E SUSTITUCION DE 820 VEHÍCULOS POR 617 HÍBRIDOS E 203 ELÉCTRICOS

1

1

36.100.000

31-138-MRR PROXECTO DE TRANSPORTE ADAPTADO 065

8

22

20.000.000

33-068-MRR MELLORA DA MOBILIDADE, IMPULSO DA INNOVACIÓN E DE ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAIS NA EUROCIUDAD CHAVES-VERÍN
MELLORA DA MOBILIDADE, IMPULSO DA INDUSTRIA E DE ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAIS NA ÁREA TRANSFRONTERIZA DO BAIXO
33-072-MRR
MIÑO
MELLORA DA MOBILIDADE, IMPULSO DA INDUSTRIA E DE ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAIS NA ÁREA TRANSFRONTERIZA DO BAIXO
33-074-MRR
MIÑO. PARQUE TRANSFRONTERIZO DA AMIZADE CERVEIRA TOMIÑO
51-046-MRR ACONDICIONAMIENTO DE ESTRADAS CONVENCIONAIS PARA A MELLORA DA ACCESIBILIDADE NO RURAL

1

1

12.300.000

1

1

5.800.000

1

1

10.800.000

1

1

91.000.000

51-047-MRR APARCADOIROS DISUASORIOS, CON PUNTOS DE RECARGA ELÉCTRICA

2

6

12.500.000

51-048-MRR EXECUCIÓN DE SENDAS PEATONAIS E CICLISTAS PARA O FOMENTO DA MOVILIDADE SOSTIBLE

2

6

91.750.000

51-049-MRR ESTACIONS INTERMODAIS

2

6

40.000.000

51-051-MRR PLATAFORMAS RESERVADAS PARA O TRANSPORTE PÚBLICO

2

6

25.000.000

51-053-MRR DIXITALIZACIÓN E INNOVACIÓN EN MATERIA DE ESTRADAS DE GALICIA

4

11

9.500.000

51-054-MRR CONEXIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRAIS E CENTROS LOXÍSTICOS COA REDE TRANSEUROPEA DE TRANSPORTE

2

6

84.870.000

51-055-MRR IMPLANTACIÓN NOS CENTROS LOXÍSTICOS DE APARCADOIROS SEGUROS PARA TRANSPORTE DE MERCADERÍAS PERIGOSAS

2

6

10.000.000

51-056-MRR REXENERACIÓN URBANA DE TRAVESÍAS DA REDE AUTONÓMICA DE CARRETERAS
DIXITALIZACIÓN DA ESTRADA E DO SEU ENTORNO E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA A XESTIÓN DAS ESTRADAS
51-214-RTF
AUTONÓMICAS
51-228-RTF MEDIDAS DE FOMENTO DA MOBILIDADE URBANA E INTERURBANA SOSTIBLE: SENDAS PEONÍS E CICLISTAS

1

2

38.060.000

1

1

4.050.000

1

1

15.368.044

51-229-RTF

1

1

1.000.000

54-050-MRR CPI PARA O DESENVOLVEMENTO DE NOVOS SERVIZOS BAIXO DEMANDA MEDIANTE CONDUCCIÓN AUTÓNOMA E/OU SEMIAUTÓNOMA

2

6

20.000.000

55-016-MRR REFORZO DE MEDIOS DE EXTINCIÓN
RENOVACIÓN DO PARQUE DE VEHÍCULOS MOBIL DOS AXENTES FACULTATIVOS MEDIO AMBIENTAIS, FORESTAIS E PERSOAL TÉCNICO
55-028-MRR
DOS DISTRITOS FORESTAIS DE GALICIA DE APOIO Á DIRECCIÓN TÉCNICA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.
56-184-MRR PROGRAMA DE ACTUACIONS DE I+D PARA A PRODUCCIÓN DE H2 VERDE E SEU USO EN APLICACIONES DE MOVILIDADE
DIXITALIZACIÓN DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO, INCLUÍNDO ACTUACIÓNS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN TEMPO REAL,
57-052-MRR
TICKETING, XESTIÓN DE MOVILIDADE, ANÁLISIS DA INFORMACIÓN E CIBERSEGURIDADE
57-168-MRR PLAN DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DIXITAL E SOSTIBLE. E-MOBILITY

2

6

5.400.000

2

6

6.450.000

3

9

4.500.000

2

6

15.500.000

2

6

NODOS DE COMUNICACIÓN INTERMODAL
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CADEA DE VALOR 2 - Movilidade sostible
Referencia

Nome do proxecto

73-177-MRR

PROGRAMAS DE APOIO PARA AO IMPULSO DA FABRICACIÓN DE CONVERTIDORES E EQUIPOS DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA PARA A
ELECTRIFICACIÓN NO SECTOR DA AUTOMOIÓN

PNRTR
Palanca Compoñente
2

Investimento
económico
(euros)

6

30.000.000

CADEA DE VALOR 3 - Hubs de innovación, industria 4.0 e TICS
Referencia

Nome do proxecto

Investimento
económico
(euros)

PNRTR
Palanca Compoñente

12-154-MRR POSTO DIXITAL AVANZADO DO EMPREGADO PÚBLICO

4

11

22.300.000

12-155-MRR EXPEDIENTE DIXITAL DO EMPREGADO PÚBLICO

4

11

10.000.000

12-157-MRR DATA CENTER E ESTRATEXIA CLOUD DO SECTOR PÚBLICO

4

11

100.000.000

12-176-MRR PLAN DE ADOPCIÓN DA IA NO SECTOR PÚBLICO

6

16

50.000.000

12-206-RTF

4

11

16.000.000

13-156-MRR PLAN SENDA III. DIXITALIZACIÓN DA XUSTIZA

REFORZO DAS CANLES E MEDIOS DIXITALIS DO SECTOR PÚBLICO

4

11

35.000.000

15-009-MRR PROXECTO NÓS. INTELIXENCIA ARTIFICIAL AO SERVIZO DA LINGUA GALEGA

6

16

15.500.000

31-204-MRR ACCESO DOS MAIORES ÁS NOVAS TECNOLOXÍAS

8

22

1.400.000

32-158-MRR PLAN DE DESENVOLVEMENTO DO MARCO GALEGO DE COMPETENCIAS DIXITAIS

7

19

20.000.000

32-171-MRR PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIXITAL DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA

8

23

25.000.000

32-210-RTF

POSTA EN MARCHA DO MARCO DE COMPETENCIAS DIXITAIS

7

19

4.000.000

32-240-RTS

FERRAMENTA XESTIÓN SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA

4

11

5.700.000

42-007-MRR MELLORA DA CONECTIVIDADE NOS CENTROS DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN

9

24

50.000.000

42-012-MRR TRANSFORMACIÓN DIXITAL DOS CENTROS EDUCATIVOS E FORMACIÓN

7

21

250.000.000

42-159-MRR PLAN DE IMPULSO Á EDUCACIÓN DIXITAL

7

19

100.000.000

43-004-MRR CULTURA_CIRCULAR. ESTRATEXIA DE DIXITALIZACIÓN DE CONTIDOS E PRODUCTOS DIXITAIS GALEGOS

4

11

10.000.000

43-008-MRR MUSEO +

9

24

10.000.000

44-045-MRR MARKET PLACE DE PRODUCTOS PESQUEIROS

1

3

3.500.000

44-191-MRR PLAN DE MODERNIZACIÓN E DIXITALIZACIÓN EN 75 INFRAESTRUTURAS DEPORTIVAS EN CONCELLOS

9

26

15.000.000

52-095-MRR PLATAFORMA URBANÍSTICA DIXITAL DE GALICIA: ATA A TRAMITACIÓN INTEGRAL DO FORMULACIÓN TERRITORIAL E URBANÍSTICO

4

11

5.000.000
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CADEA DE VALOR 3 - Hubs de innovación, industria 4.0 e TICS
Referencia

Nome do proxecto

Investimento
económico
(euros)

PNRTR
Palanca Compoñente

52-097-MRR MELLORA DA INFORMACIÓN XEOGRÁFICA TERRITORIAL DE REFERENCIA
AMPLIACIÓN DA REDE CORPORATIVA DE COMUNICACIÓNS MÓBILES DIXITAIS DE EMERGENCIA E SEGURIDADE DE GALICIA (RESGAL55-017-MRR
TETRA) EN ESPECIAL NAS ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN E RISCOO DE INCENDIOS FORESTAIS
55-018-MRR MELLORA E RENOVACIÓN DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS Á PREVENCIÓN E EXTINCIÓN

4

11

4.500.000

2

6

3.150.000

2

4

4.900.000

55-024-MRR IA EN LA GESTIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS

4

11

2.300.000

56-099-MRR TECNOLOXÍAS DAS COMUNICACIÓNS CUÁNTICAS

6

17

139.378.000

56-101-MRR DIXITALIZACIÓN INDUSTRIA FORESTAL

5

12

4.000.000

56-112-MRR CONSOLIDACIÓN DA REDE GALEGA DE HUBS DE INNOVACIÓN DIXITAL

5

15

36.500.000

56-178-MRR CENTRO GALEGO DE DESEÑO PARA A TRANSFORMACIÓN DIXITAL E SOSTIBLE: DIFERENZA

5

12

7.000.000

56-181-MRR INSTRUMENTACIÓN E COMPUTACIÓN PARA OS NOVOS DESAFÍOS DA FÍSICA DE ALTAS ENERXÍAS E ASTROFÍSICA

6

17

4.000.000

56-182-MRR MATERIAIS CON FUNCIONALIDADES AVANZADAS PARA UNNA NOVA TRANSFORMACIÓN TECNOLÓXICA (MAT-GAL)

6

17

3.000.000

56-211-RTF

IMPULSO Á INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TECNOLOXÍAS CUÁNTICAS
LABORATORIO 5G E SISTEMA DE CIBERSEGURIDADE DAS TELECOMUNICACIÓNS NO POLO AEROESPACIAL DE GALICIA UBICADO EN
56-212-RTF
ROZAS (LUGO)
57-153-MRR PLAN DE GOBERNO E ADMINISTRACIÓN INTELIXENTE

6

17

15.000.000

5

15

6.800.000

4

11

49.000.000

57-167-MRR GALICIA NETLAND

5

15

104.000.000

57-173-MRR CENTRO DE CIBERSEGURIDADE DE GALICIA

5

15

50.000.000

57-175-MRR ECOSISTEMA GOBTECH
CIDADE DAS TIC: IMPULSO DUN POLO TIC E DE INNOVACIÓN DIXITAL DE REFERENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL NA
57-179-MRR
CORUÑA.
57-209-RTF IMPULSO Á ADOPCIÓN DE TECNOLOXÍAS DISRUPTIVAS

5

13

20.000.000

6

17

55.000.000

5

15

11.000.000

57-252-MRR PLAN DE CONECTIVIDADE AVANZADA PARA O SECTOR PÚBLICO GALEGO

4

11

50.000.000

71-032-MRR IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN VENCELLDOS AO COÑECEMENTO DOS RECURSOS FORESTAIS

4

11

1.000.000

71-215-RTF

4

11

800.000

74-029-MRR RURAL DIXITAL: DIXITALIZACIÓN E MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DO SECTOR PRIMARIO GALEGO

2

6

54.600.000

74-217-RTF

5

13

5.000.000

5

14

35.000.000

FOMENTO DA DIXITALIZACIÓN DO SECTOR FORESTAL
INCENTIVOS PARA O FOMENTO DA INTERNACIONALIZACIÓN DIXITAL

76-170-MRR PLAN DE CULTURA E TURISMO INTELIXENTE
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CADEA DE VALOR 4 - Cadeas Mar-Industria, Agroalimentaria e crecemento cohesionado
Referencia

Nome do proxecto

Investimento
económico
(euros)

PNRTR
Palanca Compoñente

31-060-MRR PROXECTO TALENTO INTERXENERACIONAL

8

22

2.100.000

31-148-MRR PLAN DE MELLORA DA ACCESIBILIDADE NOS CONCELLOS DE GALICIA

8

22

2.500.000

31-150-MRR COMBATIR A EXCLUSIÓN TERRITORIAL

8

22

18.000.000

31-202-MRR ADMINISTRACIÓN MÁIS ACCESIBLE PARA AS PERSOAS CON DISCAPACIDADE

8

22

500.000

31-203-MRR DESPLIEGUE DOS EQUIPOS DE VALORACIÓN POR TODO O TERRITORIO DE GALICIA
APOIO E REACTIVACIÓN DO EMPREGO FEMININO, A TRAVÉS DE FÓRMULAS DE AUTOEMPREGO OU EMPRENDEMENTO, en ESPECIAL
31-238-RTS
AO AFECTADO POLA CRISE DERIVADA DA COVID-19
31-239-RTS FOMENTO DA CONCILIACIÓN E CORRESPONSABILIDADE
LOITA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, A TRATA DE SERES HUMANOS CON FIN DE EXPLOTACIÓN SEXUAL E PROMOCIÓN DE
31-242-RTS
RECURSOS PARA MULLERES EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDADE
31-243-RTS MEDIDAS DE INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN A LAS MULLERES EN EL ÁMBITO LOCAL

8

22

2.050.000

8

23

7.000.000

8

23

5.250.994

8

23

550.000

8

23

850.000

31-244-RTS

MEDIDAS DE APOIO Á INCLUSIÓN SOCIOLABORAL ESPECÍFICAS DA ESTRATEXIA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE GALICIA

8

23

13.751.342

31-245-RTS

RECURSOS INTEGRAIS PARA MULLERES EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDADE

8

23

2.800.000

31-246-RTS

INSERCIÓN LABORAL DE MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO

8

23

550.000

ACCIÓNS ESPECÍFICAS DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR
PROXECTO XUVENTUDE SEN BARRERAS. MODERNIZACIÓN E DIXITALIZACIÓN DOS CENTROS XUVENILES PARA CREAR ESPAZOS DE
31-248-MRR
OCIO E DE FOMENTO DE CAPACIDADES PARTICIPATIVOS E INCLUSIVOS
32-013-MRR IMPULSO ÁS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO RESILIENTES, INCLUSIVAS E IGUALITARIAS.

8

23

2.740.914

7

21

1.200.000

8

23

64.500.000

32-014-MRR POLOS DE EMPRENDIMENTO RURAL

5

13

155.520.000

32-236-RTS

PROGRAMA DE RESCATE DAS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS AFECTADAS POLA CRISE DA COVID-19.

8

23

34.567.970

32-237-RTS

PROGRAMA DE AXUDAS PARA A CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES DE RELEVO

8

23

1.000.000

32-241-RTS

AXUDAS A TRABALLADORES POR CONTA ALLEA ESPECIALMENTE AFECTADOS POLA CRISE DERIVADA DA COVID 19

8

23

3.000.000

42-010-MRR REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS PÚBLICAS

1

2

190.000.000

42-113-MRR PLAN ESTRATÉXICO DE IMPULSO Á FORMACIÓN PROFESIONAL

7

20

78.000.000

42-221-MRR MODERNIDADE E EQUIDADE DO SISTEMA EDUCATIVO

7

21

23.000.000

42-235-RTF

7

21

4.000.000

42-257-MRR DESENVOLVEMENTO DO SECTOR PS-1 DO CAMPUS DO MAR DA ETEA EN VIGO

7

21

6.330.000

43-001-MRR A NOSA PEGADA. REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E ESPAZOS EMBLEMATICOS

1

2

60.000.000

31-247-RTS

ACTUACIONS DE REFORMA E MELLORA DE CENTROS EDUCATIVOS
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CADEA DE VALOR 4 - Cadeas Mar-Industria, Agroalimentaria e crecemento cohesionado
Referencia

Nome do proxecto

Investimento
económico
(euros)

PNRTR
Palanca Compoñente

43-003-MRR CONFÍN DOS VERDES CASTROS

1

2

12.000.000

43-005-MRR CULTURA EMERXENTE. ESTRATEXIA DE CREACIÓN E DIFUSIÓN DE CONTIDOS CULTURAIS EMERXENTES

7

21

20.000.000

43-011-MRR RIBEIRA SACRA

5

14

40.000.000

43-169-MRR ECOSISTEMA DIXITAL DE GALICIA NA SEMÁNTICA

5

15

25.000.000

44-193-MRR INFRAESTRUTURAS DEPORTIVAS SEGURAS E SOSTIBLES
ADQUISICIÓN E REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN CONXUNTOS HISTÓRICOS CON DESTINO A VIVIENDAS EN ALUGUEIRO E OUTROS
45-090-MRR
USOS
45-249-MRR ADQUISICIÓN E URBANIZACIÓN DE SOLO EN SAN PAIO DE NAVIA (VIGO) PARA DESTINARLO A VIVENDA PROTEXIDA

9

26

11.933.483

1

2

10.000.000

1

2

20.000.000

45-250-MRR BOLSAS Á ACCESIBILIDADE PARA VIVENDAS DE TITULARIDAD PRIVADA

1

2

10.000.000

52-161-MRR "GALICIA - SMART LAND"

4

11

60.000.000

53-251-MRR DESENVOLVEMENTO DE ACTUACIONS DE SOLO EMPRESARIAL

5

13

50.000.000

55-019-MRR BOA GOBERNANZA EN MONTES DE PROPIEDAD COLECTIVA

1

3

8.000.000

55-162-MRR RURAL 4.0

4

11

50.000.000

55-232-RTF

ELABORACIÓN DO INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN AGRARIA: MAPA DE USOS AGROFORESTAIS DE GALICIA.

2

4

1.400.000

56-091-RTF

CONSOLIDACIÓN DO SECTOR BIOTECNOLÓXICO A TRAVÉS DE PROXECTOS DE I+D+I E INVERSIÓN (PROGRAMA CONSOLIDA BIO),

5

12

3.000.000

56-103-MRR PLANTA PILOTO DE NUEVOS MATERIAIS DERIVADOS DA MADEIRA

5

12

4.000.000

56-110-MRR POLO AEROESPACIAL DE GALICIA
NOVAS TECNOLOXÍAS DE OBSERVACIÓN DO MEDIO MARINO APLICADAS Á AVALIACIÓN E O SEGUIMENTO DO SEU ESTADO AMBIENTAL
56-183-MRR
E Á MELLORA DA XESTIÓN DOS SEUS MÚLTIPLES USOS.
56-219-RTF IMPULSO DA INNOVACIÓN NO SECTOR AUDIOVISUAL E DO VIDEOXOGO

5

12

533.200.000

2

4

40.000.000

9

25

9.600.000

57-174-MRR IMPULSO AO GAIÁS-TECH E AOS NODOS DE ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓXICA

6

17

25.000.000

71-027-MRR MELLORA E MODERNIZACIONES DEL REGADÍO NAS COMUNIDADES REGANTES DA LIMIA- OURENSE

2

5

34.000.000

72-163-MRR LONXAS 4.0

1

3

15.000.000

74-015-MRR OPTIMIZACIÓN DA XESTIÓN DOS RECURSOS NATURAIS E DA PROTECCIÓN AMBIENTAL NAS EXPLOTACIÓNS AGROGANADEIRAS

1

3

94.600.000

74-213-RTF

APOIO Á DIXITALIZACIÓN DE PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS AFECTADAS POLAS RESTRICCIÓNS DA PANDEMIA

5

13

10.400.000

74-216-RTF

AXUDAS Á INVERSIÓN PRODUCTIVA DAS PYMES

5

13

11.000.000

74-218-RTF

MEDIDAS DE IMPULSO E CONSOLIDACIÓN DO SECTOR BIOTECNOLÓXICO

6

17

4.000.000
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CADEA DE VALOR 4 - Cadeas Mar-Industria, Agroalimentaria e crecemento cohesionado
Referencia

Nome do proxecto

SERVIZO DE APOIO E ASISTENCIA TÉCNICA A PEMES EN SOSTENIBILIDADE E DIXITALIZACIÓN E EN TEMÁTICAS DE ESPECIAL
NECESIDADE FROITO DO IMPACTO DA COVID-19
75-172-MRR MARKETPLACE GALICIA CALIDADE
74-220-RTF

Investimento
económico
(euros)

PNRTR
Palanca Compoñente
5

13

3.600.000

5

13

15.000.000

76-187-MRR PLAN DE DINAMIZACIÓN DO ENOTURISMO NAS COMARCAS VITIVINÍCOLAS DE MONTERREI, O RIBEIRO E VALDEORRAS

5

14

6.823.900

76-188-MRR PLAN DE RECUPERACIÓN E LOITA CONTRA A DESPOBLACIÓN EN CONCELLOS DE MENOS DE 5.000 HABITANTES

1

1

8.000.000

76-222-RTF

5

14

10.000.000

76-253-MRR MITIGACIÓN DO IMPACTO SOCIAL E ECONÓMICO DA CRISE NO SECTOR TURÍSTICO

3

7

18.000.000

57-071-MRR GALICIA – SMART TRIP

6

16

15.000.000

MEDIDAS DE IMPULSO DO SECTOR TURÍSTICO

CADEA DE VALOR 5 - Sanidade e modos de vida saudable, nova economía dos coidados
Referencia

Nome do proxecto

Investimento
económico
(euros)

PNRTR
Palanca Compoñente

31-057-MRR PROXECTO CENTRO DE DÍA ITINERANTE

8

22

1.350.000

31-058-MRR CREACION DUN CENTRO DE COIDADOS INTERMEDIOS E CONVALENCENCIA PARA PACIENTES USUARIOS DE RESIDENCIAS

8

22

7.600.000

31-059-MRR PROXECTO DE MODERNIZACIÓN E HUMANIZACIÓN DOS PUNTOS DE ENCONTRO FAMILIAR

8

22

2.100.000

31-061-MRR PROXECTO XENERANDO CULTURA DE ACOLLEMENTO
PROXECTO DE TRÁNSITO Á VIDA ADULTA, AUTONOMÍA E EMANCIPACIÓN PARA MOZOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDADE EN ZOAS
31-062-MRR
NO URBANAS
DESENVOLVEMENTO E IMPLEMENTACIÓN NOS CENTROS RESIDENCIAIS DUN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN FÍSICA BASEADO EN
31-063-MRR
REALIDADE VIRTUAL INVERSIVA NON OCLUSIVA
31-136-MRR MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DOS SERVICIOS SOCIAIS

8

22

290.000

8

22

1.350.000

8

22

1.800.000

4

11

2.000.000

31-137-MRR CASAS NIÑO E CASAS DO MAIOR
PROMOCIÓN DE RECURSOS ESTABLES DE ATENCIÓN Á PERSOAS SEN FOGAR E OUTRAS FORMAS DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL EN
31-139-MRR
GALICIA (PROXECTO NA CASA)
31-140-MRR COHOUSING
CREACIÓN DE NOVOS EQUIPAMIENTOS SOCIAIS DE ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES OU CON DISCAPACIDADE, E REMODELACIÓN E
31-141-MRR
ADAPTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS EXISTENTES, TITULARIDADE DE ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL
31-142-MRR PLAN INTEGRAL DE DOTACIÓN DE RECURSOS DE TELEASISTENCIA AVANZADA E VIVENDAS CONECTADAS

8

22

12.000.000

8

22

8.300.000

8

22

12.000.000

8

22

13.000.000

8

22

16.650.000
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CADEA DE VALOR 5 - Sanidade e modos de vida saudable, nova economía dos coidados
Referencia

Nome do proxecto

Investimento
económico
(euros)

PNRTR
Palanca Compoñente

31-143-MRR MODERNIZACIÓN DA FLOTA DE VEHÍCULOS DOS CENTROS TITULARIDADE DE ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL

8

22

4.650.000

31-144-MRR PROXECTO PILOTO “PROGRAMA DE COIDADOS PORTA A PORTA”

8

22

9.600.000

31-145-MRR PROXECTO “TELÉFONO CONTRA A SOIDADE NON DESEXADA”

8

22

600.000

31-146-MRR EQUIPAMIENTO DE ALTA TECNOLOXÍA PARA LA ATENCIÓN Á PARÁLISE CEREBRAL EN CENTROS DE REFERENCIA

8

22

2.000.000

31-147-MRR PROXECTO “CASAS DEL MAIOR” NO RURAL

8

22

2.200.000

31-149-MRR PLAN DE INVESTIMENTOS PARA A CONTRUCIÓN, REFORMA O AMPLIACIÓN DE EQUIPAMIENTOS SOCIAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS

8

22

18.520.000

31-151-MRR ACOMPAÑAMENTO DA VIDA SOSTIBLE RURAL

8

22

9.300.000

31-152-MRR INC-CONECTA (INCLUSIÓN SOCIAL TELEMÁTICA)

8

22

600.000

31-160-MRR MODELO DE NOVA XERACIÓN DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

6

18

50.000.000

31-194-MRR MELLORA EFICIENCIA ENERXÉTICA DE CENTROS SOCIAIS
CONSTRUCIÓN RESIDENCIA DE PERSOAS MAIORES AO ABEIRO NOVO DUN MODELO ASISTENCIAL NUNHA ZONA CON ESCASOS
31-195-MRR
RECURSOS DE ESA TIPOLOXÍA
31-196-MRR REMODELACIÓN DOS CENTROS PÚBLICOS DE SERVIZOS SOCIAIS PARA CUIDADOS DE LONGA DURACIÓN
DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO DIXITAL PARA OS CENTROS PÚBLICOS DE SERVIZOS SOCIALES DESTINADOS A COIDADOS DE LONGA
31-197-MRR
DURACIÓN
31-198-MRR DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA OS CENTROS PÚBLICOS DE SERVICIOS SOCIAIS DESTINADOS A COIDADOS DE LONGA DURACIÓN
MELLORA DE INFRAESTRUCTURAS RESIDENCIAIS NO EIDO DO ACOLLEMENTO FAMILIAR ESPECIALIZADO DE NENOS, NENAS E
31-199-MRR
ADOLESCENTES
31-200-MRR DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA OS CENTROS RESIDENCIALES NO EIDO DOS NENOS, NENAS E ADOLESCENTES

1

2

39.913.242

8

22

10.000.000

8

22

30.460.000

8

22

13.200.000

8

22

1.400.000

7

21

7.300.000

8

22

1.900.000

31-201-MRR DIXITALIZACIÓN DOS CENTROS RESIDENCIAIS NO EIDO DOS NENOS, NENAS E ADOLESCENTES

7

21

1.400.000

41-115-MRR PLAN DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA

6

18

50.000.000

41-116-MRR AUTOMATIZACIÓN DA DISPENSACIÓN DA UNIFORMIDADE

6

18

20.000.000

41-117-MRR CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SAÚDE MENTAL DE GALICIA

6

18

50.000.000

41-118-MRR DIXITALIZACION DE SALAS DE RX DE ATENCION PRIMARIA

6

18

3.000.000

41-119-MRR DIXITALIZACIÓN E AUTOMATIZACIÓN INTEGRAL DA FARMACIA HOSPITALARIA
XESTION INTEGRAL DIXITAL DAS CENTRAIS DE ESTERILIZACION DOS CENTROS HOSPITALARIOS E DOS PUNTOS DE ESTERILIZACION
41-120-MRR
FÓRA DEL QUIRÓFANO
41-121-MRR REFORMA HOSPITAL GIL CASARES

6

18

20.000.000

6

18

45.000.000

6

18

50.000.000

Estratexia para a transformación de Galicia

94

CADEA DE VALOR 5 - Sanidade e modos de vida saudable, nova economía dos coidados
Referencia

Nome do proxecto

CONSTRUCCIÓN DUN EDIFICIO E DOTACIÓN DOS RECURSOS NECESARIOS PARA A CREACIÓN DUN CENTRO DE INVESTIGACIÓN E
FABRICACIÓN DE TERAPIAS CELULARES AVANZADAS EN GALICIA
41-123-MRR NOVO CENTRO DE DOACIÓN DE SANGUE, ÓRGANOS E TEXIDOS
41-122-MRR

Investimento
económico
(euros)

PNRTR
Palanca Compoñente
6

18

25.000.000

6

18

11.000.000

41-124-MRR TRANSFORMACIÓN DIXITAL DA SANIDADE GALEGA E CENTRO INTEGRAL DE ASISTENCIA SANITARIA E TECNOLOXÍA

6

18

105.000.000

41-125-MRR ACTUACIONS NO CHUO (OURENSE)

6

18

62.500.000

41-126-MRR ACTUACIONS NO CHUS (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

6

18

50.000.000

41-127-MRR ACTUACIONS EN FERROL

6

18

44.000.000

41-128-MRR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DESTINADO AO BLOQUE QUIRÚRGICO

6

18

25.500.000

41-129-MRR AMPLIACIÓN DE MONTECELO (PONTEVEDRA)

6

18

156.147.820

41-130-MRR DESENVOLVEMENTO DUN PLAN FUNCIONAL HOSPITAL ALVARO CUNQUEIRO

6

18

16.600.000

41-131-MRR EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA

6

18

42.000.000

41-132-MRR HOSPITAL DA MARIÑA (BURELA)

6

18

21.000.000

41-133-MRR NOVO CHUAC (A CORUÑA)
CREACIÓN DUNHA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL QUE ALBERGUE UN CENTRO DE PROTONTERAPIA PARA MELLORAR AS
41-134-MRR
TECNOLOXÍAS DO TRATAMIENTO CONTRA O CANCRO
41-207-RTF ACTUALIZACIÓN DA PLATAFORMA TIC SANITARIA

6

18

296.000.000

6

18

45.000.000

6

18

17.840.000

41-233-RTF

ACTUACIONS DE REFORMA E MELLORA DOS CENTROS SANITARIOS DE GALICIA

6

18

45.660.000

41-234-RTF

ACTUACIONS DE MELLORA DO EQUIPAMIENTO DOS CENTROS SANITARIOS

6

18

37.000.000

56-111-MRR SECTOR SAÚDE: I+D EN DESCUBRIMIENTO DE FÁRMACOS NA BUSINESS FACTORY MEDICINES

5

12

78.500.000

56-114-MRR PLAN DE SECUENCIACIÓN MASIVA

6

18

13.000.000

56-135-MRR CREACION DUN NOVO CENTRO DE INVESTIGACION SANITARIA

6

18

20.000.000

56-205-RTF

6

18

13.000.000

ACTUACIONS DE I+D+I VINCULADAS AO EIDO SANITARIO
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CSR 2019 e 2020 e aliñamento cos proxectos ENGG
Nº de
Proxectos

Aliñamento cos obxectivos de desenvolvemento sostible 2019
2019.1.2 Tomar medidas para fortalecer el marco presupuestario en todos los niveles de
gobierno
2019.1.3 Tomar medidas para fortalecer el mrco de contratación pública en todos los niveles de
gobierno

-

2019.1.4 Preservar la sostenibilidad del sistema público de pensiones
2019.2.1 Garantizar que los servicios de empleo sean capaces de proporcionar un apoyo efectivo
2019.2.2 Garantizar que los servicios sociales sean capaces de proporcionar un apoyo efectivo
2019.2.3 Favorecer la transición hacia contratos indefinidos
2019.2.4 Simplificación del sistema de incentivos a la contratación
2019.2.5 Mejorar el apoyo a las familias
2019.2.6 Reducir la fragmentación del sistema nacional de asistencia al desempleo
2019.2.7 Subsanar las carencias en la cobertura de los regímenes autonómicos de renta mínima
2019.2.8 Reducir el abandono escolar prematuro
2019.2.9 Mejorar los resultados educativos, teniendo en cuenta las disparidades regionales

10
14
1
26
2

2019.2.10 Incrementar la cooperación entre los sectores educativo y empresarial con vistas a
mejorar las capacidades y cualificaciones demandadas en el mercado laboral
2019.2.11 Incrementar la cooperación entre los sectores educativo y empresarial con vistas a
mejorar las capacidades y cualificaciones especialmente en el ámbito de las TICs

2

2019.3.1 Centrar la política económica de inversión en el fomento de la innovación
2019.3.2 Centrar la política económica de inversión en la eficiencia en el uso de los recursos
2019.3.3 Centrar la política económica de inversión en la eficiencia energética
2019.3.4 Centrar la política económica de inversión en la mejora de las infraestructuras
ferroviarias para el transporte de mercancías

65
16
68

2019.3.5 Centrar la política económica de inversión en la ampliación de las interconexiones
eléctricas con el resto de la Unión, teniendo en cuenta las disparidades regionales
2019.3.6 Mejorar la eficacia de las políticas de apoyo a la investigación y la innovación
2019.4.1 Avanzar en la aplicación de la Ley de garantía de la unidad de mercado, velando
porque, a todos los niveles de gobierno, las normas por las que se rigen el acceso a las
actividades económicas y su ejercicio sean coherentes con los principios de dicha ley
2019.4.2 Avanzar en la aplicación de la Ley de garantía de la unidad de mercado, velando
porque, mejorando la cooperación entre las administraciones

-

2

1

1
40

Sen aliñar

Total
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Nº de
Proxectos

Aliñamento cos obxectivos de desenvolvemento sostible 2020
2020.1.1 Adoptar todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de
salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para combatir la pandemia del covid-19,
sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz
2020.1.2 Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas presupuestarias
destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la
sostenibilidad de la deuda, al tiempo que se fomenta la inversión
2020.1.3 Reforzar la capacidad de resiliencia del sistema sanitario en lo relativo a los
trabajadores sanitarios y los productos médicos y las infraestructuras esenciales
2020.2.1 Respaldar el empleo mediante medidas encaminadas a preservar los puestos de trabajo
2020.2.2 Respaldar el empleo mediante incentivos eficientes a la contratación
2020.2.3 Respaldar el empleo mediante el desarrollo de capacidades
2020.2.4 Reforzar la protección por desempleo, en particular para los trabajadores atípicos
2020.2.5 Mejorar la cobertura y la adecuación de los regímenes de renta mínima
2020.2.6 Mejorar la cobertura y la adecuación de los regímenes de apoyo a la familia
2020.2.7 Mejorar el acceso al aprendizaje digital
2020.3.1 Asegurar la aplicación efectiva de las medidas encaminadas a proporcionar liquidez a
las pymes y a los trabajadores autónomos, particularmente evitando retrasos en los pagos
2020.3.2 Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzadas
de desarrollo
2020.3.3 Promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica
2020.3.4 Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, particularmente en el fomento
de la investigación e innovación
2020.3.5 Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, particularmente en la
producción y utilización de fuentes de energía limpias y eficientes, la infraestructura energética
2020.3.6 Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, particularmente en la gestión de
los recursos hídricos y de los residuos
2020.3.7 Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, particularmente en el transporte
sostenible
2020.4.1 Mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno
2020.4.2 Reforzar el marco de contratación pública para respaldar la recuperación de forma
eficiente
Sen aliñar

Total
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29
2
5
38
6
7
22
45
26
17
24
2
17
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ANEXO II
Matriz de encadramento lóxico de proxectos ENGG
Dada a referencia obrigada ao PRTR, realizouse unha matriz de coherencia entre os proxectos
presentados, agrupados por cadeas de valor e o antedito plan, na medida en que este parte de
catro eixos transversais, a saber España, verde, España Dixital, España cohesionada e unha
España sen brecha de xénero, e por tanto procede establecer un criterio asignativo a efectos de
recollelos nun ou outro eixe dado o seu carácter transversal.
Elaboramos esta matriz de coherencias para clasificar cada proxecto, en especial nos casos nos
que hai varios compoñentes transversais.

cadea
Obx. Prox

Innovación

Economia circular
e transic
enerxética
1

Movilidade
sostible
2

Mar-industria,
Innovación, TICS e
agroalimentación
industria 4.0
e cohesion
3
4

Sanidade, vida
saludable y nec
5

Dixitalización

1

2

3

4

5

Cohesión

1

2

3

4

5

Efic enerxética

1

2

3

4

5

Forestal/Turismo

1

2

3

4

5

Podemos apreciar o sentido da mesma é o seguinte en base a varios exemplos.




se temos un proxecto de economía circular que ten un importante compoñente
transversal en innovación, o proxecto asignarase á cadea 1. Economía circular e
transición enerxética e non á 3. Innovación, TICS e industria 4.0.
se temos un proxecto de aproveitamento forestal baseado na innovación, o proxecto
asignarase á cadea de valor 3. Innovación, TICS e industria 4.0.
se temos un proxecto de turismo sostible baseado no turismo agroalimentario, debería
encadrarse na cadea 3 Mar-industria, agroalimentario e cohesión.
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ANEXO III
Retos Estratéxicos de Galicia no Borrador de PEG 21-30
Como indica a parte de definición estratéxica de este documento, a ENGG non é un novo
documento de definición estratéxica nin se elabora de xeito illado respecto ao desenvolvido ata
o de agora en materia de planificación estratéxica, senón que se encaixa nos obxectivos
estratéxicos do Plan Estratéxico de Galicia (PEG 15-20), e na definición de estratéxica do
borrador de PEG 21-30 que estaba en plena fase de debate público no intre de aparición da
pandemia.
As prioridades estratéxicas están ahí, e sobre elas se incardina agora esta relación de proxectos
coa lóxica Next Generation.
De seguido recollemos a relación de retos definidos tras o proceso participativo culminado en
xaneiro de 2020 de cara a elaboración do PEG 21-30, compre sinalar que tanto os eixos como
os retos son provisionais en tanto non se aprobe definitivamente o antedito PEG e que de seguro
completaranse con xurdidos dos efectos da pandemia tanto no eido sociosanitario como
económico:

EIXO 1. O RETO DEMOGRÁFICO
PRIORIDADE 1.1: ACADAR UN NIVEL DE EMPREGO ELEVADO E DE CALIDADE, QUE GARANTA
O EQUILIBRIO ENTRE A VIDA PROFESIONAL E A PRIVADA
•

Mellorar a empregabilidade das persoas desempregadas ou inactivas, especialmente
entre a poboación xuvenil e aquelas con maiores dificultades de acceso ao mercado
laboral, por medio da adquisición de experiencia profesional, da orientación para a
procura de emprego, da formación e da acreditación de competencias, fomentando
a igualdade de oportunidades. Garantir un proceso de aprendizaxe permanente ao
longo da vida laboral, en especial para as persoas traballadoras con perfís máis
elementais. Establecer condicións favorables no mercado laboral para fixar talento.
Desenvolver o marco galego de competencias dixitais.

•

Aumentar as competencias emprendedoras e impulsar a creación de empresas e
iniciativas de traballo por conta propia sustentables, facilitando a formación e o seu
financiamento, ademais de mellorar a calidade e eficiencia dos servizos de apoio e de
consolidación.

•

Mellorar a situación das persoas empregadas aumentando a calidade do emprego
mediante un emprego estable e a tempo completo e promover a progresión profesional.
Acadar unhas relacións laborais modernizadas baseadas na responsabilidade social
empresarial (RSE), nun entorno de traballo seguro, saudable e adaptado as súas
necesidades profesionais.

•

Impulsar e consolidar o desenvolvemento de políticas efectivas para que homes e
mulleres poidan harmonizar as súas responsabilidades laborais e familiares en
condicións de igualdade e eliminando os estereotipos de xénero. Fomentar medidas de
conciliación para manter no mercado laboral ás persoas con dependentes ao seu cargo,
aumentar a contratación de mulleres e eliminar a brecha salarial entre homes e mulleres.

PRIORIDADE 1.2: PROMOVER UNHA EDUCACIÓN INCLUSIVA E DE CALIDADE
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•

Acadar un rendemento escolar por enriba da media europea, reducindo aínda máis
o fracaso escolar e o abandono educativo temperán e mellorar os resultados educativos
do conxunto do alumnado, en especial do alumnado con necesidades específicas de
apoio educativo (alumnado con necesidades educativas especiais, dificultade de
aprendizaxe, altas capacidades, alumnado estranxeiro, etc.).

•

Promover unha educación igualitaria, equitativa, accesible e inclusiva eliminando os
obstáculos de acceso do alumnado ao sistema educativo galego.

•

Reforzar o sistema educativo mediante a súa adaptación aos novos retos, a
modernización, incluídas as infraestruturas, e o desenvolvemento de novas
capacidades para a economía dixital e as vocacións científicas, perfeccionando o
sistema plurilingüe. Apostar por un modelo de formación permanente do
profesorado máis vinculado á innovación e a investigación educativa, consolidando o
uso das tecnoloxías dixitais.

•

Elevar a cualificación do alumnado na FP de grao medio e superior, mellorando a
súa calidade. Aumentar a participación en formación profesional dual e aprendizaxe
práctica, establecendo unha relación directa coas empresas e axustando as
competencias impartidas á estrutura produtiva de Galicia.

•

Racionalizar e mellorar a oferta académica universitaria que dea resposta ás
necesidades do alumnado e do mercado laboral. Acadar unha maior integración das
universidades galegas co tecido económico e social, non só no ámbito da investigación,
senón tamén no ámbito da docencia e recuperar o liderado da Universidade como motor
de cambio da sociedade galega. Fomentar a colaboración entre as universidades, a
súa internacionalización e afondar na especialización dos campus. Aumentar a
transparencia e a rendición de contas das Universidades galegas.

PRIORIDADE 1.3: MELLORAR A ATENCIÓN AO BENESTAR E Á CALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS
•

Garantir o acceso gratuíto á educación preescolar.

•

Completar unha estrutura de servizos de atención das necesidades das familias para
favorecer que as persoas poidan levar a cabo o seu proxecto familiar en Galicia así como
ter o número de fillos e fillas que desexen, a través do desenvolvemento de actuacións
integrais. Impulsar políticas de conciliación para que a crianza dos fillos e fillas non
supoña unha eiva profesional para os pais e, en especial para as nais. Facilitar o
aumento de servizos extraescolares aos menores en idade escolar co gallo de facilitar
a conciliación dos pais e nais traballadoras.

•

Definir un modelo sustentable de protección social no ámbito do benestar que sexa
capaz de responder ás necesidades da cidadanía, incorporando un enfoque
especializado e, polo miúdo de xénero e territorial.

•

Promover unha cultura e sensibilidade social a favor dos dereitos e deberes da infancia
e a adolescencia, así como a súa participación activa na sociedade.

•

Mellorar a calidade de vida da xuventude galega, mellorando as súas competencias e
capacidades, incrementando o seu benestar e impulsando a participación e o
voluntariado.

•

Visibilizar e apoiar o papel das persoas maiores na súa contribución ao benestar familiar
e promover o seu empoderamento e participación social.

PRIORIDADE 1.4: MELLORAR O ACCESO Á VIVENDA E AS SÚAS CONDICIÓNS DE
HABITABILIDADE
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•

Mellorar o acceso á vivenda en propiedade ou en aluguer dos fogares, principalmente
para as persoas mozas e/ou en situación de vulnerabilidade.

•

Dar cobertura a aquelas situacións que se atopan en risco de perda da súa vivenda
habitual.

•

Promover medidas de mellora da accesibilidade, habitabilidade das vivendas, que
sexan saudables e que se adapten aos futuros cambios demográficos, ás novas
tecnoloxías e aos retos que supón o cambio climático.

•

Impulsar a renovación e rehabilitación da vivenda e a rexeneración urbana.

PRIORIDADE 1.5: FORTALECER UNHA ASISTENCIA SANITARIA ACCESIBLE E DE CALIDADE
•

Promover a atención sanitaria integral adaptada ás distintas necesidades da
poboación, aproveitando as tecnoloxías para impulsar a atención a domicilio e a
teleasistencia que permitan prestar un mellor servicio asistencial a unha poboación
avellentada e espallada no territorio.

•

Fomentar a promoción da saúde e a prevención de enfermidades e problemas de
saúde. Desenvolver, manter e implantar tecnoloxías e sistemas de información
innovadores para mellorar as labores de prevención, diagnose, tratamento, control e
xestión na sanidade.

•

Aumentar a eficiencia financeira do sistema sanitario e mellorar a xestión do capital
humano, a través dunha xestión orientada a resultados.

•

Modernizar e adecuar as infraestruturas e o equipamento sanitario ás necesidades
de pacientes e profesionais. Fomentar a I+D+i no Sistema Público de Saúde de Galicia
dirixida as necesidades dos e das pacientes co obxectivo de mellorar a súa atención e a
transferencia dos resultados á sociedade.

•

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

EIXO 2: CAMBIO CLIMÁTICO
PRIORIDADE 2.1: REDUCIR AS EMISIÓNS DE CO2 E AS ACTIVIDADES QUE SUPOÑEN A
CONTAMINACIÓN DO MEDIO NATURAL
•

Impulsar a Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050 co obxectivo de
transformar Galicia nunha rexión climáticamente neutra para o ano 2050

•

Desenvolvemento dun sector enerxético baseado maioritariamente en enerxías
renovables autóctonas co fin de acadar un modelo baixo en emisión, situando a
Galicia á cabeza no eido da enerxía eólica e seguir avanzando no sector da biomasa.
Impulsar a innovación en materia de novas enerxías limpas.

•

Implantar de forma efectiva a cultura da eficiencia enerxética en todos os ámbitos da
sociedade, reducindo a intensidade enerxética en procesos e actividades produtivas que
presenten capacidade de mellora.

•

Sector primario máis respectuoso co medio ambiente. Reducir significativamente a
dependencia, o risco e o uso dos praguicidas químicos, así coma dos abonos e
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antibióticos. Desenvolver técnicas agrícolas e pesqueiras innovadoras que protexan as
colleitas de pragas e enfermidades e impliquen un uso máis eficiente dos recursos
naturais.
•

Redución dos residuos orgánicos e inorgánicos e mellora da súa xestión, orientada
e baseada na economía circular. Impulso da economía circular ao longo de toda a
cadea de produción. Restauración de espazos degradados como consecuencia do
tratamento e almacenamento de residuos. Situar a Galicia entre as rexións de Europa
máis avanzadas en reciclaxe de todo tipo de residuos.

PRIORIDADE 2.2: GARANTIR UNHA MOBILIDADE SUSTENTABLE
•

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

•

Garantir unha transición xusta, tendo en conta as implicacións que pode ter o fomento
do transporte colectivo no sector da automoción.

•

Impulsar a intermodalidade e a conexión entre diferentes modos de transporte,
facendo especial fincapé en mellorar a accesibilidade (aparcadoiros nas inmediacións
das estacións de bus, ferrocarril, etc.), mellorar os horarios, frecuencias e conexións,
modernizar das infraestruturas e sensibilizar e formar á cidadanía en mobilidade
sustentable.

•

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

•

Promover a eficiencia no transporte tanto de viaxeiros coma de mercadorías,
mellorando as vías e as conexións comerciais existentes .

•

Eliminar os estrangulamentos nas infraestruturas de rede fundamentais. Reducir ao
mínimo posible as conxestións nos núcleos urbanos.

•

Mellorar a regulación no emprego tanto do transporte público como privado.

•

Mellora e renovación do parque de vehículos a favor de tecnoloxías máis limpas e
eficientes (fundamentalmente, a electricidade de orixe renovable).

PRIORIDADE 2.3: DESENVOLVEMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PALIAR OS EFECTOS
DO CAMBIO CLIMÁTICO
•

Consolidar o control e a observación medioambiental co fin de xerar información
axeitada que permita deseñar actuacións en liña cos obxectivos medioambientais
vixentes e ferramentas para loitar contra o cambio climático. Aumentar a capacidade en
investigación e innovación en materia de cambio climático, en especial no
desenvolvemento de modelos predictivos e de alerta temperá a través da
supercomputación .

•

Fortalecer unha resposta integral ás necesidades da poboación, territorio e
actividades económicas en materia de emerxencias, protección civil e seguridade
pública, así como fortalecer a resiliencia e a capacidade de adaptación aos riscos
relacionados co clima e os desastres naturais.

•

Prever e minimizar os danos provocados polos incendios forestais, fenómenos
hidrolóxicos e meteorolóxicos extremos e outras catástrofes medioambientais,
mellorando a prevención e defensa contra os mesmos.
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•

Reducir a vulnerabilidade da poboación e das infraestruturas e instalacións fronte
ós riscos derivados de fenómenos hidrolóxicos e meteorolóxicos extremos, tales como
secas e enchentes.

PRIORIDADE 2.4: SENSIBILIZAR Á SOCIEDADE E IMPULSAR UN MODELO DE CRECEMENTO
SOSTIBLE QUE APROBEITE AS POTENCIALIDADES DO MEDIO
•

Mellorar a capacidade de absorción de CO2 mediante unha xestión estratéxica do
noso patrimonio natural, baseada non só na conservación e protección dos
ecosistemas, senón tamén no incremento do seu número e diversidade, como
ferramenta para loitar contra o cambio climático e os seus efectos.

•

Fomentar unha xestión integral dos recursos hídricos que garanta unha protección e
conservación dos ecosistemas fluviais e mariños compatible coas actividades que
se desenvolven neles. Garantir aos cidadáns o acceso ós servicios básicos de
abastecemento, saneamento e depuración, tanto no ámbito rural como no urbano,
mellorando a eficiencia das instalacións existentes co fin de optimizar a xestión da auga
e reducir as perdas e os consumos, cunha recuperación de custos equitativa e
homoxénea.

•

Mellorar o coñecemento e a conectividade dos espazos naturais protexidos e das
especies, como piares para o desenvolvemento da Infraestrutura Verde de Galicia

•

Sensibilizar á sociedade en materia de cambio climático a través da difusión de boas
prácticas e de maior información e de máis calidade sobre a repercusión que supoñen
as súas accións.

•

Compromiso efectivo da Administración co cambio climático mediante a incorporación
de aspectos relacionados coa loita contra o cambio climático en todas as
estratexias e políticas públicas.

EIXO 3: COMPETITIVIDADE
PRIORIDADE 3.1: MELLORAR AS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN E A
ADOPCIÓN DE TECNOLOXÍAS AVANZADAS

•

Fomentar o investimento en I+D+i no sector empresarial, dinamizar a transferencia
de coñecemento ao mercado reforzando a colaboración entre os axentes do
ecosistema de I+D+i, avanzar na especialización a través da priorización en ámbitos
estratéxicos para Galicia, impulsando o liderado empresarial, especialmente das pemes,
na transformación das ideas innovadoras en produtos e servizos de alto valor engadido,
xeradores de crecemento, emprego e benestar. Apoiar o talento emprendedor en
todos os eidos (xeración, atracción e retención).

•

Apoiar os proxectos innovadores nas fases iniciais de lanzamento e a formación
empresarial dos innovadores, fomentar a cooperación de liñas innovadoras e de
investigación entre pemes.

•

Mellorar a xestión administrativa vinculada a procesos ou instrumentos de apoio á I+D+i
e incrementar a eficiencia na xestión dos recursos dispoñibles a partires da
avaliación do seu rendemento

•

Mellorar e fortalecer a capacidade investigadora, os resultados e o traballo por
proxectos da investigación universitaria galega, desenvolver un sistema de
transferencia efectivo que permita capitalizar o coñecemento xerado polo tecido
produtivo.
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•

Promover o liderado dixital fomentando o uso de novas tecnoloxías. Reforzar as
capacidades do sistema dixital galego promovendo colaboracións público – privadas
para dar resposta aos retos que xorden derivados do desenvolvemento da
transformación dixital.

PRIORIDADE 3.2: IMPULSAR UNHA SOCIEDADE DIXITAL QUE REDUNDE EN BENEFICIO DOS
CIDADÁNS E AS EMPRESAS
•

Situar a Galicia como unha rexión intelixente de referencia en Europa que facilite a
adopción de tecnoloxías dixitais de alto impacto tanto no sector público como nos
diferentes sectores económicos.

•

Asegurar que Galicia conte cos profesionais necesarios para dar resposta á
transformación dixital. Deseñar actuacións dirixidas aos profesionais e a cidadanía que
posibiliten a formación e o desenvolvemento das habilidades precisas para dar
resposta á transformación dixital.

•

Promover unha Administración dixital innovadora que permitan desenvolver un
servizo máis proactivo e personalizado á cidadanía e empresas, aberto e accesible
dende calquera lugar e en calquera momento.

•

Fomentar a incorporación de tecnoloxías innovadoras para mellorar os modelos
de prestación de servizos públicos (educación, sistema sociosanitario, xustiza, etc.) á
vez que contribúen á innovación e ao emprendemento dixital en Galicia. Aproveitar os
avances el intelixencia artificial e big data para mellorar os servizos públicos,
desenvolvendo un efecto tractor que impulse e dinamice a iniciativa privada neste eido.

•

Impulsar a adopción das tendencias tecnolóxicas en todos os sectores produtivos
como un elemento clave para potenciar a competitividade.

PRIORIDADE 3.3: IMPULSAR O CRECEMENTO E COMPETITIVIDADE DAS PEMES, A TRANSICIÓN
INDUSTRIAL E O EMPRENDEMENTO
•

Adoptar medidas para desenvolver, atraer e reter traballo cualificado.
Impulsar a creación de novas empresas favorecendo ecosistemas empresariais
innovadores que completen cadeas de valor da industria e fomentar decididamente o
espírito emprendedor.

•

Aumentar o pequeno tamaño mediano das pemes galegas, promovendo o crecemento
das empresas, e fomentar un entorno empresarial favorable impulsando o
desenvolvemento de redes e clústeres para facilitar este proceso.

•

Incrementar a competitividade das empresas galegas a través da innovación, o
desenvolvemento tecnolóxico, o auxe de sectores de alta complexidade industrial, a
transformación dixital da industria e a circularización dos procesos de negocio,
apostando pola diferenciación en base ao compoñente tecnolóxico, a calidade a o
deseño. Fomentar polos de desenvolvemento baseados nas tecnoloxías facilitadoras
chave e nas tendencias de transformación dos modelos de negocio na industria.

•

Impulsar a formación específica e a recualificación dando resposta ao desenvolvento
das competencias necesarias para afrontar a transformación industrial.

•

Garantir as mellores condicións para atraer investimento produtivo e fomentar o
aumento da base exportadora das empresas galegas, en especial as PEMEs.

•

Fomentar a competencia, facilitar o acceso aos mercados e limitar o efecto das
normativas que dependan do tamaño das empresas en termos de emprego e volume de
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negocio para fomentar o crecemento das mesmas. Remover os obstáculos
administrativos e potenciar un entorno favorable ao emprendemento.

PRIORIDADE 3.4: PROMOVER AS INFRAESTRUTURAS PRODUTIVAS E AS DE REDE
•

Impulso da conectividade de altas prestacións e sensorización do territorio. Dar un
pulo ao 5G como conectividade do futuro e favorecer a conectividade TIC necesaria para
garantir a vertebración dixital do territorio de xeito seguro e sostible.

•

Asegurar o rápido acceso dunha alta porcentaxe da poboación á rede de Vías de
Altas Prestacións. Mellorar a calidade da rede viaria para aumentar a súa
funcionalidade e seguridade viaria e adaptala á evolución da mobilidade e da tecnoloxía.

•

Impulsar solo industrial accesible mediante distintas fórmulas e acorde cos plans
territoriais, os condicionamentos loxísticos e a demanda en cada territorio, con especial
atención ás áreas transfronteirizas con Portugal. Reforzar a conectividade do solo coas
redes de comunicación, fundamentalmente alternativas ao transporte por estrada.

•

Mellorar as condicións de vida no territorio rural galego, especialmente a través
dunha mellora das infraestruturas, mellora no acceso aos servicios básicos e creación
de emprego.

PRIORIDADE 3.5: APROVEITAR AS POTENCIALIDADES DE GALICIA CARA A UN SECTOR
PRIMARIO MODERNO E COMPETITIVO
•

Aumentar a sustentabilidade das explotacións agro gandeiras mediante a formación,
a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico e a posta en valor dun produto excelente.
Posta en marcha dun plan de impulso da transformación dixital dos sectores primarios,
incorporando tecnoloxías dixitais avanzadas.

•

Fomentar a modernización e diversificación e reducir a pegada da agricultura e
gandaría no eido medioambiental.

•

Consolidar ao monte galego e ao sector forestal como estratéxico no actual contexto
de bioeconomía, economía circular e descarbonización.

•

Mellorar a competitividade do sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola, a
comercialización dos produtos do mar de cara a obter maior valor engadido e fomentar
unha pesca e marisqueo sostibles nos planos ambientais, sociais e económicos,
impulsando a mellora da seguridade e habitabilidade a bordo dos buques e os avances
na adecuación das condicións laborais e protección social do marisqueo e da miticultura.
Impulsar a profesionalización plena da actividade e avanzar na formación.

•

Impulsar e apoiar actividades alternativas de alto valor engadido buscando a
modernización, a diversificación e complementación da estrutura económica do
rural e das zonas costeiras non urbanas.

PRIORIDADE 3.6: FOMENTO DO TURISMO SUSTENTABLE E DE CALIDADE
•

Reforzar o atractivo turístico e situar a Galicia como destino único a través dun
modelo máis competitivo, sustentable e adaptado aos cambios do mercado. Integrar a
adaptación ao cambio climático na planificación sectorial do turismo e adaptar a
actividade turística para minimizar o seu impacto.
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•

Impulsar o uso turístico sostible da paisaxe. Preservación e posta en valor desde o
punto de vista turístico da paisaxe, garantindo a sustentabilidade do espazo natural a
medio e longo prazo.

•

Incrementar a dimensión económica da actividade turística para mellorar a
rendibilidade e atraer investimentos, contribuíndo a unha maior calidade do destino.
Profesionalización dos equipos directivos, como camiño para avanzar na configuración
dun modelo de xestión baseado en criterios empresariais. Mellorar a capacidade
competitiva do sector a través da innovación e das novas tecnoloxías.

EIXO 4. COHESIÓN SOCIAL E TERRITORIAL
PRIORIDADE 4.1: FACER QUE O CRECEMENTO CHEGUE A TODOS, EN ESPECIAL AOS MAIS
DESFAVORECIDOS
•

Consolidar un sistema de garantía de ingresos orientado a que as persoas con
carencia ou escaseza de recursos económicos en situación ou risco de exclusión social
poidan acceder aos recursos básicos.

•

Promover a participación social e laboral plena das persoas en situacións de
vulnerabilidade ou exclusión, a través dunha intervención centrada na persoa,
orientada a posibilitar o acceso aos servizos e ao exercicio dos seus dereitos, loitando
contra calquera forma de discriminación.

•

Minimizar o risco de transmisión interxeracional da pobreza, promovendo a
abordaxe da pobreza infantil a través de medidas que melloren a situación das súas
familias.

•

Dar un pulo á garantía de recursos nos fogares nos que habiten persoas en situación
de dependencia atendendo as súas necesidades.

•

Mellorar a atención social e a calidade de vida das persoas con discapacidade e das
persoas maiores, garantindo a accesibilidade universal e fomentando a eliminación de
calquera tipo de barreira que impida a súa participación en termos de igualdade, así
como previr as situacións de dependencia.

•

Acadar a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, impulsando unha
maior e mellor participación das mulleres en todos os ámbitos sociais e profesionais e
nos procesos de toma de decisións.

•

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

PRIORIDADE 4.2: FAVORECER A INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA DA POBOACIÓN
RETORNADA E INMIGRANTE E IMPULSAR OS SERVIZOS E PRESTACIÓNS Á EMIGRACIÓN
GALEGA.
•

Garantir a igualdade de oportunidades e o acceso ao mercado laboral e aos servizos
públicos da poboación retornada e inmigrante.

•

Mellorar a cobertura socioasistencial á emigración galega e á poboación retornada
e inmigrante.

•

Facilitar o retorno orientado e amparado a Galicia de galegos e galegas no exterior,
persoas de segunda e terceira xeración que poidan asentarse en Galicia.
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•

Vender un modo de vida galego, para posicionar Galicia como lugar atraínte para
residir e traballar, coa finalidade de dinamizar demográficamente a nosa Comunidade
co incremento da poboación foránea.

•

Fortalecer os programas de apoio para o reforzo escolar e a superación dos
desfasamentos lingüísticos e traballar pola plena inclusión nas aulas.

PRIORIDADE 4.3: POTENCIAR A CULTURA COMO SECTOR CLAVE PARA CONSTRUÍR UNHA
SOCIEDADE INCLUSIVA E COHESIONADA E QUE CONTRIBÚA Á CALIDADE DE VIDA DA
CIDADANÍA
•

Estimular a produción cultural e a súa distribución, apoiando a innovación cultural e
a transversalidade da creatividade nos sectores produtivos, facilitando o acceso á cultura
da cidadanía e avanzando na súa proxección exterior e internacionalización. Apoiar á
industria de contidos culturais, dente a artesanía ata o audiovisual, para que
aproveite as oportunidades que ofrece un mercado global e dixitalizado.

•

Fortalecer a programación e os servizos dispoñibles nas bibliotecas, arquivos,
museos e centros de interpretación, para lograr a participación activa da cidadanía como
usuaria destes servizos e como consumidora dunha oferta cultural de calidade.

•

Protexer, conservar, poñer en valor e difundir o patrimonio cultural de Galicia como
un recurso vivo, accesible e interesante para os nosos cidadáns e visitantes.

•

Fomentar e difundir o uso do galego nos diferentes sectores da sociedade,
principalmente nos considerados prioritarios e estratéxicos, e desenvolver actividades
de formación do galego. Desenvolver políticas lingüísticas eficaces destinadas a
conseguir que a cidadanía teña garantida a posibilidade de vivir en galego en todos
os ámbitos.

PRIORIDADE 4.4: IMPULSAR A COHESIÓN TERRITORIAL, DESENVOLVER OS SERVICIOS NO
TERRITORIO BAIXO O CONCEPTO DE CIDADE ÚNICA
•

Implementar modelos de negocio e desenvolvemento que fomenten a
diversificación dos nichos de mercado laboral rural. Favorecer o desenvolvemento
dun tecido agroindustrial, co impulso de actividades ligadas ao I+D+i e facilidades para
a súa implantación. Impulsar e facilitar unha formación e profesionalización adecuadas
ás necesidades dos novos.

•

Favorecer a conectividade TIC necesaria para garantir a vertebración dixital do territorio
de xeito seguro e sostible. Posta en marcha da plataforma Galicia territorio intelixente,
que consolide en base cartográfica única toda a información en tempo real xerada a
través das redes de sensorización, captación de imaxes e outras fontes de datos,

•

Ordenación urbanística do territorio galego respectando a paisaxe de Galicia e
potenciando os valores naturais da mesma. Mellorar a información cartográfica e
desenvolver as directrices de ordenación do territorio

•

Impulsar a planificación integrada das políticas e servizos territoriais e de xeito
coordinado entre as diferentes competencias e administracións.

•

Fomentar solo industrial accesible mediante distintas fórmulas e acorde cos plans
territoriais, os condicionamentos loxísticos e a demanda en cada territorio, con especial
atención ás áreas transfronteirizas con Portugal. Reforzar a conectividade coas vías de
comunicación, fundamentalmente alternativas ao transporte por estrada.
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EIXo 5: GOBERNANZA
PRIORIDADE 5.1: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE E DE CALIDADE E RENDICIÓN DE CONTAS
•

Garantir o valor engadido galego no desenvolvemento das políticas de gasto,
financiando actuacións de gasto que acrediten que cada euro aportado polos galegos a
través dos seus impostos retorna cun efecto multiplicador á sociedade.

•

Promover unha cultura da avaliación e da transparencia para apoiar os anteriores
retos.

•

Racionalización y eficiencia no gasto publico, seguir a xestionar os recursos públicos
con criterios de eficacia e economía, aplicando políticas de revisión do gasto para
garantir a sustentabilidade do mesmo.

•

Pechar un sistema de integridade institucional que garanta unha actuación ética e
rigorosa de todos os traballadores do sector público que aumente a confianza e imaxe
do mesmo perante a cidadanía.

•

Reforzar e modernizar as institucións de autogoberno de Galicia

PRIORIDADE 5.2: MODERNIZACIÓN DA XESTIÓN PUBLICA
•

Modernizar e dixitalizar todos os procedementos administrativos co gallo de facelos
máis sinxelos e accesibles aos cidadáns, maximizar o número de xestións que se poidan
realizar a través do móbil. Impulsar as políticas de papel cero, revisar os
procedementos fomentando as ventanillas únicas e a simplificación da
documentación requirida.

•

Proxectar o impacto do reto demográfico na función pública galega, con novas
necesidades a atender cara aos cidadáns, cohortes de funcionarios cunha idade media
maior, novas necesidades de formación no eido dixital e altas taxas de reposición.

•

Mellorar a coordinación e colaboración das diferentes administracións que operan na
Comunidade autónoma. Impulsando a xestión de instalacións compartidas que
viabilicen o despoboamento rural.
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Encaixe de proxectos nas prioridades definidas no proceso de elaboración do PEG 2021–2030
1- Economía circular e transición enerxética

Prioridade 2.1: reducir as emisións de co2 e as actividades que supoñen a
contaminación do medio natural

Prioridade 2.3: desenvolvemento de medidas preventivas para paliar os
efectos do cambio climático

Prioridade 2.4: sensibilizar á sociedade e impulsar un modelo de crecemento
sostible que aprobeite as potencialidades do medio
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13-065-MRR
31-064-MRR
42-002-MRR
42-006-MRR
42-180-MRR
44-192-MRR
51-039-MRR
51-040-MRR
54-025-MRR
54-092-MRR
54-094-MRR
54-096-MRR
54-226-RTF
56-102-MRR
56-223-RTF
56-231-RTF
72-044-MRR
73-093-MRR
73-100-MRR
73-104-MRR
73-105-MRR
73-106-MRR
73-107-MRR
73-108-MRR
73-109-MRR
73-225-RTF
76-186-MRR
76-254-MRR
51-041-MRR
52-087-MRR
52-208-RTF
54-037-MRR
54-164-MRR
54-165-MRR
54-166-MRR
55-021-MRR
55-022-MRR
55-023-MRR
55-034-MRR
55-230-RTF
56-224-RTF
71-020-MRR
71-026-MRR
71-035-MRR
51-036-MRR
51-042-MRR
51-043-MRR
51-227-RTF
54-038-MRR
54-079-MRR
54-080-MRR
54-081-MRR
54-082-MRR
54-083-MRR
54-084-MRR
54-085-MRR
54-086-MRR
54-088-MRR
54-089-MRR
54-098-MRR
71-031-MRR
71-033-MRR
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74-030-MRR
76-185-MRR
76-189-MRR
76-190-MRR

Prioridade 3.6: fomento do turismo sustentable e de calidade

2- Mobilidade sostible

Prioridade 2.2: garantir unha mobilidade sustentable

3- Hubs de innovación, industria 4.0 e TICS
Prioridade 1.1: acadar un nivel de emprego elevado e de calidade, que
garanta o equilibrio entre a vida profesional e a privada
Prioridade 1.2: promover unha educación inclusiva e de calidade
Prioridade 1.4: mellorar o acceso á vivenda e as súas condicións de
habitabilidade
Prioridade 2.1: reducir as emisións de co2 e as actividades que supoñen a
contaminación do medio natural
Prioridade 2.3: desenvolvemento de medidas preventivas para paliar os
efectos do cambio climático

Prioridade 3.1: mellorar as capacidades de investigación e innovación e a
adopción de tecnoloxías avanzadas

Prioridade 3.2: impulsar unha sociedade dixital que redunde en beneficio dos
cidadáns e as empresas

Prioridade 3.4: promover as infraestruturas produtivas e as de rede
Prioridade 3.5: aproveitar as potencialidades de galicia cara a un sector
primario moderno e competitivo
Prioridade 3.6: fomento do turismo sustentable e de calidade
Prioridade 4.3: potenciar a cultura como sector clave para construír unha
sociedade inclusiva e cohesionada e que contribúa á calidade de vida da
cidadanía
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76-067-MRR

24
12-066-MRR
31-138-MRR
33-068-MRR
33-072-MRR
33-074-MRR
51-046-MRR
51-047-MRR
51-048-MRR
51-049-MRR
51-051-MRR
51-053-MRR
51-054-MRR
51-055-MRR
51-056-MRR
51-214-RTF
51-228-RTF
51-229-RTF
54-050-MRR
55-016-MRR
55-028-MRR
56-184-MRR
57-052-MRR
57-168-MRR
73-177-MRR

44
32-240-RTS
57-175-MRR
42-007-MRR
42-012-MRR
42-159-MRR
52-095-MRR
52-097-MRR
57-179-MRR
55-017-MRR
55-018-MRR
55-024-MRR
71-032-MRR
56-112-MRR
56-178-MRR
56-181-MRR
56-182-MRR
56-211-RTF
31-204-MRR
32-158-MRR
32-210-RTF
44-045-MRR
44-191-MRR
56-099-MRR
57-173-MRR
57-209-RTF
74-217-RTF
56-212-RTF
56-101-MRR
71-215-RTF
74-029-MRR
76-170-MRR
15-009-MRR
43-004-MRR
43-008-MRR
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Prioridade 4.4: impulsar a cohesión territorial, desenvolver os servicios no
territorio baixo o concepto de cidade única

57-167-MRR

Prioridade 5.2: modernización da xestión publica

12-154-MRR
12-155-MRR
12-157-MRR
12-176-MRR
12-206-RTF
13-156-MRR
32-171-MRR
57-153-MRR
57-252-MRR

4- Cadeas Mar-Industria, Agroalimentario e crecemento cohesionado
Prioridade 1.1: acadar un nivel de emprego elevado e de calidade, que
garanta o equilibrio entre a vida profesional e a privada
Prioridade 1.2: promover unha educación inclusiva e de calidade
Prioridade 1.3: mellorar a atención ao benestar e á calidade de vida das
familias
Prioridade 1.4: mellorar o acceso á vivenda e as súas condicións de
habitabilidade
Prioridade 2.1: reducir as emisións de co2 e as actividades que supoñen a
contaminación do medio natural
Prioridade 2.3: desenvolvemento de medidas preventivas para paliar os
efectos do cambio climático
Prioridade 2.4: sensibilizar á sociedade e impulsar un modelo de crecemento
sostible que aprobeite as potencialidades do medio
Prioridade 3.1: mellorar as capacidades de investigación e innovación e a
adopción de tecnoloxías avanzadas
Prioridade 3.2: impulsar unha sociedade dixital que redunde en beneficio dos
cidadáns e as empresas
Prioridade 3.3: impulsar o crecemento e competitividade das pemes, a
transición industrial e o emprendemento
Prioridade 3.4: promover as infraestruturas produtivas e as de rede
Prioridade 3.5: aproveitar as potencialidades de galicia cara a un sector
primario moderno e competitivo
Prioridade 3.6: fomento do turismo sustentable e de calidade

Prioridade 4.1: facer que o crecemento chegue a todos, en especial aos mais
desfavorecidos

Prioridade 4.3: potenciar a cultura como sector clave para construír unha
sociedade inclusiva e cohesionada e que contribúa á calidade de vida da
cidadanía
Prioridade 4.4: impulsar a cohesión territorial, desenvolver os servicios no
territorio baixo o concepto de cidade única
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31-238-RTS
31-239-RTS
32-013-MRR
32-237-RTS
42-010-MRR
42-113-MRR
42-221-MRR
31-060-MRR
31-203-MRR
31-248-MRR
44-193-MRR
45-090-MRR
45-249-MRR
45-250-MRR
56-103-MRR
74-015-MRR
56-183-MRR
43-011-MRR
71-027-MRR
42-257-MRR
56-091-RTF
56-110-MRR
74-218-RTF
57-174-MRR
75-172-MRR
74-213-RTF
74-216-RTF
74-220-RTF
53-251-MRR
72-163-MRR
57-071-MRR
76-187-MRR
76-222-RTF
76-253-MRR
31-148-MRR
31-202-MRR
31-242-RTS
31-243-RTS
31-244-RTS
31-245-RTS
31-246-RTS
31-247-RTS
32-236-RTS
32-241-RTS
43-001-MRR
43-003-MRR
43-005-MRR
43-169-MRR
56-219-RTF
31-150-MRR
32-014-MRR
42-235-RTF
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52-161-MRR
55-019-MRR
55-162-MRR
55-232-RTF
76-188-MRR

5- Sanidade e modos de vida saudable, nova economía dos coidados

Prioridade 1.3: mellorar a atención ao benestar e á calidade de vida das
familias

Prioridade 1.4: mellorar o acceso á vivenda e as súas condicións de
habitabilidade

Prioridade 1.5: fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade
cambio climático

Prioridade 2.1: reducir as emisións de co2 e as actividades que supoñen a
contaminación do medio natural
Prioridade 2.2: garantir unha mobilidade sustentable
Prioridade 3.1: mellorar as capacidades de investigación e innovación e a
adopción de tecnoloxías avanzadas
Prioridade 3.2: impulsar unha sociedade dixital que redunde en beneficio dos
cidadáns e as empresas

Prioridade 4.1: facer que o crecemento chegue a todos, en especial aos mais
desfavorecidos

Prioridade 4.4: impulsar a cohesión territorial, desenvolver os servicios no territorio
baixo o concepto de cidade única

Total general
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31-059-MRR
31-061-MRR
31-062-MRR
31-141-MRR
31-146-MRR
31-199-MRR
31-200-MRR
31-139-MRR
31-140-MRR
31-057-MRR
31-058-MRR
41-115-MRR
41-116-MRR
41-117-MRR
41-118-MRR
41-119-MRR
41-120-MRR
41-121-MRR
41-122-MRR
41-123-MRR
41-124-MRR
41-125-MRR
41-126-MRR
41-127-MRR
41-128-MRR
41-129-MRR
41-130-MRR
41-131-MRR
41-132-MRR
41-133-MRR
41-134-MRR
41-207-RTF
41-233-RTF
41-234-RTF
56-111-MRR
56-114-MRR
56-135-MRR
31-194-MRR
31-143-MRR
56-205-RTF
31-136-MRR
31-152-MRR
31-160-MRR
31-197-MRR
31-198-MRR
31-201-MRR
31-063-MRR
31-142-MRR
31-144-MRR
31-145-MRR
31-147-MRR
31-195-MRR
31-196-MRR
31-137-MRR
31-149-MRR
31-151-MRR
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Investimentos públicos e privados segundo os eixos estratéxicos e as prioridades definidos no
borrador do PEG 21-30:
Eixos dos Retos Estratéxicos de Galicia
Eixo 1: o reto demográfico
1.1 Acadar un nivel de emprego elevado e de calidade, que garanta o equilibrio entre a
vida profesional e a privada
1.2 Promover unha educación inclusiva e de calidade
1.3 Mellorar a atención ao benestar e á calidade de vida das familias
1.4 Mellorar o acceso á vivenda e as súas condicións de habitabilidade
1.5 Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade cambio climático
Eixo 2: o cambio climático
2.1 Reducir as emisións de co2 e as actividades que supoñen a contaminación do medio
natural
2.2 Garantir unha mobilidade sustentable
2.3 Desenvolvemento de medidas preventivas para paliar os efectos do cambio climático
2.4 Sensibilizar á sociedade e impulsar un modelo de crecemento sostible que aprobeite
as potencialidades do medio
Eixo 3: competitividade
3.1 Mellorar as capacidades de investigación e innovación e a adopción de tecnoloxías
avanzadas
3.2 Impulsar unha sociedade dixital que redunde en beneficio dos cidadáns e as
empresas
3.3 Impulsar o crecemento e competitividade das pemes, a transición industrial e o
emprendemento
3.4 Promover as infraestruturas produtivas e as de rede
3.5 Aproveitar as potencialidades de galicia cara a un sector primario moderno e
competitivo
3.6 Fomento do turismo sustentable e de calidade
Eixo 4. cohesión social e territorial
4.1 Facer que o crecemento chegue a todos, en especial aos mais desfavorecidos
4.3 Potenciar a cultura como sector clave para construír unha sociedade inclusiva e
cohesionada e que contribúa á calidade de vida da cidadanía
4.4 Impulsar a cohesión territorial, desenvolver os servicios no territorio baixo o concepto
de cidade única
Eixo 5: gobernanza
5.2 Modernización da xestión publica

Total general
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Nº Proxectos

Investimento
M€

61

2.379

7

103

6
11
7
30
177

691
45
70
1.470
12.869

88

9.796

39
23

1.075
1.555

27

443

69

2.881

24

1.358

23

540

3

25

5

551

6

234

8
39
18

173
1.359
147

8

162

13

1.050

9
9

357
357

355

19.846
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