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Prólogo
Un proxecto de futuro
Galicia necesita unha saída. O barco precisa reparacións urxentes, pero sobre todo
necesita unha nova tripulación, un novo piloto e un novo rumbo. O barco necesita
saber onde vai, conﬁar nas súas capacidades e poñer en funcionamento todos os
seus recursos, que son moitos e moi bos, para que a travesía non sexa estéril.
Nesta situación, correspóndenos aos socialistas a responsabilidade de liderar
o cambio político en Galicia, un cambio tranquilo e seguro, pero consistente e
real, do que todos os cidadáns galegos van poder sentirse partícipes, os que
voten ao partido socialista e os que escollan lexitimamente outras opcións.
Galicia atópase ás portas do cambio político. Os socialistas, xunto a
unha ampla maioría de galegos, estamos convencidos de que o noso país
protagonizará, a partir do 19 de xuño, a transformación e a modernización
necesaria para acadar maiores cotas de benestar e cohesión social, crecemento
económico e creación de emprego de calidade.
A sociedade galega ten a certeza de que son xa demasiados anos de
goberno do PP en Galicia. Un partido que apraza continuamente a súa crise
sucesoria, recorrendo a Fraga, pola incapacidade do Partido Popular para
abordar con madurez e serenidade a súa propia renovación.
O Partido Popular e Fraga son o pasado. Déixannos a herdanza dun goberno
esgotado e sen ideas que antepuxo sen pudor a súa supervivencia política ós
intereses xerais dos cidadáns.
O Partido Socialista asume e recolle o anhelo maioritario da sociedade
galega de que o cambio se produza tamén en Galicia. O Partido Socialista
conta cun liderato sólido, capaz de transmitir ilusión e un proxecto de futuro
claramente deﬁnido e cun programa realista.
O Partido Socialista é hoxe un partido cohesionado e integrado, un partido
de goberno, pero tamén un partido dos cidadáns. Un partido que sustenta un
proxecto político capaz de suscitar as enerxías e a ilusión da cidadanía para
o cambio que se aveciña, para o cambio que chama xa ás portas do país. Un
partido que vai gobernar para o conxunto da sociedade, sen exclusións, sen
sectarismos, sen malas maneiras.
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Socialdemocracia e galeguismo son os dous sinais de identidade que deﬁnen,
e sobre os que vai xirar, o proxecto político do cambio que propoñemos.
Os socialistas queremos gobernar Galicia dende a socialdemocracia
porque estamos convencidos de que só dende o ideario socialdemócrata se
poden impulsar políticas que combinen a iniciativa individual coa extensión
do benestar á colectividade e porque estamos convencidos de que só unha
sociedade cohesionada e sen excluídos é unha boa sociedade.
Cremos que é necesario apostar polo potencial inmenso da educación,
da investigación e da cultura, tanto como elementos básicos para unha mellor
convivencia como na súa dimensión creadora de riqueza e oportunidades
para todos.
E queremos unha Galicia socialdemócrata porque estamos convencidos
de que só dende esta sensibilidade se poden poñer as bases dunha política
medioambiental sustentable, que conserve e valore o noso patrimonio natural
e evite desastres ecolóxicos como o do Prestige, unha desfeita que, a ﬁn de
contas, ten a súa orixe en políticas que poñen o lucro individual por riba dos
intereses da comunidade.
Comprometémonos tamén a gobernar Galicia dende o galeguismo. Os
socialistas galegos podemos reivindicar unha longa traxectoria autonomista
e mesmo mostrarnos orgullosos pola nosa contribución á posta en marcha e
á construción da autonomía galega. O noso galeguismo parte da constatación
e da asunción da diversidade cultural e lingüística como un feito enriquecedor,
pero non se detén aí.
Entendemos o autogoberno como un proceso de afondamento na
democracia, como a construción continuada dun ediﬁcio institucional e dun
marco político que teñen como principal ﬁnalidade converterse en motores do
progreso económico, social e cultural de todos os galegos.
Galicia é un territorio, unha paisaxe, unha lingua, unha cultura, pero Galicia
é, sobre todo, o conxunto dos seus cidadáns e das súas cidadás.
O galeguismo que propugnamos é para nós un compromiso cívico con
Galicia e coa súa xente, un proxecto de avance democrático e de reforma social,
unha aposta pola nosa identidade nacional e polo seu potencial creativo e
xerador de responsabilidade cívica.
Un galeguismo solidario. Solidario en primeiro lugar coa nosa propia terra
e cos galegos, pero solidario tamén con esa España plural e diversa coa que nos
sentimos unidos pola historia, polo afecto e pola convivencia.
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A esa España entendida como un espazo común de convivencia en paz,
liberdade e solidariedade, queremos aportar tamén a nosa contribución propia
e autónoma os socialistas galegos.
Aspiramos a converternos no eixo que vertebre esas ansias sociais de
cambio, de renovación política, económica, social e cultural. Sabemos que outra
Galicia é posible e queremos compartir o noso soño cos cidadáns. Unha sociedade
en movemento porque xa non quere máis do mesmo, que demanda unha
renovación urxente nas ideas, nas actitudes, nas condutas e nos gobernantes.
Un soño que é para nós unha obriga moral e política, a expresión do noso
compromiso coa nosa terra e co noso tempo, con Galicia e coa súa xente.
É necesario abrir un tempo novo. Unha nova etapa da nosa historia, na
que propoñemos pór en marcha todas as iniciativas necesarias para acadar os
obxectivos da Nova Modernización de Galicia.
Un tempo no que impulsaremos a reforma do Estatuto de Autonomía, para que
siga a ser o mellor instrumento para o progreso e o benestar da sociedade galega.
Propóñolle aos galegos un programa global de renovación política,
económica, social e cultural que supere a actual inercia e que lle dea un novo
impulso ao país.
Un tempo novo, que non pode ignorar a realidade da que partimos nin
quere ser a continuación dunha etapa que remata.
Os socialistas concorremos a estas eleccións coa proposta aos cidadáns
e cidadás de Galicia dun Goberno próximo e eﬁcaz que impulse a renovación
da vida pública, unha sociedade cohesionada e segura. Un goberno para
novas políticas sociais, para as novas necesidades das persoas e das familias,
radical igualdade de homes e mulleres, un progreso económico baseado na
produtividade, na innovación e no traballo de calidade, a educación como un
valor social e económico, a cultura, xeradora de riqueza e de identidade e un
goberno que defenda as lexítimas aspiracións e intereses das galegas e dos
galegos en España e en Europa.
Todos eles atenden a problemas reais dos galegos. O seu obxectivo non é
outro que camiñar a prol dunha sociedade moderna, solidaria e mellor preparada
para enfrontar os retos do futuro. Movémonos por Galicia, movémonos por ti.

Emilio Pérez Touriño
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Unha Galicia forte: o impulso do autogoberno
Galicia en Europa: a ambición dunha Galicia dinámica,
aberta e avanzada
Galicia debe estar na vangarda da construción europea. O cambio político
consiste en manifestar e superar este desafío histórico. Para iso será necesario
sacudir o esgotamento e a inercia conservadora. Propoñemos impulsar un
proceso de reformas profundas durante os vindeiros anos que permitan cerrar
a fenda da converxencia e situar as opcións vitais das galegas e dos galegos en
primeira liña europea.
Europa comezou no camiño de Santiago. O noso europeísmo asume,
actualiza e renova esta vocación milenaria. Mobilizaremos todos os recursos
do noso pobo, recuperando a memoria e despregando a imaxinación, para
que Galicia aproveite plenamente as oportunidades e se beneﬁcie de todas as
vantaxes de pertencer á Unión Europea.
Os socialistas somos a forza política máis crible e capaz para acometer esta
tarefa. Sempre concibimos a identidade galega coma unha identidade aberta e a
dimensión europea coma unha parte esencial dela, somos conscientes de que o
reto da globalización asocia o futuro de Galicia ao éxito do proxecto comunitario,
cremos que os galegos comparten o reto de facer sostible o modelo social
europeo e que están dispostos a colaborar cos demais europeos a favor dunha
orde internacional máis xusta baseada na paz, na democracia e na cooperación
para un desenvolvemento humano máis xusto e equilibrado.
A Unión Europea multiplica e amplia a nosa experiencia democrática, abre
novas posibilidades para os nosos cidadáns. Dá máis profundamento e alcance
ao autogoberno de Galicia, enriquéceo de xeito que é na Unión Europea onde
consegue o seu máximo desenvolvemento e pode contribuír ao progreso global.
Para acadar esta meta os socialistas ofrecemos un liderato capaz de impulsar
un cambio político que responda a catro grandes e novas orientacións:

1. Participar activamente na gobernanza europea
2. Comprometerse ﬁrmemente coa estratexia de Lisboa
3. Incrementar a participación dos galegos en proxectos europeos
4. Beneﬁciarse da Unión Europea para a proxección exterior de Galicia

Partido dos Socialistas de Galicia
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Participar activamente na gobernanza europea
O Estatuto de autonomía cumprirá 25 anos ao comezo da nova lexislatura. O
tempo transcorrido aporta perspectiva para realizar unha reﬂexión do camiño
percorrido, incorporar a experiencia aprendida e planear os axustes necesarios
para mellorar a nosa democracia.
Nesta etapa tense producido importantes cambios ao noso arredor, o máis
relevante sobre o noso autogoberno é a incorporación en 1986 ao proxecto
europeo e a aceleración do proceso de integración a partires daquela. Os
socialistas tivemos unha participación moi activa na entrada en Europa e
en acadar os principais ﬁtos —o mercado interior inseparable da política de
cohesión, a moeda única e a redacción dun tratado constitucional—, que dende
entón marcaban este proceso. O seu impacto político é tan grande que se
caliﬁcou de auténtica mutación constitucional posto que, aínda manténdose
ata agora o texto das normas que integran o bloque constitucional, o cambio
de contexto sobrevido altera as súas previsións. Chegou o momento de que
as nosas normas fundamentais contemplen a nova situación. A vontade dos
nosos cidadáns, foi expresada favorablemente á aprobación do referéndum
sobre o Tratado da Unión Europea, debe de ter consecuencias que o Estatuto de
autonomía non pode ignorar.
A integración europea non só engade un novo nivel á nosa vida institucional
senón que crea un espazo común de interaccións, máis intenso e aberto,
e insírenos nun ámbito de gobernanza, máis plural e complexo. O sistema
de gobernanza europeo parte do principio de que a busca de solucións e a
provisión dos bens necesarios nunha sociedade avanzada é responsabilidade
de todos os actores sociais. De aí que o proceso de elaboración e aplicación de
políticas debe asociar ao maior número de institucións e interlocutores sociais.
É necesario facer da política unha auténtica obra colectiva. O correcto
entronque de Galicia neste novo sistema esixe un profundo cambio de timón,
debemos saír da estreiteza dun personalismo trasnoitado e abrir a perspectiva
democrática con iniciativas que enriquezan a democracia representativa
e promovan a participativa xerando un auténtico espazo de democracia
deliberante. Este impulso democrático, consistente en dar máis poder efectivo
aos cidadáns e ás súas iniciativas, deberá traducirse nunha esixencia de
transparencia que permitirá xulgar e comprobar se se responde axeitadamente
ás necesidades e aos intereses sociais.
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Obxectivos
· A reforma do Estatuto, coma a reforma da Constitución, debe deixar
constancia da nosa pertenenza á Unión Europea e establecer un marco
de gobernanza democrático e avanzado.
· O autogoberno de Galicia inspirarase nos cinco principios da boa
gobernanza: apertura, participación, responsabilidade, eﬁcacia e
coherencia.
· Fortalecer a nosa democracia de proximidade, aportar visibilidade e
participación na vida política, promover unha acción política honesta
e de calidade.
· Converter Galicia nun auténtico actor da democracia estatal e europea.

Medidas
1.

Aproveitar a reforma estatutaria para incorporar a dimensión europea
do noso autogoberno.

2. Recoñecer o dereito dos cidadáns á súa autodeterminación informativa
que incluirá o acceso a toda información relevante para o exercicio dos
seus dereitos no ámbito de competencias autonómico.
3. Ofrecer información aos cidadáns en todas as etapas dos procesos
políticos, dende o deseño á aplicación, xeralizando o desenvolvemento
da información en liña e implantando metodoloxías (programas, libros
verdes, libros brancos, comunicacións, informes, publicacións, etc), que
posibiliten o seguimento e o control da acción institucional por parte do
público en tempo real.
4. Aprobar unha Lei de consulta que establecerá un marco sistemático
de diálogo cos interlocutores sociais, así como coas organizacións da
sociedade civil que se iniciará nunha fase precoz da elaboración das
políticas e continuará durante o seu desenvolvemento.
5. Incrementar a participación dos cidadáns na implementación das
políticas autonómicas atendendo aos seus diferentes roles da vida
social: coma pais na educacións dos seus ﬁllos, coma propietarios no
desenvolvemento das operacións de concentración parcelaria ou nos
procesos de urbanización, etc.

Partido dos Socialistas de Galicia
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6. Deﬁnir directrices para o desenvolvemento de campañas de información
institucional que apliquen criterios obxectivos e impidan a súa
manipulación política.
7. Mellorar a calidade da acción pública mediante métodos preestablecidos
que comproben que responden a obxectivos a longo prazo e se son os
máis apropiados para conseguilos ponderando, de acordo co principio
de subsidiariedade, a súa pertinencia e proporcionalidade. Optarase
por aquelas solucións que impliquen o menor nivel de intervención e
coactividade sobre a vida dos cidadáns para cumprir eﬁcazmente os
seus obxectivos.
8. Aprobar un protocolo de directrices sobre a solicitude de informes
técnicos que permitan coñecer a súa procedencia, utilización e
condicións así coma a posibilidade de fontes alternativas.
9. Realizar avaliacións de impacto das regulacións (seguindo o modelo
inglés), cando sexa posible unha cuantiﬁcación para que, con carácter
previo se midan os seus custos e beneﬁcios.
10. Simpliﬁcar a normativa sectorial existente (segundo o modelo italiano), e
codiﬁcala (segundo o modelo francés), facéndoa máis accesible e manexable.
11. Remitir ao Parlamento de Galicia un Código Ético no desempeño das
funcións públicas que contemplará e desenvolverá as esixencias dos
sete principios do Informe Nolan (desinterese, integridade, obxectividade,
responsabilidade, transparencia, honestidade e liderato), e contemplará,
seguindo o modelo norteamericano, unha Oﬁcina de Gobernanza Ética
dependente da Presidencia da Xunta e outra de Consultas Especializadas
para protexer aos funcionarios públicos que denuncien presuntos
supostos de fraude e corrupción.
12. Establecer unha autoridade que supervise e estea en condicións de
facer respectar os criterios de calidade comprometidos cos cidadáns
no exercicio das competencias da Comunidade Autónoma, calquera
que fose a Administración responsable. Deﬁnir previamente aqueles
aspectos sobre os que se debe centrar a actuación de investigación co
obxecto de evitar que se focalicen en cuestións de escasa entidade e non
en casos relevantes.
13. Implantar un sistema para avaliar o grao de satisfacción cidadana
nas súas relacións coa Administración remitindo os seus resultados
anualmente ao Parlamento de Galicia.

14
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14. Reforzar o papel do Parlamento de Galicia coma institución central e
auténtico foro de debate sobre o papel de Galicia en España e en Europa
para o que adoptaremos as seguintes iniciativas:
•

A Xunta de Galicia informará regularmente ao Parlamento de Galicia
sobre a súa acción nestes ámbitos, en particular no Comité de
Rexións e nas Conferencias Intergubernamentais.

•

Promoveremos a participación do Parlamento de Galicia no sistema
de alerta temperá sobre as iniciativas lexislativas da Comisión para
asegurar a aplicación do principio de subsidiariedade no ámbito das
competencias autonómicas.

•

Contemplaremos a participación con voz e sen voto dos senadores
e dos eurodeputados galegos en comisións que traten asuntos
relacionados coa súa función e a posibilidade de que formulen
preguntas á Xunta de Galicia co ﬁn de coñecer a súa posición sobre
as cuestións que deben tratar.

•

Impulsaremos fórmulas para a participación dos parlamentos
autonómicos no desenvolvemento do Protocolo sobre a función dos
parlamentos nacionais nas cuestións de competencia autonómica.

15. Fortalecer a participación autonómica nos ámbitos institucionais
e interinstitucionais da política estatal e europea. Polo que
promoveremos:
•

A deﬁnición constitucional das bases de participación das
comunidades autónomas na política do Estado.

•

A conversión do Senado en Cámara das Autonomías para situalo
como institución central de participación autonómica na política
estatal e para articular a súa presenza no seo da representación do
Esado diante da Unión Europea.

•

A contemplación da Conferencia de Presidentes e as Conferencias
Intergubernamentais, entre o Estado e as Comunidades Autónomas,
no seo da reforma constitucional.

16. Establecer un marco de compromiso co Goberno do Estado que posibilite
a titoría das comunidades autónomas, no ámbito das súas competencias,
diante do Tribunal de Xustiza da Unión Europea e as diversas xurisdiccións
internacionais.

Partido dos Socialistas de Galicia
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17. Apoiar a iniciativa do actual Goberno do Estado de admitir a participación
das comunidades autónomas na representación do Estado diante do
Consello Europeo e actuar lealmente dentro dela, así coma no seo dos
grupos de traballo da Comisión.
18. Establecer unha auténtica Delegación da Comunidade Autónoma en
Bruxelas, o seu titular debe dispoñer de asistencia cualiﬁcada e dos medios
necesarios para facer valer os intereses de Galicia diante da representación
permanente española, os comités e responsables da Comisión, os grupos
de traballo e o Consello así como os diversos interlocutores.
19. Executar todo o dereito comunitario que proceda de acordo coas
competencias estatutarias.
20. Promover o uso da lingua galega no ámbito estatal e europeo.

Comprometerse ﬁrmemente coa estratexia de Lisboa
Os galegos —coma o resto dos europeos—, queren traballar e crear empresas,
dispoñer de ﬁnanciamento alcanzable, mercados abertos e boas infraestruturas.
Queren conciliar a súa vida familiar e profesional, estar ao día nas novas
tecnoloxías e ter acceso a Internet. Queren vivir unha boa educación para os
seus ﬁllos e conseguir formación durante a súa vida, bos servizos públicos e de
interese xeral, pensións decentes e un medio ambiente san.
A estratexia de Lisboa formulouse no ano 2000, para facer o posible e
situar a Europa coma a economía do coñecemento máis dinámica e avanzada
do mundo. A evolución deste proceso dende entón foi decepcionante e a Xunta
conservadora en ningún momento lle prestou atención pese ao seu grande
interese para a nosa comunidade. Na actualidade existe un espírito de reactivación
na Unión que debemos aproveitar. No cumio da primavera celebrada este ano en
Bruxelas, o Consello Europeo considerou necesario relanzar a estratexia coma
unha asociación polo crecemento e o emprego aberta a todos os interlocutores e
actores, que deben facela súa e comprometerse decididamente na consecución
dos seus obxectivos. O éxito da estratexia de Lisboa esixe mobilizar todas as
enerxías europeas arredor desta grande ambición.
Galicia non pode seguir de costas, debe sumarse abertamente a esta estratexia
e facela propia, necesítao con máis intensidade que a media comunitaria.
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Para ilustrar a nosa situación debemos ter en conta que dende o ano 1986
Galicia foi beneﬁciaria dun importante volume de fondos comunitarios (entre
2000 e 2006 situaranse arredor dos 6.000 millóns de euros, aproximadamente
un 3% do seu PIB), e a pesares diso:
A ﬁnales de 2004 as taxas de actividade (54,24), e de ocupación (46,84),
eran inferiores ás de 1986 (54,99 e 47,59, respectivamente). Durante este
período a taxa de creación de emprego é 10 veces inferior en Galicia ca no
conxunto do Estado (en España os empregos aumentaron un 60% dende
11.056.3000 a 17.240.400 en Galicia ﬁxóo un pobre 6% de 1.042.125 e 1.120.300).
O cumprimento da estratexia de Lisboa, acada un 70% da poboación empregada,
engadiría case un corenta por cento máis de postos de traballo a Galicia.
O investimento en I+D+i en Galicia é o 0,7do PIB (en España o 0,9), debe
elevarse substancialmente para acadar o obxectivo de Lisboa do 3% para o ano
2010. O cumprimento da estratexia de Lisboa esixirá multiplicar máis de catro
veces este capítulo.
O nivel de instrución da poboación de Galicia é inferior á media española
e comunitaria. Existe un 62,5% de galegos cun nivel baixo (58,3% de media
española, 35,4% UE-15 e 32,6% UE-25), un 15%,9 cun nivel de instrución media
(17,3% de media española, 42,9 UE-15 e 46,7%UE-25) e un 21,6% de instrución
elevada (24,4% de media española, 21,8% UE-15 e 20,6% UE-25).
A estrutura da poboación de Galicia denota un maior grao de envellecemento.
Un 12,3% é menor de 15 anos (14,9% en España, 16,8 en la UE-15 e 17,1% UE-25),
un 68% está entre 15 e 64 (68,4% en España, 66,9% na UE-15 e 67,2 UE-25 e un
19,7% é maior de 65 anos (16,8% en España, 16,3% UE-15 e 15,7% UE-25.
A estratexia de Lisboa é o vieiro para acadar altos niveis de produtividade
que fagan posible incrementar a competitividade, a equidade do noso sistema
produtivo e a sostibilidade da nosa calidade de vida: mellores empresas, mellores
condicións para os traballadores, máis recursos para o benestar e maior protección
ambiental. Os socialdemócratas amosamos que é unha política posible como o
evidencian os países nórdicos que ﬁxeron da innovación e o desenvolvemento
tecnolóxico a fonte dun elevado nivel de benestar social e calidade ambiental;
trátase dunha política antagónica á derrotista que promove a dereita.
Galicia necesita un cambio na orientación de goberno que impulse unha
participación activa nesta estratexia. Os socialistas estamos dispostos a
proporcionarlle o liderato reformista que precisa para asociarse estreitamente
ao relanzamento da estratexia de Lisboa e converterse nun país forte, dinámico
e avanzado.
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Obxectivos
Os eixos esenciais da reactivación da estratexia de Lisboa consisten en:
· Facer do coñecemento e a innovación os motores dun desenvolvemento
sostible.
· Facer de Galicia un entorno atractivo para investir e traballar.
· Poñer o crecemento e o emprego ao servizo da cohesión social.

Medidas
1.

Elaborar o «Primeiro Programa Galego de Reformas para dar pulo
á estratexia de Lisboa», que terá unha duración trienal ata o ano
2008 así coma o seguinte que corresponde á lexislatura. O programa
detallará todas as medidas que se poñerán en marcha para promover
o proceso de crecemento e creación de emprego e será presentado
pola nova Xunta de Galicia ao Parlamento, aos interlocutores sociais e
ás organizacións máis relevantes da sociedade civil para conseguir a
maior cantidade de aportacións e contribucións.

2. Nomear un coordinador horizontal que dependerá directamente da
Presidencia da Xunta de Galicia para o seguimento e a coordinación
interna das accións da Comunidade Autónoma en desenvolvemento da
estratexia de Lisboa.
3. Deﬁnir as políticas sectoriais da Xunta de Galicia de acordo coa
estratexia de Lisboa, co ﬁn de que contribúan coherentemente a
renovar as bases da competitividade galega, aumentar o seu potencial
de crecemento e a súa produtividade e reforzar a súa cohesión social
apostando, sobre todo, polo coñecemento, a innovación e a valoración
do capital humano.
4. O Goberno galego presentará anualmente un informe ao Parlamento
de Galicia sobre o cumprimento do Programa, establecerá vías de
diálogo e concertación cos interlocutores sociais e promoverá os
axustes necesarios para mellorar a contribución do plan ao crecemento
e a creación de emprego.
5. Impulsar un grande acordo tripartito que enmarque a cooperación
entre o Estado e as comunidades autónomas e as entidades locais
para o desenvolvemento dos programas correspondentes á política de

18

Partido dos Socialistas de Galicia

Programa de Goberno · Eleccións xuño 2005

cohesión comunitaria que deben contribuír á realización dos obxectivos
de Lisboa mediante o impulso da converxencia, a competitividade e a
cooperación territorial.
6. Apoiar un acordo durante o presente ano nas perspectivas ﬁnanceiras
(2007-2013), polo que Galicia poida seguir caliﬁcada coma beneﬁciaria
dos fondos estruturais correspondentes ao Obxectivo 1, que España
reciba un trato equitativo que teña en conta o impacto sobre o fondo
de cohesión do efecto estatístico da ampliación e que a Unión Europea
manteña o esforzo orzamentario na política de cohesión.

Incrementar a participación de galegos en proxectos europeos
A sociedade galega debe incrementar substancialmente a súa presenza e
participación en proxectos europeos, só así poderá acceder realmente a todas
as vantaxes e beneﬁcios derivados da Unión Europea. Este propósito axustase
plenamente á nosa concepción do proxecto europeo coma un proxecto cidadán,
inclusivo e baseado na cohesión, que embebe a vida enteira de Galicia.
Existe aínda unha importante distancia entre o proxecto europeo e a vida
cotiá da nosa xente, Europa é aínda unha realidade que unha boa parte do noso
pobo considera na lonxanía e distante das súas vidas. A incorporación de Galicia
na Unión Europea fíxose pensando en que os nosos cidadáns e organizacións
poidan disfrutar realmente de novas oportunidades, ferramentas e horizontes
para desenvolver proxectos.
Aínda é moi débil a participación de galegos en proxectos europeos. É
necesario inverter a situación, para iso será preciso adoptar iniciativas para
apropiarse das vantaxes e oportunidades comúns. Os socialistas queremos que
os galegos sintan que Europa é máis ca un escenario político, no seu propio
contorno, unha realidade útil, próxima e dinamizadora da súa vida decotio.

Obxectivos
Europa necesita capilaridade para estar unida, para que a súa enerxía e
capacidade estea presente en todos os ámbitos da Unión. Os socialistas
queremos que os galegos se apropien da Unión Europea e para iso
consideramos prioritarios os seguintes obxectivos:
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·

Os mozos europeos deben participar en experiencias europeas, é
fundamental que todos os galegos teñan na súa xuventude unha vivencia
trasnacional.

·

As pequenas e medianas empresas, que xogan un papel fundamental no
crecemento económico e no emprego, deben abrirse ás oportunidades
dun mercado interior en ampliación e ás posibilidades que brindan as
relacións da Unión Europea no ámbito internacional.

·

Os concellos de Galicia deben asumir un papel primordial como axentes
dinamizadores e animadores da interrelación entre os galegos e o resto
dos europeos.

Medidas
1.

A Fundación Galicia Europa debe converterse nun axente multiplicador
e difusor de información estruturada, organizador de redes de
comunicación, promotor de redes de cooperación e catalizador
de iniciativas. A tal ﬁn presentará un Plan Estratéxico de carácter
cuatrienal.

2. A nova Xunta de Galicia asumirá o desenvolvemento do Pacto Europeo
da Xuventude e do Programa de Mozos en Acción, actualmente en
fase de elaboración comunitario, e anualmente enviará un informe ao
Parlamento Galicia sobre os obxectivos acadados.
3. Coa consulta e a participación das organizacións e institucións xuvenís,
a nova Xunta de Galicia aprobará un Pacto Galego da Xuventude co
ﬁn de mellorar a educación, a formación, a mobilidade, a inserción
profesional e a inclusión social dos nosos mozos facilitando, ao mesmo
tempo, a conciliación da súa vida familiar e profesional.
4. Consello da Xuventude de Galicia converterase en foro para a
dinamización da nova política que enlace a xuventude galega, as
súas organizacións e responsables públicos en Galicia coas iniciativas
e programas comunitarios (Euroescola, Sócrates-Erasmus, Lingua,
Grundtving, Comenius, Minerva-, E-Learning, Jean Monnet, SVE,
Tempus, etc).
5. Crear unha plataforma integrada de comunicación que condense todo
tipo de información e sexa de fácil acceso e manexo para os mozos.
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6. Alentar a creación nos medios de comunicación de espazos destinados
a impulsar o coñecemento de Europa e a participación xuvenil en
programas europeos.
7. Establecer programas oﬁciais de intercambios estudiantís durante a
educación obrigatoria.
8. Duplicar como mínimo as iniciativas para a mobilidade de investigadores
e postgraduados en cooperación coas caixas de aforro e fundacións.
9. Multiplicar a realización de programas de contactos, comunicacións e
intercambios a través de centros escolares e concellos.
10. Apoiar decididamente a participación de galegos en accións de voluntariado
internacional e captar a presenza de voluntarios internacionais para que
convivan e realicen tarefas na nosa Comunidade Autónoma.
11. Fomentar iniciativas conxuntas con mozos doutros países galegos en
institucións e organizacións internacionais .
12. Crear o Consello de Pemes de Galicia como foro para a súa promoción
integral e establecer unha Plataforma Integrada de Comunicación para
as Pemes.
13. Crear redes de apoio para facilitar a presenza de pequenas e medianas
empresas con ofertas de calidade en feiras e exposicións internacionais
así coma a súa introdución en novos mercados emerxentes.
14. Impulsar a acción exterior eﬁcaz das institucións e organizacións de
Galicia, en particular das Cámaras de Comercio.
15. Desenvolvemento de redes de investidores privados que promovan
iniciativas empresariais innovadoras.
16. Participación da Fegamp, no proceso de consultas previo á adopción de
decisións políticas relativo a programas comunitarios de carácter local e
recoñecemento do seu papel na execución dos programas comunitarios
destinados ás entidades locais.
17. Incrementar a participación directa dos concellos na política de
cooperación territorial e, moi especialmente, en programas de iniciativa
comunitaria particularmente aptos para enfrontar os seus problemas
especíﬁcos como Urban (rehabilitación de zonas urbanas en crise),
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Leader (desenvolvemento sostible nos territorios rurais) e Equal (loita
contra as desigualdades e discriminacións no mercado de traballo).
18. Cooperar con programas municipais de intercambios a todos os niveis:
culturais, educativos, deportivos, etc. En particular, a realización de
actividades e de programas conxuntos entre diversos concellos.
19. Establecer programas que posibiliten o intercambio temporal de
funcionarios e de traballadores entre as institucións locais (xunto á
autonómica), convenios para o intercambio na prestación de servizos
entre empresas e programas para que os galegos e as galegas poidan
realizar prácticas en institucións públicas do exterior e para que as
administracións de competencia autonómica reciban en reciprocidade a
traballadores en prácticas.
20. Cooperar estreitamente co Eixo Atlántico constituído polas principias
cidades de Galicia e do Norte de Portugal coma marco axeitado para
compartir experiencias, experimentar programas piloto e adoptar
accións conxuntas.

Beneﬁciarse da Unión Europea para a acción exterior de Galicia
O global e local confúndense crecentemente, é imposible diferenciar o ámbito
interior do exterior máis alá do puramente territorial. Compartimos un planeta
e un destino común, vivimos no seo dunha aldea global aínda que as súas
diferenzas son tan grandes que adoita dicirse que habitamos diferentes mundos.
Formamos unha comunidade plural que debe asentar a súa convivencia sobre
valores universais e o respecto aos dereitos humanos.
Galicia pertence á Unión Europea, debe tomar conciencia desta importante
posición e facela valer en toda a súa proxección exterior. A Unión Europea é o noso
principal activo a escala global e unha gran panca para o impulso da acción exterior
de Galicia en tres grandes ámbitos: o comercio, a emigración e a cooperación.
É necesario un enfoque estratéxico e estruturado que supere o personalismo
que caracterizou a acción exterior da etapa precedente e conduciu a unha acción
exterior pouco participativa e escasamente consolidada. Necesitamos deﬁnir os
marcos da nosa acción exterior e abrila a todos, facendo unha política coherente.
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Obxectivos
Galicia pode contribuír a facer realidade un mundo mellor porque quere:
·

Participar dende a súa propia realidade no sistema de gobernanza
global a favor da paz, a democracia e o desenvolvemento sostible.

·

Aportar o seu esforzo para contribuír aos obxectivos do Milenio das
Nacións Unidas e erradicar as lacras da pobreza, a enfermidade e o
analfabetismo.

·

Defender unha economía aberta e competitiva que impulse os
intercambios comerciais e os ﬂuxos ﬁnanceiros internacionais a través
de regras multilaterais que garantan un comercio libre e xusto.

·

Cooperar e axudar aos países en desenvolvemento.

·

Proxectar a súa imaxe, afrontar os desafíos da globalización e asumir
as responsabilidades que lle corresponden diante das xeracións
actuais e futuras.

Medidas
1.

Impulsar programas de iniciativa comunitaria como INTERREG
(cooperación transfronteiriza, transnacional e interrexional), e iniciativas
innovadoras de carácter experimental.

2. Fortalecer e estreitar as relacións co Norte de Portugal, deseñando
obxectivos comúns e traballando a favor dunha institucionalización da
nosa eurorrexión no ámbito comunitario.
3. Reforzar as nosas relacións co mundo celta e coas rexións que
compoñen o Arco Atlántico; establecer vencellos con aquelas rexións
que comparten problemas ou situacións comúns e, en xeral, con todas
as que desenvolven experiencias pioneiras e innovadoras que poidan
resultar útiles para a nosa Comunidade Autónoma.
4. Defender o establecemento de canles para que a Xunta de Galicia poida
contribuír eﬁcazmente na política exterior do Estado. Neste senso
valoramos moi positivamente a iniciativa do actual Goberno do Estado,
de convidar a responsables autonómicos nas relacións bilaterais
de España con Portugal. Consideramos que esta presenza debería
tamén producirse nos contactos regulares de carácter bilateral con
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institucións doutros estados que contemplen na súa axenda cuestións
que afecten especialmente aos intereses de Galicia.
5. Defender que, de acordo co principio de lealdade institucional, a
Comunidade Autónoma debe ser preceptivamente informada e
consultada polo Goberno do Estado no proceso de elaboración de
tratados e convenios internacionais que afecten as súas competencias e
aos seus intereses especíﬁcos, así como da súa execución sen perxuízo
de que adopte as medidas necesarias cando corresponda. Do mesmo
xeito, a Xunta de Galicia dirixirase ao Goberno do Estado instando a
negociación de tratados ou convenios internacionais en materias de
interese coa Comunidade Autónoma, en especial naqueles que sexan
orixe ou destino de emigración, culturalmente próximos, con relacións
económicas importantes ou cos que existan programas de cooperación
ao desenvolvemento.
6. Concertar co Estado a apertura de delegacións ou representacións da
Comunidade Autónoma, e encadrar a súa actuación na acción exterior
estatal naquelas sedes de organizacións internacionais que incidan
signiﬁcativamente no ámbito das competencias autonómicas.
7. Acadar un acordo marco de colaboración entre o Instituto Rosalía de
Castro e o Instituto Cervantes co obxecto de potenciar a nosa lingua no
exterior e afortalar a presenza cultural da España plural.

Comercio exterior
1.

Apoiar os intereses e a actuación das empresas galegas no exterior,
tanto para abrir mercados e fortalecer a súa presenza coma para
incrementar a súa competitividade e promover empresas conxuntas.

2. Prestar particular atención a Iberoamérica seguindo atentamente
a negociación do acordo de asociación que se está negociando na
actualidade con MERCOSUR (que deberá aportar vantaxes arancelarias,
seguridade xurídica, preditibilidade nos investimentos e harmonización
de normas), e interesándose polas relacións económicas da UE cos
países de Centroamérica, coa Comunidade Andina e con Cuba.
3. Axudar a posicionar as nosas empresas en mercados emerxentes e
aproveitar as vantaxes que o Sistema de Preferencias Xeralizadas pode
ofrecer para o incremento das relacións comerciais entre Galicia e os
países en desenvolvemento.
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4. Impulsar a obtención e o desenvolvemento de acordos comerciais e de
asociación da UE con outras rexións económicas e países do mundo.
5. A Xunta de Galicia interesarase polos acordos sobre regularización e
liberalización de mercados internacionais, que se negociarán en Hong
Kong o vindeiro més de decembro, no marco da OMC, avaliando o seu
alcance e contribuíndo á expansión económica de Galicia no exterior,
sobre todo, con países que se encontran en vías de desenvolvemento e
valorando as súas repercusións sobre a nosa estrutura produtiva co ﬁn
de deseñar políticas que minimicen os seus impactos e maximicen as
súas vantaxes.

Emigración
1.

Informar aos galegos e ás galegas que viven no exterior da acción
da Unión Europea nos seus países de residencia e dos dereitos que
ostentan coma cidadáns da Unión Europea.

2. Estreitar as relacións coa poboación galega no exterior co ﬁn
de favorecer a súa situación e establecer novos lazos cos seus
descendentes, en particular, mediante programas nas universidades
galegas e a promoción de actividades empresariais.
3. Apoiar decididamente a aprobación dun Estatuto do Emigrante e a
ﬁgura dun embaixador especial da emigración por primeira vez na
historia de España.
4. Cooperar activamente na acción exterior do Estado no campo da
emigración.
5. Promover políticas para deter e inverter a perda de poboación, e realizar
unha reﬂexión responsable sobre a emigración no marco da política
comunitaria e estatal. A tal ﬁn abriremos un debate arredor das tendencias
demográﬁcas, os distintos escenarios que se formulan á Comunidade
Autónoma e as políticas a seguir que deberá culminar coa presentación
dun Libro Branco sobre a cuestión no Parlamento de Galicia.

Cooperación
1.

Incrementar a dotación do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
para acadar o compromiso da Unión Europea dunha axuda ao
desenvolvemento dun 0,56% do PIB para ó 2010 e un 0,7% para ó 2015.
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2. Realizar un grande esforzo de concienciación, mobilizando activamente
aos sectores máis comprometidos da nosa sociedade. É necesario crear
unha conciencia pública comprometida co desenvolvemento mediante
campañas de información e educación así coma involucrar aos medios
de comunicación e, en xeral, a todos os operadores económicos e a
sociedade civil.
3. Cambiar o enfoque e dotar de eﬁcacia á axuda ao desenvolvemento.
Ademais dun incremento cuantitativo é necesario maximizar o efecto
da axuda sobre as poboacións directamente afectadas, avaliar a xestión,
harmonización e control dos recursos. Trátase de dar máis poder
efectivo aos seus beneﬁciarios sobre o seu propio futuro.
4. Aplicar as conclusións adoptadas o pasado día 2 de marzo en París
polo Foro de Alto Nivel sobre a Eﬁcacia da Axuda ao Desenvolvemento
da OCDE para o que a Xunta de Galicia remita ao Parlamento un Plan
Director cuatrienal baseado nos seguintes parámetros:
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·

Reforzar as estratexias de desenvolvemento nacional dos países
en desenvolvemento e os seus marcos operativos (planiﬁcación,
elaboración do orzamento e avaliación).

·

Potenciar as capacidades dos países en desenvolvemento, poñendo
a axuda en consonancia coas prioridades, sistemas e procedementos
que eles mesmos deﬁnan.

·

Intensiﬁcar a mutua responsabilidade e transparencia de donantes
e receptores de axuda cara aos seus cidadáns e parlamentos, en
canto a políticas, estratéxias e resultados.

·

Racionalizar e coordinar as actividades dos donantes a escala
rexional, nacional e sectorial para aumentar a eﬁcacia e evitar a
duplicación de esforzos.

·

Equilibrar a internacionalización de Galicia que permitirá que as
nosas empresas se constitúan nun factor de mellora das condicións
dos países nos que realizan actividades cunha concentración da
actuación das institucións públicas nas zonas máis desatendidas
e esquecidas, alí onde existen as maiores necesidades e, moi
especialmente, nos países máis débiles, catalogados polas Nacións
Unidas coma os máis pobres do mundo.
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En deﬁnitiva, queremos unha nova Galicia, innovadora e solidaria, que proxecte
sobre o mundo unha imaxe dinámica e vital. Para iso é necesario un cambio
político cun presidente coa vista posta no século XXI que lidere a construción de
Galicia coma unha tarefa colectiva, consciente do papel decisivo da dimensión
europea no futuro do autogoberno. Porque mediante a Unión Europea podemos
facer posible que os galegos se convirtan en cidadáns do mundo e que a nosa
comunidade poida proxectar a súa identidade por todos os lugares da terra. Só
os socialistas seremos capaces de acadar unha Galicia dinámica, moderna e con
dimensión europea.
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O impulso do autogoberno

O desenvolvemento de políticas públicas acaídas aos intereses e necesidades
dos cidadáns e cidadás galegas precisa da consolidación e afondamento do seu
autogoberno. Só mediante unhas institucións autonómicas democratizadas e
funcionais e unhas competencias ampliadas e reforzadas poderán levarse a
cabo as reformas necesarias nos distintos ámbitos sectoriais. O impulso do
autogoberno constitúe deste xeito unha cuestión fundamental a desenvolver
durante a lexislatura mediante:
·

A reforma do Estatuto de Autonomía e Lei da Xunta e o seu presidente.

·

A reforma da Constitución Española para reforzar as dimensións de
autogoberno e o goberno compartido

·

A reforma das leis orgánicas como a Lei Orgánica do poder xudicial que
así o precisen

En concreto, o impulso do autogoberno articularase sobre os seguintes ámbitos:
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·

O recoñecemento de dereitos da cidadanía de Galicia

·

A reforma das institucións do Autogoberno de Galicia

·

A ampliación e reforzo das competencias da Comunidade Autónoma galega

·

O deseño dunha nova organización territorial de Galicia

·

O desenvolvemento dunha acción exterior do Goberno autonómico

·

O afondamento na gobernanza multinivel no seo do Estado español e da
Unión Europea
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Dos dereitos da cidadanía de Galicia
A natureza constitucional material do Estatuto de Autonomía de Galicia
requirirá a inclusión dun título dogmático que recolla, sen prexuízo dos
dereitos establecidos na Constitución española e o seu desenvolvemento nas
correspondentes leis orgánicas así como da carta de Dereitos Fundamentais da
UE, un catálogo de dereitos xusticiables especíﬁcos dos galegos, especialmente
os relacionados co ámbito competencial da Comunidade Autónoma.
Os dereitos serán en todo caso de aplicación directa, e a súa observancia
non precisará da existencia dunha lei autonómica que regule o seu exercicio.
Reforzarase a institución do Valedor do Pobo. Corresponderá ao Valedor
do Pobo, ademais da supervisión da actividade das Administracións públicas
no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia no que atinxe á
observancia dos dereitos e liberdades da CE, recibir as queixas xeradas pola
vulneración dos dereitos especíﬁcos recoñecidos neste título. En vista da
reclamación, o Valedor poderá acordar a suspensión cautelar do acto que
a motiva e instar á Administración a súa reconsideración. Se a vulneración
soamente fose reparable mediante indemnización substitutoria ou revisión
de oﬁcio dos actos administrativos que a teñan ocasionado, comunicarao
ao Consello Consultivo de Galicia, que emitirá un informe vinculante sobre a
cuestión presentada.
Entre os Dereitos a incorporar neste título deberán ﬁgurar en todo caso:
·

Dereito a unha educación pública que atenda ao pluralismo e á tolerancia,
aos valores culturais propios e á historia de Galicia.

·

Dereito á igualdade entre homes e mulleres especialmente en materia
de acceso a cargos públicos, emprego, traballo e retribución, e dereito
das mulleres galegas a beneﬁciarse de políticas de igualdade de
oportunidades, de acción positiva e paritarias.

·

Dereito a unha renda básica e a unha axuda á vivenda para garantir
unha existencia digna aos galegos e ás galegas que non dispoñan de
recursos suﬁcientes.

·

Dereito ao acceso gratuíto a servizos de colocación e a unha axuda social
digna en caso de desemprego.
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·

Dereito das persoas maiores a unha vida digna e independente e a
participar activamente na vida social e cultural.

·

Dereito das persoas discapacitadas a beneﬁciarse de medidas que
garantan a súa autonomía, a súa integración social e profesional e a súa
participación na vida da comunidade.

·

Dereito ao patrimonio histórico artístico de Galicia, á súa conservación e
á participación creativa no desenvolvemento da cultura galega.

·

Dereito ao medio ambiente e ao desenvolvemento sostible.

·

Dereito á diversidade cultural, relixiosa e lingüística.

·

Dereito á paisaxe e recoñecemento como bens públicos de todos os
galegos da auga, o ar e os bosques. A estes efectos crearase a oﬁcina
do Valedor da Paisaxe e do Medio ambiente, cuxo órgano de dirección
estará participado por representantes de organizacións sociais, e que
será competente para emitir un informe de avaliación de impacto
nestas materias.

·

Dereito á información e participación nos procesos de cualiﬁcación do
solo e de adxudicación en propiedade ou alugueiro de vivenda pública de
protección oﬁcial.

·

Dereito a ser informado dos riscos de intervencións e tratamentos
médico-sanitarios, así como dos criterios de elaboración e situación das
listas de espera.

·

Dereito a unha morte digna, ao testamento vital e a que non se prolongue
artiﬁcalmente a vida.

·

Dereito a ser informado dos datos persoais obrantes en bases e ﬁcheiros
de titularidade pública e, no seu caso, a rectiﬁcar os datos erróneos e
cancelar os innecesarios.

·

Dereito a obter autorizacións e licenzas administrativas, de acordo coa
lexislación vixente, nun prazo razoable.

·

Dereito ás correspondentes indemnizacións nun prazo razoable pola
actuación lesiva das Administracións públicas.
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·

Dereito a obter nun prazo razoable un pago xusto polas expropiacións
que leven a cabo as Administracións públicas.

·

Dereito ao retorno dos emigrantes, que facilite a xestión de permisos,
autorizacións e a súa integración cultural, social e laboral.

Reforma das institucións do autogoberno de Galicia
O autogoberno de Galicia exercerase a través a) do poder lexislativo que
corresponde ao Parlamento de Galicia, b) do poder executivo que corresponde á
Xunta e ao seu Presidente, e c) do poder xudicial que, sen prexuízo da unidade de
xurisdicción establecida pola CE, corresponde ao Tribunal Superior de Xustiza.
O Parlamento de Galicia en canto órgano representativo do pobo galego
é inviolable e os seus acordos e resolucións de goberno interno non serán
susceptibles de control xurisdiccional agás no caso de violación de dereitos
fundamentais e só polo Tribunal Constitucional mediante recurso de amparo.
Os membros do Parlamento representan a toda Galicia e non estarán suxeitos
a mandato imperativo. Así e todo, non poderán afastarse arbitrariamente da
liña política mantida pola maioría da lista electoral pola que resultaron elixidos.
Cando así se aprecie pola Comisión do estatuto dos Deputados poderá acordarse
a perda da súa condición de deputados, consonte ao procedemento previsto na
lexislación electoral de Galicia, e o nomeamento do seguinte candidato que
ﬁgure na correspondente lista electoral.
Será obrigatoria a declaración de bens e intereses de todos os
parlamentarios nun rexistro ad hoc, que terá carácter público.
Unha nova lei electoral regulará entre outros extremos:
·

A garantía, sen prexuízo do criterio da representación proporcional, da
representación real e efectiva das diferentes zonas do territorio galego.

·

Os criterios para promover a participación activa da muller na
vida democrática e acadar obxectivos de paridade de xénero na
representación política.

·

O dereito dos cidadáns galegos que viven noutras Comunidades
Autónomas para poder votar nas eleccións ao Parlamento de Galicia, en
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virtude dun dereito de opción que salvagarde a identidade cultural da
cidadanía da España plural.
·

Os criterios para incorporar como electores aos emigrantes con permiso
de residencia que teñan domicilio en Galicia e desexen exercer o seu
dereito de voto.

O Parlamento funcionará en Pleno e en Comisións. Así e todo, só de xeito
excepcional e sempre que non fose posible instar o procedemento de urxencia
poderá o Pleno delegar, con carácter revogable, nas Comisións lexislativas a
aprobación de proxectos e proposicións de lei.
Sen prexuízo do protagonismo que lle corresponde aos partidos e grupos
políticos representados no Parlamento de Galicia, unha lei de democracia
participativa de Galicia recoñecerá o dereito dos cidadáns a participar
directamente na xestión dos asuntos públicos, regulando a iniciativa lexislativa
cidadán e outros modos de consulta directa, tanto a nivel da Comunidade
Autónoma coma a nivel municipal.
A Xunta de Galicia dirixe politicamente a Comunidade Autónoma e
responde da súa Administración, exercendo a función executiva e a potestade
regulamentaria. Os membros da Xunta non poderán exercer actividade laboral,
profesional ou empresarial ningunha e presentarán unha declaración de bens e
intereses que terá carácter público.
O Presidente da Xunta de Galicia responderá perante o Parlamento de
Galicia e disporá dunha limitación de dous mandatos como máximo.
Cando fose imprescindible adoptar medidas normativas urxentes que
precisen rango de lei e os procedementos parlamentarios non permitan a súa
aprobación en prazo, o Presidente da Xunta poderá dictar un Decreto-lei que
terá que ser revalidado polo Parlamento de Galicia nun debate de totalidade nos
trinta días seguintes á súa publicación.
A Administración galega constituirá a Administración ordinaria,
conﬁgurándose como a principal titular do exercicio das funcións executivas
no territorio da Comunidade Autónoma, sen prexuízo das funcións propias do
ámbito local. A Administración galega actuará guiada en todo momento polo
criterio da gobernanza democrática e, en concreto, baixo os seguintes principios
orientadores das políticas públicas:
· Apertura
· Participación
· Responsabilidade
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· Eﬁcacia
· Coherencia
· Proporcionalidade
· Subsidiaridade
Ao abeiro deste último principio, unha lei de descentralización local do
Parlamento de Galicia delegará nos Concellos, nas áreas metropolitanas, na
rexións urbanas e nos entes supracomarcais a execución de todas aquelas
competencias que mellor poidan xestionar pola súa proximidade aos cidadáns.
A través dunha rede informática que cubrirá todo o territorio, a administración
dos entes locais operará funcionalmente como administración ordinaria de
atención directa aos cidadáns.
Unha lei creará a Oﬁcina de Avaliación das Políticas Públicas, vencellada
ao Parlamento de Galicia, encargada de velar polo cumprimento dos principios
rectores das políticas públicas da Xunta de Galicia.
Unha lei regulará a Oﬁcina Orzamentaria vencellada ao Parlamento de Galicia a
efectos de control de todos os aspectos do orzamento da Comunidade Autónoma.
O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia será o organo xurisdicional que,
sen prexuízo da xurisdición que corresponde ao Tribunal Supremo, culmina o
poder xudicial galego e exerce funcións de casación e revisión, tanto en materias
de dereito autonómico coma de dereito estatal, no territorio da Comunidade
Autónoma de Galicia.
No que respecta ao dereito autonómico, o TSXG terá atribuídos todos os
graos e instancias na xuridisción civil e contencioso-administrativa.
No que respecta ao dereito estatal, o TSXG terá competencias de casación
e revisión en todas as instancias e graos, sen prexuízo do establecido no art. 152
da CE e na LOPX.
No que respecta ao goberno do poder xudicial, unha lei do Parlamento
de Galicia creará a Comisión de Xustiza que exercerá por delegación as
competencias do Consello Xeral do Poder Xudicial no territorio da Comunidade
Autónoma. A Comisión, sen prexuízo do establecido pola lexislación estatal
de acordo cos artigos 122.2 e 149.1.5 da CE, estará composta por maxistrados,
elixidos polos maxistrados e xuíces da Comunidade Autonoma, e xuristas de
recoñecido prestixio, elixidos polo Parlamento de Galicia.
Modiﬁcarase o Consello do Audiovisual para garantir a autonomía, a
transparencia de xestión e o pluralismo político nos medios de comunicación
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públicos ou dependentes de concesións públicas. A lei reguladora dos medios
públicos de comunicación audiovisual contemplará a elección parlamentaria do
seu director xeral.

Das competencias da Comunidade Autónoma de Galicia
A delimitación dun ámbito competencial substantivo propio constitúe a característica
fundamental da autonomía política. En canto ao Estatuto, correspóndelle a función
constitucional de ﬁxación e precisión competencial, o afondamento do autogoberno
de Galicia require tanto a ampliación do abano competencial, canto unha mellor
deﬁnición do alcance e contido material dos títulos competenciais. En calquera
caso, a maior precisión do contido competencial constituirá unha garantía material
mínima, pero nunca será un límite para desenvolvementos que puidesen derivarse
do enunciado xeral das competencias.
As competencias exclusivas constitúen a máxima expresión do autogoberno
de Galicia, en canto deﬁnición da capacidade de decisión política no ámbito
regulador, e a cerna mesma do contido e calidade da autonomía galega. No
exercicio da súa autonomía, as materias que a Constitución e o presente
Estatuto atribúen á competencia exclusiva da Comunidade Autónoma de Galicia
soamente poderán ser reguladas polas súas institucións de autogoberno. A
ausencia de normas propias non poderá ser suplida polo dereito do Estado, que
non terá carácter supletorio nin poderá amparar, en ningún caso, a atribución
indirecta de competencias lexislativas ao Estado.
A lexislación autonómica de desenvolvemento de lexislación básica do Estado
soamente carecerá de eﬁcacia xurídica cando así o dispoña outra lei do
Parlamento de Galicia ou o estableza expresamente unha lei das Cortes Xerais
pola que se modiﬁque expresamente a lexislación básica estatal en cumprimento
da súa correspondente competencia.
O Estatuto de Autonomía de Galicia recollerá como exclusivas da Comunidade
Autónoma algunhas competencias do art. 149.1 cando sexan de interese galego
e o enunciado do texto constitucional o permita. No caso de competencias
cualiﬁcadas estatutariamente de exclusivas as leis de bases do Estado, que
posuirán a efectos internos un carácter exclusivamente formal e de ﬁxación de
principios, actuarán soamente como límite externo da competencia, sen dirixir
e orientar en ningún caso a competencia autonómica.
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5. O Estatuto de Autonomía de Galicia poderá incorporar como de índole
exclusiva materias lexislativas ou executivas de titularidade estatal, en aplicación
do art. 150.2 da CE, transferidas ou delegadas no momento mesmo da aprobación
da reforma estatutaria.
6. Cando a concorrencia competencial requira instrumentos de colaboración
e coordinación, corresponderá á Comunidade Autónoma de Galicia, en virtude
do seu interese territorial directo, formular os termos da devandita cooperación
ou asumir as tarefas de coordinación.
7. A Comunidade Autónoma de Galicia posuirá a competencia xeral de
execución de todas as leis, agás da que estea constitucionalmente reservada á
administración do Estado.

A organización territorial de Galicia
1.
Un dos eixes do autogoberno de Galicia consistirá en poñer as bases
para un modelo territorial propio, baseado nun novo réxime local que evite o
solapamento e a acumulación de administracións territoriais e que garanta
para Galicia a competencia exclusiva e excluínte para lexislar sobre os gobernos
locais e as supraestruturas municipais que se desexen establecer.
2. A organización territorial articularase sobre novas estructuras
supramunicipais creadas por lei do Parlamento de Galicia: dúas áreas
metropolitanas, tres rexións urbanas e varios ámbitos supracomarcais a
determinar.
3. A relación entre a Xunta e os entes locais, municipais e supramunicipais de
Galicia realizarase de acordo cos principios de autonomía local e cooperación
institucional.
4. A Carta europea da Autonomía local, e moi especialmente o principio de
subsidiaridade, informarán o novo réxime local galego e as relacións entre as
entidades locais e as institucións de autogoberno de ámbito autonómico.
5. Institucionalizarase a Rede de Cidades de Galicia que articulará as
diferentes áreas urbanas mediante a dotación de infraestruturas (autovías e
trens rápidos), transportes de cercanías (mediante criterios de billete único e
intermodalidade) e autopistas de información, sempre respectuosas con medio
ambiente e cun desenvolvemento sostible.
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6. O Parlamento de Galicia aprobará unha lei de desenvolvemento rural,
dotada dun fondo especíﬁco para a implementación de políticas de converxencia,
baseada nun plano estratéxico de desenvolvemento rural e a creación dun
índice de cohesión para frear a despoboación e reactivar economicamente as
zonas rurais.

A dimensión exterior do autogoberno
1.
Garantirase estatutariamente a plena capacidade da Xunta de Galicia
para desenvolver actuacións de relevo internacional no exercicio das súas
competencias.
2. A Xunta de Galicia poderá crear en países estranxeiros oﬁcinas ou
delegacións, autónomas ou vencelladas ás institucións estatais que así o
permitan, aos efectos de representación, xestión de intereses comerciais,
industriais, turísticos, culturais, lingüísticos, contratación laboral etc. sempre
que non realicen as actividades de política internacional que a Constitución
reserva ao Estado.
3. A Xunta poderá enviar delegacións, autónomas ou conﬁguradas como
subdelegacions das estatais, perante organizacións internacionais en ámbitos
de competencias propias ou nas que posúa un interese territorial directo.
4. A Comunidad Autónoma de Galicia poderá emprender accións
interfronteirizas con Portugal que, por inserirse no seo da UE, non revisten
natureza de relacións internacionais, coa intermediación do Estado e
información ao Goberno central.
5. Respecto aos acordos e tratados internacionais, a Comunidade Autónoma
de Galicia poderá:
· asinar preacordos internacionais que posteriormente serán autorizados polo
Estado español mediante os procedementos constitucionalmente previstos.
· adoptar medidas para a execución de tratados e convenios
internacionais.
· solicitar información sobre tratados e convenios internacionais que
poidan incidir en competencias autonómicas.
· solicitar, xunto coa Administración Xeral do Estado, ditames do Tribunal
de Xustiza da UE sobre a compatiblidade de acordos e convenios
internacionais asinados polo Estado coas disposicións dos tratados
constitutivos da UE.
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Do Goberno compartido
1.
O Estatuto de Autonomía de Galicia en canto norma institucional básica
da Comunidade Autónoma regula, canda as dimensións de autogoberno, as
dimensións de cogoberno e goberno compartido, sen prexuízo da regulación
que a estes efectos compete tanto á Constitución española coma ao Tratado
polo que se institúe a Constitución Europea.
2. Garantirase o dereito da Comunidade Autónoma de Galicia a participar na
formación da vontade política do Estado tanto a efectos de políticas públicas
estatais internas, canto da ﬁxación da posición do Estado por parte dos órganos
da Unión Europea.
3.

No que se reﬁre á participación nas institucións e nas políticas do Estado:
·

En canto ao Senado, impulsarase a súa reforma como cámara territorial,
e o Estatuto de Autonomía regulará o procedemento para a designación
dos senadores autonómicos e demais aspectos relativos á Cámara
territorial consonte ao establecido pola Constitución española.

·

No que se reﬁre ao Consello Xeral do Poder Xudicial e ao Tribunal
Constitucional, o Estatuto regulará a designación dos seus membros
consonte ao establecido pola Constitución española.

·

En canto ao exercicio das competencias estatais, crearase unha Comisión
bilateral permanente de relacións entre a Comunidade Autónoma e o
Estado que actuaría sempre que existise un interese territorial directo
daquela no exercicio dunha competencia estatal.

·

O Estatuto ﬁxará a presenza de representantes da Comunidade
Autónoma en institucións estatais que operen no ámbito territorial de
Galicia, así como o procedemento da súa designación.

·

O Estatuto sentará os principios da colaboración institucional da
Comunidade Autónoma de Galicia co Estado, que se desenvolverá
mediante lei, a través dos convenios bilaterais, as conferencias sectoriais,
os planos e programas conxuntos, e os demais mecanismos que se
establezan, incluíndo en todo caso a súa comunicación ao Parlamento
de Galicia e a súa publicación no DOG.

4. No que atinxe á participación da Comunidade Autónoma de Galicia na
gobernanza multinivel da Unión Europea:
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·

Recoñécese o dereito xenérico da Comunidade Autónoma á información
e á participación nos asuntos europeos que concirnan ás súas
competencias e interese territorial directo. O Estatuto recoñecerá o
dereito á participación de Galicia na conclusión de tratados que afecten
ás competencias da Comunidade Autónoma.

·

Á Comunidade Autonoma de Galicia competeralle a execución directa do
Dereito Comunitario nas materias da súa competencia.

·

A Comunidade Autónoma enviará representantes, podendo
eventualmente asumir por delegación estatal a representación española,
perante o Consello Europeo, no Consello de Ministros, na COREPER,
Comité de Rexións, e noutras institucións auxiliares da UE en materias
da súa competencia.

·

A Comunidade Autónoma intervirá nas actuacións do Estado perante o
Tribunal Europeo de Xustiza cando se trate da defensa de competencias
e intereses territoriais directos.
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A reforma da Administración Pública en Galicia

As Administracións Públicas son o brazo executor do Goberno da Comunidade
Autónoma. Sen elas sería difícil poder poñer en marcha todas aquelas políticas
públicas dirixidas a correxi-los desequilibrios sociais, a aumenta-la solidariedade
entre os máis desfavorecidos, a mellora-la renta, o emprego, a proteción social,
favorecer ós maiores, realizar políticas de igualdade de xénero ou dos mozos,
fomenta-lo desenvolvemento sostible... As Administracións Públicas son, no
fondo, organizacións que mobilizan recursos para conseguir obxectivos políticos
que buscan sempre o interese xeral.
Por esta razón, as Administracións Públicas galegas son o reﬂexo da
sociedade e das súas forzas políticas. Pese ás súas limitacións, son absolutamente
necesarias pois sen elas unha parte da sociedade quedaría desprotexida. Sen
embargo foron denostadas, criticadas e sometidas a unha presión que conduciu
ó seu desmantelamento progresivo, cuestión que se ﬁxo máis palpable ó longo
dos gobernos do PP en Galicia. A redución do papel do público e o seu traspaso
cara organizacións privadas ou parapúblicas foise desenvolvendo dende inicios
dos anos 90 a través das políticas de reforma administrativa da Xunta de Galicia,
que puxeron en tea de xuízo no só a eﬁcacia das organizacións públicas, senón
tamén a súa lexitimidade como institucións.
Os empregados públicos viron como se lles sometía a xuízo público,
introducindo técnicas de xestión privada nas unidades administrativas, pero sen
a correspondente análise do público e as súas características especíﬁcas. Fuxiuse
do dereito administrativo, das garantías que este proporciona, abandonándose
á busca da equidade que o sistema outorga a tódolos cidadáns.
A custosísima reforma administrativa de Fraga, a día de hoxe en tea de xuízo,
dada a súa ineﬁcacia e a falta de resultados, danos a razón. A súa innovación consistiu
en imita-las reformas que se puxeron en marcha noutros países (xeralmente de corte
anglosaxón) que pouco ou nada se parecían á realidade administrativa, política ou
social galega. Ademais, era máis importante criticar ós empregados públicos que
buscar o seu apoio na mellora dos servizos e unidades administrativas, pese a todo
adicouse a incorporar un gran número de personal á Administración galega (un
empregado público por cada 39 habitantes). Era dende logo máis beneﬁcioso para
as empresas amigas do PP comprar enormes cantidades de material informático que
quedaba ós poucos meses obsoletos por falta de uso e formación dos funcionarios.
Sen dúbida resultaba máis oportuno crear unha Administración funcional e
institucional paralela para os familiares e amigos de Fraga, que conﬁar no bo facer e
a experiencia dos funcionarios da Xunta de Galicia, etcétera.
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Non se trataría de volver atrás e mira-los procedementos burocráticos
como a panacea, pero si de integra-las novas técnicas de xestión ca cultura
administrativa dominante nas Administracións Públicas. Dar un novo impulso
ós valores do público de servizo, solidariedade, protección do interese xeral,
da equidade, da transparencia e da calidade, dotando de recursos, formación
e conﬁanza ós empregados públicos da Xunta de Galicia; creando unha
mellor carreira administrativa, eliminando a alta taxa de temporalidade na
Administración galega (un de cada tres empregados públicos: un 32%),
mellorando a cualiﬁcación dos empregados públicos, reducindo a grande
inﬂación de postos de libre designación, motivar e implicar ós funcionarios nos
seus postos de traballo, facendo participar á cidadanía na xestión dos servizos
a través de Cartas de Compromiso, incorporando ós Concellos na xestión,
aplicando o principio de subsidiariedade e dotando a Administración Galega
dun novo marco de gobernanza multinivel...
Obxectivos
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·

Dar un novo impulso ás Administracións Públicas galegas para que
sirvan de motor de cambio e de garantía da protección dos máis
desfavorecidos en Galicia.

·

Introducir novas técnicas de xestión nas organizacións públicas pero
respectando a cultura administrativa dominante e implicando ós
empregados públicos no cambio.

·

Reduci-la Administración Institucional da Xunta de Galicia e reorganizala prestación dos servizos a través das Axencias Públicas.

·

Mellora-la transparencia das políticas públicas implicando ós cidadáns
no súa formulación e xestión.

·

Conseguir trasladar ás cidadás e os cidadáns galegos os efectos das
políticas da Xunta de Galicia a través da introdución de mecanismos de
avaliación.

·

Mellora-la coordinación intergubernamental da Administración da
Xunta de Galicia coas súas organizacións periféricas e funcionais ou
institucionais, ademais de profundizar nos mecanismos de xestión da
cooperación da Administración Autonómica ca Local.
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Medidas
Administración Central Galega:
·

Examinar a fondo (auditar operativamente) a estructura organizativa
da Administración Autonómica.

·

Aprobar unha Lei (dacordo co establecido orixinalmente no Estatuto
de Autonomía), sobre organización da Administración e sector público
autonómico.

·

Establecer mecanismos para reequilibra-las políticas públicas da Xunta
de Galicia en torno ás actividades públicas e privadas, recuperando a
presenza en actividades sociais que deixaron abandonadas (educación,
sanidade, servizos sociais, axuda ás familias, emprego, desemprego,
maiores, mozos…)

·

Redobra-los esforzos da Xunta de Galicia en materia de relacións coa
Unión Europea, potenciando o noso lobby en Bruxelas, ampliando
os contidos e fondos da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, e
disminuíndo as accións de promoción clientelar a través das Casas de
Galicia no mundo.

·

Realizar análises de procesos administrativos en tódalas Consellerías
co ﬁn de mellora-la calidade de actuación e os tempos de resposta da
Administración Galega.

·

Reduci-lo número de altos cargos e de asesores da Xunta de Galicia,
con especial incidencia nas libres designacións.

·

Introducir novas técnicas de xestión de calidade que teñan en conta os
valores do público, en especial Cartas de Servizos.

·

Introducir técnicas de xestión do coñecemento (competencias) nos
procedementos de xerencia pública.

·

Transforma-la actual Inspeción de Servizos nunha «Unidade de
Seguimento da Organización e Xestión», que supere o actual carácter
pasivo, hermético e excesivamente controlador e se convirta nun
centro activo de apoio operativo, supervisor da política de xestión
pública e impulsor do desenvolvemento eﬁciente da organización.

Partido dos Socialistas de Galicia

41

Programa de Goberno · Eleccións xuño 2005

·

Fomenta-la participación dos cidadáns no control e avaliación das
actividades da Xunta de Galicia a través de Consellos Sectoriais e de
enquisas de satisfacción de servizos.

·

Implantar de forma xeralizada a Administración electrónica de modo
que a Administración non só facilite ó cidadán o acceso ós seus servizos,
senón que introduza canles que permitan a súa participación activa no
deseño das políticas públicas.

·

Estudar vías para a descentralización a favor dos Concellos de aqueles
servizos da Administración autonómica periférica que, pola súa natureza
e por razón dunha xestión máis próxima ás demandas da cidadanía,
aconsellen a súa articulación máis eﬁciente a través da Administración
local; mellora dos mecanismos de coordinación co ámbito local.

·

Reordena-lo mapa da Administración Funcional ou Institucional da
Xunta de Galicia, dado que é a 4ª Comunidade Autónoma con máis entes
públicos autonómicos despois de Cataluña, Andalucía e Madrid. A tal ﬁn
procederase a:
1.

Aprobar unha Lei destinada a uniﬁcar e dar sentido a toda a
dispersión de entidades institucionais da Xunta de Galicia.
2. Crear un novo modelo de Axencia Pública que englobe a todo
o sector institucional público da Xunta de Galicia.
3. Xestiona-las Axencias Públicas con base no Partenariado
Público-Privado, na transparencia e na rendición de contas,
introducindo ó tecido asociativo na formulación das políticas
das axencias, e sometendo os seus resultados ó Parlamento.
·

Deseñar unha verdadeira política de recursos humanos na que se
reformulen os mecanismos de contratación, desenvolvemento do persoal
(formación, motivación, habilidades directivas), retribución (introdución de
complementos de productividade); avaliación do desempeño (baseada en
criterios de calidade) e saúde laboral. Propóñense as seguintes medidas:
1.

Introducir mecanismos de transparencia e rendición de
contas a tódolos altos cargos da Xunta de Galicia, tanto do
seu sector administrativo como institucional.
2. Mellora-los procesos de selección do persoal da Xunta de
Galicia, incrementando a súa transparencia, no só para
aqueles postos da Administración Pública central, senón
tamén para a institucional.
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3. Reduci-las taxas de temporalidade dos empregados públicos
galegos, consolidando ós interinos con máis de 10 anos de
vinculación coa Administración Pública autonómica.
4. Introducir elementos de avaliación e motivación para mellorala carreira administrativa dos funcionarios públicos galegos.
Eliminarase a discrecionalidade da libre designación
5. Mellora-la formación do persoal da Xunta de Galicia, tanto
de técnicas especíﬁcas como de coñecementos xeralistas,
xeralizando a teleformación, descentralizando o 75%
das accións formativas, e transformando a Escola Galega
de Administración Pública nun instrumento inovador de
desenvolvemento profesional e de investigación, acorde coa
demanda real formativa que manifestan os empregados
públicos, coherente coas novas competencias que a cidadanía
esixe do servizo público, adaptada ós avances que en materia
de xestión pública se producen no noso entorno europeo
e institucionalmente dialogante con tódolos organismos
(académicos e empresariais) cuxa actividade responde á
vontade de mellora do sector público.
·

Introducir técnicas de xestión da calidade nas unidades administrativas
destinadas a mellorar non só os aspectos de productividade senón de
efectividade social. Unha das técnicas en cuestión serán as Cartas de
Servizos como ferramenta de xestión, de establecemento de indicadores,
de medición de resultados e de participación do empregado público no
servizo.

·

Adoptar mecanismos de avaliación de servizos públicos nos que se teñan
en conta a satisfacción dos usuarios a través de enquisas de servizos.
A Oﬁcina de Avaliación de Políticas Públicas establecerá un sistema de
indicadores cuantitativos e cualitativos destinados a medi-la eﬁciencia,
a eﬁcacia e a efectividade social das accións das Consellerías da Xunta
de Galicia.

·

Mellora-los mecanismos de rendición de contas na xestión das
Administracións Públicas galegas a través dos libros de queixas e
suxerencias de cada unha das unidades administrativas.

·

Constituir una Comisión Intergubernamental de Xestión na que estean
representados técnicos das diferentes Consellerías, dos 315 Concellos de
Galicia (FEGAMP), expertos das Deputacións Provinciais, e técnicos das
7 Grandes Cidades de Galicia.
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Educación e innovación: o camiño do futuro
A educación e a innovación piares fundamentais

Galicia atópase nun momento de cambios fundamentais. A sociedade está
cambiando profundamente, tanto no económico como en aspectos máis íntimos
do individuo, a relación entre as persoas, a súa forma de adquirir coñecementos
e a calidade de vida. Esta revolución tecnolóxica trae da man unha revolución
cultural, que fai da información e do coñecemento o verdadeiro motor do
cambio social.
A sociedade do coñecemento non é en si mesma unha garantía de
benestar, nin tan siquera de igualdade de oportunidades. Sen embargo, se
se toman as decisións estratéxicas adecuadas, representa para Galicia unha
nova oportunidade para tomar o tren do progreso. Por iso debemos apostar
decididamente pola Educación e a Innovación coa convicción de que temos
capacidade individual e como pobo, para facer fronte aos retos desa nova
sociedade e gañar o futuro.
É necesario abordar solucións para superar os problemas da Educación
a tódolos niveis, superando certos desánimos da comunidade educativa pola
insuﬁciencia de recursos e proxectos destes últimos anos e recobrando a ilusión
e a valoración dos nosos centros educativos.
Galicia non se debe resignar, senón que pola contra debe reaccionar
reclamando espazo para as súas ideas, as súas innovacións, creacións,
pensamentos, productos e mercancías. Para que isto sexa posible é necesario
convencer e mobilizar a toda a sociedade galega a dar un avance considerable
en investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) que nos permita
competir en mellores condicións nesta nova sociedade. É necesario dotar ás
Universidades de recursos suﬁcientes para que poidan contribuír eﬁcazmente
ó progreso de Galicia, así mesmo é necesario acadar unha implantación real en
tódolos eidos e territorios das tecnoloxías da información.
Galicia ten dereito a soñar que as súas contribucións ó acerbo cultural,
cientíﬁco e técnico no século XXI sexan superiores ás que foron no
pasado século. A realidade deste soño sería a garantía do maior benestar
socioeconómico dos galegos.
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O reto da educación
A Educación é o primeiro factor de progreso individual e social. A súa extensión
a tódolos cidadáns en condicións de calidade, é o fundamento máis sólido para
construír unha sociedade economicamente avanzada e cohesionada, social e
territorialmente. Só garantindo unha Educación de calidade para todos podemos
conseguír unha Galicia de cidadáns e cidadás realmente libres e responsables,
na que se consolide o progreso social e persoal, e na que se propicien unhas
cotas crecentes de xustiza e igualdade.
En Galicia, máis do 40% dos alumnos de 15 anos non están no curso que lles
corresponde, porcentaxe superior á media española. Fronte a este feito, a Xunta
de Galicia non tomou medida ningunha, renunciando á redución deste fracaso
escolar. Este fracaso, é a consecuencia lóxica da escasa atención á Educación
por parte da Xunta. En efecto, o gasto público en Educación descendeu do 4.8%
no ano 2000 ó 4.10% no ano 2005 a comparar coa media española, 4.6% e á
media europea 5.5%. Non se intervén para corrixir as desigualdades dende o
Ensino Primario, nin se ten planiﬁcado a atención á diversidade do alumnado.
As restricións do cadro do profesorado impediron os apoios necesarios na
ESO. Tampouco se abordou a implantación das tecnoloxías da información e
comunicación TIC nas aulas, poñendo no seu lugar aulas de informática nas
que o número de ordenadores non chegan a 1 por 10 alumnos. Galicia carece no
campo educativo dunha política para a extensión de servizos que debería prestar
o sistema educativo coas seguintes manifestacións: carencia de planiﬁcación de
actividades complementarias e extraescolares, negativa a estudar a apertura
dos centros de ensino máis aló do horario lectivo, restrición no servizo de
comedores públicos, dotación manifestamente insuﬁciente das bibliotecas
escolares, negativa á extensión do transporte escolar ó alumnado infantil.
Nestes anos, a política educativa do Partido Popular priorizou o ensino
privado en detrimento do ensino público. O ﬁnanciamento do ensino privado
medrou máis do dobre do correspondente ó ensino público, desta maneira os
recursos destinados a ﬁnanciar o ensino privado pasaron de ser do 18% do total
en 1998 ó 25.5% en 2005.
Pola outra banda o mapa de Formación Profesional presenta desaxustes
importantes. Así, hai áreas formativas relacionadas con actividades estratéxicas
importantes para a industria e as empresas que teñen unha porcentaxe alta de
vacantes e sen embargo hai redundancia de oferta educativa en certas familias
profesionais onde non hai demanda laboral. Igualmente, os tres sistemas
de Formación Profesional non están integrados na práctica, dando lugar a
disfuncións e falla de eﬁcacia na inserción laboral.
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Ante esta situación os socialistas apostamos decididamente por un sistema
público de ensino co máis alto nivel de calidade e por recuperar a ilusión do
profesorado galego, converténdose en protagonista e non como mero executor
da esencial tarefa de ensinar.

Compromiso co principio de igualdade
O principio de igualdade de oportunidades esixe o compromiso dos poderes
públicos coa Educación, especialmente co ensino público, e a implicación e
complicidade, non só dos principias actores, os docentes, senón tamén das
familias, dos sectores sociais e dos medios de comunicación, que teñen que ver
a Educación como o ben propio máis prezado de tal xeito que se poida dicir que
se educa a todos entre todos. A valorización social dos centros educativos e, en
particular, a apreciación social do profesorado debe ser un obxectivo prioritario.
O noso sistema educativo debe facer efectivos os mecanismos necesarios
para prever e compensar as desigualdades da orixe que presentan determinados
sectores de poboación, contribuíndo eﬁcazmente á superación das mesmas,
e non sendo el mesmo a fonte das discriminacións. Un bosque está triste
senón cantan tódolos paxaros, díxonos o poeta indio Tagore. Galicia non debe
resignarse a ter un gran fracaso escolar que en realidade é un fracaso social. A
loita contra ese fracaso debe ser prioritaria.
Igualmente, o principio de igualdade de oportunidades implica un
ﬁnanciamento do sistema educativo que responda ás necesidades de cada
alumno e alumna. Tanto dende a consideración do seu desenvolvemento persoal,
como para a súa integración no mundo laboral con garantías e con posibilidades
de adaptación nos diversos cambios dunha sociedade crecentemente complexa,
á que ó longo da súa vida terá que enfrontar. Por iso, a formación permanente
debe ser un reto estrutural do noso sistema educativo, onde se eduque non
soamente para aprender senón para seguír aprendendo.
Hoxendía, o dominio das tecnoloxías da información e o coñecemento de
alomenos unha lingua estranxeira é imprescindible para o futuro laboral dos
alumnos. O feito de que dependa das posibilidades económicas ou da orixe
dos alumnos que se poidan adquirir eses coñecementos acudindo fóra do
sistema educativo público é inadmisible e é unha fonte de desigualdade de
oportunidades. Debemos dotar ós nosos centros educativos dos medios e dos
recursos humanos necesarios para que os alumnos poidan saír verdadeiramente
formados. Por iso é un obxectivo prioritario acadar que tódolos alumnos que
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acaben a Educación Secundaria Obrigatoria, dominen alomenos unha lingua
estranxeira e operen e procesen e asimilen sen diﬁcultade a información cos
ordenadores.
Un obxectivo xeral fundamental é garantir o maior grao de funcionalidade,
eﬁcacia na educación a tódolos niveis para que así se garanta que toda persoa
poida acadar un nivel de cualiﬁcación que lle permita a realización da súa vida
laboral e social.
Para cumprir os obxectivos sinalados os socialistas propoñemos e
comprometemos as seguintes medidas que ﬁguran a continuación nos
seguintes apartados.

O ensino que queremos
· Fomentar a escolarización do alumnado entre 0 e 6 anos como instrumento
básico de compensación das desigualdades de orixe, de xeito tal que permita
conciliar a vida laboral e familiar.
· Dotar á Educación Infantil, considerada como etapa educativa, de ﬁnalidades e
obxectivos propios.
· Aumentar progresivamente o número de prazas públicas (0-3) anos en escolas
infantís, coa corresponsabilidade dos Concellos. Introducir nos Centros de
Ensino Infantil e Primaria (CEIP) que dispoñan de espazo, o tramo 0-3 anos, coa
dotación de recursos materiais e humanos necesarios.
· Redución da ratio alumnos/profesor a 15 en Educación Infantil.
· Dotación dos recursos materiais e humanos necesarios para que a integración
do alumnado con necesidades educativas especiais sexa un feito real.
· Ampliación da aprendizaxe da lingua estranxeira á Educación Infantil.
Utilización para este ﬁn de medios audiovisuais.
· Manter as Escolas Unitarias pero integralas baixo a fórmula administrativa
de Colexio Rural Agrupado sempre e cando estas Escolas teñan un mínimo
que xustiﬁque a súa existencia e non signiﬁquen aillamento social dos
alumnos. Esta organización permitirá a presenza de profesorado especialista
en tódalas agrupacións e ó mesmo tempo manterá a cercanía do alumnado
ós domicilios.
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· Reforzar a orientación educativa en tódolos centros, creando un sistema que
satisfaga as necesidades dos centros que carezan de orientador.
· Tódolos centros sostidos con fondos públicos terán os mesmos dereitos e
obrigas. Aseguraremos a escolarización equitativa entre os centros concertados
e os de titularidade pública, do alumnado con necesidades educativas especiais,
con especiais diﬁcultades de aprendizaxe, alumnado inmigrante ou procedente
de minorías étnicas ou culturais.
· Facer efectivo o principio de gratuidade nos centros privados concertados,
separando nidiamente as actividades correspondentes ó ensino obrigatorio
daquelas outras de carácter complementario e voluntario.
· Acelerar a implantación do programa de gratuidade dos libros de texto de
xeito que se xeneralice a todo o alumnado do Ensino Obrigatorio. Escoitar neste
proceso ós sectores afectados.
· Profesorado de reforzo no Segundo Ciclo de Educación Primaria para axudar ó
alumnado con diﬁcultades de aprendizaxe nas materias instrumentais.
· Estimular a coordinación estable entre os Centros de Primaria e o Instituto de
Ensino Secundario correspondente.
· Programas para a redución da ratio alumnos/profesor a 15 en Ensino Secundario
nas materias instrumentais en centros situados en zonas socialmente
desfavorecidas ou onde as circunstancias o aconsellen, en atención ó alumnado
con diﬁcultades de aprendizaxe.
· Limitar a 12 o número de alumnos que siga un Programa de Diversiﬁcación
Curricular, programas que serán dun ou dous cursos.
· Establecer dentro da autonomía de cada centro un programa de reforzo e
apoio especíﬁco ó alumnado repetidor que evite a segregación do alumnado e
permita recuperar os que chegan con déﬁcits importantes.
· Desdobrar no Primeiro Ciclo de Secundaria os grupos de máis de 20 alumnos
en idioma estranxeiro e matemáticas.
· Potenciar a función de titoría no Ensino Secundario Obrigatorio establecendo
unha terceira hora de atención ó alumnado, remunerándoa, e creando a ﬁgura
do coordinador de titores de curso. No proxecto pedagóxico do centro aparecerá
o plano de titoría e a súa avaliación.
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· Impulsar a formación dunha rede de centros trilingües no Ensino Público, tanto
en Primaria como en Secundaria, incentivando ao profesorado que imparta a
súa materia nunha lingua estranxeira.
· O Centro, dentro da súa autonomía pedagóxica, facilitará que a formación dos
alumnos en 4º de Educación Secundaria Obrigatoria sexa tal que poida atender
aos intereses diferentes destes alumnos, permitindo os desdobres oportunos.
· Programas para fomentar os intercambios e estadías formativas en linguas
estranxeiras do alumnado e profesorado.
· Fomentar e reforzar as actividades complementarias e extraescolares en
colaboración cos Concellos, ANPAS e Deputacións.
· Facer da Inspección Educativa, desde unha intervención respectuosa coa
autonomía dos Centros, un factor real de mellora do ensino.
· Promover unha mellor coordinación de toda a Formación Profesional, tanto a
reglada como a ocupacional e a continua.
· Programas de formación do profesorado de formación profesional ligada ás
empresas e nas empresas. Formación tecnolóxica e en especial as tecnoloxías
da información.
· Programas de formación inicial especíﬁca para profesores dos tres subsistemas.
· Implantación de tódolos ciclos formativos non existentes en Galicia e que
exista demanda no sistema productivo.
· Fomentar o contacto e a colaboración entre o profesorado de distintos centros
entre os que imparten os mesmos módulos ou os mesmos ciclos.
· Adaptación dos currículos ás necesidades do sistema productivo, seguindo as
aportacións do Instituto Galego de Cualiﬁcacións e do INCUAL.
· Fomentar as relacións Centro-Empresa. Formación dos titores de empresa.
· Introdución nos Centros de Formación Profesional das TIC. Creación de
contidos en web virtuais ó servizo do profesorado.
· Coordinación entre a administración educativa e a laboral. Información ás empresas
e ás administracións, en especial o INEM das titulacións e categorías profesionais
dos alumnos dos ciclos formativos para acadar unha mellor inserción laboral.
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· Maior información entre pais e alumnos da oferta de ciclos, o seu funcionamento,
as posibilidades que abren ó mercado laboral actual e as perspectivas de futuro.
· Estender as Escolas Oﬁciais de Idiomas creando ﬁliais que poidan dar resposta
a demandas de poboación desatendidas.
· Reestruturación do grao elemental e do grao medio de conservatorio dentro
das propias competencias, de tal xeito que se rebaixe o fracaso escolar.
· Programa de mellora das instalacións de ensinanzas artísticas.
· Extensión da rede de centros que ofertan ensinanzas de adultos, con horarios
de acordo coa realidade do noso entorno.
· Potenciación da formación de adultos empregando as TIC con servizo titorizado,
aproveitando a extensión paulatina que se fará dos servizos en banda ancha.
· Especial atención á problemática dos alumnos que quedaron fóra do sistema
educativo e se matriculan para obter o título de ESO.
· Compatibilizar a ﬂexibilidade curricular acorde cos intereses deste alumnado
co necesario requisito de esforzo para que realmente se formen.
· Horarios na educación de adultos que posibiliten a compatibilidade da vida
laboral coa formación.
· Convenios coas Universidades galegas para facilitar o estudo das persoas
adultas mediante o uso das TIC e titorías puntuais.
· Acadar que en termos do PIB os recursos adicados a Educación superen á
media española.

As necesidades educativas especiais
· Adaptacións arquitectónicas para a eliminación de barreiras que impidan ou
diﬁculten a mobilidade do alumnado. Normativa clara sobre rotulacións, avisos
acústicos e luminosos.
· Os novos centros terán en conta esta necesidade.
· Adaptación do transporte escolar á normativa para o transporte de alumnado
con discapacidades físicas. En todo caso garantindo o transporte en vehículos
axeitados, e co persoal adecuado, naqueles casos máis severos.
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· Garantiremos que o alumnado con necesidades educativas especiais, dispoña
de praza escolar no centro máis próximo ó seu domicilio axeitado ás súas
necesidades.
· Para as condicións de escolarización teráse en conta o informe do equipo
orientador correspondente e o principio xeral será de garantir a integración en
réxime de normalidade na escola.
· Para atender ás súas necesidades garantirase profesorado especialista e
doutros profesionais non docentes que poidan ser necesarios.
· Impulsaremos a profesionalización dos cadros de persoal auxiliar coidador de
apoio á integración, garantindo a súa formación permanente.
· Prestaremos especial atención á dotación e utilización das TIC como ferramenta
de aprendizaxe na escolarización deste alumnado.
· Impulsaremos o recoñecemento da linguaxe de signos como soporte para a
integración e formación de alumnado hipoacústico.
· Estableceremos canles de participación de todo o tecido asociativo relacionado
coa discapacidade no deseño, organización, funcionamento e colaboración da
actividade académica así como complementaria e extraescolar do alumnado.
· Contemplaremos de forma especial coas Asociacións, as necesidades
formativas deste alumnado ao remate do Ensino Obrigatorio, especialmente no
relacionado coa súa formación profesional e a posterior inserción laboral.
· Na administración coordinaranse tódalas consellerías que inciden na
escolarización, de tal xeito que o servizo prestado sexa eﬁcaz e rápido.

Os centros de ensino que queremos
· Plano de inversións de modernización e posta a punto de tódolos Centros
de Primaria e Secundaria, que signiﬁquen unha mellora das instalacións dos
Centros Públicos.
· Impulsarase a autonomía dos centros educativos, autonomía que debe
concretarse na organización, na xestión económica e na xestión de persoal,
organizando os agrupamentos, a distribución do tempo e a conexión
intercurricular. Para o exercicio da mesma terán unhas dotacións humanas e
económicas suﬁcientes.
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· Potenciarase a participación e intervención do profesorado, nais e pais, e
alumnado dos centros escolares, a través dos Consellos Escolares, respectando
a súa independencia.
· Reforzaranse os equipos directivos buscando unha xestión profesional e eﬁcaz.
· Máxima representación na porcentaxe do Consello Escolar, compatible coa
Lei do Estado, na elección dos equipos directivos.
· Establecerase unha regulamentación xeral para a convivencia dentro dos
Centros que se concretaría en cada centro cun plano, de tal xeito que se
atallen desde o inicio calquera tipo de violencia e amedramento. Plano contra
o machismo nas aulas.
· Programa para a apertura dos centros de ensino fóra do horario escolar en
colaboración cos Concellos, dando resposta a demandas das familias que o
necesiten polo seu horario laboral, ou que persigan un mellor aproveitamento
dos locais polo propio alumnado. Para esta apertura dotarase o persoal
correspondente en caso necesario.
· Aumento dos recursos adicados a funcionamento e mantemento dos Centros.
· Potenciación das bibliotecas escolares, mellorando as súas dotacións e
extendendo os seus recursos a medios audiovisuais.
· Programa para que os Centros de Ensino reciban periódicamente a escritores,
ﬁlólogos, historiadores, arquitectos, cientíﬁcos, músicos e enxeñeiros, para
impartir conferencias de divulgación ós alumnos e que compartan puntos de
vista con profesores do Centro da súa especialidade, para que así se poida
romper a monotonía do día a día de cada centro e poida servir para ilusionar
ós alumnos.
· Implantación progresiva dos ordenadores nas aulas para ser usados como
unha ferramenta útil na aprendizaxe, baixo a dirección de cada profesor. Pasar
de aulas de ordenadores a ordenadores na aula. O obxectivo nesta legislatura
é que por cada dous postos escolares na aula haxa un ordenador, de tal xeito
que se poidan utilizar en tempo real seguindo as explicacións do profesor.
· Aproveitamento dos ordenadores nas aulas para a aprendizaxe das linguas
estranxeiras utilizando medios audiovisuais.
· Elaboración e posta a disposición dos profesores de contidos multimedia
apropiados para cada disciplina.
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· Persoal informático de apoio nos Centros que axude na implantación das
tecnoloxías de información e na formación dos profesores.
· Promover, fóra do horario lectivo, a oferta de ensinanzas artísticas (música,
danza e artes escénicas) en Centros Públicos con características adecuadas
e persoal especializado e así mesmo promoveremos proxectos singulares
adaptados a cada territorio (convenios con bandas de música, asociacións
culturais, compañías teatrais).
Valoración social do profesorado
· Programas para que as familias, os concellos e a sociedade vexan os Centros
educativos como un dos seus bens máis prezados e que haxa unha apreciación
social do seu profesorado.
· Implicar ó profesorado buscando a súa complicidade nas accións de mellora
do ensino, en especial nos obxectivos sinalados.
· Impulsar o funcionamento da Mesa Sectorial Docente, na que se aborde a
modiﬁcación dos regulamentos orgánicos dos Centros. Unha vez aprobada
a nova Lei Orgánica de Educación, negociar coas organizacións sindicais o
Estatuto do Profesorado Galego.
· Conceder licencias retribuídas ao profesorado para a aprendizaxe de idiomas
a cambio do compromiso de impartir clases da súa materia nesta lingua unha
vez rematada a licenza.
· Redución de horas lectivas para o profesorado maior de 55 anos sen merma
das súas retribucións.
· Especial atención á formación do futuro profesorado, así como a formación
continua.
Compromiso das familias co ensino
Entendemos que o éxito ou fracaso escolar é un éxito ou fracaso social,
propoñemos:
· Promover un compromiso coas familias, facilitando a conexión das
mesmas cos Centros Educativos, sexa persoalmente ou a través de
Internet, buscando unha maior implicación e corresponsabilidade das
nais e pais no funcionamento dos centros.
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· Aceptación da idea de que a familia e a escola teñen responsabilidades
compartidas.
· Pór en marcha os medios necesarios para garantir a participación e
intervención dos pais e nais na xestión dos Consellos Escolares, co ﬁn
de poder cumprir as tarefas encomendadas de aprobación do proxecto
educativo do centro, proxecto de xestión, normas de organización e
funcionamento e da programación xeral.
· Establecer comedores en tódolos centros que o necesiten e o demanden,
en colaboración cos Concellos e ANPAS para así poder prolongar a
estadía do alumnado polas tarde.
· Elaborar plans integrais para a prevención do absentismo escolar,
coordinando as actuacións coas outras administracións competentes e
coas familias.
· Facilitar o labor das ANPAS e o seu asociacionismo.
· Mellorar o transporte escolar de tal xeito que este non determine o horario
dos centros escolares.

Unhas Universidades que lideren a Sociedade do Coñecemento
As Universidades galegas deben xogar un papel relevante na implantación da
sociedade do coñecemento en Galicia. As Universidades galegas deben ser cada
vez máis activas e creativas reclamando espazo para as súas ideas, creacións
e innovacións e colaborando cada vez máis estreitamente coa Sociedade, en
especial coas empresas. Para que isto sexa posible as Universidades deben
contar con recursos humanos e económicos suﬁcientes.
A Xunta de Galicia nestes últimos anos desgraciadamente viu ás
Universidades galegas con recelo e desconﬁanza, sen dúbida como
consecuencia das mobilizacións do colectivo universitario en contra da Lei
Orgánica de Universidades do Partido Popular. Esta desconﬁanza concretouse
nunha diminución dos recursos adicados pola Xunta de Galicia ás Universidades
que pasaron de signiﬁcar o 0.71% do PIB no ano 2000 ó 0.67% no ano 2004.
O recente ﬁnanciamento aprobado pola Xunta de Galicia para o periodo 20052010, soamente chegaría no 2010 ós niveis do ano 2000. Dez anos perdidos.
Estes niveis de ﬁnanciamento están por debaixo da media española e non
chegan á metade da media europea.
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Este recelo e desconﬁanza impediron unha real incentivación da calidade
do Sistema Universitario Galego para obter unha mellora na docencia, así como
unha decidida aposta pola investigación na Universidade.
Fronte a esta realidade actual, as propostas e medidas do Partido Socialista
baséanse nos seguintes principios:
· Asegurar o maior grao de excelencia da docencia e investigación nas Universidades
galegas e a igualdade de oportunidades para tódalas persoas capacitadas que
queiran realizar estudos universitarios e superiores, porque cremos que calidade
e equidade deben ser obxectivos inseparables e irrenunciables.
· Garantir a formación máis cualiﬁcada e adecuada dos profesionais que
necesita hoxe a sociedade, así como extender o avance cientíﬁco-tecnolóxico
e o desenvolvemento social para acadar un modelo de desenvolvemento
cultural e material sostido e sostible, no que a xeración de emprego sexa unha
prioridade relevante.
· Colaborar e impulsar a deﬁnición e desenvolvemento do Espazo Europeo de
Ensino Superior. Este proceso debe constituír unha ocasión para mellorar as
ensinanzas, os seus contidos, métodos docentes, avaliación e rendemento.
· Reforzar a autonomía universitaria, facilitar os mecanismos de xestión,
estimular a competencia nas tarefas docentes e investigadoras do profesorado
universitario e axudar ó establecemento dos seus cadros de persoal docentes e
investigadores.
Outorgar prioridade ó Plano Galego de I+D+i, así como o Plano Español e
o Programa Marco da Unión Europea de tal xeito que nos permitan acadar uns
niveis que superen os atrancos e déﬁcits cientíﬁco-tecnolóxicos e os déﬁcits na
transferencia tecnolóxica de Galicia.
Para acadar estes obxectivos propoñemos as seguintes medidas:
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·

Aproximar os recursos económicos adicados á media europea. Nesta
lexislatura superarase o 1% do PIB galego.

·

Potenciar os Contratos-programa coas Universidades que promovan a
calidade con obxectivos avaliables.

·

Aumentar os fondos económicos adicados a promover a competitividade
investigadora e a competitividade na consecución de fondos españois,
europeos e de contratos con empresas, entre as Universidades galegas.
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·

Prestar especial atención á deﬁnición e desenvolvemento do Espazo
Europeo de Ensino Superior (EEES), aproveitando a ocasión de conﬁgurarse
para facer unha mellor racionalización e especialización dos títulos de
grao e posgrao, buscando que dean resposta ás demandas da sociedade e
que se aumenten as oportunidades de traballo para os titulados.

·

Coordinación a nivel do Sistema Universitario Galego para que o mapa
de títulos de posgrao tenda a lograr a complementariedade dos distintos
campus e que cubra na maior medida posible, as posibilidades de
especialización.

·

Potenciación das colaboracións entre Universidades galegas e entre estas
e as españolas e europeas para a impartición conxunta de posgraos.

·

Apoio e intercambio de alumnos e profesores. Aumento no número e
cantidade de bolsas complementarias ós Programas Séneca e Sócrates/
Erasmus para estadías de estudantes galegos en Universidades
españolas e europeas.

·

Facilitar a chegada de estudantes europeos con axudas complementarias.

·

Aumento da oferta de bolsas a estudantes latinoamericanos para facer
estudos de Terceiro Ciclo e Doutoramento.

·

Aumento das Bolsas de Terceiro Ciclo.

·

Incorporación de investigadores ós cadros de persoal das Universidades
sen estar ligados á necesidades docentes. En particular, posibilitarase
a incorporación paulatina dos contratados do Ramón y Cajal e Parga
Pondal despois da veriﬁcación do labor investigador realizado ó longo
do seu contrato.

·

Revisión e potenciación das competencias, estrutura e composición da
Axencia de Calidade do Sistema Universitario Galego.

·

Elaboración dunha Lei Galega de Universidades que adapte as
Universidades galegas ás directrices xerais da Lei española e ó
Ordenamento europeo e que recolla as bases de ﬁnanciamento e
as funcións fundamentais da docencia e investigación e aspectos
fundamentais do profesorado, alumnado e persoal de administración
e servizos, así como a regulación da coordenación e cooperación
das Universidades galegas e os requisitos docentes e investigadores
necesarios para a creación de centros públicos e privados.
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·

Apoio decidido á colaboración Empresa-Universidade, facilitando as
accións nas Universidades de incubación de novas empresas, formación
de Centros cientíﬁco-tecnolóxicos, incorporación de investigadores a
empresas, formación de xestores de investigación e desenvolvemento
en empresas, mantemento ou, no seu caso, creación de laboratorios de
ensaio, análise e control de calidade.
·
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Promover o espírito emprendedor nos currículos universitarios,
mediante un programa que posibilite a oferta de disciplinas de libre
conﬁguración nas que se mostren e analicen exemplos de formación de
empresas innovadoras.

·

Impulsar coas Universidades o establecemento da Universidade Virtual
a Distancia mediante a utilización das tecnoloxías da información e
comunicación, así como a utilización complementaria de laboratorios.

·

Creación de Centros Interuniversitarios de investigación en determinados
campos, de tal xeito que permitan potenciar e coordinar os esforzos
investigadores de varias Universidades.

·

Potenciar as actividades de información e orientación universitaria a
centros non universitarios.

·

Axuda ós programas universitarios de reciclaxe e de formación
universitaria a adultos. Extensión destes programas a comarcas coa
axuda das tecnoloxías da información e comunicación.

·

Fomentar con axudas ó asociacionismo universitario e a participación de
universitarios en organizacións non gubernamentais.

·

Axudas para a extensión de redes inalámbricas ós alumnos e facilitar así
o acceso ás tecnoloxías da información.

·

Aumento das bolsas ós estudantes, complementarias ás do Estado.
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O desafío da investigación e a innovación

Un dos terreos onde Galicia se xoga o seu futuro, é o da investigación,
desenvolvemento e innovación (I+D+i). Galicia atópase nunha encrucillada
entre unha produtividade baseada en parte no sector primario e unha
sociedade globalizada, onde xa non é posible competir en base a unha man
de obra barata. A capacidade dun pobo para xerar novos coñecementos, novas
tecnoloxías e en deﬁnitiva, innovación, é a clave da súa competitividade e do
seu desenvolvemento socio-económico e cultural.
As cifras e os datos mostran que o Goberno do Partido Popular ignorou
a importancia decisiva que para o desenvolvemento de Galicia ten o I+D+i. En
efecto, a porcentaxe do PIB galego adicado a I+D+i é do 0.86% por debaixo
das medias española e europea que son 1.1% e 1.9% respectivamente. Desta
porcentaxe, o esforzo das empresas representa o 40% a comparar co 54% da
media española e o 65% das europeas. Tamén o persoal adicado a I+D+i nas
empresas galegas está por debaixo das medias españolas e europeas, e o ritmo
de incorporación de traballadores a sectores tecnolóxicos tamén é máis lento
en Galicia que en España e Europa.
A pesares de que o número total de persoas adicadas a I+D+i é
porcentualmente máis baixo en Galicia que en España e Europa, o sistema
galego de I+D+i é incapaz de absorber os nosos mozos investigadores formados
e moitos deles emigran ó resto de España ou a Europa. Incluso os investigadores
retornados a Galicia despois de estadías de varios anos en centros prestixiosos,
acolléndose ós programas Ramón y Cajal e Parga Pondal non teñen clariﬁcado
o seu porvir.
A investigación en Galicia foi xestionada fundamentalmente por unha
Dirección Xeral da Consellería de Industria, sen peso político e sen coordinarse
coas Universidades Galegas, primeiras institucións hoxendía na execución da
investigación en Galicia. A falla de coordinación foi unha constante nestes
últimos anos e así Consellerías como Agricultura, Pesca e Sanidade, actuaron
cada unha polo seu lado, coa consecuente perda de esforzos e recursos.
Algúns dos centros de investigación e servizos dependentes da
Comunidade Autónoma presentaron carencias e deﬁciencias notables, sen
lograr a consecución dos seus obxectivos ligados á innovación en empresas.
Pola outra banda, a política cientíﬁco-tecnolóxica da Administración
Central nos 8 anos de goberno do Partido Popular acentuaron os desequilibrios
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territoriais. A maior parte dos Centros de excelencia en I+D foron localizados
en Madrid e Barcelona. Un exemplo claro constitúeo o mapa de situación dos
Centros do z (CSIC), que na actualidade ten 45 en Madrid, 20 en Barcelona e só
4 en Galicia.
Ante esta situación, Galicia debe reaccionar e para que isto sexa posible é
necesario convencer e mobilizar a toda a sociedade galega, e en particular ás
súas empresas, a dar un avance considerable en I+D+i que nos permita situarnos
en mellores posicións na Sociedade do Coñecemento e ver como Galicia aporta
ó mundo ideas, produtos, innovación e non só man de obra, sexa esta cualiﬁcada
ou non cualiﬁcada. Con esta ﬁnalidade propoñemos os seguintes obxectivos:
·

Superar o 1.5% do PIB adicado a I+D+i.

·

Acadar que o esforzo das empresas en I+D+i represente o 55% do total.

·

Acadar que a investigación o desenvolvemento e a innovación sexan
unha necesidade social, acercando a innovación, a ciencia e a tecnoloxía
á sociedade.

·

Incorporación de novos investigadores ó sistema galego de I+D+i, tanto
ó sector público como ó privado. Facilitar o retorno a investigadores
galegos ben formados.

·

Coordinación do sistema galego de I+D+i para evitar que se desaproveiten
esforzos e recursos.

·

Establecemento de centros de referencia de investigación, así como
de centros tecnolóxicos de tal xeito que se poida ir equilibrando a
distribución territorial da investigación e innovación en España.

Para acadar estes obxectivos propoñemos as seguintes medidas:
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·

Aprobación do plano Galego de I+D+i 2006-2009, establecendo e
reforzando as conexións cos diversos sectores produtivos, promovendo
a calidade da investigación básica.

·

Duplicar os recursos económicos do plano Galego de I+D+i.

·

Creación de centros de ciencia e tecnoloxía de referencia tanto en
sectores ligados a tecnoloxías emergentes como a tecnoloxías ligadas
a sectores produtivos galegos. Estes centros crearanse en colaboración
con diversos organismos da Administración Central e coa participación
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das Universidades. Unha mostra destes centros son o Centro Tecnolóxico
Agroalimentario de Lugo, o Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de
Vigo, o Centro de Ciencias Moleculares e Tecnoloxías da Vida de Santiago
e o Laboratorio de Instrumentación Médica, creados ou en fase de
creación, a iniciativa dos Ministerios de Agricultura, Educación, Consello
Superior de Investigacións Cientíﬁcas e Centro de Investigacións MedioAmbientais e Tecnolóxicas, respectivamente.
·

Creación de centros de investigación autonómicos en colaboración
coas Universidades. Especial atención na promoción de centros
interuniversitarios que poidan coordinar e aproveitar recursos económicos
e sobre todo humanos pertencentes a varias Universidades.

·

Especial atención no Plano Galego ás necesidades das PEMES industriais.

·

Promover a participación de equipos galegos no programa español e no
programa marco. Deseñar estratexias de mellor aproveitamento deses
programas, incluíndo a participación no seu deseño. Seguimento da
participación galega en ditos planos.

·

Incentivar e promover a creación de parques ou centros cientíﬁcotecnolóxicos que inclúan tanto o establecemento de empresas
tecnolóxicas como incubadoras de empresas, nichos de empresas e
outras iniciativas relacionadas co binomio innovación-empresa.

·

Facilitar e axudar ó establecemento de laboratorios de ensaio,
normalización, control, medida e análise que poidan ser necesarios para
certos sectores empresariais.

·

Atención preferente ao I+D+i nos sectores produtivos galegos agrícolaalimentario, pesca e acuicultura, forestal, automoción, téxtil, ocio e
cultura, medio-ambiente, enerxía, materiais, biotecnoloxía, tecnoloxías
da información e comunicación, naval e tecnoloxía farmacéutica.

·

Coordinación dos diversos centros relacionados co mar para unha maior
eﬁcacia da súa investigación.

·

Especial atención á investigación biomédica e ás tecnoloxías emerxentes
neste sector pola súa importancia social e económica presente e futura.
Potenciación e aproveitamento dos recursos humanos e instrumentais
existentes nas Universidades e nos Centros Sanitarios.
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·

Aumento do número de investigadores e do persoal de apoio á
investigación. Programa de incorporación de investigadores ás
Universidades e Centros públicos de investigación. Programa de
inserción de investigadores en empresas.

·

Incorporación paulatina dos contratados dos Ramón y Cajal e Parga
Pondal ás Universidades e empresas unha vez veriﬁcado o seu labor
investigador.

·

Clariﬁcación da carreira investigadora, complementando a regulamentación
estatal de tal xeito que queden garantidos os seus dereitos e establecidas
as súas obrigas. Despois do periodo de formación, garantir tódolos
dereitos laborais.

·

Promover a integración dos obxectivos de innovación na estratexia
empresarial. Promover a ﬁgura do xestor de innovación nas empresas.

·

Aumento da formación dirixida á adquisición dunha visión emprendedora
por parte dos estudantes.

·

Ampliar e introducir, no seu caso, nos currículos de formación profesional
e universitarios, a formación sobre xestión de innovación e creación de
empresas innovadoras.

·

Promover consultorías cientíﬁco-técnicas de empresas, para facer o
diagnóstico de I+D+i da empresa e propoñer innovacións.

·

Incentivar a participación de empresas en programas de investigación
europeos, así como o seu acceso a contratos con organismos europeos
de ciencia e tecnoloxía.

·

Potenciar as relacións entre universidades e centros públicos de
investigación con industrias e empresas, apoiando estruturas e
iniciativas que interrelacionen a investigación coas empresas, facilitando
estruturas de investigación a sectores e clústers de empresas.

·

Promover a sensibilización xeral cara á innovación, que se materialice
no mundo empresarial a través dun maior coñecemento dos beneﬁcios
económicos da innovación.

·

Promover e incentivar a divulgación cientíﬁco-técnica nos medios de
comunicación públicos e privados e acercar a Ciencia e a Técnica ás
cidades e ós núcleos de poboación medios.

Partido dos Socialistas de Galicia

Programa de Goberno · Eleccións xuño 2005

A Sociedade da Información, unha oportunidade
para Galicia
Galicia non soubo coller o tren a tempo en moitas ocasións. Agora, co gallo
das revolucións tecnolóxicas e en especial coa Sociedade da información e
do coñecemento, estanse a dar transformacións económicas e sociais que
temos que aproveitar, apostando clara e decididamente polas tecnoloxías da
información e comunicación (TIC).
Desgraciadamente as políticas da Xunta non contribuíron eﬁcazmente á
penetración das TIC nas empresas, nas diferentes administracións, no sector
educativo e na sociedade en xeral. Así o demostran os datos. En efecto, as
empresas que utilizan ordenador ou internet, en porcentaxe ocupan a posición 17
entre tódalas Comunidades Autónomas. Igualmente, tamén os fogares galegos
ocupan as últimas posicións en utilización das tecnoloxías da información.
Galicia ocupa o último lugar en vivendas que dispoñan de internet e a penúltima
en utilización doméstica da rede. So o 17% dos fogares están conectados á
rede frente o 31% no resto de España. Galicia tamén ocupa o último lugar en
número de fogares que teñen ordenador. Un de cada tres municipios galegos
carece de banda ancha, chegando ó 55% na provincia de Ourense. En termos
de habitantes, o 18% da población galega carece de banda ancha, mentres que
no resto de España o índice redúcese ó 7%, situándose na terceira Comunidade
pola cola neste aspecto.
Ante este panorama desolador as principias actuacións do novo Goberno
de Galicia deben dirixirse cara ó desenvolvemento de infraestruturas
tecnolóxicas que abrangan a todo o territorio. Téñense que crear as condicións
que posibiliten o crecemento do sector empresarial vinculado ás TIC. Hai que
favorecer a adaptación de sectores empresariais ás novas formas de produción
e xestión e impulsar un clima de innovación constante.
É fundamental o papel das TIC na formación e por iso implantaranse
extensivamente os ordenadores nas aulas, de tal xeito que os profesores de
tódolos niveis anteriores á Universidade poidan explicar as súas materias
utilizando as TIC.
As administracións públicas deben aproveitar ó máximo as potencialidades
das TIC para dar mellor servizo ós cidadáns coas máximas garantías de
transparencia. Hai que aproveitar as posibilidades que ofrecen as novas
tecnoloxías para implantar nos servizos públicos de tódolos sectores un novo
modo de prestación, innovadora, persoalizada e orientada ós usuarios. Hai que
facilitar os servizos públicos a distancia.
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Para que isto sexa posible temos que acadar os seguintes obxectivos:
·

Crear as infraestruturas das TIC en todo o territorio para facer efectiva
a igualdade de oportunidades.

·

Acceso universal á banda ancha.

·

Utilización xeneralizada das TIC nas empresas.

·

Implantación xeneralizada dos ordenadores en tódalas aulas.

·

Progresar nunha Administración aberta e accesible on-line e xeneralizar
o uso das novas tecnoloxías nos servizos públicos, para facelos mellores
e máis accesibles para tódolos cidadáns.

Para acadar estes obxectivos propoñemos as seguintes medidas:
1.

Plano estratéxico para a Implantación de Desenvolvemento das
Tecnoloxías da Información e Comunicacións.

2. Accións complementarias ás levadas a cabo pola Administración Central
para acadar a Universalización da Banda Ancha e facer así efectiva a
igualdade de oportunidades.
3. Estimular a competencia entre operadores. Abrir o mercado das
telecomunicacións a operadores locais, facilitando o seu establecemento
e desenvolvemento.
4. Estimular o despregamento das redes dos operadores de cable de xeito que
as infraestruturas de banda ancha cheguen á maior parte dos cidadáns.
Favorecer a operadores que realmente fagan inversións en Galicia.
5. Establecemento de E-Centros públicos de Difusión e Acceso a Internet
para propiciar a penetración das TIC nos sectores sociais que están máis
lonxe das TIC. Utilización de centros públicos e institucións para espazos
de acceso público á Rede e a formación cidadán.
6. Desenvolvemento da rede de Televisión Dixital Terrestre.
7. Creación dunha rede de emprendedores ligada a estes Novos Centros de
Tecnoloxías da Información e Innovación. Relacionar estes centros coas
Universidades Galegas.
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8. Impulsar a creación de empresas vinculadas ás TIC e incentivar a entrada
de capital-risco no campo das TIC.
9. Introdución da tecnoloxía de procesos no mundo rural, para que
así a introdución das TIC sirva para a mellora da produtividade das
empresas.
10. Introdución extensiva de ordenadores en tódalas aulas non universitarias
para o seu uso xeneralizado por tódolos profesores e alumnos nas
ensinanzas e aprendizaxes de tódalas materias.
11. Utilización de software libre no ensino. Desenvolvemento de contidos en
cada materia. Persoal de apoio informático para os Centros educativos.
Formación xeneralizada do profesorado en tódolos niveis educativos.
12. Aproveitamento da introdución das TIC nos Centros educativos para
mellorar a aprendizaxe de linguas estranxeiras mediante a utilización de
contidos multimedia.
13. Ofrecer a información da Administración pública na rede.
14. Redeseñar tódolos servizos e procedementos administrativos aproveitando
ó máximo o potencial que ofrecen as TIC.
15. Implantar progresivamente a Administración on-line desde a casa: 24
horas e 365 días ó servizo dos cidadáns.
16. Utilización das TIC en:
•

Atención a colectivos con necesidades especiais, terceira idade,
enfermos crónicos, discapacitados.

•

Telemedicina.

•

Atención a zonas do territorio afastadas de hospitais.

•

Potenciación das posibilidades democráticas da sociedade da
información, multiplicando as interaccións entre os responsables
políticos e os cidadáns.

•

Implantación progresiva de sistemas operativos de código aberto
na Administración. Compatibilidade das xestións electrónicas
con sistemas operativos de código aberto.
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17. Apoio e participación do Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións
entre o Ministerio de Educación e Ciencia e a Universidade de Vigo.
Impulso á relación con empresas do sector. Extensión da súas
actividades ás outras dúas Universidades galegas en particular
ós seus Centros relacionados coas TIC.
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A nosa cultura, o noso país
A cultura: activo de futuro

A cultura está chamada a ser un dos grandes activos da Galicia do futuro, pero o
gran potencial patrimonial e cultural de Galicia non tivo oportunidade de realizarse
e manifestarse en todo o seu vigor durante os tres lustros de goberno do Partido
Popular. Unha mesquiña idea da cultura, concibida sobre todo como propaganda
ocasional e espectáculo mediático, camiñou da man cunha forte desconﬁanza
cara aos creadores, tanto no que se reﬁre á calidade e pertinencia do seu traballo
como á libre expresión das súas actitudes en relación co poder político e as
convencións sociais. A política cultural dos sucesivos e distintos gobernos de
Fraga Iribarne caracterizouse pola súa desmotivadora ausencia de obxectivos e
directrices, o que conlevou o malbarate de moitos recursos e o mantemento en
precarias condicións de subsistencia das industrias culturais galegas.
O PSdeG-PSOE proponlle á cidadanía unha visión distinta da política
cultural, que terá como base os seguintes grandes eixos:
·

Liberdade. Os creadores e os distintos sectores culturais desenvolverán
o seu traballo nun clima de máxima liberdade, sen censuras explícitas nin
implícitas, sen medo a coaccións, chantaxes nin represalias. O PSdeGPSOE comprométese a promover medidas que garantan a liberdade de
información, expresión e crítica, así como a establecer marcos normativos
rexidos por criterios de pluralismo, transparencia e participación.

·

Diversidade. Galicia debe incorporarse plenamente ao novo proxecto
da España plural, e a súa cultura, ata agora pouco dimensionada no
conxunto de España e de Europa, debe ter unha maior presenza e
difusión, establecendo un diálogo e un intercambio permanente coas
diversas manifestacións da cultura española e europea. A diversidade
cultural ten tamén unha tradución interna. E da mesma maneira que
apostamos pola cultura expresada en lingua galega como imprescindible
sinal de identidade comunitaria, consideramos tamén a vehiculada en
castelán como un patrimonio propio enriquecedor do conxunto.

·

Cooperación. O Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE proponlle á
sociedade galega un Pacto pola Cultura no que deben participar as
diferentes administracións, os diversos axentes e sectores culturais
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do país, públicos e privados, e mesmo institucións e organismos con
competencias no ámbito estatal e europeo. Baseado no diálogo e na
interlocución permamente, o Pacto pola Cultura implicará ás empresas
privadas no mecenado cultural, determinará obxectivos, medios de
acción e programas e, fronte á fragmentación e descoordinación actual,
intentará mobilizar intelixencias, enerxías e recursos de xeito coordinado
e racional.
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·

Cidadanía. Os socialistas galegos apoiaremos decididamente a
elaboración dun Mapa Cultural de Galicia e dun plano de Infraestruturas
Culturais que permitan coñecer os nosos recursos e carencias e
actuar en consecuencia, sempre co obxectivo de extender a cultura ao
conxunto da cidadanía e de poñer en valor a nosa riqueza patrimonial e
creativa. Trátase de crear un tecido cultural descentralizado que actúe
tamén como elemento de corrección dos desequilibrios territoriais,
que incentive a participación e que faga da cultura un feito cotián non
unicamente baseado na recepción e consumo de produtos culturais,
senón tamén na súa creación e produción. A democratización plena do
feito cultural debe ser un poderoso instrumento para a cohesión social e
mesmo territorial do país.

·

Creación de riqueza. A cultura, máis alá da súa condición de ámbito
privilexiado para a expresión simbólica dos individuos e as comunidades,
é tamén un sector de alto potencial económico, xerador de emprego e
riqueza. Nesta dirección, o Partido Socialista levará a cabo unha acción
de goberno tendente a afortalar as industrias culturais, a robustecer
a súa dimensión económica e a optimizar os procesos de formación,
produción, distribución, difusión e comercialización cultural.

·

Internacionalización. Consonte co devandito, a cultura galega deberá
asumir nos vindeiros anos o reto da súa internacionalización. Trátase
de ubicar no mundo unha cultura con personalidade propia a través de
programas de difusión e produtos de gran calidade técnica e moi alto valor
simbólico, capaces de falarlle ao mundo dende unha perspectiva especíﬁca
e particular. O Instituto «Rosalía de Castro» de Cooperación Cultural,
que creará o novo goberno, será o instrumento axeitado para vehicular
a presenza de Galicia no exterior, principalmente naqueles lugares de
Europa e América que foron destinos preferentes da nosa emigración.
O Instituto «Rosalía de Castro», en colaboración co Instituto Cervantes,
ocuparase de difundir e promover o coñecemento da lingua e da cultura
galegas, así como de colaborar activamente coas entidades e asociacións
galegas do exterior e de recuperar e conservar o rico patrimonio material
e inmaterial creado ao longo do tempo pola Galicia emigrante.
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·

Mecenado: Co obxectivo de afortalar as relacións entre sociedade civil,
institucións non lucrativas, fundacións culturais e empresas, o novo
goberno creará un novo marco normativo que reoriente o chamado 1
% cultural, reforce os incentivos ﬁscais ao mecenado, e estableza novas
vías de colaboración entre os diferentes axentes sociais mediante unha
Lei do Mecenado de Galicia.

Unha das consecuencias máis graves da falta de dirección e obxectivos da
política cultural do Partido Popular foi o lanzamento de grandes e custosísimas
operacións de imaxe, como a Cidade da Cultura, e a reconversión doutras,
como o Xacobeo, nunha suma inorgánica de eventos incapaces de dinamizar a
cultura e o sector turístico e de poñer unhas bases sólidas para o seu ulterior
desenvolvemento.
A Cidade da Cultura, un proxecto de cuxos custes non son capaces de informar
nin sequera os seus máis directos responsables, exempliﬁca como ningún outro a
irresponsabilidade dunha política cultural faraónica e virada case en exclusiva cara
á propaganda. O Partido Socialista considera que o novo goberno da Xunta estará
aínda a tempo de redeﬁnir este proxecto, racionalizando os seus investimentos
e redeseñando os seus actuais contidos, froito da improvisación e da falta dunha
reﬂexión minimamente seria, de xeito que respondan ás necesidades culturais,
educativas e turísticas da sociedade galega.
O Xacobeo ten a súa orixe na idea lanzada no seu día dende o Concello de
Santiago de Compostela para a posta en valor do Camiño de Santiago e o seu
relanzamento como ruta cultural e espiritual capaz de simbolizar a unidade
europea e de reaﬁrmar o vencello histórico de Galicia e Europa. Pero durante
os sucesivos gobernos de Fraga Iribarne, o Xacobeo foi despoxándose deste
espírito inicial para acabar converténdose nunha programación de festexos e
exposicións de dubidoso interese e calidade, nun reﬂexo da confusión entre
cultura e propaganda, entre cantidade e calidade que presidiu a acción cultural
da Xunta de Galicia durante o mandato do Partido Popular. O fracaso cultural foi
acompañado tamén dun desaproveitamento do potencial do Xacobeo para un
cabal desenvolvemento turístico de Galicia. O Partido Socialista está convencido
de que o Xacobeo pode e debe converterse nun elemento fundamental para a
dinamización cultural e turística de Galicia, así como nun espazo privilexiado
para a relación de Galicia coas culturas europeas e nunha plataforma para a
proxección de Galicia no mundo.
En canto ao Consello da Cultura Galega, afortalaremos o seu carácter de
organismo consultivo e foro libre para o debate e a reﬂexión sobre os problemas
da cultura en Galicia e no mundo. As iniciativas do goberno socialista en relación
co Consello da Cultura irán na dirección de ampliar a súa base representativa e
na de garantir e reforzar a súa liberdade e a súa independencia.
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Política lingüística
O vehículo de expresión natural da identidade galega é a lingua galega. Os
socialistas galegos, en consonancia coas teses do galeguismo transversal de
Ramón Piñeiro, cremos que a extensión e preservación desta identidade debe
facerse a través da súa cultura e a súa lingua. Nesa mesma liña, cremos que a
lingua non debe ser nunca motivo de disputa e enfrontamento, senón que a súa
difusión debe formar parte do ideario común de todas as forzas políticas. As
grandes decisións en materia de política lingüística deberán tomarse, xa que
logo, por consenso.
A aprobación en setembro de 2004 no Parlamento de Galicia, coa
unanimidade dos grupos políticos parlamentarios, do plano Xeral de
Normalización da Lingua Galega supuxo un ﬁto na historia social da lingua. O
conxunto de obxectivos e de medidas que se propoñen no plano ha constituír un
referente básico e imprescindible da política lingüística do goberno socialista na
Xunta de Galicia.
No conxunto da sociedade galega, e sobre todo a través dos seus actores
culturais, educadores e a sociedade civil en xeral, realizouse un grande esforzo
para inverter as inercias sociais que situaban ao galego nunha posición
de inferioridade fronte ao castelán. En xeral, a cidadanía mellorou a súa
competencia en galego e podemos constatar que a día de hoxe xa non se
detectan actitudes abertamente hostís coa lingua. Sen embargo, estes esforzos
non lograron subverter o proceso de perda de falantes de galego.
Os gobernos do PP careceron dunha acción planiﬁcada en materia de política
lingüística e, mesmo despois da aprobación do PXNLG, non ﬁxeron ningún
esforzo por aplicar as súas medidas. En xeral, podemos apoñerlle ao PP
que ﬁxera unha política inconsistente, sen obxectivos nin prioridades claras,
descoordinada e ineﬁciente. Nos 16 anos ininterrompidos de gobernos de Fraga,
non se avaliou xamais o impacto da política lingüística da Xunta de Galicia. A
planiﬁcación lingüística ten que deixar de ser unha actividade delimitada e
compartimentada para converterse nunha liña estratéxica transversal e con
repercusión nas liñas de goberno máis relevantes. Tamén é fundamental que se
deﬁnan liñas estratéxicas e se avalíen con periodicidade os resultados acadados
en función dos obxectivos previamente determinados.
Ademais da preservación dos espazos e grupos sociais nos que o galego
ten, a día de hoxe, unha presenza importante, é fundamental darlle paso a unha
Galicia emerxente que asume a lingua galega como símbolo de modernidade,
constituída por movementos de vangarda cultural, cientíﬁca e tecnolóxica. Na
difusión destes espazos emerxentes xogarán un papel fundamental os medios

70

Partido dos Socialistas de Galicia

Programa de Goberno · Eleccións xuño 2005

de comunicación audiovisuais que deberan ser o espallo que nos devolva unha
imaxe de modernidade. A Galicia do futuro debe construírse tamén en galego.
O feito de que compartamos unha comunidade bilingüe, onde as xeracións
novas teñen a capacidade de expresarse, polo menos, nas dúas linguas
cooﬁciais de Galicia, tradúcese na oportunidade de avanzar con vantaxe cara a
unha sociedade plurilingüe, que os socialistas entendemos como un elemento
de enriquecemento cultural e un valor engadido con repercusións sociais e
económicas moi positivas.
Ordenar, xerarquizar e orzamentar o plano Xeral de Normalización da
Lingua Galega. Os resultados avaliaranse cunha periodicidade suﬁciente
mediante indicadores concretos. O consenso e o diálogo fundamentarán as
decisións que se adopten.
Impulsarase a creación do Consello Social da Lingua Galega, que terá como
función a de facer partícipe á sociedade na discusión e aprobación de liñas de
actuación na política lingüística.
A Xunta de Galicia liderará a coordinación da política lingüística, concertando,
apoiando e impulsando accións en todo o territorio en colaboración co resto de
administracións e iniciativas da sociedade civil.
Ademais de impulsar a presenza do galego na administración, educación,
familia e mocidade, reforzaranse as medidas do PXNLG para que certos ámbitos
fundamentais, como o socioeconómico ou os medios de comunicación, converxan
coas demandas dos galegos e avancen na súa galeguización. A televisión e a
radio públicas afondarán na relación da Galicia emerxente, moderna e plural coa
lingua galega.
Fomentar o plurilingüismo, tanto en Galicia como, a través de accións concretas
relacionadas coa difusión do galego, no resto de España, Europa e o mundo.

Creación audiovisual
Nos últimos anos o crecemento do sector audiovisual de Galicia foi espectacular
ata conformar un tecido empresarial de 352 empresas, cunha facturación
de preto de 160 millóns de euros, que dan emprego a case 3.000 persoas. A
vertixinosa evolución do sector puxo no mapa audiovisual español a Galicia
como potencia emerxente. Pero a propaganda institucional vén utilizando este
discurso continuamente, eclipsando as miradas críticas sobre os resultados da
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política audiovisual da Xunta. Hoxe o audiovisual xa non é só un sector conﬁnado
nos cines ou vinculado ó discurso cultural tradicional. O audiovisual revolucionou
a vida cotiá dos cidadáns adoptando múltiples formas: cine, vídeo, TV, multimedia,
realidade virtual, interactivos, novas tecnoloxías da información, videoxogos… O
audiovisual incide na creación de emprego, inﬂúe nos procesos de socialización e
aprendizaxe, participa no comercio e exportación de bens e servizos, e conforma
gran parte do imaxinario simbólico das culturas contemporáneas.
É por iso que as competencias e responsabilidades sobre “audiovisual”
se remiten a múltiples consellerías implicadas. O que non existiu en Galicia
durante os anos de goberno do Partido Popular é unha política audiovisual
integral que vertebre o sector na súa globalidade e aposte por unha industria
cultural que sirva ós intereses xerais dos cidadáns galegos, como se recollía na
Lei do Audiovisual aprobada por unanimidade no Parlamento galego. Cómpre
polo tanto xerar sistemas de coordinación e sinerxía a traveso dun novo marco
lexislativo que articule o sector dun xeito harmónico.
A proposta do cambio pasa en primeiro lugar por estruturar unha armazón
lexislativa diferente que articule as relacións entre os diferentes axentes sociais
e institucionais; unha armazón institucional máis sensata e democrática que
facilite o traballo en colaboración coas entidades profesionais, evitando os
actuais solapamentos e a inﬂación de iniciativas de dubidosa eﬁcacia.
Elaboración dun novo marco lexislativo, mediante unha Lei do audiovisual
que estableza competencias e sinerxías entre os diferentes actores sociais
e institucionais de referencia no audiovisual e que contemple a creación
do Consello do Audiovisual de Galicia, como árbitro independente, con
competencias para vixiar o espazo audiovisual e o cumprimento das normas
lexislativas que afecten ó sector.
Democratización dos medios públicos, especialmente a CRTVG, cunha
reformulación profesional do Consello de Administración e da ﬁgura do
seu director xeral. Compromiso de profesionalización e transparencia na
contratación de programas ou servizos do sector audiovisual e un marco
normativo transparente das novas televisións dixitais.
Modiﬁcación profunda dos sistemas de axudas públicas ó audiovisual,
prestando maior atención ós diversos medios e ós subsectores que achegan a
produción ó mercado, potenciando especialmente ó sector audiovisual galego
e dotando de maior eﬁcacia e transparencia a xestión, profesionalizando
as comisións de expertos e creando liñas de subvención automática
complementarias das actuais.
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Diversiﬁcación dos mecanismos de ﬁnanciamento do audiovisual galego,
mediante fórmulas complementarias: creación de sociedades de garantía
recíproca, liñas de crédito innovadoras con entidades ﬁnanceiras ou convenios
con institucións públicas ou privadas (industrias culturais). Rexistro oﬁcial de
obras audiovisuais. Establecemento de estratexias de sinerxía da industria
audiovisual co mundo ﬁnanceiro.
Plan integral de I + D para o audiovisual sumando iniciativas das Consellerías
de Economía, Educación, Industria e Cultura con centros de formación
especializados e creación dunha Rede de Investigación en Audiovisual e Novas
Tecnoloxías.
Creación dunha imaxe de marca do audiovisual galego. Potenciar a
internacionalización dos proxectos dende o desenvolvemento á ﬁnalización
da produción e garantir a presenza do audiovisual galego nos mercados
internacionais, así como a participación activa nas políticas de fomento españolas
e europeas. Creación dunha sociedade de exportación galega coa axuda do Icex
e as Consellerías de Cultura e Comercio.
Aposta decidida pola formación audiovisual: Introdución do audiovisual
no ensino obrigatorio; plano de actualización dos traballadores do sector
audiovisual. Actividades de teleformación, produción de contidos especíﬁcos
para os ámbitos educativos en vídeo, interactivos e multimedia.
Achegamento dos cidadáns á sociedade da información, especialmente
das capas mais desfavorecidas da sociedade galega: Creación da Rede de
telecentros de Galicia en tódolos concellos galegos, xestionados por profesionais
especializados.
Liñas estratéxicas de axuda e promoción especíﬁca dirixida ós novos valores
do audiovisual. plano de formación empresarial para novos emprendedores
do audiovisual. Dinamización da videocreación e audiovisual en formatos non
profesionais. Apoio ás redes de exhibición alternativas.
Ampliación da rede institucional do CGAI ás principais cidades e vilas de
Galicia, aproveitando as posibilidades das novas tecnoloxías. Posta en valor do
patrimonio audiovisual de Galicia.
Creación de espazos comúns e sinerxías funcionais co resto das industrias
culturais Galegas. plano integral de investimento en tecnoloxías e contidos para
a cultura e a educación, dirixido ó sistema socioeducativo e cultural : Escolas,
Museos, Centros de interpretación.... etc., acadando sinerxías efectivas co resto
de industrias culturais.
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Artes escénicas
O teatro e a danza constitúen manifestacións artísticas e culturais cunha
considerable raizame en Galicia malia que non se desenvolveron políticas
axeitadas que permitisen un maior grao de desenvolvemento e unha maior
diversidade nas súas manifestacións. Así, téñense dado pasos na promoción
do teatro profesional pero esqueceuse por completo o teatro afeccionado ou
o teatro escolar, tan importantes para o desenvolvemento do propio sistema
teatral. De igual maneira tense prestado bastante atención a determinadas
interpretacións do baile tradicional galego, esquecendo manifestacións máis
contemporáneas. Falta, en consecuencia, unha maior atención á diversidade e á
pluralidade no plano da creación e da difusión.
A institución chamada a desenvolver as iniciativas necesarias para
potenciar un sector con tantas virtualidades é o IGAEM, que debe ser obxecto
dunha fonda transformación para mellorar a súa estrutura e formular novas
ﬁnalidades, funcións e actividades. Entendemos que o IGAEM debe potenciar por
igual políticas de formación, animación, creación, exhibición e distribución, sen
esquecer acción igualmente substantivas como a documentación, a información,
a divulgación ou a investigación, sempre co reto de converter as artes escénicas
nun sector produtivo non dependente, capaz de xerar riqueza e crear postos
de traballo. Ó mesmo tempo o IGAEM debe converterse na axencia para o
desenvolvemento das artes escénicas e para a coordinación das actuacións das
diferentes administracións. Entre as iniciativas máis importantes estarían:
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·

Reforma estrutural do IGAEM para adaptalo ás novas políticas, deseñadas
en función das necesidades de campos diferenciados como o teatro e a
danza. Redeﬁnición do Centro Dramático Galego, convertíndoo nunha
unidade de produción na que estea reﬂectido o conxunto da profesión e
a realidade teatral, con cabida para todas as formas de expresión actual.

·

Elaboración do Mapa das Artes Escénicas de Galicia, que se incluirá no
Mapa Cultural de Galicia.

·

Promoción da estabilidade das compañías de danza e teatro, coa
creación de compañías residentes e compañías estables, e do fomento
de salas estables.

·

Desenvolvemento dun novo modelo de relación entre os creadores e
as institucións no campo das axudas e subvencións para a creación e a
distribución.
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·

Fomento de políticas intensivas e extensivas de exhibición e distribución
a través dunha Rede Galega de Teatros e Auditorios reformulada e
mellorada.

·

Promoción da formación permanente e da investigación.

·

Apoio ás manifestacións artísticas non profesionais.

·

Coordinación entre os festivais de danza e teatro e potenciación dos
mesmos, tanto na súa dimensión local como internacional.

·

Promoción exterior da creación dramática, teatral e coreográﬁca de Galicia.

·

Programas de formación e captación de novos públicos.

Música
Do mesmo xeito que outras áreas, a Música tamén estivo aqueixada da
inexistencia de directrices de política cultural. A realización de macroconcertos
ten sido a manifestación musical privilexiada, por non dicir única, o que pon de
manifesto as acusadas eivas que nesta área presenta a comunidade autonoma.
A inexistencia de bolsas, ou de convocatorias públicas neste ámbito, ou a nula
implicación da Consellería de Cultura nos grandes proxectos de auditorios son
mostra inequívoca desta carencias. Por ese motivo, cómpre reclamar o noso
patrimonio cultural e un novo xeito de xestionar a política musical en Galicia,
que o novo goberno artellará arredor dos seguintes obxectivos e medidas:
·

Recuperar e promocionar o patrimonio musical galego tanto no ámbito da
música culta, como na de expresión oral ou os soportes fonográﬁcos.

·

Potenciar o labor dos creadores e artistas na intención de primar os
labores estables na promoción da cultura e das artes musicais.

·

Fomentar o coñecemento das novas formas de expresión musical, a
expresión contemporánea, a danza, e as artes escénicas musicais.

·

Reforzar os circuítos de distribución musical de xeito que se contemple
a difusión da música de Galicia nos variados soportes, asi como a
exhibición profesional e afeccionada dos músicos de Galicia, de forma
claramente diferenciada.
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·

Reorientar con criterios de complementariedade e
profesionalizada os eventos musicais e festivais de Galicia.

xestión

·

Creación do Arquivo da Música de Galicia, concibido como unha entidade
policéntrica que dea cobertura ós diferentes fondos documentais
relacionados coa música, especialmente ós pertencentes ó Consello da
Cultura Galega.

·

Programa de axudas á creación, investigación, e formación musical,
incorporados como unha liña de axuda especíﬁca establecida mediante
convocatoria pública no reformado IGAEM.

·

Programa de habilitación para o disfrute da música dos espazos culturais
para que estes reúnan as condicións óptimas para o desenvolvemento da
actividade musical.

·

Construír e levar a bo termo con criterios de solvencia técnica e
viabilidade os proxectos dos Auditorios de Vigo e Lugo, así como revisar
en profundidade o proxecto do futuro Teatro da Ópera de Galicia.

Artes visuais
No ámbito artístico español e internacional estamos a asistir á aparición dunha
nova conciencia colectiva que vai máis aló dos intereses particulares de cada
sector. Mentres, en Galicia se vive un desencanto xeralizado sobre a percepción
social da creación actual. As accións realizadas en torno ás artes visuais non
produciron nos anos de goberno do PP un efecto proporcional á magnitude dos
investimentos realizados, sobre todo pola carencia de políticas programáticas
rigorosas e estables.
Creación do Instituto Galego de Artes Visuais. A principal función deste
organismo será centralizar todas as funcións e tarefas relacionadas coas artes
visuais dende a Xunta de Galicia, incorporando á súa xestión e asesoramento
unha ampla representación dos colectivos e profesionais que traballan no mundo
da arte. O Instituto Galego de Artes Visuais incluirá un Centro de Produción e
Recursos e un Centro de Documentación de Arte Contemporánea.
Establecemento dunha liña de promoción artística, mediante certames
anuais que contemple o apoio económico en tres liñas principais: publicacións,
exposicións e comisariados, proxectos artísticos.

76

Partido dos Socialistas de Galicia

Programa de Goberno · Eleccións xuño 2005

Promoción das actividades culturais relacionadas coas artes visuais, tanto
no propio país como no exterior, reformulando e uniﬁcando a liña editorial da Xunta
de Galicia. Optimizar os espazos expositivos da administración autonómica.
Reactivar a denominada Lei do 1%, a de dotación artística (intervención
con obras de arte) en espazos e arquitecturas de nova construción e con
dependencia pública. Incorporar o espazo público como lugar de intervención
artística relacionado co cidadán.
Creación, en colaboración coa Consellería de Educación, de planos de
pedagoxía relacionados coas artes visuais, dirixidos non só ós centros de
ensino senón a toda a cidadanía, uniﬁcando criterios de actuación que poidan
ser aplicables a centros de arte, casas de cultura ou espazos socioculturais.
Reformular a liña de adquisición de obras de arte destinadas á colección
da Xunta de Galicia. Iniciar un proceso de catalogación completa e itinerancia
deste patrimonio.
Creación de redes que propicien a interrelación entre aqueles organismos
que promocionan, estudan ou analizan o feito creativo visual: Facultades de
Belas Artes, as de Historia da Arte, Humanidades, etc.

Patrimonio cultural
O Patrimonio Cultural, síntese de valores e recursos: O Patrimonio está constituído
polos restos da memoria e o esquecemento, polo que a sociedade recorda de
tradicións pasadas e polo que non acorda de épocas pretéritas. O Patrimonio é un
documento da historia, da memoria e a tradición. É unha expresión da identidade
da sociedade galega. Pero tamén é un recurso útil para o presente e un valor
para o futuro. O Patrimonio hoxendía xenera novas oportunidades empresariais
e de crecemento, de desenvolvemento rural e de emerxencia dunha puxante
industria cultural. Por iso o rico Patrimonio Cultural galego require un novo pulo
político para ser estudado, protexido e revalorizado.
O Patrimonio Cultural, instrumento de cohesión cidadá: O Patrimonio é
unha forma de construción social da cidadanía. Unha sociedade laica e plural
constrúe activamente as súas propias tradicións e así crea Patrimonio novo e
reinterpreta o Patrimonio existente. O estudo e conservación do Patrimonio
permiten recoñecer a memoria e fana funcionar no presente evitando as mañas
dun esquecemento selectivo.
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O Patrimonio Cultural, entre o interese público e a iniciativa privada: No
Patrimonio xúntanse a participación pública e a iniciativa privada. Os poderes
públicos galegos deben velar pola conservación e estudo do rico Patrimonio
Cultural Galego, pero tamén deben promover o seu uso axeitado e incentivar
proxectos de revalorización do Patrimonio que sirvan para favorecer o
desenvolvemento dunha industria da Cultura e o Patrimonio.
Estudo do Patrimonio
· Incorporación ós planos de I+D+i. Fomentar, mediante acordos cos organismos
públicos de investigación en Galicia (universidades e CSIC), o desenvolvemento
da investigación e estudo do Patrimonio Galego.
· Concertos coas universidades galegas para vertebrar programas de estudo
que promovan a formación especializada en Patrimonio.
· Creación, en consonancia con estes organismos, dun Instituto Tecnolóxico en
Patrimonio que facilite a actuación dos poderes públicos neste ámbito e axude
á consolidación do incipente sector económico vinculado ó Patrimonio.
· Deﬁnición urxente dun plano de I+D en Turismo, incluíndo a promoción de
titulacións e institutos de investigación universitarios neste ámbito.
Protección do Patrimonio
· Desenvolvemento da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, aprobada por
unanimidade en 1995, mediante os decretos que a concreten nos ámbitos de
Museos, Bibliotecas, Arquivos, Patrimonio Arqueolóxico e lexislación sobre
Catálogos e Inventarios.
· Medidas para conciliar a conservación do Patrimonio, e particularmente
da Arqueoloxía, en Conxuntos Urbanos, evitando o conﬂicto entre o interés
público por preservar o Patrimonio e a iniciativa privada. Creación de
Consorcios en todos os Conxuntos Históricos de Galicia como instrumento
interinstitucional de intervención neles.
· Ampliar o tratamento conferido ó Camiño Francés e a todos os Camiños de
Santiago. Modiﬁcación da Lei do Camiño de Santiago, que debe concibirse
como unha Lei de Camiños Históricos que os delimite e protexa e regule a
aportación pública a eles.
· Elaboración dun Pacto Social pola Paisaxe, a través dun grande acordo
político e social que involucre o Medio Ambiente e a Ordenación do Territorio,
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e incorpore a Galicia ó Protocolo de Kioto e á Convención Europea da Paisaxe
Cultural.
· Elaboración dunha Carta dos Dereitos Culturais dos Galegos, que inclúa a
conservación do Patrimonio e o acceso público ó mesmo, como punto de partida
para unha política progresiva e social en Patrimonio Cultural de Galicia.
Revalorización do Patrimonio
· Promover o Turismo Cultural e de Calidade, desenvolvendo de verdade o
Turismo Rural, artellando unha política de promoción e revalorización do
Patrimonio Cultural que ofreza recursos e medios, ﬁns e destinos, para os
clientes potenciais deste sector.
· Plan de Revalorización do Patrimonio Arqueolóxico, co obxectivo de
incentivar a protección e estudo do Patrimonio galego mediante a súa
transformación en recursos socio-turísticos de calidade. Manter o pulo pola
Rede do Patrimonio Arqueolóxico de Galicia, que debe funcionar como
instrumento de desenvolvemento comarcal e equilibrio territorial.
· Reforma do Museo das Peregrinacións, de xeito que considere este fenómeno
cultural con proxección universal.

Museos
Galicia ten o seu riquísimo e diverso patrimonio cultural repartido entre unha
constelación de centros de toda índole e titularidade: museos de titularidade
estatal xestionados pola Xunta de Galicia, da propia autonomía, provinciais,
municipais, eclesiásticos, privados; museos xerais, de belas artes, arqueolóxicos,
de arte sacra, etnográﬁcos, de ciencias, monográﬁcos, de sitio, ecomuseos,
casas museo. A problemática xeral dun sector tan diverso caracterízase, coma
noutros casos, pola fragmentación e a arbitrariedade.
Boa parte destes centros desenvolven a súa actividade cunha estreita
dependencia das subvencións que, discrecionalmente, as administracións
públicas queiran concederlles. Isto convérteos en cativos dunha dinámica na
que un segmento hipertroﬁado do panorama cultural medra exponencialmente
a expensas da inanición na que sobreviven tantos recursos museísticos.
A situación dos traballadores adoece dun alto índice de precariedade, do
que non se libran nin sequera os centros dependentes da propia administración,
algún dos cales está incurso en prácticas manifestamente irregulares.
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En ausencia dun marco regulamentario, proliferan iniciativas —espontáneas
unhas, oportunistas moitas máis— que van enchendo o país de instalacións
inconexas, redundantes e infradotadas a maioría das veces, sobre as que a
administración non exerce unha tutela real. A asignación de recursos non atende
a criterios de necesidade, racionalidade ou excelencia, senón que vén case
sempre motivada pola conveniencia ou a oportunidade. O sector de patrimonio
cultural necesita recuperar iniciativa e liberdade de acción para fecundar a súa
actividade. No canto de limitarse á conservación, debe ter presenza activa na
creación e na produción e incidir na xénese da cultura de hoxe, chamada a nutrir
a memoria e a tradición do futuro. Unha mellora na xestión do patrimonio cultural
require tres condicións: transparencia, racionalidade e profesionalidade.
A limitación dos medios económicos e humanos dispoñibles esixe unha
análise rigorosa e unha estricta equidade na súa asignación, que debe estar
asociada á eﬁciencia e á coordinación para poñer en común o acceso e utilización
dos bens culturais ó servizo da sociedade do coñecemento. A actuación do
goberno en relación cos museos contemplará os seguintes pasos, aplicables
en boa medida tamén ás fundacións culturais, que custodian un importante
patrimonio documental:
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·

Revisar e completar o mapa de centros existentes e avaliar o seu
funcionamento.

·

Deseñar un esquema museístico xerarquizado que abranga todos
os ámbitos territoriais e patrimoniais e toda a tipoloxía do sector,
determinando necesidades e prioridades.

·

Desenvolver o regulamento de museos previsto no título V da Lei 8/1995,
do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia.

·

Redacción dunha Lei de Museos. Comunidades como Andalucía, Aragón,
Cantabria, Castilla-León, Cataluña, Illas Baleares, Madrid e Murcia xa
contan cun instrumento legal deste rango.

·

Convocar unha mesa entre todos os organismos e entidades que
xestionan museos para alcanzar un acordo, previo á organización dunhas
xornadas técnicas entre os responsables dos centros, co ﬁn de sentar as
bases dunha rede viable que permita poñer en valor estes recursos.
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Arquivos de Galicia
Os arquivos son elementos estratéxicos para unha boa xestión administrativa
que garanta os valores de transparencia, obxectividade e eﬁciencia propios
dunha administración moderna e democrática. A defensa destes valores debe
facerse converxer coa preservación da memoria colectiva dun pobo.
Desenvolvemento competencial e normativo:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Lei de Arquivos de Galicia e desenvolvemento normativo.
Creación de xeito inmediato da Comisión Técnica de Arquivos, ferramenta
básica para o funcionamento do sistema.
Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia.
Creación do Arquivo Nacional de Galicia, en substitución do nunca
creado Arquivo Xeral.
Creación dos arquivos centrais das consellerías
Creación dos arquivos territoriais de Delegación Provincial
Dotación de persoal reprógrafo e informático no Arquivo do Reino de
Galicia e nos Arquivos Históricos Provinciais.
Arquivos de interese para Galicia e patrimonio documental.
Convenios cos concellos: a Xunta dotará persoal arquiveiro a cambio de
dotación e mantemento de locais de arquivo.

Servizos de apoio:
·

Crearanse os previstos no Decreto 307/1989: Conservación documental,
Información e Microﬁlmación e Reprografía. Administración electrónica.

·

Implantación progresiva dun verdadeiro Sistema de xestión de
documentos electrónicos de arquivo (SXDEA) cunha perspectiva global.

·

Desenvolvemento integral dunha xestión administrativa electrónica.

Non se esquecerán todos aqueles aspectos arquivísticos que aseguran a
autenticidade, integridade, accesibilidade, seguridade, transferencia, valoración,
selección e, no seu caso, conservación permanente dos documentos electrónicos
producidos pola Administración de Galicia (a memoria do futuro).
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Libro e edición
O desenvolvemento do sector do libro e a edición en Galicia está condicionado
en gran medida polos baixos índices de lectura e pola situación do proceso de
normalización lingüística. O PSdeG-PSOE recoñece a importancia especíﬁca
desta última variable e propón a conversión da Dirección Xeral de Política
Lingüística, actualmente enmarcada na Consellería de Educación, nunha
Secretaría Xeral de Política Lingüística, organicamente adscrita á presidencia
da Xunta e capaz de poñer en marcha accións e políticas transversais, non
constrinxidas ós ámbitos cultural e educativo.
Alén disto, o PSdeG-PSOE propón as seguintes medidas en relación co
sector do libro e a edición:
· Elaboración, en colaboración cos distintos subsectores implicados, da Lei do
Libro de Galicia. Esta nova lei deberá valorar o novo marco e as circunstancias
especíﬁcas nas que se ten que desenvolver o libro en Galicia, e particularmente
o libro galego, tendo en conta a diversidade de axentes e instancias que
concorren no sector e as interrelacións que entre eles se producen.
· Realización de estudos e investigacións sobre o libro e os hábitos de lectura
en Galicia, de xeito que o sector e a administración poidan dispoñer de bases
rigorosas e permamentemente actualizadas para a elaboración dos seus
diagnósticos e das súas políticas.
· Elaboración dun plano de axudas para a modernización da industria editorial
e das librerías.
· Posta en marcha, en coordinación co Instituto Rosalía de Castro de Cooperación
Cultural e co Instituto Cervantes, de programas orientados a incrementar
a presenza da produción editorial galega no conxunto de España, na Unión
Europea, Estados Unidos, América Latina e países lusófonos.
· Accións de fomento da edición e da tradución ó galego dende outras linguas,
así como da edición e tradución a outras linguas de libros galegos. Apoio ás
accións de difusión do libro.
· Propiciar a presenza estable e cualiﬁcada do libro galego nos medios de
comunicación públicos.
· Redeﬁnición, en colaboración coas asociacións profesionais representativas do
mundo editorial, dos programas de edición institucional da Xunta de Galicia.
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· Incorporación da Administración Galega á loita contra a reprodución ilegal e o
fraude á propiedade intelectual. Adaptación das directivas da Unión Europea e
convenios coas entidades de xestión dos dereitos de autores e editores.
· Promoción da creación literaria e apoio ó autor a través de axudas
directas, encontros cos lectores, premios de carácter público, intercambios e
intensiﬁcación da relación cos soportes audiovisuais.

Bibliotecas
As bibliotecas públicas son uns dos instrumentos claves na democratización do
acceso ás tecnoloxías da información e comunicación para toda a poboación,
independentemente da situación de cada persoa. O novo Goberno deberá ter
moi presente as bibliotecas públicas dentro dos programas de información e
de desenvolvemento da sociedade do coñecemento. Terá que dotar a todas
as bibliotecas públicas das infraestruturas tecnolóxicas necesarias (tanto
programas e equipos informáticos como de tecnoloxías de comunicación) para
convertir ás bibliotecas públicas nos centros locales de TICs, así como potenciar
e articular unha rede de bibliotecas públicas consistente, dotada de contido, e
adaptada ó territorio e á poboación de Galicia.
As bibliotecas públicas son o principal medio de acceso á cultura e a
formación permanente da maioría da poboación. Son espazos de integración
e cohesión social que favorecen a diversidade e a multiculturalidade sendo
claramente equipamentos de masas. O próximo Goberno deberá garantir os
recursos necesarios: espazos, profesionais e coleccións, para desenvolver a
súa función. É necesario elaborar e aprobar un mapa de bibliotecas públicas
actualizado que conteña estándares de dotacións, espazos e servizos e
bibliotecas de todos os municipios a partir de 2.000 habitantes e bibliobus por
debaixo de 2.000 habitantes.
As bibliotecas, illadamente, non poderán cumprir coas súas funcións
senón traballan cooperativamente e se non se enmarcan dentro dun Sistema
Bibliotecario Galego forte. O Goberno potenciará o desenvolvemento dun
Sistema Bibliotecario de Galicia potente, articulado, dotado e equilibrado, en
función das características territoriais e da poboación de Galicia, e para isto
liderará procesos participativos e de cooperación que potencien a creación e
mellora das redes que o conforman. Tomará as seguintes medidas:
· Dotar á Biblioteca de Galicia de contidos para xogar unha dobre función,
por unha banda, ser o nodo principal da coordinación, da recuperación, da
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conservación e da difusión do patrimonio documental galego e, por outra, ser
un centro proveedor de recursos e servizos ás bibliotecas, fundamentalmente ás
públicas. O Goberno dotaraa dos recursos necesarios e dun modelo de xestión
ﬂexible e transparente para cumprir este dobre papel.
· Promover, de acordo coa Consellería de Educación, a regulación da misión e das
funcións das bibliotecas escolares, establecer un plano para a súa implantación
e millora, constituír a súa rede e recoñecer a ﬁgura do docente-bibliotecario.
· Promover a participación das bibliotecas universitarias e as de especial interese
para Galicia, en proxectos cooperativos do Sistema Bibliotecario Galego.
· Facer un plano cuatrienal de investimentos bibliotecarios tendo en conta,
prioritariamente, a construción de novas bibliotecas públicas e a mellora das
existentes e o desenvolvemento dun plano de bibliobuses.
· Crear unha líña de ﬁnanzamento que apoie a contratación de profesionais
bibliotecarios e a mellora das coleccións de libros, cds, dvds, etc.
· Apoiar a formación dos profesionais mediante o desenvolvemento de accións
anuais de formación ( cursos, xornadas, grupos de debate, etc,...)

Acción socio-cultural
As accións culturais desenvolvidas polo goberno do PP conformaron unha
actividade cultural desartellada, arcaica e estereotipada, carente duns
obxectivos deﬁnidos. Cómpre dotar ós programas de acción sociocultural
de pretensións estratéxicas de longo alento e dun conxunto de medidas que
determinen un cambio substancial das políticas culturais. A cultura galega ten
que ser capaz de dar respostas imaxinativas e eﬁcientes ós recentes desafíos
estratéxicos que derivan das dinámicas de reconﬁguración espacial provocadas
polo acceso da nova cultura globalizada.
Facilitarlle á cidadanía recursos e servizos de proximidade que incentiven a
expresión creativa e o desenvolvemento cultural.
Acción socio-cultural en estreita colaboración cos concellos, orientada a un
desenvolvemento integral e integrador das potencialidades culturais, sociais e
económicas do territorio. Esta articulación do espazo cultural debe contribuír á
creación dun novo marco normativo capaz de superar a prevalencia actual de
modos de acción cultural efímeros e descontextualizados.
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O actual contexto tecnolóxico e cultural esixe redeﬁnir as actuais liñas de
acción cultural, abríndoas a aquelas iniciativas máis dinámicas e innovadoras
que, como a rede de internet e a cultura dixital, nos obrigan a manter o obxectivo
dunha promoción igualitaria da cultura.
Posta en marcha dun Programa de creación e dinamización de
equipamentos socioculturais locais que garanta a todos os cidadáns e axentes
culturais do país, tanto individuais coma colectivos, unha dotación axeitada
de servizos de proximidade capaces de dar resposta ás demandas sociais nos
ámbitos da formación, a creación e o acceso igualitario e compensatorio ós
bens da cultura.
Plan de Desenvolvemento Cultural de Galicia. Os seus contidos procederán
das conclusións elaboradas a partir do Mapa Cultural de Galicia e do plano de
Infraestruturas Culturais, e integrará tanto os desafíos actuais da nosa cultura como
as diversas propostas de axentes, creadores, asociacións culturais e concellos.
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Unha economía para os cidadáns.
O emprego como prioridade
Para unha economía máis produtiva
unha Comunidade Autónoma máis dinámica
Os socialistas aspiramos a transformar a sociedade galega nunha sociedade con
maiores niveis de benestar e unha maior cohesión social. Para conseguilo, dada
a situación actual, debemos apostar por un modelo de crecemento equilibrado e
duradeiro, que non se limite ó crecemento curtoplacista polo que o PP apostou
nos últimos dezaseis años. Cremos e estamos convencidos de que o exercicio
da liberdade individual, o crecemento económico e a cohesión social non son
obxectivos contraditorios, senón que son metas perfectamente compatibles
se reformulamos o «inexistente» modelo económico pasado e actual e o
convertemos nun modelo máis competitivo a medio e longo prazo.
Ademais, só se apostamos por un novo modelo de crecemento máis sólido
que o actual, a nosa economía poderá facer fronte ós inminentes retos ante os
que se atopa:
·
·
·
·
·

A imparable globalización da economía
A recente ampliación europea e un novo reparto de fondos estruturais
O desenvolvemento da sociedade do coñecemento.
O cambio demográﬁco e o fenómeno da inmigración
Un entorno cambiante que requirirá o aumento dos recursos destinados
á política social

Para deseñar ese novo modelo, hai que evitar a miopía do PP e asumir que
no longo prazo o crecemento de calquera economía componse do crecemento
da produtividade máis o crecemento da poboación, unha vez se alcance o pleno
emprego e unha taxa de actividade razoable. As condicións demográﬁcas
galegas sabemos que non van permitir un crecemento futuro da poboación, a
non ser que se recorra a un ﬂuxo de inmigración proporcional ó que tivo lugar
na economía española nos últimos anos do goberno do PP, en torno a un millón
e medio de inmigrantes en apenas 7 anos.
Por iso, a base do crecemento futuro (e polo tanto do noso benestar e
da cohesión social) é o crecemento da produtividade, algo que foi ignorado
nos últimos anos, nos que en termos de produtividade estamos no 85% da
media nacional. A cidadanía debe saber que, de seguir así as cousas, estamos
condenando á economía galega a un crecemento a longo prazo ou tendencial
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inferior ó 1%. Por iso, o crecemento da produtividade debe converterse nun dos
eixes da política económica do futuro.
O crecemento económico require inversión produtiva e esta á súa vez
require ﬁnanciamento, un recurso cada vez máis escaso, máxime nunha
economía que non innova e cuxa produtividade se estanca. Por iso, o aforro
interno, tanto público como privado, debe ser potenciado.
Os baixos tipos de interese e a elevada inﬂación tanto a nivel nacional
como autonómico deterioraron a rendibilidade real do noso aforro. Iso, unido
á cultura do culto ó ladrillo e á escasa sensibilización sobre os retos futuros
asociados ó envellecemento da nosa poboación fomentaron o desaforro e o
endebedamento, sendo neste momento unha das comunidades autónomas
máis endebedadas. Con iso, a economía galega, ó igual que a española está
utilizando recursos ﬁnanceiros do futuro, da renda futura, para ﬁnanciar gasto
do presente.
O obxectivo da nosa alternativa económica para a lexislatura é sentar as
bases para un crecemento económico equilibrado e sostible, con un horizonte
de largo prazo que se traduza en aumentos da produtividade e do aforro. Iso
permitiranos, de paso, eludir os riscos actuais da economía galega, altamente
endebedada, escasamente produtiva e pouco preparada para facer fronte a
unha redución dos fondos europeos para o horizonte 2007-2013. Pero sobre
todo, esta aposta permitiranos alcanzar os obxectivos de benestar e cohesión
social que os socialistas queremos para os cidadáns da nosa comunidade.
Despois da aprobación das perpscetivas ﬁnancieiras da UE 2007-2013
Galicia, co novo presidente, vai aproveitar mellor, e máis eﬁcientemente e con
maior equidade, os cartos que veñen de Bruxelas. Farémolo con transparencia,
buscando a cohesión, integración e vertebracion de Galicia, vinculando mellor
xestion, máis diñeiro e ﬁnalidade social.
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Gasto público produtivo
É necesario cambiar o actual modelo de crecemento da economía galega, o
PSdeG-PSOE presenta á sociedade un proxecto claro de cómo vai utilizar os
instrumentos económicos dos que dispón a Xunta de Galicia para resolver
deﬁnitivamente o gran problema da baixa produtividade galega e para alcanzar
os mencionados obxectivos de benestar e cohesión social.
O Goberno do cambio non disporá de instrumentos económicos diferentes
dos que dispón hoxe o PP, pero utilizaraos para cambiar a realidade facendo un
mellor uso destes instrumentos, e sobre todo, con obxectivos claros en beneﬁcio
da cidadanía.
Os Socialistas queremos promover unha sociedade de cidadáns activos, na
que a igualdade de oportunidades quede garantida como único medio para o
pleno exercicio da iniciativa individual coa que cada cidadán poida desenvolverse
segundo as súas expectativas e imaxinación, combinando a protección social
dos seus cidadáns cunha participación activa e dinamización deses cidadáns na
economía e a sociedade.
Será en deﬁnitiva, un novo papel de Goberno galego caracterizado por un
funcionamento interno máis dinámico e un funcionamento externo dinamizador
do resto de axentes económicos e sociais e próximo ós cidadáns.
Para ser un axente dinamizador da economía e a sociedade, o gasto público
debe reorientarse cara a inversión produtiva en capital físico (infraestruturas,
tecnolóxico, (I+D+i) e humano (educación).
O investimento en infraestruturas debe mellorar a rede de comunicacións
en forma de malla para facilitar os spillovers de produtividade e o crecemento
entre diferentes provincias; a inversión en I+D+i debe acompañarse da
potenciación dos centros tecnolóxicos xa existentes ou creación dalgúns novos
que garanten a transformación da investigación básica en innovación útil para
as empresas; e os investimentos en educación deben garantir a igualdade de
oportunidades e incidir na formación continua e a formación profesional para
garantir a súa traslación en incrementos da produtividade.
Para ter éxito nese impulso dinamizador, é preciso que a propia Xunta
de Galicia predique co exemplo e se transforme el mesmo nun axente máis
produtivo. Para iso, esta debe dar máis e mellores servizos públicos cos
recursos que actualmente emprega. Con obxecto de dinamizar internamente
a Administración, hai que reorientar tódalas súas actividades en función dos
resultados e a calidade que cada provedor de servizos públicos queira ofrecer.
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Así debe orzamentar, xestionar e contratar para a consecución duns
resultados concretos e comprometidos publicamente cada ano, e controlados
pola Axencia de calidade e avaliación das políticas públicas que crearemos.
O aumento da transparencia respecto das actividades da Xunta é esencial
para mellorar a produtividade e a calidade coa que implementa as súas políticas,
e os socialistas imos facer unha aposta decidida nesta dirección. A creación
no Parlamento dunha oﬁcina orzamentaria que controle a correcta execución
do gasto público, e a creación da Axencia de Calidade e Avaliación de Políticas
Públicas, serán iniciativas capitais que os socialistas aplicaremos cando
alcancemos o Goberno.
Estamos convencidos de que unha Xunta de Galicia máis dinámica no seu
funcionamento interno e externamente dinamizador da actividade económica,
a través dun gasto público máis eﬁciente e produtivo, xogará un papel decisivo
na consecución das metas de benestar e cohesión social que nos propoñemos.
Por iso, as nosas prioridades de gasto para dinamizar a economía, activar e
incluír ás persoas dinamizar a Administración son:

Mellora do capital humano
O papel da educación nunha sociedade moderna hai que enfocalo dende dous
puntos de vista, un de carácter social e outro de carácter económico.
O concepto de igualdade de oportunidades, clave na concepción socialista da
sociedade actual, entre de cheo no papel que a educación debe asumir. Unha educación
de calidade e igual para todos é un, e incluso o máis importante, dos servizos que un
Estado e unha comunidade autónoma debe proporcionar ós seus cidadáns.
Dende un punto de vista económico existe un amplo consenso, que avala
a idea de que unha parte moi importante do crecemento económico é debida
ás melloras na dotación de capital humano do país. E esta dotación consíguese
fundamentalmente a través do investimento en educación.
O capital humano, xunto co capital físico e tecnolóxico contribúe ó
crecemento da produción de bens e servizos dun modo directo. Indirectamente,
tamén contribúe a través do estimulo que exerce sobre a capacidade para xerar
innovacións tecnolóxicas e asimilar aquelas desenvolvidas noutros países. O
avance tecnolóxico consíguese a través de investimentos en actividades de I+D
que requiren un uso intensivo en capital humano.
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A educación será unha das prioridades políticas do próximo goberno:
· Mellorar a calidade da educación obrigatoria, universalizando o acceso ás
TICs e a un terceiro idioma.
· Formación profesional adaptada ás necesidades do tecido produtivo e
anticipándose ós sectores emerxentes.
· Asegurar o grao de excelencia na docencia e investigación nas
universidades.
O investimento en infraestruturas aumenta a mobilidade dos factores de
produción e mellora a produtividade das rexións españolas e dentro desta a
galega.
A pesar dos evidentes efectos económicos positivos que xera o investimento
público en infraestruturas, o Goberno do PP abandonou esta política esquecendo
o desenvolvemento de proxectos de maior impacto sobre o noso potencial de
crecemento.
Polo tanto, o PSdeG-PSOE propón a elaboración dun plano de Infraestruturas
que persiga os seguintes obxectivos.

Infraestructuras: mobilidade e produtividade
O investimento en infraestruturas aumenta a mobilidade dos factores de produción
e mellora a produtividade das rexión españolas e dentro desta a galega.
A pesar dos evidentes efectos económicos positivos que xera o
investimento público en infraestruturas, o Goberno do PP abandonou esta
política esquecendo o desenvolvemento de proxectos de maior impacto sobre o
noso potencial de crecemento.
Polo tanto, o PSdeG-PSOE propón a elaboración dun plano de Infraestruturas
que persiga os seguintes obxectivos.
Mellorar a accesibilidade ós mercados completando a rede de alta
capacidade que articula as áreas metropolitanas e as áreas urbanas e pechando
as conexións cara o centro da península, cara a cornixa Cantábrica e Europa e
cara Portugal. Finalización das actuacións no corredor Atlántico, no corredor
Cantábrico, e as conexións das áreas urbanas por autovía.
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Favorecer a cohesión social mellorando a rede viaria de modo que o 100% da
poboación galega estea a menos de 25 minutos dunha vía de alta capacidade.
Reducir as externalidades incrementando a calidade e seguridade do
sistema de transportes e favorecendo o uso de modos de transporte menos
contaminantes que contribúan á mobilidade sostible.
Mellorar as infraestruturas ferroviarias para incrementar a participación do
tren no transporte interior e exterior, tanto de pasaxeiros como de mercadorías.
Aproveitar as sinerxías dos tres aeroportos, buscando ampliar a oferta tanto
para conexións nacionais como internacionais, tanto para compañías regulares
como para as compañías de baixo custe.
Estudar a actividade económica de cada un dos portos para determinar
os tramos de fachada marítima susceptibles de xestión integrada. Fomentar
unha xestión portuaria que permita a concentración e xestión de mercadorías
para formar parte da Autopista do Mar do oeste de Europa, e logre situar o noso
sistema portuario como a principal plataforma de intercambio entre América
latina e Europa.

Sociedade da información en novas tecnoloxías
Galicia presenta un desfase tecnolóxico que nos impide ser máis produtivos.
A pesar da bonanza económica, que facía presaxiar un impulso orzamentario
decidido e a aproximación ás cifras de investimento en I+D da Unión Europea,
Galicia continúa á cola en case tódolos indicadores de innovación tecnolóxica.
O número de patentes por millóns de habitantes ou o baixo contido tecnolóxico
das exportacións son algúns destes indicadores, que fan patente a fenda
tecnolóxica que padece Galicia.
Faise evidente a necesidade de que a Administración asuma o seu liderato
político e de que as empresas asuman o investimento en capital tecnolóxico
preciso para converxer con Europa.
Para iso ﬁxamos os obxectivos seguintes:
· Superar o 1,5% do PIB do gasto en I+D+i en catro anos.
· Fomentar que o gasto en I+D+i das empresas acade o 55% do total.
· Fomentar as economías de aprendizaxe, dotando dos recursos necesarios
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ás OTRIS, sementeiros de empresas e centros tecnolóxicos, que supoñan
mecanismos efectivos de transferencia tecnolóxica entre o mundo
académico e empresarial.
· Fomentar a implantación da Sociedade da Información especialmente no
ámbito educativo e da pequena e mediana empresa.
· Incorporar ós investigadores ó sector público e privado.
· Universalización das TICs nos centros.
· Crear as infraestruturas das TICs en todo o territorio para facer efectivo o
dereito de igualdade de oportunidade.

Diálogo social para un emprego estable e produtivo
Nas vindeiras eleccións do día 19 de xuño contrapoñense dous modelos de
política económica para a Galicia do século XXI: o do Partido Popular, un modelo
de mercado de traballo débil, desregulado e improdutivo, fronte ó noso modelo,
ó modelo do Partido Socialista que se fundamenta no coñecemento, o factor
humano e a mellora da produtividade. Mentres o Partido Popular quere emprego
barato os socialistas queremos emprego produtivo.
Galicia coma país moderno situado na UE, non pode basear a competitividade
da súa economía en baixar os salarios ou deteriorar as súas condicións laborais ata
o nivel dos países asiáticos, ou dos países do leste europeo que se incorporan á UE.
Galicia é unha das comunidades autónomas que perden máis peso no PIB
estatal, converxe menos que a media das comunidades autónomas Obxectivo
I. Para saír desta situación necesitamos un modelo baseado na xeración de
alto valor engadido, apostando por traballadores con relación laboral estable,
cualiﬁcados e implicados no proxecto empresarial, isto é, traballadores de alta
produtividade en empresas competitivas.
A precariedade laboral xera unha sensación de desprotección e de
proximidade ó desemprego que impide, especialmente á xente moza, tomar
decisións emancipadoras, limitando a súa iniciativa individual. Ademais, xera
unha importante perda de capital humano xa que impide a moitas persoas
acadar experiencia incidindo negativamente sobre a produtividade.
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Por iso, o debate sobre o modelo de relacións laborais vai moito máis
alá das condicións de traballo. O modelo laboral e o modelo de competencia
das empresas están profundamente interrelacionados. Para os socialistas a
aposta decidida pola estabilidade laboral non é só para defender os dereitos
dos traballadores, é tamén unha aposta estratéxica por un modelo empresarial
eﬁciente competitivo e socialmente responsable.
O crecemento económico debe ser capaz de ofrecer ós traballadores
seguridade no emprego e ás empresas adaptabilidade no funcionamento da
súa organización, E todo isto no marco dunha economía produtiva, competitiva
e aberta, ó servizo das persoas que valore a cualiﬁcación, a profesionalidade e
que promova e fortaleza de maneira decidida o diálogo social e os dereitos de
participación dos traballadores nas empresas.
Apostamos por unha Galicia desenvolta, moderna aberta ó mundo, con
capacidade de innovación, onde a economía se sitúe ó servizo das persoas.
Unha Galicia onde o emprego non sexa só unha variable económica senón un
obxectivo central de toda a política, unha forma de ver o emprego, o dereito ó
traballo, como un factor de integración social das persoas.
Nesta estratexia os socialistas pensamos que as iniciativas locais adquiren
cada vez máis importancia para o desenvolvemento do territorio, debendo ser
capaces de moverse na complexidade, de actuar a través de redes e de acadar
resultados mediante o exercicio de capacidades de liderato e inﬂuenza.
Por iso os socialistas galegos consideramos necesario potenciar o papel dos
concellos galegos na xestión das políticas activas de emprego, a través de planos
LOCAIS DE EMPREGO, axustados tamén con procesos de concertación entre os
diferentes axentes políticos, económicos e sociais, así coma outros compoñentes
da sociedade civil de cada territorio, comprometéndose a cooperar na deﬁnición,
ﬁnanciamento e realización das accións que por consenso se acorden.
Obxectivos
O obxectivo central da proposta socialista é a creación de emprego
estable e con dereitos, dando oportunidades de emprego ós colectivos
con maiores diﬁcultades, aumentando a taxa de actividade, reducindo o
desemprego, a precariedade e a alta sinistralidade laboral, corrixindo os
desequilibrios territoriais no mercado de traballo de Galicia e loitando contra
as discriminacións que sofren as mulleres, a xente moza, os inmigrantes, e os
traballadores de máis idade.
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·
Para os socialistas o emprego de calidade é un dereito dos traballadores, o
principal factor de inclusión social e de igualdade de oportunidades que garanta
o avance cara a unha sociedade máis xusta, solidaria e socialmente cohesionada.
Para acadar o obxectivo do pleno emprego é necesario o compromiso e a
participación de todas as administracións, especialmente a local e dos axentes
económicos e sociais arredor dun PACTO INSTITUCIONAL POLO EMPREGO E
A COMPETITIVIDADE.
·
Apostamos por un emprego estable, seguro e con dereitos porque o noso
modelo económico baséase na competitividade da economía galega, nunha elevada
produtividade do traballo en nun modelo empresarial socialmente responsable.
Este obxectivo central ha de acadarse a través do DIALÓGO SOCIAL, que para
os socialistas non é só un instrumento para acadar os nosos obxectivos en
materia de emprego, senón que dada a situación herdada do Partido Popular é
necesario consideralo coma un obxectivo prioritario da política socioeconómica.
É por isto que propoñemos a apertura dun proceso de diálogo social para
propoñer un Pacto Institucional polo Emprego e a Competitividade mediante o
que pretendemos acadar os seguintes obxectivos:
1. Impulsar a creación de emprego e reducir o actual nivel de paro ata
acadar taxas de actividade de paro e de ocupación similares á media da UE,
en coherencia cos obxectivos da cumio de Lisboa. Este obxectivo concrétase
no compromiso de conseguir ó ﬁnal da lexislatura que a poboación ocupada de
Galicia chegue a 1.250.000 persoas.
2. Mellorar a calidade do emprego combatendo a precariedade laboral
e a fraude na contratación. Este obxectivo concrétase no compromiso de
transformar en indeﬁnidos un de cada tres contratos no sector privado e un de
cada dous nas administracións públicas.
3. Mellorar a seguridade laboral, actuando contra as súas causas estruturais e
poñendo os medios preventivos posibles para limitar ó máximo o enorme custo
social e persoal que provocan os accidentes laborais. Este obxectivo concrétase
no compromiso de alcanzar os niveis de seguridade laboral existentes na UE
durante a lexislatura.
4. Desenvolver políticas de igualdade que sirvan para combater as
discriminacións no mercado laboral, que afectan primeiro ás posibilidades de
acceso ó emprego e despois ás condicións de traballo, discriminacións que
sofren de forma especial as mulleres, a xente moza e os inmigrantes. Este
obxectivo concrétase no compromiso de remover cantos obstáculos impidan
a igualdade, aplicando políticas de discriminación positiva, de incentivación da
igualdade así como as modiﬁcacións normativas necesarias.
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5. Corrixir os desequilibrios territoriais no mercado de traballo con especial
intensidade nas zonas do interior, utilizando tanto a política económica
coma a política de emprego para conseguir unha dinámica económica e de
emprego homoxénea no conxunto de Galicia. Este obxectivo concretarase
no establecemento de pactos locais polo emprego, e no deseño de políticas
territorializadas para resolver os desequilibrios existentes.
6. Potenciar o servizo público de emprego, como instrumento privilexiado
para desenvolver unha política de emprego activa e capaz de cumprir cos
compromisos da estratexia europea do emprego, en especial coas directrices
sobre oportunidades de emprego e sobre participación en políticas activas. Este
obxectivo concrétase no compromiso de alcanzar unha cota de participación do
25% na intermediación de ofertas e demandas de emprego.
7. Impulsar a cultura emprendedora, fundamentalmente entre a xente
moza. É necesario crear un espazo emprendedor para informar e asesorar ós
emprendedores dende a formación ata a posta en marcha dun proxecto. Este
obxectivo concrétase na posta en marcha de medidas de apoio ó ﬁnanciamento de
proxectos viables especialmente durante o período de maduración deles mesmos.
8. Facilitar a conciliación da vida laboral e familiar para favorecer a
participación de homes e mulleres nas tarefas domésticas e no coidado dos
nenos e persoas dependentes. Este obxectivo concrétase en poñer en marcha
medidas encamiñadas a ﬂexibilizar o tempo de traballo e aumentar a cobertura
dos servizos de apoio ás familias...
9. Fortalecer a negociación colectiva coma ferramenta fundamental non só
para establecer as condicións de traballo senón para resolver os novos retos
que o futuro nos depara. Este obxectivo concrétase en reformar a Lei do
Consello Galego de Relacións Laborais para dotalo de personalidade xurídica e
capacidade de iniciativa propia.

Un pacto institucional polo emprego e a competitividade
Galicia necesita abrir un proceso de Diálogo Social que estableza canles de
participación dos axentes sociais e económicos, que transmita conﬁanza ó
entorno económico e ós cidadáns, e que permita trazar, cara ó futuro, as liñas
de actuación estratéxicas dun novo modelo de desenvolvemento en materia
económica, social e institucional co obxectivo de instalar a Galicia no século XXI
nunha posición favorable dentro do contorno europeo.
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O Diálogo Social non pode, xa que logo, concibirse coma un mecanismo
ocasional unicamente útil en determinadas circunstancias histórico políticas,
senón coma un xeito estable de avanzar na deﬁnición de políticas, de xestionar
os recursos públicos e de avaliar os resultados en parámetros tanto económicos
coma sociais.
Esta nova visión, este compromiso do Partido Socialista, debe substituír ó
que foi durante os gobernos do Partido Popular unha utilización oportunista e
restritiva do Diálogo Social.
En consecuencia co anterior o novo Goberno negociará, antes de que pasen
seis meses da súa constitución, un PACTO INSTITUCIONAL POLO EMPREGO
E A COMPETITIVIDADE cos empresarios e os sindicatos para abordar cando
menos as seguintes cuestións:
1. Deﬁnición dun novo modelo de desenvolvemento económico
Cómpre deﬁnir un novo modelo de desenvolvemento que aposte polo
fortalecemento do capital humano e da I+D+i, que afronte os problemas
estruturais da nosa economía, e que trace por medio do Diálogo Social as liñas
estratéxicas que orienten as políticas económicas e sociais dos vindeiros anos.
I+D+i
Loita contra a precariedade laboral e promoción do emprego estable
Servizo Público de Emprego e Políticas Activas de Emprego
Formación para o emprego
Políticas locais de emprego
Emprego de iniciativa social
Novos xacementos de emprego
Emprego no sector público
Promoción da actividade empresarial
Emprendedores
Internacionalización da economía galega e loita contra a deslocalización.
Políticas sectoriais
2. Cohesión Social
Políticas de igualdade
Renda de inserción social de Galicia
Complementos ó Sistema Público de Pensións
Dependencia e Discapacidade
Inclusión social
Sanidade
Vivenda
Conciliación da vida laboral e persoal ou familiar.
Emigración, inmigración e retornados
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3. Relacións Laborais
Fomento da negociación colectiva. Consello Galego de Relacións Laborais.
Mediación, Arbitraxe e Solución Extraxudicial de Conﬂictos Laborais, Colectivos
e Individuais.
Inspección de traballo e Seguridade Social
Control da contratación laboral
Seguridade e saúde laboral
4. Deﬁnición dun marco estable de Diálogo Social
Lei de participación institucional dos axentes sociais e económicos de Galicia
Modiﬁcación da Lei do Consello Económico e Social
Modiﬁcación da Lei do Consello Galego de Relacións Laborais

Medidas de goberno
Como impulsar unha aportación a estas mesas de diálogo e como compromiso
programático propoñeremos as seguintes medidas en coherencia cos obxectivos
anteriormente expostos:
Impulsar a creación de emprego e a redución do paro
Para impulsar a creación de emprego en Galicia é necesario combinar o desenvolvemento axeitado dos sectores endóxenos da economía, completar os ciclos
produtivos, impulsar unha nova cultura emprendedora e desenvolver sectores
novos no ámbito dos servizos para cumprir un dobre obxectivo crear emprego
aumentando a taxa de ocupación e dar resposta a novas necesidades sociais.
1.
Desenvolver unha política económica enfocada a desenvolver as
potencialidades endóxenas dos nosos sectores económicos básicos, fomentando
a súa integración vertical.
2. Impulsar a creación de emprego no sector dos servizos ós cidadáns
especialmente servizos sociais.
3. Poñer en marcha políticas especíﬁcas para xerar emprego nos denominados
novos xacementos de emprego.
4. Realizar políticas de formación profesional permanentes que permitan ós
traballadores manter as súas capacidades e un nivel profesional axeitado ata
o momento da xubilación para evitar a lacra do paro de longa duración que
expulsa ós máis maiores do mercado laboral.
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5. Apoiar a creación de emprego por conta propia, con medidas de
acompañamento á capitalización da prestación por desemprego, o asesoramento
activo para o desenvolvemento do proxecto e a concesión de avais que permitan
a posta en marcha dos proxectos.
6. Apoiar os programas de cooperación con entidades locais que traten de
proporcionar ós desempregados experiencia e formación laboral, así como
xerar postos de traballo a nivel local.
7. Impulsar acordos no ámbito da negociación colectiva para a xeración de
emprego, especialmente mediante a reordenación do tempo de traballo.
Mellorar a calidade do emprego
As medidas que propoñemos van enfocadas en dirección contraria ó que foi
a política de boniﬁcacións á contratación nas que se gastaron 300 millóns
de euros nos últimos anos sen que se apreciasen resultados positivos nin na
creación de emprego nin na redución da precariedade.
1.
Favorecer ás empresas que conten con cadros de persoal estables tanto
nos procesos de contratación coa Administración pública coma á hora de recibir
axudas ou subvencións, condicionándoas á existencia dunha taxa de estabilidade
similar ou superior á media de Galicia.
2. Elaborar unha guía de boas prácticas sociolaborais que consistirá na
emisión dunha certiﬁcación pública de calidade en materia de cumprimento da
normativa laboral, ﬁscal e de seguridade e hixiene do traballo. Certiﬁcado de
calidade empresa socialmente responsable.
3. Analizar conxuntamente cos axentes sociais as causas da precariedade
sectorialmente co ﬁn de deseñar actuacións especíﬁcas.
4. Loitar contra o fraude na contratación, dotando á inspección de traballo e
ás mesas de control da contratación dos medios necesarios para detectar tanto
as fraudes en orixe, coma as prácticas abusivas, a cesión ilegal de traballadores
e especialmente a explotación de traballadores inmigrantes.
5. Potenciar acordos sectoriais no ámbito da negociación colectiva a favor
da estabilidade do emprego, nos que se establezan obxectivos concretos,
procedementos e mecanismos de avaliación obxectivos.
6. Erradicar a precariedade arbitraria na Administración autonómica, coa
posta en marcha dun plano de estabilidade, convertendo en estables un de cada
dous contratos temporais.
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7. Establecemento dun convenio coa Fegamp, para impulsar a estabilidade
no emprego na Administración local especialmente buscando fórmulas
que permitan estabilizar o emprego dependente de programas anualizados
ﬁnanciados pola Comunidade Autónoma.
Mellorar a seguridade laboral
É necesario e urxente avanzar na mellora das condicións de seguridade e saúde
laboral, facer do posto de traballo un lugar seguro e saudable estendendo a toda a
sociedade a cultura da prevención ante o risco de accidente laboral. Para acadalo
é necesario actuar sobre as causas que están na orixe da sinistralidade laboral.
É preciso cambiar o modelo de relacións laborais avanzando tanto na
estabilidade no emprego coma no control dos procesos de subcontratación que
dilúen a responsabilidade e que incluso diﬁcultan a elaboración e a aplicación
dos planos de prevención. Hai que mellorar a vixilancia e a penalización no seu
caso, do cumprimento das normas legais de prevención dos riscos laborais.
Os socialistas propoñemos unha política de compromiso activo coa
seguridade que se concreta nas seguintes medidas:
1.
Reformaremos, co acordo das organizacións empresariais e os sindicatos,
o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral para dotalo de capacidade
xurídica propia.
2. Adicaremos unha especial atención, con programas especíﬁcos, ós sectores
que sofren un maior índice de accidentabilidade, como a construción e o mar.
3.- Estableceremos o estrito cumprimento das normas legais e, sobre todo,
as boas prácticas en saúde laboral das empresas coma un requisito relevante
tanto para a contratación coa Xunta de Galicia como para o acceso ás axudas
públicas.
4. Abordaremos, no marco dunha necesaria Lei autonómica de mobilidade, un
plano para corrixir o elevado número de accidentes de tráﬁco no desprazamento
ata o lugar de traballo.
5. Realizaremos campañas de sensibilización sobre os accidentes de traballo,
as súas secuelas e os seus custos para estender a cultura da prevención en toda
a sociedade, empezando polas empresas e os traballadores.
6. Reforzaremos a Inspección de traballo en Galicia dotándoa dos medios humanos e materiais necesarios ata igualalos ós parámetros medios dos países da UE.
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7. Ampliaremos o esforzo en formación en materia de prevención de riscos
laborais.
8. Incluiremos a prevención na educación coma unha materia transversal nos
planos de estudo, en especial daqueles que forman persoas que van traballar en
profesións con maiores índices de sinistralidade.
Desenvolver políticas de igualdade que sirvan para combater as
discriminacións no mercado laboral
Todas as nosas actuacións terán un mesmo obxectivo: facer que as persoas de
colectivos desfavorecidos se sitúen en pé de igualdade cos demais e para iso
poremos en marcha as seguintes medidas:
1.
Deﬁnir un Protocolo de actuación para o colectivo de parados de longa
duración que implique dende a análise da súa situación ata a adquisición de
experiencia laboral con medidas complementarias que palíen os atrancos cara á
súa incorporación ó mercado laboral.
2. Fomentar o emprego nas ocupacións con baixa presenza de mulleres. Para iso,
estableceranse convenios especíﬁcos para que, despois de procesos formativos e
dun período de adaptación, se incorporen mulleres ós postos de traballo.
3. Diminuír o desemprego dos menores de 25 anos para acadar a media
estatal. Estableceremos uns procedementos de actuación especíﬁcos para a
mocidade con déﬁcit educativo (sen completar estudos básicos).
4. Establecer actuacións especíﬁcas para os discapacitados, tanto sensoriais
coma psíquicos, e os colectivos en risco de exclusión social, establecendo ó
remate das actuacións de mellora da empregabilidade, se fosen necesarias, un
plano tutelado de busca de emprego. Estes colectivos serán os únicos nos que
se manterán subvencións á contratación temporal e a súa transformación en
indeﬁnidos estará especialmente incentivada.
5. Reduciremos o colectivo de persoas que nunca traballaron para equiparar
a taxa de paro sen emprego anterior coa do Estado. As medidas cara a estes
colectivos estarán centradas fundamentalmente en programas de adquisición
dunha experiencia laboral que lles permita integrarse nun mercado laboral
competitivo, conveniado coas empresas e as Administracións.
6. Estableceremos convenios de colaboración entre a Universidade, a
formación profesional e as empresas, para poder facilitar á xente moza un
contrato en prácticas de polo menos seis meses a todos aqueles que ﬁnalicen a
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súa formación profesional ou universitaria nunha actividade vinculada coa súa
especialidade.
7. Daremos prioridade ás persoas paradas que non perciben prestacións
nos programas de adquisición de experiencia que terán unha duración de seis
meses e efectos positivos na mellora da taxa de cobertura de protección por
desemprego.
8. Complemento autonómico de pensións no contributivas. F.A.S e LISMI, para
mellorar os ingresos dos pensionistas con menos recursos.
Corrixir os desequilibrios territoriais no mercado de traballo
A estratexia polo Emprego e a Competitividade terá o seu centro de gravidade nun
marco territorial supramunicipal que se corresponda coas áreas metropolitanas
e as demais áreas deﬁnidas. Nese marco é onde actualmente se están a facer
diferentes intervencións no mercado de traballo, intervencións dende a Xunta
de Galicia, dende os concellos, dende as mancomunidades, etc.
A efectividade de todas elas virá condicionada por ter elementos comúns e
seren complementarias. Os socialistas imos establecer uns marcos institucionais
onde elaborar os planos territoriais de emprego. As administracións locais e os
axentes sociais son os interlocutores necesarios de calquera política de emprego
que se queira facer nos ámbitos territoriais.
É preciso implicar a todas as organizacións nun ámbito territorial para que
aporten os seus coñecementos e experiencias. Esta implicación debe realizarse
por medio da posta en marcha de planos TERRITORIAIS DE EMPREGO que
terán como obxectivo:
1.
Analizar a evolución do emprego no seu territorio (análise do paro
rexistrado e das ofertas, evolución da contratación, postos de traballo creados e
postos desaparecidos).
2. Englobar os planos de diferentes concellos ou ámbitos se os houbese e das
diferentes vías orzamentarias (Xunta, FSE, etc).
3. Ofertar cursos de formación, proxectos de formación en alternancia
e de adquisición de experiencia laboral, etc, deﬁnir a vía de ﬁnanciamento
(directamente da Xunta, programas do FSE …)
4. Pór en marcha medidas de transición do ensino á vida laboral con
programas formativos e informativos laborais especíﬁcos nos centros educativos
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e con programas de contratación en prácticas concertados coas empresas do
contorno.
5. Avaliar, facer un seguimento e propoñer modiﬁcacións en función dos
resultados.
6. Vincularemos ó Observatorio do Mercado de traballo cos planos territoriais
de emprego establecendo un procedemento operativo de análise do mercado
de traballo que permita: Traducir as súas conclusións en proxectos, programas e
planiﬁcacións operativas con vistas á adecuación dos demandantes de emprego;
determinar que ocupacións e actividades teñen demanda de traballadores;
establecer que novas actividades e ocupacións poden ser requiridas a curto
prazo no mercado local; delimita-los recursos ociosos existentes e as súas
posibilidades de creación de emprego; proxectalas necesidades de traballadores
nos «novos xacementos de emprego» e deﬁnir proxectos que se poidan levar
adiante por medio de empresas de economía social.
7. Dado que os axentes son os interlocutores necesarios de calquera política
de emprego, a súa participación establecerase tanto na planiﬁcación e dirección
das políticas, como no seu control a nivel autonómico.
Potenciar o Servizo Público de Emprego
O Servizo Galego de Emprego será o instrumento que aplicará as medidas propostas.
Para iso, recuperará a exclusividade nas competencias de inscrición, clasiﬁcación
e intermediación que lle foron privatizadas sen resultado positivo ningún.
Entendemos que o primeiro servizo público que se debe prestar ás empresas é unha
intermediación laboral entre ofertas e demandas de emprego rápida e eﬁcaz.
O segundo grande obxectivo é a mellora das posibilidades de colocación
dos desempregados (mellora da empregabilidade). Para conseguir estes
obxectivos propoñemos:
1.
Reformar o Servizo Público de Emprego, co obxectivo de integrar as
políticas de ocupación dunha forma compacta, eﬁcaz e eﬁciente fundamentada
na desconcentración territorial, dando un especial protagonismo ó ámbito local,
á transparencia en todas as súas actuacións e á integración do sistema de
información xunto co sistema estatal e europeo.
2. Concertar técnica e ﬁnanceiramente as actuacións en materia de emprego
coa Administración local, estatal e europea, establecendo un marco de
convocatorias públicas en materia de políticas activas de emprego sinxelo e
seguro xuridicamente.
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3. Establecer para cada demandante de emprego un itinerario personalizado
de inserción e un plano personalizado de busca de emprego.
4. Dotar de métodos de traballo e medios materiais e humanos suﬁcientes
ó servizo público de emprego mellorando a ratio de traballadores do servizo
público en relación ó número de parados ata alcanzar 1/200.
5. Incorporar ó deseño das políticas de emprego criterios de solidariedade
territorial e sectorial.
6. Planiﬁcar a formación ocupacional partindo de analizar as necesidades do
tecido produtivo que se reﬂicte nos itinerarios de inserción.
7. Potenciar os programas de formación en alternancia, escolas obradoiro e
obradoiros de emprego, especialmente os concertados coa Administración local.
Facilitar a conciliación da vida laboral e familiar
A incorporación da muller ó mercado laboral fai necesario unha nova forma
de organizar o traballo asalariado e o traballo doméstico de xeito que homes e
mulleres participen en ámbolos dous.
Para conseguir este obxectivo propoñemos as seguintes medidas:
1.
Impulsar dentro do marco da negociación colectiva acordos entre
empresarios e traballadores que teñan como obxectivo reordenar o tempo de
traballo ou establecer calquera outra medida que favoreza a conciliación da vida
laboral e familiar.
2. Facilitar a ﬂexibilización de horarios, a elección de quendas e a
concentración da xornada laboral cando o motivo sexa a conciliación da vida
laboral e familiar.
3. Impulsar o desenvolvemento do teletraballo sempre dentro dos principios
recollidos no acordo europeo sobre teletraballo, garantindo a voluntariedade
por parte do traballdor e a posibilidade de reincorporarse ó seu anterior posto
de traballo.
4. Facilitar o achegamento de cónxuxes, especialmente con ﬁllos ou persoas
dependentes a cargo dentro do ámbito das administracións públicas.
5. Potenciar a creación de programas locais de canguros a domicilio así como
programas escolares de madrugadores.

104

Partido dos Socialistas de Galicia

Programa de Goberno · Eleccións xuño 2005

Fortalecer a negociación colectiva
A negociación colectiva demostrou ó longo dos anos a súa capacidade non
só para establecer as condicións de traballo, senón para resolver importantes
retos das empresas, dentro dun clima de redución da conﬂictividade laboral.
Para os socialistas, a negociación colectiva é a principal ferramenta de diálogo
social permanente, polo que é necesario protexela, potenciala e dotala de
instrumentos que permitan optimizar os seus resultados.
Para cumprir este obxectivo propoñémonos reformar a Lei do Consello
Galego de Relacións Laborais co obxectivo de dotalo de personalidade xurídica
propia e de fortalecer o seu papel no ámbito da negociación colectiva.
Para cumprir este obxectivo propoñemos as seguintes medidas:
1.
Reformar a Lei do Consello Galego de Relacións Laborais co consenso dos
axentes sociais e económicos.
2. Dotar ó Consello Galego de Relacións laborais de estrutura nas catro
provincias co obxecto de apoiar a negociación colectiva de ámbito provincial.
3. Primar os acordos colectivos adoptados no seo do Consello Galego de
Relacións Laborais a través de incentivos especíﬁcos relacionados dentro das
políticas activas de emprego.
4. Dotar ó Consello Galego de Relacións Laborais de capacidade para o
seguimento da negociación colectiva tanto cuantitativa coma cualitativamente,
incluso o control de legalidade.
5. Primar a uniﬁcación de ámbitos de negociación colectiva tanto sectorial
coma territorialmente.

Unha aposta polas Pemes e pola cultura emprendedora
En Galicia nos últimos catro anos non se ten apostado por fomentar a cultura
emprendedora, polo impulso da produtividade e o benestar a través do fomento
da iniciativa empresarial.
O goberno galego foi incapaz de impulsar o espírito creativo e emprendedor
de moitos mozos e mozas, desaproveitando a capacidade e a formación da
poboación, convertendo a Galicia nun país que expulsa cidadáns altamente
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cualiﬁcados ó non ser capaces de crear unha dinámica económica produtiva
e xeradora de riqueza, onde o papel dos emprendedores tería que ter sido
fundamental nestes anos.
Os socialistas cremos que é necesario potenciar a cultura emprendedora
para crear emprego e riqueza e facer de Galicia un territorio atractivo e
competitivo para as actividades empresariais.
As pequenas empresas, os traballadores autónomos e a economía social
son, e seguiran sendo no futuro, en termos de xeración de riqueza e emprego,
o elemento esencial no tecido produtivo galego.
Diante dunha situación de escandalosa e inxustiﬁcada precariedade no
emprego, que condiciona en gran medida o desenvolvemento persoal DOS
TRABALLADORES, os socialistas apostamos por construír un país onde se
fomente o espírito empresarial, onde a formación profesional xogue un papel
fundamental na competitividade da nosa economía, onde os centros de ensino
se convirtan nunha rede de coñecemento e emprendimento.
Poremos os instrumentos axeitados para garantir o crecemento económico,
equilibrado e sostible, que asegure o aumento da produtividade, que impulse a
creación de empresas competitivas e innovadoras, especialmente no que se
reﬁre ás novas tecnoloxías do coñecemento, a información e a comunicación.
Os socialistas galegos temos como obxectivos:
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·

Fomentar o espírito empresarial, impulsando o afán de emprender e
innovar, establecendo unha liña marco de axuda ﬁnanceira para os
emprendedores.

·

Establecer un vínculo directo entre o sistema educativo e o sistema
produtivo, cunha oferta de FP concertada cos axentes económicos e
coas necesidades do territorio.

·

Impulsar e apoiar as iniciativas de economía social

·

Creación dun tecido empresarial innovador ligado ós espazos
tecnolóxicos e da sociedade do coñecemento

·

Reforzar o papel dos concellos no desenvolvemento económico

·

Fortalecer as asociacións de Pemes para a súa participación nas
políticas públicas e xerar sinerxías en aras de gañar competitividade.
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Os socialistas galegos propoñemos unha serie de medidas para o fomento
da cultura emprendedora e a mellora da produtividade das Pemes:

Medidas
1.

Plan de Apoio ós Emprendedores,que contará con medidas de apoio e
recursos ﬁnanceiros para a súa execución.

2. Creación dun Espazo Emprendedor, no seo do Instituto Galego de
Finanzas, para informar e asesorar ós emprendedores e xestionar o Plan.
3. Establecemento do Tiket emprendedor para ﬁnanciar os proxectos
viables e axudas para os gastos de funcionamento no período de
maduración dos proxectos, se fose necesario para garantir a súa posta
en marcha.
4. Creación de módulos de promoción de iniciativas emprendedoras
nos institutos de ensino secundario, nos centros de FP e nas
Universidades.
5. Aumentar os fondos de capital-semente, cubrindo o ﬁnanciamento
necesario para tódolos proxectos viables.
6. Crear por medio da concertacións social un entorno favorable para o
desenvolvemento das pequenas empresas.
7. Establecer marcos especíﬁcos de relación contractual entre a
Administración pública e as pequenas e medias empresas tendo en
conta as singularidades económicas ﬁnanceiras e da súa capacidade
de xestión.
8. Impulsar a vertebración asociativa e a cooperación entre as Pemes
especialmente en materia de I+D+I, servizos avanzados ás empresas e
recursos humanos.
9. Apoiar especialmente a posta en marcha de proxectos en sectores
emerxentes, na diversiﬁcación da actividade económica no medio rural,
na integración de sectores produtivos e os servizos comunitarios de
apoio ás familias.
10. Poñer en marcha programas especíﬁcos que favorezan a formación
dos emprendedores e a súa relación coa universidade.
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11. Priorizar aqueles proxectos emprendedores nos que participen colectivos
sociais en risco de exclusión.
12. Fomentar a incorporación da muller ó mundo empresarial con liñas
especíﬁcas de capital semente e capital risco.
13. Impulsaremos a integración das tecnoloxías da información e as
comunicacións na actividade produtiva das Pemes.
14. Fomentaremos o uso cotiá e xeneralizado do comercio electrónico entre
as empresas e cos clientes.
15. Impulsaremos a certiﬁcación de calidade dos produtos e servizos das
empresas galegas como factor clave para mellorar a súa competitividade
e comercialización.
16. Promoveremos a creación de espazos municipais de impulso de iniciativas
emprendedoras ligadas ó territorio e ó desenvolvemento sustentable.
17. Crearemos en colaboración coas entidades ﬁnanceiras galegas un fondo
para a promoción de novas iniciativas de microempresas e de economía
social, para proxectos de nova creación de empresas de economía social
para mozos e mozas desempregados/as, asi como para procesos de
rexuvenecemento e modernización cando se efectúen inversións en
innovación tecnolóxica ou investigación.
Financiamento público de investimentos
priorización, avaliación e transparencia.

empresariais

privados:

Aspiramos a un crecemento sostido e solvente para o que as políticas do
Goberno estarán orientadas a mellorar a sostibilidade do desenvolvemento
do país, para facer de Galicia un territorio atractivo, competitivo,
cohesionado social e territorialmente e medio ambientalmente sostible.
As actuación a favor do tecido produtivo teñen que estar orientadas a
mellora-la sostibilidade do desenvolvemento do país, teñen que estar
baseadas na procura da asunción da responsabilidade social, ambiental
e tecnolóxica por parte do sector privado, por parte das empresas. As
políticas de apoio ós sectores produtivos orientaranse a mellora-lo seu
capital tecnolóxico, a investir en infraestruturas que reduzan os custos
dos mesmos, e polo tanto mellorar a súa produtividade, competitividade,
e a impulsar a súa presenza nos mercados exteriores.
O desenvolvemento de Galicia pasa por realizar un esforzo continuado de
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competitividade e innovación, con políticas que xeren as condicións que
favorezan as actividades emprendedoras. É necesario incorporar tamén
ós sectores básicos da nosa economía: agricultura, gandería e pesca,
aplicando novas tecnoloxías e fortalecendo as infraestruturas produtivas.
A política do PP de subvención e axudas ﬁnanceiras ás empresas seguiu
as pautas de carencia de obxectivos, clientelismo político e ausencia de control
e transparencia.
Foron 16 anos de distribución de recursos públicos ás empresas sen unha
estratexia deﬁnida de capitalizar o tecido produtivo galego.
Por iso é necesario reorientar as políticas de ﬁnanciamento público de
investimento privado para que sexa un instrumento valioso que contribúa ó
necesario cambio de modelo de crecemento da nosa economía.
Os principios que deben presidir as actuacións públicas son: a
transparencia, a oportunidade no tempo, a adicionalide, e a economía de
medios e recursos.

Obxectivos
· Igualdade de oportunidades para todas as empresas encadradas dentro da
mesma tipoloxía, rama de actividades e localización.
· A oportunidade no tempo do ﬁnanciamento; isto é que sirva realmente para
o ﬁnanciamento do proxecto e non que como sucede actualmente chegue a
destempo unha vez xa realizados e pagados os investimentos.
· A adicionalidade dos apoios públicos pretende acadar un maior compromiso
con aqueles proxectos que non se realizarían de non ter o apoio explícito
das administracións públicas. Para iso é necesario liberar recursos e medios
adicados actualmente a apoiar meras inversións de reposición.
As prioridades das actuacións serán:
1. Segundo a tipoloxía dos proxectos:
Proxectos de nova creación e dentro destes:
Proxectos innovadores con alto valor engadido, elevada demanda dos produtos
e capacidade de exportación.
Proxectos promovidos por novos emprendedores.
Proxectos que contribúan ó peche de ciclos produtivos ou fabricación de
insumos intermedios das industrias dos sectores tradicionais de Galicia.
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Os proxectos que contribúan a equilibrar a balanza comercial de Galicia, en
particular por ser altamente exportadores ou substitutivos de importacións.
2. Segundo os sectores de actividade:
Darase prioridade ás actividades de maior compoñente tecnolóxico cuia
demanda a nivel mundial sexa crecente, e que en Galicia existan ou poidan
existir os factores adecuados para o seu desenvolvemento, especialmente
os intanxibles relacionados coa cualiﬁcación do persoal e os coñecementos
cientíﬁco-técnicos.
De xeito enunciativo e non excluínte, considéranse obxectivos futuros o
desenvolvemento da industria e servizos relacionados co medio ambiente, a
industria farmacéutica e de cosmética, a biotecnoloxía, a acuicultura, a industria
relacionada coas enerxías alternativas, a industria relacionada coa fabricación
de prendas e material deportivo e de recreo, así como as instalacións e servizos
que contribúan a conformar unha oferta turística de calidade, a fabricación de
equipamentos e servizos relacionados coa terceira idade, os servizos de apoio
industrial tales como os de deseño, loxística, normalización e homologación,
organización e servizos de apoio á comercialización, especialmente no campo
internacional.
3. A nosa aposta polos sectores industriais céntrase:
Mellora da competitividade das empresas existentes mediante o apoio á creación
de novos produtos, transferencia de tecnoloxía, adquisición de patentes, licencias
de fabricación, cualiﬁcación dos recursos humanos e os acordos de cooperación
interempresariais que favorezan a especialización produtiva, o incremento de
dimensión empresarial, a creación de marcas e a potenciación das existentes.
Potenciación de sectores emerxentes de alto contido tecnolóxico.
o tipo de investimentos:
Darase prioridade na asignación de recursos ós investimentos intanxibles
sobre investimentos materiais eliminando os apoios directos ós investimentos
de reposición.
localización:
Dentro do respecto ás decisións empresariais que debe presidir as
actuacións das administracións, é evidente que os poderes públicos non
poden permanecer á marxe da procura do desenvolvemento equilibrado do
territorio, por esto e para contrarrestar as vantaxes que proporcionan as
economías de escala das aglomeracións urbanas e industriais, estableceranse
diferenciais de apoio para aqueles proxectos que se implanten en zonas do
interior de Galicia sendo máis intensivas en particular, para aqueles proxectos
que transformen recursos da propia zona, se implanten en zonas afectadas por
peches de empresas, reconversións ou en núcleos industriais do interior pouco
desenvolvidos, así como aqueles outros que dependan nun alto grao da loxística
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do transporte ferroviario e marítimo.
Fontes de ﬁnanciamento de proxectos de investimento e as formas de
intervención:
Acceso ó ﬁnanciamento privado a longo prazo, con aﬁanzamento público
parcial da mesma, naqueles casos en que esta garantía resultase decisiva para a
realización do investimento.
Fomento do capital risco privado, participando: entidades ﬁnanceiras,
grupos empresariais privados, e capitais de galegos no exterior, dirixido a
proxectos de certa dimensión e a proxectos de inversión de empresas galegas
no exterior.
Capital risco público e mixto, como forma de intervención a través da
participación minoritaria no capital e a concesión de préstamos participativos
dirixidos preferentemente ó ﬁnanciamento de proxectos que cumpran os
requisitos de prioridades que se apuntan nos apartados anteriores.

4. Avaliación e transparencia
Cambia-la estratexia económica, reorienta-las políticas dirixidas ós sectores
produtivos esixe un novo modelo de administración, transparente, eﬁcaz e
profesionalizada. Por iso, plantexamos:
Aprobación da Lei de subvencións e convenios.
Creación da Axencia Pública de Calidade e Avaliación das políticas
públicas.
Creación do Instituto Galego de Finanzas, como instrumento da política de
ﬁnanciamento da Xunta, coas seguintes funcións, entre outras:
· Control e coordinación da actividade ﬁnanceira da Xunta.
· Presta-los servizos de tesourería e de xestión ﬁnanceira, do
endebedamento, da Xunta e das empresas ou organismos dela
dependentes, nos termos que determine o Consello da Xunta.
· Prestar asistencia técnica na xestión do patrimonio ó Consello da Xunta
e ó conxunto do sector público de Galicia.
· Proxectar, construír, conservar e explotar, por el mesmo, por terceiras
persoas ou en calidade de concesionario, actuando por encargo do
Consello da Xunta, toda clase de infraestruturas e equipamentos,
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así como os servizos que se poidan instalar en ditas infraestruturas e
agrupamentos.
· Asesorar e xestiona-las políticas de axudas ós sectores produtivos, podendo
participar no capital social ou fundacional ou prestar apoio ﬁnanceiro
a sociedades e fundacións que faciliten o ﬁnanciamento á promoción
de empresas non ﬁnanceiras. Xestiona-los fondos de capital-risco e as
participacións empresariais da Comunidade Autónoma.
· Asesorar e xestiona-la política de internacionalización da economía galega,
acordada polo Consello, procurando a atracción de investimentos
estranxeiros e de maior diversiﬁcación e presenza das empresas galegas
nos mercados exteriores.
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Política industrial

O sector industrial galego é un reﬂexo, salvo algúns espazos, do modelo de
crecemento. É un sector cunha dimensión medida das empresas inferior á
española, o escaso contido tecnolóxico nos seus procesos e produtos e con
emprego pouco cualiﬁcado. Así mesmo, os subsectores con maior peso na
xeración de VAD, son sectores maduros (automoción), máis sensibles ós retos
que formula unha economía globalizada.
Hoxe non se considera o sector industrial como o único indicador que mide
ó dinamismo económico, pero segue desempeñando un papel fundamental
polos efectos inducidos que xera noutras actividades económicas.
Ás debilidades do modelo económico baseado en salarios baixos e escasa
produtividade, no caso do sector industrial hai que engadir a carencia de política
industrial activa, por parte dos gobernos do PP, do que un dos expoñentes máis
notorios, é a ausencia de equipamentos para a localización industrial nas áreas
máis dinámicas do territorio.
O Goberno galego non acompañou ó desenvolvemento do sector industrial
con políticas públicas de redución de custes, de fomento do I+D+I e de mellora
do capital humano.
A política industrial do PP reduciuse a subvencións a fondo perdido ás
empresas, sen obxectivos deﬁnidos nin avaliables.
A capacidade de competir da industria galega vese ameazada, non só
polos factores endóxenos mencionados, senón tamén pola irrupción de novos
países (PECOS, CHINA, INDIA,....) no mercado europeo, principal cliente das
empresas galegas.

Política industrial activa
É necesario situar a política industrial nun primeiro plano político da acción de
goberno, buscando estratexias de crecemento sectorial ﬂexible co máximo de
polivalencia de recursos produtivos en aras a minimizar os riscos que poidan
xerarse por circunstancias de produción.
Os socialistas comprometémonos co apoio decidido cos sectores industriais
consolidados, principais xeradores de valor engadido bruto, emprego,
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investimento, exportación, etc., e que somos conscientes de que estes deben
actuar como locomotoras do desenvolvemento industrial sostible e sostido.
Para conseguir a excelencia empresarial é necesario fomentar a cooperación
empresarial e a transferencia de tecnoloxía e coñecemento transversalmente,
polo que debemos dirixir os recursos de forma prioritaria cara as áreas de
concentración de actividades industriais, para que actúen como motores de
competitividade, crecemento e emprego.
É por iso que nos propoñemos poñer en marcha as seguintes medidas:
1.
Iniciar a conformación dun espazo económico de proximidade máis amplo
mediante accións interrelacionadas: a complementariedade e a creación de
redes internas que articule os centros industriais e poboacionais de Galicia,
a promoción de ﬂuxos de intercambio económicos, culturais e tecnolóxicos
entre Galicia e as rexións veciñas e a potenciación das complementariedades e
sinerxías coa rexión do Norte de Portugal na busca de un espazo natural máis
amplo mutuamente beneﬁcioso nos campos económico, cientíﬁco e cultural.
2. Mellorar a nosa interconexión loxística potenciando o seu transporte
marítimo e ferroviario interconectando os principais centros de produción con
ferrocarril, e este á súa vez cos portos galegos de maior tráﬁco internacional,
complementando estas actuacións coa creación de plataformas loxísticas
intermedias no interior de Galicia para paliar a escaseza de solo dispoñible na
proximidade dos grandes portos.
3. Desenvolver a política de ﬁnanciamento público de investimento
empresariais privados fundamentados na igualdade de oportunidades, na
oportunidade no tempo de ﬁnanciamento e na adicionalidade dos apoio públicos
en relación ós privados.
4. Priorizar nas políticas de subvencións os proxectos de nova creación que
resulten innovadores, e con alto valor engadido, elevada demanda dos produtos,
capacidade de exportación, os proxectos promovidos por novos emprendedores,
os que contribúan ó peche de ciclos produtivos ou á fabricación de elementos
intermedios das industrias e sectores tradicionais, así como os proxectos que
contribúan a equilibrar a balanza comercial de Galicia, en particular por ser
altamente exportadores ou substitutos de importacións.
5. Iniciar o apoio público ás actividades de maior compoñente tecnolóxico, ós
investimentos intanxibles sobre os materiais territorialmente ás que contribúen
a compensar os desequilibrios existentes.
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6. Establecer como criterios en relación ás fontes de ﬁnanciamento dos
proxectos de investigación de acceso ó ﬁnanciamento privado, con participación
de entidades ﬁnanceiras empresariais, así como o capital risco público.
7. Poñer en marcha un plano de fomento da calidade, a innovación e a seguridade
nas industrias e empresas de servizos industriais que aposte pola calidade, o
deseño e a diferenciación de produtos e o aumento do seu contido tecnolóxico.
8. Crear un observatorio coa participación da Administración autonómica e os
axentes industriais e sociais para informar permanentemente sobre a situación
e evolución da industria en xeral, servir de enlace entre os distintos sectores,
coordinar as accións a emprender para a solución á problemática industrial e
fortalecer os vínculos entre os entes públicos, privados e universidade.

Deslocalización: unha oportunidade
Atopámonos ante un novo fenómeno, a deslocalización de procesos industriais,
sobre todo aqueles menos intensivos de man de obra pouco cualiﬁcada, incluso
é posible que no futuro esta tendencia creza na medida no que as políticas de
globalización económica vaian impregnando máis as nosas estruturas produtivas.
Pero a aparición de estas oportunidades da deslocalizacion ou
desconcentración ou de relocalizacion xeograﬁca de empresas ou das distintas
fases das cadeas produtivas ou de servizos non estarán baseadas en empregos
de baixos salarios e de réximes de contratación especiais, insistimos, non
queremos converter Galicia nunha área económica con condicións de traballo
non homologables ás do resto da Unión Europea.
O efecto da deslocalización pode ser visto como un problema dende unha
perspectiva a curto prazo, no sentido da inminente perda de emprego en
sectores tradicionalmente básicos da nosa economía. Sen embargo, podemos
observar a deslocalización como unha fonte de oortunidades para zonas como
Galicia. Temos que trazar medidas xerais, nun marco estratéxico que deberá
recoller as capacidades e habilidades que ofrece Galicia para poder empezar a
falar de xeración de emprego de valor.
Isto implica poñer en marcha entre outras as seguintes medidas:
1.
Analizar os sectores estratéxicos actuais, e promover a creación de novos
sectores que poidan impulsar unha renovación económica na nosa comunidade
autónoma.
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2. Promover o desenvolvemento de modelos innovadores ó redor de tódolos
sectores, primarios, secundarios e especialmente de servizos, que permitan
mellorar os índices de produtividade e situar Galicia como unha rexión atractiva
para a creación de novas compañías.
3. Realizar unha política integral que permita a creación de contornos de
emprego cualiﬁcado, así como condicións de vida atractivas para a radicación
de novas empresas.
4. Implantar modelos educativos máis orientados á internacionalización,
potenciando a aprendizaxe de varias linguas, os intercambios, a utilización de
novas tecnoloxías, a cercanía co mundo das empresas orientando os contidos
educativos ás necesidades formativas das mesmas, e potenciando os ciclos de
especialización e as certiﬁcacións técnicas a través de prácticas laborais.
5. Incentivar o uso de modelos de calidade industrial e de procesos de carácter
internacional, e tratar a mellora continua como un de innovación, incluíndo con
iso, os procesos de certiﬁcación referentes no mercado internacional. Que
Galicia se distinga por ter proceso de mellora continua de caracter internacional
(Six Sigma, Project Managemente Institute, CMM, Iso, etc...)
6. Orientar as infraestruturas tecnolóxicas en Galicia, de tal modo que sexa
sinxelo, atractivo e alcanzable economicamente para que as empresas vexan
na nosa comunidade autónoma un lugar idóneo para a creación de compañías.
Socializar as tecnoloxías.
7. Estruturar unha infraestrutura multimodal, que comunique de forma
eﬁciente os mecanismos de comunicación de Galicia. Xerar conexións entre as
redes viarias, ferroviarias, marítimas e aéreas. Á súa vez, esta interconexión
deberíase encadrar dentro da política de solo industrial e tecnolóxico.
8. Acordar co Goberno central e outras comunidades autónomas, así como
empresas de cada sector a promoción do noso país como lugar idóneo para
encontrar servizos/produtos de alto valor engadido. Apoio á promoción e
creación de marca no exterior.
9. Crear foros para que as organizacións internacionais, como analistas de
mercados e/ou medios de comunicación, poidan percibir Galicia como unha
zona de importante despliegue económico.
10. Fomentar a creación de sectores industriais e/ou servizos de alto valor, que
permitan a exportación dos produtos a países estranxeiros.
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11. Crear para cada sector estratéxico, comisións, clústers ou observatorios,
onde se involucren ás empresas, axentes sociais, universidade e Goberno, na
busca de novas solucións ou estratexias para posicionarnos non só en España,
senón que a nivel internacional.
12. Apoiar economicamente a creación de estudos sectoriais e de mercado
a nivel internacional, para poder determinar as mellores fórmulas para que a
industria galega sexa máis competitiva.

I+D+i Factor clave da competitividade
Tanto a Comisión europea como o Consello veñen manifestando a súa
preocupación polo desfase tecnolóxico de Europa respecto de Estados Unidos. A
situación de Galicia debería ser dunha maior preocupación xa que as súas cifras
de investimento en I+D están notablemente por debaixo das medias Europea e
española. Fronte a un 1,83% do PIB que invirte a Europa dos 25 e un 1,05% que
o fai España, Galicia só alcanza unha cifra anual do 0,8%.
Un país desenvolvido só pode competir nos mercados mundiais tendo unha
importante capacidade tecnolóxica. Hoxe competimos nunha economía aberta e
xa non o facemos con salarios baixos, senón que estamos integrados no mundo
desenvolvido e temos que ter as súas mesmas capacidades empresariais. O
noso compromiso é elevar ó 1,5% do PIB en catro anos.
O segundo problema que temos é o baixísimo nivel do investimento en
I+D nas empresas, só representa o 27% do gasto total en I+D, fronte ó 55%
na totalidade de España e o 64% na Unión europea; algunha autonomía está
por riba incluso da Unión Europea (en Cataluña representa o 67%). O goberno
socialista da Xunta proponse en catro anos alcanzar a cifra do 55% que, como
queda dito, é a media española.
Por todo iso propoñemos as seguintes medidas:
1.
Posta en marcha dun programa de investimento en I+D+i que leve o
porcentaxe do gasto ata alcanzar o 1,5% do PIB en catro anos.
2. Posta en marcha de axudas ó impulso do gasto das empresas en I+D+i para
alcanzar en catro anos o nivel de investimento das empresas de ata o 50% do
gasto total.
3. Aumentar os recursos do plano galego de investigación, desenvolvemento
e innovación tecnolóxica e avaliar anualmente os resultados.
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4. Promover a instalación de centros tecnolóxicos nacidos dende as
necesidades sectoriais co obxectivo de interrelacionar de maneira eﬁcaz á
Universidade, a Administración e a empresa, para o que se terá presente a
colaboración e a complementariedade entre os que pertencen a un mesmo
sector así como a aplicabilidade.
5. Apoio ó fomento dos vínculos entre os investigadores da nosa universidade
e as empresas no desenvolvemento de parques cientíﬁcos, nas proximidades das
universidades, onde se desenvolven proxectos empresariais de alta compoñente
tecnolóxica, froito da investigación universitaria. Neles favorecerase a
transferencia de tecnoloxía ás empresas.
6. Plano de fomento da calidade, a innovación industrial e empresas de
servizos industriais.
· Aposta pola calidade, o deseño e a diferenciación de produtos.
· Aumento do contido tecnolóxico dos produtos e dos procesos produtivos.
7. Programa de orientación para a captación de novas oportunidades
empresariais:
· Aposta pola implantación de novas empresas e polo crecemento das
existentes con contido tecnolóxico medio e medio-alto, a partir de
programas especíﬁcos
· Programa de formación de directivos e fomento da empresa de
coñecemento
· Programa de promoción da cooperación empresarial

Economía do coñecemento
A nova economía do coñecemento constitúe unha oportunidade única para que
Galicia se incorpore ó tren do progreso e da riqueza sostida. A incorporación a
un mundo global e tecnoloxicamente avanzado é unha necesidade que non pode
demorarse.
Ata agora, os grandes saltos históricos, o progreso tecnolóxico baseáronse
na expansión de produtos tanxibles, mentres que o actual está baseado na
capacidade de almacenar, ordenar, procesar e transmitir información cada vez
máis rápido e co menos custe. O ordenador persoal, a ﬁbra óptica, internet son
as armas para facer fronte ós retos da nova economía.
O desenvolvemento imparable da tecnoloxía da información vai introducir
modiﬁcacións moi importantes no mercado de traballo tamén no sistema
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educativo, polo que resulta imprescindible poñer en marcha un plano estratéxico
para a implantación e desenvolvemento das novas tecnoloxías da sociedade da
información e do coñecemento, que nos sitúe en equipamento tecnolóxico, e en
capital humano nos niveis medios da Unión Europea.

Internacionalización da economía galega
A internacionalización da economía de Galicia constitúe un dos obxectivos máis
importantes para os próximos anos. Os investimentos estranxeiros e de capital
nacional, a pesar de ter unha importante presenza en Galicia, estanse a producir
nos últimos anos como consecuencia da redución internacional de ﬂuxos de
investimento indirecto e á forte competencia de países emerxentes con amplos
mercados e custes máis baratos.
As empresas galegas un mercado interno reducido e con tecnoloxía e custes
intermedios, ten ante si un importante reto competitivo nos próximos anos, e de
cuxa superación dependerá en boa medida o emprego e o crecemento de nivel
de benestar da nosa sociedade.
É por isto que os socialistas adquirimos un compromiso co mundo
empresarial galego no acompañamento concertado cos seus representantes
para a superación con éxito dos desafíos e oportunidades derivadas da
globalización, poñendo en marcha as seguintes medidas:
1.
Apoio á exportación centrada nos intanxibles, a prestación de servizos de
asesoramento de información, o apoio destino, a creación e valoración marca,
a loxística de transporte, o aseguramento e formación práctica de especialistas
en comercio internacional, etc.
2. Potenciar a presenza de empresas galegas nos concursos e ﬁnancian
organismos multilaterais de desenvolvemento para abrir novas oportunidades
de negocio no exterior.
3. Apoiar os investimentos produtivos no estranxeiro para mellorar o
aproveitamento de novos mercados, factores de custes ou dispoñibilidade de
recursos naturais.
4. Favorecer o dimensionamento adecuado das nosas empresas para mellorar
as súas posibilidades de supervivencia no mercado exterior.
5. Poñer en marcha un programa de orientación para a captación de novas
oportunidades empresariais promovendo a convención empresarial e a
formación especializada de directivos.
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Infraestructuras: redución de custes e aumento
da competitividade
Para o adecuado desenvolvemento dunha política industrial comprometido
co crecemento sostible, a creación de emprego e de equilibrio territorial
resulta absolutamente imprescindible contar cunha planiﬁcación adecuada de
infraestruturas, tanto as directamente relacionadas coa actividade industrial
como as infraestruturas de comunicación de uso público.
Sen dúbida o primeiro elemento é o solo industrial, que necesita en
Galicia unha profunda transformación, non xa só para aumentar o número de
metros cadrados dispoñibles, senón para optimizar a utilización dos mesmos e
mellorando a xestión integrada dos parques empresariais.
Nesta materia os socialista propoñemos as seguintes medidas:
1.

Plan de localización industrial:
· Creación dun Mapa industrial, de servizos industriais e de apoio ás
industrias, adecuado ás necesidades e á estrutura xeográﬁca galega,
que contribúa á implantación equilibrada no territorio das actividades
económicas.
· Oferta de solo industrial ben equipado e de baixo prezo, que dispoña de
tódalas dotacións necesarias de accesos, infraestruturas enerxéticas e
tecnoloxías da información e comunicación, que permitan ás empresas
reducir custes e aumentar a competitividade. (20 millóns de metros
cadrados en catro anos).
· Plano de mellora do solo industrial existente completando os accesos e as
infraestruturas.
· Creación de áreas empresariais en zonas rurais, permitindo o arraigo da
poboación no seu contorno.
· Programa de naves industriais de promoción pública para a súa utilización
como viveiros de empresas para emprendedores.
· Programa de infraestruturas enerxéticas e telecomunicacións.
· Poñer en plena actividade os parques tecnolóxicos.

2. Establecer unha normativa especíﬁca que regule a planiﬁcación de solo
industrial, a ordenación dos polígonos industriais, a conservación, urbanización
e ampliación dos polígonos, delimitando as competencias e responsabilidades
de cada unha das Administracións implicadas.
3. Regular a constitución de órganos de autoxestión nos polígonos
industriais, articulando mecanismos de decisión multilaterais que integren a
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tódalas partes afectadas, tanto públicas como privadas, incluídos os axentes
sociais involucrados na xestión do parque, potenciando a súa interrelación en
ámbitos territoriais ou funcionais.
4. Establecer mecanismos de control efectivo sobre os sistemas de
propiedade e usufruto do solo industrial, ligados ó desempeño efectivo da
actividade empresarial nun prazo de tempo determinado, posibilitando a
reversión en caso contrario.
5. Garantir a participación activa dos axentes sociais, non só en labores
de defensa ou representatividade lexítima dos intereses dos traballadores,
senón como actores que faciliten a formación continua dos traballadores, a
cooperación entre empresas e traballadores, a difusión e expansión dunha
imaxe positiva do entorno, e a organización de actividades integradoras entre
empresas, traballadores e xestores do polígono.

Complementariedade e creación de redes
É necesario deseñar estratexias e apoiar con políticas públicas especíﬁcas a
complementariedade e a creación de redes entre as zonas e as empresas máis
dinámicas do país, e co Norte de Portugal, para gañar un mercado forte de bens
intermedios, transferencias de tecnoloxía e proxectos conxuntos de presenza no
exterior, tanto con produtos como con capital.
Potenciarase a conformación dun espazo económico de proximidade máis
amplo mediante tres accións interrelacionadas:
· A complementariedade e a creación de redes internas que artellen os
centros industriais e poboacionais de Galicia para favorecer os intercambios
intrarrexionais, especialmente entre as empresas do norte e do sur de Galicia.
· A promoción dos ﬂuxos de intercambio económicos, culturais e
tecnolóxicos entre Galicia e as rexións veciñas; escasas hoxe en día ben sexa
pola falta de adecuadas comunicacións como é o caso con Asturias e en xeral
polo desinterese público habido na súa promoción.
· Afondamento na potenciación das complementariedades e sinerxias coa
rexión norte de Portugal na procura dun espazo natural máis amplo mutuamente
beneﬁcioso nos eidos económico, cientíﬁco e cultural.
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Desenvolvemento da loxística empresarial
A importancia da loxística ven dada na actualidade en que tanto a venda de
obxectos físicos como a execución de operacións intanxibles require un ﬂuxo
óptimo dende as fontes de aprovisionamento ata o consumidor, sendo por tanto
un factor de custe e competitividade moi importante.
A loxística transfórmase nunha prioridade para a nosa rexión que está
xeograﬁcamente afastada dos principais mercados e que conta cun peso
importante de produtos procedentes da transformación de recursos naturais
que teñen un valor engadido limitado.
As empresas de prestación de servizos —operadores loxísticos— veñen
cumprir unha importante función neste campo polo que se facilitará a súa
incorporación ó proceso operativo en Galicia.

Medidas
1.
Potenciar o transporte marítimo e ferroviario interconectando os principais
centros de produción co ferrocarril e este á súa vez cos portos galegos de
maior tráﬁco internacional.
2. Concertar unha política de abaratamento de custos portuarios que facilite
unha frecuencia do transporte marítimo cos principais portos internacionais,
así como desenvolver unha política de atracción de mercadorías doutras
rexións para alcanzar a masa crítica necesaria.
3. Crear plataformas loxísticas intermedias no interior de Galicia
estratexicamente situadas nos nós de conﬂuencia de comunicacións paliará
a escaseza de solo dispoñible na proximidades dos grandes portos galegos e
contribuírá ó desenvolvemento do interior de Galicia, así como á desconxestión
dos grandes centros portuarios.

Servizos avanzados para as empresas
A dimensión media das empresas industriais impide que poidan abordar,
individualmente, procesos de innovación e aplicación de tecnoloxías avanzadas
nos seus procesos de xestión e produción.
É imprescindible o promover a creación de empresas para a prestación de servizos
avanzados, priorizando as creadas por emprendedores de alta cualiﬁcación.
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Enerxía, competitividade e medio ambiente

Os países máis avanzados e competitivos teñen na calidade e o custe de enrxía
que consumen un factor de competitividade e calidade de vida.
Galicia é un país sen recursos enerxéticos endóxenos signiﬁcativos e
cunha importante capacidade transformadora de produtos enerxéticos, que
posteriormente se exportan.
O consumo enerxético do tecido industrial galego representou no 2003 o
7,2% do total estatal cun sector industrial que ten menos peso no PIB que a
media estatal e sendo o peso do PIB galego o 5,33% do estatal para ese mesmo
ano, segundo datos do INE.
Ponse de manifesto que hai empresas que realizan en Galicia procesos
produtivos de maior consumo enerxético, e a transformación ﬁnal do produto
faise fóra de Galicia.
Ademais, o menor tamaño medio das empresas industriais e o seu baixo contido
tecnolóxico leva aparellada unha menor eﬁciencia no consumo enerxético.
En relación á distribución do consumo por tipos de enerxía, Galicia é a
primeira comunidade autónoma en consumo de produtos petrolíferos e a
penúltima en gas.
A enerxía é un factor imprescindible para a localización das actividades
económicas e a mellora da calidade de vida dos cidadáns.
Por iso, a política enerxética constitúe un factor clave para a mellora da
calidade de vida dos cidadáns, para a mellora da produtividade das empresas
galegas e, polo tanto, da competitividade do país e para a conservación e
mellora do medio ambiente.
É necesario un cambio total porque a política enerxética actual na Xunta de
Galicia está caracterizada pola desidia xeral e falta de transparencia na xestión
económica. Estanse a conceder subvencións de forma opaca e clientelar en axudas
e subvencións encamiñadas á mellora da infraestrutura enerxética de Galicia, na
promoción das enerxías renovables e no fomento da I+D+i en materia enerxética.
Atopámonos nunha situación económica na que os prezos dos combustibles
se encarecen continuamente, e isto agrávase porque os recursos en combustibles
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tradicionais en Galicia (petróleo, gas natural e carbón) son escasos e de baixa
calidade. Isto é un motivo suﬁciente para que o sector enerxético empece a
ser estratéxico en Galicia e debe empezar a ser un dos temas prioritarios no
próximo goberno.
No ano 2000 editouse o Libro Branco da Enerxía en Galicia, marcando os
obxectivos para o ano 2010; nestes cinco anos a situación enerxética mudou
moito, en especial pola subida nos prezos dos combustibles e pola restricción
en canto á emisións de Gases de Efecto Invernadoiro, é necesaria a elaboración
dun novo Libro Branco que actualice o publicado en 2000.
Galicia é unha comunidade privilexiada en canto ós seus recursos enerxéticos
renovables. Temos excelentes emprazamentos para o aproveitamento da enerxía
eólica, unha pluviometría que favorece o aproveitamento da enerxía hidráulica,
un recurso solar por riba da media europea (aínda que algo baixo en relación
coa media española) e un alto potencial de aproveitamento da biomasa.
Por iso, o obxectivo xeral da política enerxética debe ser construír
un modelo eﬁciente, diversiﬁcado, menos contaminante e máis solidario
socialmente. Sendo un dos elementos fundamentais para a consecución deste
obxectivo é o fomento do aforro enerxético e das fontes enerxéticas renovables
e de tecnoloxías enerxéticas avanzadas.

Obxectivos
· Diminución e eﬁciencia no consumo enerxético.
· Fomento das fontes enerxéticas renovables.
· Mellora da calidade do servizo de subministro de enerxía.

Medidas
1.
Plan de infraestruturas gasísticas, para consolidar e desenvolver as
infraestruturas gasísticas interiores.
2. Plan de infraestruturas eléctricas, para a ampliación das infraestruturas
básicas, as de distribución da electricidade e mellorar a calidade do servizo.
3. Plan de aforro enerxético, no sector privado e público:
No sector industrial promoverase a mellora tecnolóxica nos procesos de
produción, aumentaranse as dotacións económicas para subvencións e axudas
nos procesos de mellora da eﬁciencia enerxética que minimice o consumo de
enerxía primaria.
4. Realización dunha auditoría enerxética anual de todas a Xunta de Galicia,
incluíndo en todos os ediﬁcios dependentes das Consellerías, Presidencia
da Xunta e Organismos Autónomos e nas empresas por enriba de cincuenta
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traballadores. Fomento do transporte público urbano e interurbano por
autobús.
5. Fomento do ferrocarril como transporte público entre cidades.
6. Inclusión nos pregos de condicións de criterios de baixo consumo enerxético
en novas ediﬁcacións oﬁciais en canto a illamentos térmicos.
7. Obrigatoriedade de realizar un estudo de optimización enerxética en
ediﬁcios de nova construción por parte de profesionais con competencias
especíﬁcas.
Difusión a profesionais dos criterios de optimización enerxética en vivendas
(promotores, arquitectos, aparelladores...).
8. Creación dun «Observatorio Enerxético Galego»: Este Observatorio será de
carácter independente e realizará o estudo obxectivo do estado anual da enerxía
en Galicia emitindo informes públicos, completos e transparentes dos consumos
de enerxía, importacións, empregos, localización destes, dependencia enerxética
do exterior, grado de coñecemento das tecnoloxías e fontes de enerxía, impactos
económicos asociados...
9. Peche do «Ciclo do Vento en Galicia»: Promoverase que os beneﬁcios
económicos da enerxía eólica permanezan en Galicia. Para isto primarase nas
novas autorizacións que os compoñentes sexan galegos
10 Desenvolvemento da enerxía solar térmica e fotovoltaica como fonte de
enerxía.
11. Fomento de centrais de coxeración utilizando combustible de biomasa
(desbroce forestal e arbustos procedentes da limpeza de montes e subprodutos
de aserradoiros).
12. Fomento de Ciclo Combinado, para reemprazar a enerxía procedente das
centrais térmicas.
13. Implantación dun sistema de formación integral en enerxías renovables a
tódolos niveis.
14. Programa de I+D+I das Enerxías Renovables. En particular, considerase
prioritario a investigación no campo das enerxías do mar.
15. Mellora da formación en enerxías renovables no sector educativo. En
particular, considerase oportuna a creación de titulacións especíﬁcas en
enerxías renovables para a formación de profesionais que poidan cubrir a oferta
de traballo do sector.
16. Fomento do aproveitamento da biomasa forestal tendo en conta os
beneﬁcios que ten asociados en termos de redución dos riscos de incendios,
creación de postos de traballo e promoción do desenvolvemento rural.
17. Aproveitamento dos denominados biocarburantes.
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Telecomunicacións e Sociedade da Información

No Consello Europeo de Lisboa, en marzo de 2000, os xefes de Estado e de
Goberno da Unión Europea lanzaron unha estratexia para preparar a Unión
Europea para os desafíos do século XXI. As Tecnoloxías da Información e as
Comunicacións (TIC) foron identiﬁcadas como un elemento esencial dentro desta
estratexia, tanto pola súa aportación á economía como polos beneﬁcios que
reportan á sociedade no seu conxunto. O seu papel destínase fundamentalmente
ó incremento da produtividade e a mellora da competitividade. Posteriores
análises da Comisión chegan á conclusión de que o 40% do incremento da
produtividade na UE é debido ás TIC.
Ademais, as TIC proporcionan un estímulo para o desenvolvemento
dos cidadáns e da súa calidade de vida. A maior difusión das TIC promove
cambios non só en relación coa tecnoloxía. O seu uso implica novas formas
de comunicación e interacción entre os cidadáns, entre as empresas e coa
Administración, conducindo a novas estruturas sociais e económicas así como
as novas formas de goberno.
Lamentablemente, Galicia ocupa unha posición moi retrasada en relación
á sociedade da información. Calquera que sexa o indicador que se elixa Galicia
atópase por debaixo da media española e ocupa as últimas oposicións respecto
ó resto da comunidades autónomas. Segundo os datos do INE en 2004
atopábase na última posición en canto a vivendas que dispoñen de acceso a
internet e ordenadores: o 80% da vivendas non dispoñen de acceso a internet e
o 60% non teñen ordenador. Ante esta situación chama a atención que Galicia
se atope tamén debaixo da media española se se toma como indicador o gasto
en tecnoloxías da información por habitante da Administración autonómica.
Debido a esta posición de atraso, Galicia está exposta a un elevado risco
de exclusión dixital e de marxinación da economía do coñecemento con
consecuencias sociais e económica de gran alcance para o noso futuro.
Unha vez máis, resulta evidente a falta de capacidade de liderato político
do Goberno do Partido Popular. Nin entendeu, nin asumiu a prioridade que
a inserción na sociedade da información ten para o benestar cidadán e o
desenvolvemento económico.
Hoxe resulta inaplazable o impulso decidido ás políticas que contribúan
ó desenvolvemento da Sociedade da Información. Para isto necesítase en
primeiro lugar unha vontade dedicada que nos permita alcanzar e superar o
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nivel medio de España e tamén da Unión Europea. O PSdeG-PSOE está decidido
a cambiar esta situación de atraso para gañar o futuro. Fronte ás posición
caducas plantexamos a innovación.
Obxectivos
·
Xeneralizar o uso da novas tecnoloxías da información e as comunicacións
(TIC) en tódolos ámbitos económicos e sociais para fomentar a mellora da
competitividade e a produtividade e para incorporar ós cidadáns ás vantaxes
derivadas da sociedade da información.
·
Potenciar a formación e o coñecemento da Sociedade da Información por
partes dos cidadáns e nas empresas, particularmente as Pemes.
·
Mellorar o acceso a internet asegurando que os accesos en banda ancha
cheguen a prezos razoables á práctica xeneralidade dos fogares e empresas
nun prazo de catro anos, con independencia da súa radicación xeográﬁca en
zonas rurais ou urbanas de Galicia.
·
Incorporar as tecnoloxías da información ó sistema educativo e á práctica
docente para mellorar a calidade da ensinanza e preparar á xente moza para
desenvolverse sen problemas na nova sociedade da información.
·
Desenvolver a administración electrónica para mellorar a xestión
administrativa e a atención ós cidadáns. A ﬁnalidade deste obxectivo é o
desenvolvemento e prestación dos servizos públicos a través de redes de
comunicación electrónicas co ﬁn de mellorar a relación e a comunicación entre as
administracións, os cidadáns e as empresas. Ademais, o cidadán non ten porque
ser o intermediario entre as diferentes administracións públicas. As TIC deben
facilitar a conexión entre as diferentes administracións e a interoperatividade
entre as unidades. Paralelamente, o desenvolvemento da administración
electrónica debe ter un efecto dinamizador no conxunto da sociedade.
·
Fomentar a incorporación das empresa, en especial as Pemes, na
sociedade da información e no uso das TIC como vías de crecemento e mellora
da competitividade.
·
Conﬁgurar un entorno económico que incentive o investimento en capital
físico, humano e tecnolóxico e impulse o espírito emprendedor.
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Medidas
1.
Elaborar e implantar un plano Estratéxico da Sociedade da Información en
Galicia que nos permita alcanzar o nivel medio de desenvolvemento de España
e dos países do noso entorno.
2. Concertar cos operadores de telecomunicación a extensión das redes de
banda ancha para asegurar que alcanza á práctica totalidade dos cidadáns en
catro anos, con independencia da súa situación xeográﬁca.
3. Establecer un plano de axudas á adquisición de ordenadores a ﬁn de
mellorar os niveis de penetración destes equipos.
4. Poñer en marcha un plano de iniciación ó uso de internet dirixido a tódolos
cidadáns con risco de exclusión dixital. Poñer en marcha programas formativos
dando a coñecer as vantaxes das novas tecnoloxías para evitar que a falta
de coñecemento sexa unha barreira que impida ós cidadáns beneﬁciarse da
sociedade da información.
5. Desenvolver a administración electrónica xeneralizando o uso das
tecnoloxías da información e as comunicacións na Administración autonómica
e poñendo en marcha a prestación dun conxunto de servizos relevantes a
través da rede. Para iso, reconﬁguraranse os procesos administrativos para
orientalos ós cidadáns dende a perspectiva do acceso electrónico.
6. Aplicar as TIC na saúde pública a ﬁn de mellorar a atención ós usuarios
dos servizos da saúde mediante servizos en liña, así como para mellorar a
eﬁciencia e a integración do sistema sanitario. Elaborarase un plano de acción
para o estudo e a avaliación das seguintes medidas: cita médica, receita
electrónica, servizos de telemedicina, e tarxeta sanitaria electrónica europea
que faculte para recibir atención sanitaria en calquera país membro.
7. Levar a cabo medidas dirixidas a incorporar ás Pemes na sociedade da
información, favorecendo o uso das Tic. Para elo impulsarase un conxunto
de actuacións para mostrar as vantaxes que proporcionan as TIC e a forma
de utilizalas. Ademais, incentivarase a adquisición de equipos e aplicacións
destinados ó uso da banda ancha e á innovación.
8. Crear unha rede de información e asesoramento para as empresas en
materia de innovación para promocionar o acceso ás axudas existentes con
especial atención ás Pemes.
9. Implantar medidas de fomento á innovación a ﬁn de apoiar proxectos
tecnolóxicos e novas empresas. Ademais, apoiaranse políticas de ﬁnanciamento
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que incentiven a aparición de capital risco, avais, microcréditos e préstamos a
pequenas e medianas empresas.
10. Aumentar o recoñecemento e a remuneración da xente moza investigadora
e mellorar a mobilidade e ﬂexibilidade laboral para aumentar os vínculos entre
investigación privada e a pública.
11. Incrementar o nivel de participación das entidades galegas en programas
internacionais.
12. Situar ás universidades como un elemento esencial da SI, mellorando o seu
nivel actual de interacción coa sociedade galega e establecemento da súa nova
función na nova economía baseada no coñecemento.
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O desenvolvemento do medio rural e da agricultura:
un compromiso pola cohesión territorial

Situación da agricultura e do medio rural
A falta absoluta dunha política agraria activa, a nefasta xestión dos fondos
procedentes da Unión Europea e a pasividade dos sucesivos gobernos do PP
tiveron como consecuencia unha evolución negativa da agricultura galega nos
últimos quince anos.
As zonas rurais están a rexistrar unha dobre crise, especialmente elevada
nas comarcas máis dependentes da agricultura, que é de tipo económico
pola perda de emprego e renda da agricultura e pola falla dunha suﬁciente
diversiﬁcación económica a outras actividades, así como demográﬁca, como
consecuencia das fortes perdas rexistradas na poboación, polo elevado grao
de envellecemento existente e pola saída de parte dos máis novos ante a falla
de expectativas. A pesares das repetidas promesas da Xunta careceuse dunha
política integral para o seu desenvolvemento.
A situación actual pode caracterizarse polas seguintes características:
· Un baixo nivel de rendas. A renda media por ocupado equivale ó 40% da
española. Tan só un 20% das explotacións son viables con base ós seus ingresos
agrarios mentres que o resto compleméntanos cos derivados doutros traballos
ou da percepción de pensións por algún membro da familia.
· A renda global da agricultura galega descendeu nun 20% nos últimos dez
anos, mentres que a española se incrementaba nun 25% no mesmo período.
O incremento das producións galegas non foi suﬁciente para contrarrestar o
deterioro nos prezos, o que se agravou polo baixo nivel de compensación das
axudas da PAC, debido en parte á deﬁciente xestión das mesmas polos sucesivos
gobernos de Fraga.
· As zonas rurais tiveron unha forte perda de emprego e poboación nos últimos
quince anos, que na metade dos Concellos de Galicia acadou sobre o 15% da súa
poboación e o 20% dos seus ocupados.
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Nas producións agrarias están pendentes importantes problemas nas
distintas actividades:
· Un importante desfase entre producións e cotas, en gran parte debido ó
reparto inxusto das 550 mil toneladas de cota do ano 1999.
· A perda de dereitos de vacas nutrices pola pasividade da Xunta.
· A falta dunha verdadeira reestruturación do viñedo.
· O limitado crecemento doutras producións coma na horta e no porcino con
relación á forte expansión rexistrada en España.
Houbo un retroceso da comercialización en termos de equilibrio entre
produtores e industrias ó abandonarse ás fórmulas de concertación por medio
de contratos homologados .
Careceuse dunha concertación social sen canles de consulta e concertación
no seguimento das políticas con representantes dos agricultores.
A agroindustria ten un baixo peso relativo, que é inferior ó que ten
na produción agraria no conxunto de España, como consecuencia dunha
orientación a produtos de menor valor engadido como o leite envasado e
sacriﬁcio do gando e da saída de parte da produción para transformar fora
de Galicia. Tan só un grupo empresarial galego ﬁgura entre os 10 primeiros do
sector lácteo, cárnico ou de piensos en España, malia contar Galicia cun sector
agrario especializado nas producións gandeiras. A pasividade do Goberno Fraga
deixou escapar a oportunidade de formar un Grupo Lácteo Galego, nun sector
de carácter tan estratéxico, perdendo incluso a dirección dos principais grupos
lácteos que operaban en Galicia a ﬁnais da década dos oitenta.
Unhas estruturas produtivas débiles. O limitado tamaño da maioría das
explotacións agrarias e a súa elevada parcelación limita a súa viabilidade
económica e tamén as posibilidades de diversiﬁcación produtiva.
O Goberno Fraga non aportou ningunha medida innovadora para aumentar
o tamaño das explotacións e mellorar as infraestruturas e os traballos de
concentración seguen tendo unha duración media de oito anos, similar á de hai
trinta anos cando non se dispoñía das novas tecnoloxías que hoxe poderían ter
reducido á metade o seu tempo de execución.
Con problemas de continuidade. A meirande parte das explotacións teñen
serios problemas de continuidade na actividade polo forte descenso no relevo
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xeracional nos últimos anos, consecuencia en parte do envellecemento da
poboación, pero tamén da falta de expectativas dos máis mozos.
· Unha mala xestión dos fondos estruturais da Unión Europea. Estes fondos,
procedentes da Unión Europea, tiñan unha dotación especial para Galicia como
zona de Obxectivo 1, polo que deberan ter permitido resolver os nosos problemas
estruturais con relación ó uso das terras, á mellora das infraestruturas, das
explotacións e das agroindustrias. Nos últimos 15 anos, Galicia recibiu 1.280
millóns de euros (máis de 200 mil millóns de pesetas) en fondos estruturais,
o que representa aproximadamente un 40% dos investimentos e un 60% das
subvencións da Xunta en materia de agricultura.
· A Xunta incumpriu en gran medida as directrices aprobadas en 1992 sobre o
plano Forestal, que terían levado a unha maior integración da produción forestal
coa poboación rural e a unha ordenación e uso equilibrado do monte.
· Nos incendios houbo un descenso na superﬁcie afectada a costa dun forte
incremento nos investimentos na extinción; pero seguen a ser un problema non
resolto, habendo un número moi elevado por non ter actuado sobre as súas
causas máis estruturais, dedicándoselles uns gastos equivalentes ó 25% do
valor da produción anual de madeira.
· Houbo unha desatención ás comunidades de montes de veciños en man
común, incumprindo a lei que as regula e fomenta a súa utilización, así como
deﬁciencias nos convenios de xestión por parte da Xunta.
· A industria de serradoiros rexistrou unha forte reconversión con baixas moi
acusadas no número de industrias, como resultado conxunto do seu reducido
tamaño, das limitacións crecentes na materia prima pola redución de madeira
para serra e da falta dun plano de medidas de reestruturación de serradoiros
por parte da Xunta. Non houbo planos de apoio ó peche dos ciclos produtivos,
tanto da industria do moble como da produción de papel.

Obxectivos
Os socialistas temos un obxectivo global: promover a mellora do tecido
socioeconómico no medio rural e as súas condicións de vida.
·
Apostamos pola necesaria modernización da agricultura e da mellora na
organización da súa cadea produtiva e polo desenvolvemento económico das
zonas rurais que permita unha mellora nas rendas, nas condicións de vida e
nas expectativas de futuro dos máis mozos.
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·
Estamos convencidos da existencia dun potencial produtivo desaproveitado
e da capacidade emprendedora dos nosos agricultores e da nosa poboación
rural no caso de establecer as necesarias políticas dinamizadoras da actividade
e de apoio ós emprendedores.
· Os nosos obxectivos son :
· A mellora das rendas e de competitividade da cadea alimentaria.
· O desenvolvemento das zonas rurais promovendo a súa diversiﬁcación
económica e a mellora da prestación de servizos e de condicións de vida.
· O apoio á incorporación dos xoves á actividade económica das zonas rurais.

Medidas
1.

Para a mellora da produción agraria

A aprobación da Lei de Ordenación Agraria como marco de referencia das
políticas estruturais e produtivas para a mellora das explotacións familiares e
o impulso do asociacionismo. Incluirá:
Un marco de apoio á explotación agraria familiar con medidas especíﬁcas
de apoio á súa mellora, ó recoñecemento da cotitularidade ás mulleres
traballadoras, e ó relevo xeracional.
O fomento das diferentes fórmulas asociativas, en especial do
cooperativismo, para a agrupación de explotacións e para a prestación de servizos
de maquinaria, de comercialización e de traballo para facilitar as vacacións ou
cubrir baixas por enfermidade ou accidente de membros das explotacións.
Impulsar a mobilidade de terras por medio do apoio ós arrendamentos,
cunha regulación equilibrada entre propietarios e arrendadores, así como
á adquisición de terras, procedentes da posta a disposición voluntaria
dos agricultores, así como as dos programas de cese anticipado e das
concentracións parcelarias, creando a este ﬁn un Fondo Público de Terras, que
permita a ampliación da superﬁcie das explotacións.
A reforma dos traballos de concentración parcelaria co compromiso
de reducir á metade o prazo actual de execución dos traballos, establecendo
prioridades ligadas ás explotacións agrarias existentes e á mellora da súa
viabilidade, aplicando procedementos especíﬁcos para a concentración das terras
arboradas e apoiando ás realizadas a iniciativa de grupos de agricultores.
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A creación dun Fondo ou Banco Público de Terras para fomentar a súa
mobilidade e uso produtivo fronte ó abandono actual, que terá como función
arrendar ou vender ós agricultores en activo as terras postas voluntariamente á
súa disposición, así como as procedentes do programa de cese anticipado e das
concentracións parcelarias.
Un plano de Modernización Agraria con medidas de apoio á modernización
das explotacións, cunha aposta pola calidade, pola seguridade alimentaria e
polas prácticas respectuosas co medio ambiente, así como con incentivos á
incorporación de xoves e ós dereitos de produción.
Un programa especial de promoción e apoio á agricultura ecolóxica, tanto
na produción, incluíndo o período de transición, como na promoción e control
da calidade, con base á expansión do seu mercado e polo seu menor impacto
ambiental. Así mesmo regularase e apoiarase a produción integrada para as
principais producións.
Un plano Estratéxico para o Cooperativismo, polo papel que desempeña
na articulación e vertebración dos distintos sectores económicos e sociais do
medio rural.
O establecemento do Contrato Territorial de Explotación de carácter
plurianual que permitirá aportar axudas públicas a aquelas explotacións que se
acollan ós mesmos de modo voluntario en función da utilidade social aportada
en forma de beneﬁcios ambientais, da xeración de emprego ou de compensación
ás limitacións da actividade agraria en certas áreas protexidas.
Constitución do Consello Agrario Galego, composto por representantes das
organizacións agrarias, substituíndo ás antigas Cámaras Agrarias, que terá un
papel consultivo con relación ás políticas agrarias e de desenvolvemento rural.
Establecemento de Mesas de Seguimento coa participación de
representantes dos agricultores en diversos programas de actuación como
o saneamento gandeiro, modernización de explotacións, Banco de Terras e
concentración parcelaria, as cotas do leite e a nova axuda por explotación.
Apoio a unha aplicación máis equilibrada da reforma da Política Agraria
Común, coa reasignación de dereitos —procedentes dos programas de
abandono— a outros produtores en base a criterios socioeconómicos de
prioridade, así como a creación dunha Reserva Nacional de dereitos e os
instrumentos de modulación das axudas para tentar corrixir a moi desigual
distribución das mesmas que beneﬁcia ós grandes propietarios e prexudica á
práctica totalidade dos agricultores galegos.
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Plano de apoio á investigación, divulgación e innovación co ﬁn de
mellorar a eﬁciencia e diversiﬁcación produtiva por medio dun programa
integrado de fomento da investigación aplicada, da capacitación e divulgación
agraria, da reforma e potenciación dos servizos comarcais da Consellería,
como instrumento para o desenvolvemento rural de modo que se axilice o seu
funcionamento e se estableza un novo programa de prestación de servizos
aberto ás asociacións e organizacións profesionais agrarias. Coordinaranse
actuacións en investigación, innovación e divulgación co centro Tecnolóxico
para a calidade alimentaria e as indicacións xeográﬁcas protexidas de recente
creación polo Goberno central en Lugo.
Un programa estratéxico de apoio ás principais producións e á súa
diversiﬁcación, incluirá:
Un programa global para o sector lácteo, comprendendo un plano de
ordenación da produción para acadar a viabilidade e competitividade das
explotacións, así como a mellora da industrialización cunha especial incidencia
na diversiﬁcación produtiva na elaboración de queixos e derivados lácteos.
Un programa especíﬁco de produción de carne de vacún baseado tanto
na produción complementaria en explotacións de leite, como na produción
extensiva con vacas de carne.
Un plano de apoio ás producións intensivas de porcino e aves e de mellora
da xestión dos residuos das súas explotacións.
Medidas de apoio ás zonas tradicionais de aproveitamento extensivo
nos montes para superar os problemas existentes ligados á organización dos
aproveitamentos e mellora dos pastos. Unhas medidas que ata o de agora non
se aplicaron e que supuxeron unha regresión destas producións.
Un plano de recuperación das producións extensivas de ovino e caprino.
Un plano urxente de ordenación dos viñedos reorientando o actual plano
de reestruturación para dar prioridade ós produtores tradicionais co ﬁn de
mellorar a estrutura produtiva, os camiños de acceso ós viñedos e a promoción
de acordos de ordenación e concentración de parcelas que permitan rendibilizar
eﬁcazmente as explotacións.
Un plano de ordenación e mellora do cultivo de patacas, con especial
atención ás comarcas da Limia, Bergantiños e Terra Chá.
Un plano de diversiﬁcación das producións orientado ás producións
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intensivas de horta, ﬂor e froitas, de novas producións gandeiras de ovino de
leite, porcino extensivo e aves, así como as de cereais e de cultivos para uso
enerxético.
Un plano de aproveitamento e mellora das zonas en regadío resultantes
do plano estatal actualmente en execución na Limia, Terra Cha e Val de Lemos,
con medidas complementarias de reordenación das producións e de prestación
de servizos de apoio ás comunidades de regantes.
Un plano especial de medidas para a mellora da comercialización
dos produtos agrarios, que incluirá o apoio ó establecemento de mesas de
concertación de prezos, con medidas ﬁnanceiras a créditos de campaña para as
compras realizadas por medio de contratos homologados, unha lei reguladora
das actividades en réxime de integración, así como o establecemento de subastas
e do control interprofesional do peso e da clasiﬁcación de canais do gando.
Establecemento de axudas de compensación dos danos producidos pola
fauna salvaxe na gandería e dos danos de caza nos cultivos, neste caso por
medio dun seguro global a establecer pola Xunta sobre as terras cinexéticas
de Galicia, sendo parte do seu importe repercutido sobre os titulares deses
dereitos cinexéticos.
2.

Para a mellora da industria e da calidade alimentaria

Plan estratéxico de medidas de apoio á industria agroalimentaria para o
establecemento de novas actividades, a modernización das instalacións, o
fomento dos sistemas de aseguramento da calidade, a redución de impactos
medio ambientais, a investigación e desenvolvemento de novos produtos,
o establecemento de sistemas de control da trazabilidade, e outras accións
que permitan unha mellor introdución e presenza dos produtos nos puntos de
venda; todo isto, co obxectivo de potenciar a calidade dos mesmos e unha maior
garantía para os consumidores.
Apoio á creación dun grupo lácteo galego, coa participación de
cooperativas e outras entidades asociativas de gandeiros e de empresas lácteas
domiciliadas en Galicia, co obxecto de acadar un maior volume e diversiﬁcación
dos elaborados.
A promoción de «marcas colectivas» que permitan tipiﬁcar producións
e produtos, mellorar a súa calidade e promoción, en especial os que poidan
acollerse ás ﬁguras de protección recoñecidas no ámbito da Unión Europea,
tanto ás ligadas á orixe ou procedencia (denominacións de orixe e indicacións
xeográﬁcas protexidas), como as relacionadas cun modo especial de elaboración
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ou con determinadas características especíﬁcas dos produtos (especialidades
tradicionais garantidas).
Establecemento dun Centro de Tecnoloxía Alimentaria, que potencie
en especial as innovacións tecnolóxicas en produtos lácteos, cárnicos e
viños, en colaboración coas asociacións de empresas agroalimentarias,
coas Universidades e co Centro Tecnolóxico para a Calidade Alimentaria da
Administración do Estado.
Creación do Instituto da Viña e do Viño de Galicia, que coordine tódalas
accións necesarias para dar un maior impulso ó sector vitivinícola, desde os
aspectos relativos á produción ata a posta no mercado dos produtos e a súa
promoción.
3.

Medidas para o desenvolvemento das zonas rurais

1.
Elaboración dun plano Estratéxico para o Medio Rural, coa participación
de tódolos sectores do medio rural, de carácter plurianual, que determinará os
obxectivos prioritarios para un desenvolvemento económico sostible.
2. Este plano orientará as actuacións de desenvolvemento rural para manter
unha actividade económica suﬁciente e diversiﬁcada, a permanencia da poboación
rural con condicións axeitadas de benestar, así como para asegurar a rexeneración
dos recursos naturais e conservar o seu patrimonio natural e cultural.
3. A súa execución ten que respectar as peculiaridades territoriais, propiciando
o aproveitamento das potencialidades locais, o mantemento e modernización
das actividades produtivas agrarias, gandeiras, forestais, a potenciación
das transformadoras, o turismo rural, e novas iniciativas e actividades
complementarias ou alternativas, compatibles coa preservación do medio e do
patrimonio cultural.
4. Os socialistas entendemos que os avances logrados na educación, na
mellora das infraestruturas e as novas tecnoloxías, en especial no campo das
comunicacións deben de ser unha das bases dos planos de desenvolvemento
integral das zonas rurais, polo que as administracións teñen que garantir o acceso
universal ás mesmas co ﬁn de apoiar a cualiﬁcación profesional e mellorar a
xestión nas explotacións e promover o desenvolvemento de novas actividades e
iniciativas emprendedoras no rural.
5. Programa especíﬁco para a incorporación da participación da muller
do medio rural na actividade económica e discriminación positiva en tódalas
actuacións do Goberno da Xunta.
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6. Unha Lei de Desenvolvemento Rural, que ﬁxe as accións públicas prioritarias
e incentive as actuacións privadas a favor da súa converxencia en rendas e
condicións de vida, así como as actividades de cooperación coa Administración
Local.
7. Creación dun Fondo Económico para o Desenvolvemento Rural que
centralice fondos dispersos nunha xestión coordinada. Terá un carácter plurianual
e revisable a medio prazo, capaz de consolidar e asegurar a continuidade
das actuacións. Así mesmo, en coordinación coa Administración do Estado,
establecerase unha discriminación ﬁscal positiva por medio de incentivos que
privilexien o traballo e as iniciativas económicas no medio rural. Estableceranse
contratos territoriais de explotación para a xestión do territorio incluíndo, entre
outras, medidas agroambientais, as zonas desfavorecidas e a Rede Natura.
8. Fomento da participación social no desenvolvemento rural como un medio
de articulación entre a sociedade e as institucións no marco dun novo modelo
de relacións, con apoio ós grupos de desenvolvemento social e ás súas redes
asociativas.
9. Establecemento duns novos ámbitos supracomarcais ou áreas funcionais
co obxectivo de promover a cohesión e progreso das zonas rurais, coa creación
duns Centros de Economía Rural dotados de servizos de promoción económica
para un apoio especial á actividades emprendedoras con base á idea de negocio
e capacidade das persoas, ás que se apoiará na súa formación, ﬁnanciamento do
seu proxecto e cun seguimento especial nos primeiros anos de actividade para
compensar as maiores diﬁcultades de establecemento das actividades nestas
áreas.
10. Un plano de mellora dos servizos e infraestruturas dos núcleos rurais
fomentando a utilización das novas tecnoloxías e extendendo a rede de banda
ancha ata as zonas rurais, facilitando o establecemento de novas actividades
económicas e a mellora da calidade de vida. Farase a través dunha planiﬁcación
integrada coas actuacións das demais Administracións, buscando a eﬁcacia dos
investimentos e o aproveitamento dos recursos.
11. Establecemento dunhas medidas especiais de apoio ás empresas
establecidas á iniciativa da xente moza ou nas que participen maioritariamente,
en especial en actividades que aporten unha maior diversiﬁcación económica.
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5.

Medidas para a mellora da produción forestal

1.
A promoción da produción forestal que contemple a súa integración cos
usos agrícolas e gandeiros, a compatibilidade coa conservación dos recursos e
a mellora do medio natural coa posta en produción de terras que, estando fóra
do uso agrícola, permitan o seu aproveitamento forestal.
2. Aplicación dun programa expreso para a mellora da produción forestal nos
montes particulares, que inclúa procedementos especíﬁcos para a concentración
das terras arboradas e a dotación de infraestruturas e axudas ás plantacións.
3. Establecemento de actuacións para o fomento do asociacionismo
dos propietarios. O problema do microparcelamento galego que restou
competitividade á nosa gandería e agricultura, constitúe aínda un lastre no
sector forestal.
4. Un programa especíﬁco de apoio ós montes veciñais en man común, co
apoio ó funcionamento das comunidades e a elaboración de planos de ordenación
e xestión dos montes, así como a oferta duns novos convenios para a súa xestión
pública pola Xunta cunhas maiores garantías de participación das comunidades.
5. A constitución dun Banco Forestal como un fondo de ﬁnanciamento mixto
para apoiar as plantacións forestais para a produción de madeiras de calidade e
a xestión forestal sostible.
6. A execución dun plano de fomento do emprego rural en traballos forestais
e medio ambientais nos montes de xestión pública, dando prioridade ós veciños
residentes e ás cooperativas de traballo asociado.
7. A integración dos servizos de loita contra incendios coas actividades de
prevención e o establecemento de incentivos económicos ligados á redución no
número e a non existencia de incendios.
8. A mellora da comercialización da madeira, promovendo as agrupacións de
produtores e a realización de subhastas públicas de madeira cortada e clasiﬁcada
en parques.
9. Un plano especial de reestruturación das industrias de serradoiros con
apoio ós investimentos produtivos e ó establecemento de servizos en común.
10. Un plano estratéxico de apoio ás industrias do moble con apoio especial ás
actividades de deseño, de acordos de colaboración e de prestación de servizos.
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11. O apoio á Xestión Forestal Sostible (XFS) e o seu recoñecemento por
calquera dos sistemas de certiﬁcación existentes ou futuros en Galicia, que
se artellará por medio da coordinación nos diferentes niveis do ordenamento
territorial, cunha revisión do plano forestal, coa realización dos planos de
Ordenación de Recursos Forestais e planos Técnicos de Xestión nas propiedades
privadas individuais.
12. Creación dun Servizo de Extensión Forestal para a divulgación e apoio á
innovación tecnolóxica na produción forestal.
13. Apoio á valorización dos subprodutos forestais e á utilización da biomasa
para a produción de enerxía, así como a outras iniciativas que permitan
incrementar o valor engadido.
14. Establecemento dunha rede galega de parques naturais e espazos
protexidos, con medidas especiais de apoio, compensación e promoción
das áreas de inﬂuencia, que cumpra obxectivos de conservación, educación
medioambiental e de promoción ordenada de actividades de ocio e turismo.
15. Establecemento dun seguro de danos dos animais de caza nos cultivos
a subscribir pola Xunta de Galicia sobre a totalidade das terras cinexéticas de
Galicia, sendo posteriormente repercutido parte deste custe ós titulares dos
dereitos cinexéticos.
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Pesca responsable

O sector do mar de Galicia ten experimentado nas dúas últimas décadas unha
destrución neta de actividade, nun escenario con moita incerteza sobre o
futuro, e no que os resultados actuais non son sempre satisfactorios, debido
a menos posibilidades de pesca, malas condicións de traballo que teñen feito
pouco atractiva a profesión do mar e escasa xeración de novas oportunidades
de emprego en sectores emerxentes e novas actividades vencelladas á pesca e
ó aproveitamento dos recursos mariños.
O seu desenvolvemento quedou paralizado. Non houbo medidas que
aportasen novas tecnolóxicas que puidesen face-lo avanzar ante os retos
da globalización e os cambios na estrutura dos mercados pesqueiros que se
produciron nestes anos e que o preparasen cara ó futuro.
Os únicos incentivos que tivo a industria pesqueira galega en xeral, foi a
aportación dos fondos estruturais da Unión Europea sen que a súa utilización
xerase unha reforma profunda no propio sector.
No reparto dos fondos comunitarios non se tivo en conta a viabilidade dos
proxectos subvencionados, non se aproveitaron iniciativas comunitarias que
favorecían a diversiﬁcación económica do sector pesqueiro e que fomentaban
novas posibilidades de emprego en sectores emerxentes, novas actividades
vinculadas á pesca e ó aproveitamento dos recursos mariños.
Os problemas mantéñense despois de quince anos, falla de aproveitamento
das posibilidades produtivas das rías galegas, inestabilidade nos prezos para
a ﬂota, perda de emprego constante na pesca, deslocalización das grandes
empresas produtoras por falla dunha verdadeira política industrial, etc.
Durante estes anos non se realizaron planos estratéxicos sector por
sector, agás o plano de Reestruturación do Sector Mexilloeiro que logo non tivo
continuidade, que nos permitan identiﬁcar a súa situación en cada momento,
analizar obxectivos a longo prazo e xerar conﬁanza nas empresas do sector, tal
e como ocurriu noutros países máis avanzados de Europa.
A estratexia política do Partido Popular, emanada da actual lexislación
autonómica para a pesca está fóra da realidade sectorial. Isto provoca que a súa
aplicación diﬁculte un crecemento ordenado e sostible do sector. A actual Lei de
Pesca co seu desenvolvemento en canto a alternancia de artes e permisos de
explotación actuou nos últimos anos de freo ás necesidades de renovación do
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sector, nomeadamente nas ﬂotas artesanais, que están sometidas a unha forte
presión que as empurra ó abandono da actividade por baixa rendibilidade.
A normativa autonómica sobre Confrarías de Pescadores fortemente
contestada polas propias confrarías, é pouco transparente, diﬁculta os
procesos de elección dos representantes e non dá o pulo de modernización
e democratización que necesitan estas organizacións para favorece-la
cooperación entre elas e encardinalas nas políticas comunitarias.
A lexislación emanada da última etapa de goberno do PP respecto dos centros
propios de investigación da comunidade autónoma e de deﬁnición de gardacostas,
introduce elementos privatizadores que non garanten un servizo eﬁcaz.
Consideramos que as normas deben ser feitas sobre a base do diálogo e
o compromiso con tódolos beneﬁciarios de xeito que favoreza o cumprimento
e a implicación dos mesmos; e ó mesmo tempo, a lexislación debe ser sinxela,
polo que cremos imprescindible partir dunha norma básica na que se deﬁnan
as grandes liñas de actuación sobre o sector en Galicia, dende a ordenación dos
recursos, a ordenación do litoral, o marco sancionador, os corpos públicos de
control ata as organizacións representativas do sector.
Entendemos imprescindible establecer un diálogo eﬁcaz co sector e
desenvolver unha política social pesqueira integral, para paliar as perdidas de
actividade mediante:
· A avaliación e ordenación dos caladoiros galegos e posterior posta en marcha
dun plano integral de rexeneración e recuperación dos recursos mediante o
coñecemento ﬁable e cientíﬁco do nivel de esforzo que realiza cada arte ou
aparello e a súa interacción.
· Unha mellor regulación laboral no sector do mar e unha maior protección
social que favoreza a permanencia no sector e o relevo xeracional.
· Unha política de incentivos para a incorporación da xente moza e as mulleres
en sectores emerxentes, e actividades innovadoras vencelladas ó mar.
· A diversiﬁcación económica nas zonas dependentes da pesca.
Nos países costeiros máis avanzados de Europa, o sector do mar está sendo
fonte de xeración de novos empregos en actividades emerxentes, na que se
crean numerosos postos de traballo para técnicos superiores e profesionais, non
é o caso de Galicia.
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O programa de goberno do PSdeG-PSOE aposta polo futuro do sector
pesqueiro galego como unha actividade económica estratéxica para os intereses
de Galicia.
O eixo fundamental da nosa acción política será o diálogo coas persoas que
conforman o sector, para favorecer o establecemento dun clima de conﬁanza
nas perspectivas de futuro do mesmo.
Impulsaremos unha política transparente e áxil dos mecanismos de acceso
ás axudas públicas.
Faremos que Galicia sexa protagonista nas decisións sobre política
pesqueira que adopte o goberno central, a Unión Europea e os organismos
internacionais. Impulsaremos o diálogo con outras institucións e coas C.A.
marítimas para favorecer un clima de entendemento en asuntos comúns, tales
como a investigación, a formación, recursos, etc.
No marco da política de cooperación exterior, desenvolveremos accións con
outras rexións pesqueiras de interese para Galicia, fomentando o intercambio
das experiencias dos sectores de ambos países.
Crearemos unha Axencia Galega de Promoción Exterior que proporcione
información ós nosos empresarios para a realización de investimentos en
terceiros países e, ó mesmo tempo, a promoción dos nosos produtos.
Apostamos por unha explotación sostible e rendible economicamente,
baseada en coida-lo medio, aproveitar axeitadamente os recursos e aumenta-la
eﬁciencia económica da actividade.
Apoiaremos a iniciativas do sector para renova-las estruturas pesqueiras,
co obxecto de conseguir unha mellor calidade de vida dos traballadores, e unha
maior rendibilidade económica das empresas.
Utilizaremos os recursos ﬁnanceiros transferidos pola Unión Europea
para paliar a perda de emprego e calidade de vida nas zonas dependentes da
pesca, favorecendo a incorporación da xente moza e das mulleres a actividades
innovadoras vinculadas á pesca.
Favoreceremos a integración dos novos inmigrantes na pesca galega,
evitando a marxinalidade social.
Estudiaremos a actividade económica de cada un dos portos, para
determina-los tramos da fachada marítima susceptibles dunha xestión
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integrada, procurando un tratamento das capturas sometido a procesos de
selección e manipulación que permitan a valorización das mesmas.
Consideramos que o desenvolvemento de Galicia descansa en boa parte no
noso mar. Galicia debe se-lo faro que deﬁne, coordine e guíe as líñas nacionais
de investigación mariña.
A investigación debe estar aberta ás necesidades do sector pesqueiro, a
transmisión do coñecemento entre os produtores e os investigadores formará
parte da acción política do novo goberno.
Traballaremos para garantir unha formación axeitada e especíﬁca ás condicións
das mulleres e dos homes do mar, que fomente e permita a necesaria evolución
tecnolóxica no aproveitamento dos recursos para gañar en competitividade.
A seguridade marítima e a loita contra a contaminación serán unha
prioridade do noso goberno, favorecendo a posta en marcha de políticas de
prevención e formación tanto a nivel individual como colectivo.
O novo goberno levará a cabo un plano de recuperación da capacidade
produtiva para os recursos pesqueiros e marisqueiros afectados polo Prestige, con
planos de repoboación e rexeneración das zonas máis afectadas pola catástrofe.

Flota pesqueira galega
As tendencias observadas na baixura galega son a pescar menos e a vender peor.
Ten existido un forte proceso de redución de buques e emprego. Este
proceso de redución de ﬂota non ten sido eﬁcaz nin para modernizar a ﬂota
de baixura, nin para mellorar a rentabilidade económica mantendo o equilibrio
cos recursos pesqueiros das rías. E necesario que a Xunta, en virtude das súas
competencias de xestión en augas interiores e de ordeación pesqueira do sector
galego articule medidas capaces recuperar os recursos mariños e de paliar a
destrución de actividade nas zonas afectadas, a través dunha explotación
sostible e rentable economicamente, e isto implica coidar o medio, protexer o
recurso, e aumentar a eﬁciencia.
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Obxectivos
· Mantemento da actividade pesqueira e o emprego, en base a unha
consideración integral dos aspectos biolóxicos, económicos e sociais na xestión
pesqueira, apostando pola recuperación dos stocks e da actividade pesqueira.
· Aplicación dunha política de estruturas transparente, integrada e eﬁcaz.
· Cooperación co goberno central na defensa dos intereses da pesca galega
ante as institucións comunitarias e internacionais.

Medidas
1.
Plan de modernización e renovación especíﬁco para a ﬂota pesqueira
artesanal.
2.

Renovación da ﬂota de máis de 12 metros de eslora total.

3. Apoio ó mantemento do emprego e da actividade na ﬂota de altura e
grande altura, ante as institucións comunitarias.
4. Reputación e lexitimación institucional da Consellería de Pesca como
interlocutor cercano e defensor eﬁcaz dos intereses do sector pesqueiro galego

2. Marisqueo e acuicultura
Galicia xera o 18 % da produción acuícola da UE, sendo o maior produtor de
mexilón e rodaballo na UE.
A maioría dos estudos realizados ata agora predicen unha expansión no
mercado do mexillón, especialmente no segmento de mercado de produtos
transformados ou alto valor engadido, isto implica oportunidades de crecemento,
para o sector galego, pero tamén ameazas debido á competencia crecente.
Galicia é tamén líder mundial na produción de rodaballo, demostrando a
competitividade da piscicultura galega a nivel internacional. Ocupa, ademais, unha
posición destacada no cultivo doutros bivalvos, aparte do mexillón, pero aínda non
se teñen materializado as expectativas que espertou a acuicultura galega.
Para iso o programa de acuicultura promove activamente a racionalización
dos requirimentos administrativos para o desenvolvemento de cultivos mariños,
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a creación dun entorno favorable á inversión e ó I+D+i, dentro dun marco
integrado para a ordenación dos usos do litoral e fomento do uso das enerxías
limpas nas instalacións acuícolas.
En canto ó sector marisqueiro, éste ten sido xestionado polo goberno
autonómico cuns resultados pouco satisfactorios, tense reducido o número
dos seus traballadores, principalmente mulleres, e os ingresos medios seguen
a ser baixos, diﬁcultando a profesionalización do sector. De feito, os prezos dos
recursos principais do marisqueo galego téñense deteriorado fronte á evolución
do custe da vida, nos últimos anos.
En grande medida a calidade e a produción costeira dependen do excepcional
medio natural que posúe Galicia, polo que manter a súa produción e calidade
esíxenos investir na protección do medio natural das rías axeitadamente coas
infraestruturas de saneamento necesarias para que os produtos que obtemos
non se vexan afectados.

Obxectivos
· Os produtos da acuicultura e marisqueo de Galicia deben manter o seu liderato
tanto nos mercados tradicionais coma nos novos mercados, aplicando técnicas
para ofertar un produto con mellores rendementos, optimizando a produción,
e consolidando mellores sistemas de comercialización e xestión.
· Fortalece-la capacidade produtiva e organizativa do sector, fomentando o
desenvolvemento do sector.
· Eliminación das barreiras que actualmente limitan o desenvolvemento
sostible da acuicultura mariña en Galicia.
· Retoma-lo protocolo de mostreo e análise de 12 horas para as toxinas en
moluscos, en troques das 24 horas actuais, e estudar métodos químicos que
reduzan este tempo, baixo criterios de seguridade alimentaria total.
· Preparación do sector pesqueiro para que poida asumir con proxectos viables
iniciativas coﬁnanciadas polo futuro Fondo Europeo da Pesca, mediante a
creación de Agrupacións de Acción Costeira.

Medidas
1.
Medidas de recuperación dos bancos, baseado na planiﬁcación, xestión
integral do litoral e control da calidade da auga e dos ventos mariños.
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2.

Conquerir a DOP do Mexillón de Galicia.

3. Deseño de novas fórmulas de ﬁnanciamento para facilita-los investimentos
iniciais das iniciativas do sector do marisqueo e a acuicultura para ser máis
eﬁcientes.
4. Diálogo coa administración central e comunitaria para retoma-las 12 horas
de análise.
5. Fomento da investigación aplicada: novas especies na acuicultura e
realización de investigación no campo das toxinas e desenvolver novos métodos
para reduci-los niveis de toxina nos produtos.
6. Accións destinadas a favorece-la capacidade produtiva e fomento do
desenvolvemento do sector marisqueiro.
7. Mellora-la xestión tanto do marisqueo a pé coa aplicación de técnicas de
cultivo a bancos como a ﬂote, cunha maior participación de técnicos superiores
e medios nas organizacións profesionais.
8. Fomento de misións de apertura de mercados para a comercialización
dos produtos do marisqueo e acuicultura galegos.
9. Seguimento continuo da evolución dos produtos acuícolas galegos nos
mercados nacionais e internacionais, para facilita-las iniciativas que tendan
a unha maior eﬁciencia do aproveitamento dos recursos mariños e a súa
integración como produtos pesqueiros na actividade económica , como pode ser
sintonizar as estratexias de explotación marisqueira ás demandas do mercado.

Sector comercializador e industrial asociado á pesca
O sector comercializador
A Xunta, a través da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, determina as
normas que deben ser cumpridas na comercialización dos recursos mariños, así
mesmo debe efectuar a regulación e os controis das denominacións de orixe e
as transaccións comerciais que se efectúen nos lugares destinados a tal efecto.
Sen embargo, as canles de distribución e comercialización dos produtos
pesqueiros implican un elevado número de intermediarios, algúns dos cales
concentran poder de negociación, ante o cal, o sector produtor se atopa nunha
situación de indefensión.
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O complexo industrial asociado á pesca
O sector industrial asociado á pesca compite nun mercado globalizado, no que
operan importantes empresas internacionais. A deslocalización dalgunas fases
produtivas cara países con recursos pesqueiros e menores costes laborais é un
proceso que se enmarca dentro da internacionalización das empresas nunha
economía cada vez máis global, que será apoiado sempre e cando se xustiﬁque
como unha medida estrictamente necesaria para o mantemento do emprego e
actividade das empresas matrices en Galicia.
Ademais, existen unha serie de debilidades que deben ser superadas:
Concentración e dependencia en poucos produtos, e poucos produtos en fase
de innovación. E tamén unha serie de vantaxes, que deben ser aproveitadas: bo
posicionamiento en calidade fronte a competidores. É por isto que o fomento
da I+D+i, a mellora da formación dos traballadores e xestores, e a promoción
comercial son claves para aﬁanzar as vantaxes competitivas do complexo
industrial do mar de Galicia.
Polo tanto, no ámbito do complexo industrial da pesca, o PSdeG aposta
decididamente polas estratexias de incrementos de produtividade e calidade
en Galicia (I+D+i e formación, aplicados na cadea de valor dos transformados
pesqueiros), como estratexia eﬁcaz para competir nuns mercados cada vez
máis globalizados.

Obxectivos
· Seguimento e regulación eﬁcaz dos mercados pesqueiros.
· Favorecer a recuperación de poder de negociación dos pequenos produtores.
· Promoción efectiva dos produtos pesqueiros galegos nos mercados.
· Favorecer que o complexo mar-industria ocupe unha posición forte na parte
superior da cadea do valor engadido como vía para afrontar con garantías a
crecente competencia internacional.
· Implementar o desenvolvemento de mecanismos de acreditación e
certiﬁcación que permitan efectua-la trazabilidade dos produtos pesqueiros,
para garanti-la súa calidade.
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Medidas
1.

Promoción dos produtos galegos.

2.

Mellora do tratamento das capturas a bordo e en terra.

3. Plan de utilización dos espazos portuarios que contemple equipamentos
que permitan a valorización das capturas.
4. Seguemento técnico do proceso de comercialización dos produtos
pesqueiros galegos.
5.

Organización das estruturas produtivas.

6. Información ó consumidor, e fomento do consumo de produtos pesqueiros
na dieta da xuventude.
7. Propostas de modiﬁcación das normas básicas de comercialización en
primeira venda, para favorecer a recuperación dos custes de produción.

4. Investigación e formación pesqueira
A formación no sector pesqueiro
A formación no sector pesqueiro é un elemento imprescindible para mellorar
a produtividade e condicións laborais dos seus traballadores, e poder competir
con vantaxes comparativas nos mercados internacionais. Unha formación
especíﬁca ás necesidades e condicións dos destinatarios, que fomente e
permita a necesaria evolución tecnolóxica a tódolos niveis da actividade de
aproveitamento dos recursos para ser competitivo.
I+D+i no sector pesqueiro
Apostar pola I+D+i é apostar polo desenvolvemento social e económico deste
país, e o desenvolvemento de Galicia descansa en boa parte no seu mar, polo
tanto Galicia debe ser o faro que deﬁna, coordine e guíe as líñas nacionais de
investigación mariña.
A ordenación e planiﬁcación de calquera proceso económico debe
basearse necesariamente nun coñecemento detallado dos recursos obxecto
de explotación. No caso da pesca, marisqueo e acuicultura, actividades que se
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sustentan sobre a explotación de recursos naturais renovables, esta información
é indispensable para deseñar e poñer en práctica políticas capaces de garantir
unha explotación sostible e rendible.

Obxectivos
· Potenciación da formación profesional pesqueira en Galicia.
· Articular un sistema formativo que favoreza unha maior e mellor mobilidade
profesional entre as actividades da pesca, mariña mercante, salvamento e
industrias en terra.
· Incremento na dotación, eﬁciencia e coordinación dos recursos destinados a
I+D+i mariña.
· Difusión e participación do sector na I+D+i pesqueira.
· Desenvolvemento de liñas estratéxicas de I+D+i que impulsen a competitividade
do sector pesqueiro galego.

Medidas
1.
Fomento da formación profesional e permanente dos traballadores
adaptada ás necesidades reais do sector.
2.

Fomento da I+D mariña e a súa difusión ó sector produtivo galego.

3. Realización de estudos destinados a mellorar o coñecemento da ecoloxía
e dinámica dos recursos mariños galegos.
4. O CETMAR será o centro de coordinación da investigación mariña,
tecnolóxica e de mercados en Galicia.
5. Fomento da cooperación ó desenvolvemento con países terceiros, realizada
en colaboración co sector pesqueiro galego.
6.

Difusión da cultura do mar na sociedade galega.

7. Destina-las instalacións portuarias sen utilidade pesqueira, mediante
convenios cos Concellos, a ﬁns turísticos, educativos e divulgativos da
actividade pesqueira.
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Protección dos recursos e do medio
Protección dos recursos
A capacidade produtiva das diferentes zonas da costa galega vén determinada
por diversas condicións ambientais, sociais, isto conleva unha alta variabilidade
na dinámica poboacional do recurso, capacidade produtiva, organización e
xestión da explotación. A política de protección dos recursos da Xunta non
atende a estas especiﬁcidades, impoñendo normas difíciles de cumprir tanto a
produtores como a comercializadores.
Protección do medio
A costa galega, e as Rías Galegas en particular, son os territorios coa
densidade poboacional máis alta de Galicia, que alberga tanto usos pesqueiros,
marisqueiros e acuícolas, coma usos industriais e residenciais. As rías son
ecosistemas sensibles, que nalgúns casos, debido a esta densidade poboacional
e de usos industriais, se atopan en perigo.
Fronte a elo, a Xunta non tivo unha política horizontal referente ós usos do
litoral, e incumpre a súa propia lexislación ambiental deixando ós cidadáns, ós
traballadores do sector do mar e ós promotores nunha situación de indefensión
e incerteza xurídica.
Por todo isto, é necesaria unha recuperación medioambiental das Rías,
Incluíndo a súa conca hidrográﬁca, priorizando a recuperación dos verquidos
urbanos e industriais, renovando e mellorando a rede de saneamento. E isto
require un marco legal, para a xestión eﬁcaz do medio mariño, que fomente o
desenvolvemento económico sostible, que contemple actuacións de rexeneración
do litoral, que elimine os verquidos, que reduza a incerteza xurídica e complexidade
competencial no litoral, que potencie o atractivo turístico e que se consolide
coma unha marca de Eco-calidade, para revalorizar e diferenciar os produtos
pesqueiros galegos tanto nos mercados nacionais coma internacionais.

Obxectivos
· Recuperación dos recursos mariños, integrando a dimensión biolóxica e
socio-económica.
· Rexeneración de espazos litorais e zonas produtivas mariñas, baseada na
planiﬁcación, xestión integral do litoral e control da calidade da auga e do
vento mariño.
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· Vertebrar un marco eﬁcaz para a xestión e planiﬁcación dos usos do litoral galego.
· Mellorar as normas e protocolos de inspección pesqueira.
Medidas
1.
Nova Lei de Ordenación Pesqueira de Galicia, que contemple un paquete
normativo que abrangue tódolos aspectos da actividade, dende a ordenación dos
recursos, ata a ordenación do litoral, o réxime sancionador e a representación
do sector, a través da regulación das distintas ﬁguras asociativas.
2. Plano de Ordenación e Avaliación dos caladoiros galegos, para obter un
coñecemento integral, ﬁable e cientíﬁco do estado dos recursos e do nivel de
esforzo que cada arte ou aparello realiza.
3. Elaboración dun plano de Usos do Litoral, e fomentar o desenvolvemento
das reservas mariñas.
4. Caracterización e seguimento ambiental das zonas produtivas e dos
recursos mariños.
5. Mellora das actuacións de inspección pesqueira e loita contra a
contaminación mariña.

Política social pesqueira
O sector pesqueiro rexistra unha tendencia de perda de actividade acompañada
dun deterioro das condicións socio-laborais que fan pouco atractiva a profesión
no mar e a falta de novas oportunidades de emprego para a xente moza.
Tense perdido emprego, que non se ten compensado con novas actividades.
As zonas costeiras dependentes da pesca e o marisqueo, como A Costa da
Morte, Ortegal, e poboacións pesqueiras das Rías Baixas, teñen maior nivel de
pobreza e desemprego que a media galega (sendo a media galega unha das
peores de España).
Estes resultados demostran que os gobernos autonómicos do PP, como
responsables da ordenación do sector pesqueiro galego durante os últimos 15
anos, non souberon utilizar os recursos ﬁnanceiros transferidos pola UE (IFOP,
Fondo social), para paliar a perda de emprego e calidade de vida nas zonas
dependentes da pesca.
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É ademais, no caso da muller traballadora do mar, onde a situación laboral
máis se ten deteriorado nos últimos anos, cunha forte redución no emprego.
Por todo isto, non só é necesario solucionar os problemas arrastrados dende
fai anos, senón tamén, afrontar os novos, favorecendo a integración dos novos
inmigrantes na pesca galega, evitando conﬂictividade e marxinalidade social.
Constitúe, polo tanto, un dos obxectivos prioritarios do Programa Electoral
do PSdeG, a diversiﬁcación da actividade económica, a mellora das condicións
sociolaborais e, en deﬁnitiva, da calidade de vida das comunidades pesqueiras.
A protección da vida humana no mar e nas actividades marítimo-pesqueiras
debe ser unha prioridade política para calquera goberno. Nos últimos tempos
en Galicia temos vivido episodios tráxicos, tanto pola perda de vidas humanos
como pola catástrofe que xerou a xestión do accidente do Prestige.
As políticas de prevención, sobre todo no referido á formación das xentes
do mar para evitar accidentes, foi un dos baleiros na xestión do goberno do
Partido Popular.
Na xestión da catástrofe do Prestige púxose de manifesto a falla de
coordinación entre os departamentos da propia Xunta de Galicia e entre estes e
o goberno central. A catástrofe agrandouse pola mala utilización da normativa
existente e a ausencia de criterio cientíﬁco-técnico na toma de decisións.
Obxectivos
· Mellorar as condicións laborais e de seguridade dos traballadores do mar.
· Fomento da incorporación da xente moza e da muller en actividades
innovadoras vencelladas ó sector do mar.
· Fomentar o acceso á propiedade dos barcos á xente moza.
· Actuar contra a tendencia na destrución de actividade na pesca, a través de
políticas de diversiﬁcación económica das comarcas costeiras de Galicia, co
obxectivo de paliar a redución nas posibilidades de pesca, propiciar un entorno
con maior protección socio laboral encamiñada á permanencia no sector, e a
creación de incentivos para fomentalo emprego nas actividades pesqueiras e
marítimas.
· Potenciación do desenvolvemento social e económico das comunidades
costeiras, en base á utilización sostible dos recursos naturais, ambientais,
tecnolóxicos, humanos e culturais endóxenos.
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Medidas
1.
Incrementa-la cobertura social do sector e mellora-las condicións
laborais.
2. Estudio para a creación dun seguro de «mal tempo» que garanta uns
ingresos mínimos ás embarcacións da baixura galegas que pola súa seguridade
estean obrigadas a permanecer en porto como consecuencia de condicións
metereolóxicas adversas.
3. Formación en prevención de riscos laborais e seguridade marítima. planos
de seguridade por zonas e artes.
4. Introdución de melloras substanciais na seguridade dos buques pesqueiros,
mediante o desenvolvemento de protocolos de autoprotección e a realización
de estudos para a instauración nos buques de sistemas activos de protección.
5. Dotarémonos dun novo protocolo de cooperación co goberno central
en materia de salvamento e loita contra a contaminación, demandando
tamén unha maior dotación en recursos humanos e materiais das Capitanías
Marítimas, para a inspección de buques e actualización e mellora dos sistemas
de comunicación e localización.
6. Instalación de sistemas de localización de buques por satélite e/ou por
medio de sinais radioeléctricas ás embarcacións de menos de 15 metros
de eslora entre puntais, por razóns de seguridade e control da actividade
pesqueira.
7. Realizaremos periodicamente exercicios de simulacro en materia de
salvamento e loita contra a contaminación.
8. Reformaremos a Lei de Gardacostas de Galicia, apostando por un servizo
público e de calidade.
9. Accións estratéxicas para a dotación de infraestruturas que favorezan a
competitividade do sector do mar, en particular, mellorando a integración dos
portos de Galicia coas comunidades costeiras.
10. Mantenza do emprego existente e fomento do emprego especializado
da xente da mar nos ámbitos da mariña mercante, a pesca, os portos e as
actividades anexas a través do estudo e posta en marcha dun plano Integral
de Formación Marítima, Pesqueira e Portuaria de Galicia, que permita a
diversiﬁcación das actividades e a mobilidade intersectorial dos traballadores
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en función da demanda de emprego.
11. Accións estratéxicas para desenvolver novas fontes de emprego e
desenvolvemento económico potenciando os valores turísticos e culturais das
comunidades pesqueiras galegas: Articulando planos de axudas e actuacións
para rehabilitar valores tradicionais das comunidades pesqueiras galegas,
rehabilitar o entorno marítimo das vilas pesqueiras: ediﬁcios, antigas instalacións,
ediﬁcacións singulares, e contemplando axudas para que os pescadores,
mariscadores, poidan participar en actividades complementarias que fagan
máis rendible a actividade pesqueira.
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O turismo: eixo estratéxico de desenvolvemento e
factor de reequilibrio territorial
O Turismo que é unha grande oportunidade de desenvolvemento, creación de
riqueza, benestar e emprego, está inmerso en profundas transformacións por
mor das:
· Modiﬁcacións nos gustos e motivacións dos turistas.
· Os cambios tecnolóxicos e no contorno institucional e organizativo.
· A necesidade de preservar o entorno medioambiental e cultural, como factor
esencial dun desenvolvemento.
En consecuencia, os destinos preferidos polo turista dependerán cada vez
máis, da conservación dun contorno medioambiental saudable e dos rasgos
de identidade cultural dos territorios onde se produza. Por iso, a elaboración
de estratexias de desenvolvemento sostible son a única vía para garantir a
continuidade da actividade turística, a mellora de resultados do sector e a
superación dos retos a afrontar nos vindeiros anos.
Neste novo entorno, a planiﬁcación e coordinación das actuacións, a
participación democrática na deﬁnición de obxectivos e o desenvolvemento das
capacidades de organización e intelixencia, constitúen elementos imprescindibles
para dar resposta ós desafíos e á agudización da competividade.
Galicia é un país con importantes recursos e atractivos turísticos onde
se produciu ó longo dos últimos anos un proceso de crecemento turístico
desordenado, carente de obxectivos a medio e longo prazo e sen unha estratexia
deﬁnida. Así ata 1997 non se aproba unha Lei de Turismo, que ainda hoxe non
se desenvolveu nos seus elementos esenciais de planiﬁcación e ordenación.
Por outra banda, o goberno galego non sitúa ó turismo no nivel institucional
que corresponde a súa importancia e potencial como sector económico, xa
que representa o 10% do PIB galego, renunciando a facer do turismo un eixo
estratéxico do desenvolvemento económico de Galicia.
A incapacidade da actual Xunta de Galicia para liderar o turismo na actuación
das Administración públicas, no ámbito Institucional e privado provocou unha
grande dispersión de esforzos, reducindo a súa eﬁcacia e resultados, por mor
da descoordinación na toma de decisións da promoción e desenvolvemento da
oferta turística.
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A actuación da Xunta de Galicia, nestes anos cualifícase de arbitraria e
subxectiva, ó carecer de información rigorosa e obxectiva para a análise da
situación real do sector, impedindo orientar o seu desenvolvemento futuro nun
contorno cada vez máis competitivo.
Os socialistas pensamos que non podemos seguir ancorados nunha forma
de xestión e promoción que non responde á realidade, que carece das políticas
necesarias para un desenvolvemento sostible á vista das transformacións na
demanda e nas tecnoloxías da comunicación e o transporte.
Por iso é necesario pensar na deﬁnición dunha estratexia que se fundamente
en tres eixos básicos: calidade dos produtos e servizos turísticos; a planiﬁcación,
cooperación e participación democrática do conxunto das entidades e axentes
do sector; e desenvolvemento e posta en valor das potencialidades e recursos
turísticos de Galicia.
Todo isto nun marco de actuación respectuoso co medio ambiente e
o territorio e coa identidade cultural e social do país que, ó mesmo tempo,
constitúen a base fundamental do seu atractivo turístico.
Pero adicionalmente, os socialistas queremos que o turismo sexa un factor
relevante de reequilibrio territorial entre o litoral atlántico e o interior de tal
xeito que dentro dunha estratexia de desenvolvemento integral poida contribuír
a revalorizar o mundo rural e a frear o proceso de despoboación que está a sufrir,
con grave risco de mantemento da paisaxe e da actividade agro-gandeira.
Neste senso, o turismo ten que ser unha alternativa de futuro que contribúa
decididamente ó desenvolvemento do interior de Galicia, que conta con
importantes recursos patrimoniais, naturais e socio-culturais susceptibles de
valorizar precisamente nun contorno que demanda, de xeito crecente, produtos
e servizos ligados á natureza, a cultura e o patrimonio.
Hoxe podemos constatar o enorme desfase entre os recursos turísticos
existentes e a pasividade do Goberno autonómico na creación de novos
produtos turísticos e a súa promoción e comercialización, que poderían
contribuír de modo importante á maior diversiﬁcación da nosa oferta turística e
a súa desestacionalización, xerando novos e máis amplos ﬂuxos turísticos.
Por último, temos que subliñar que a calidade do produto e dos
servizos turísticos pasa necesariamente pola formación do persoal, pola
profesionalización máis ampla do sector, capaz de entender o contorno e utilizar
as novas tecnoloxías.
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Obxectivos
· Considerar o valor estratéxico do turismo, como motor de desenvolvemento
e factor de reequilibrio territorial e base da política económica.
· Deﬁnir o posicionamento estratéxico de Galicia a medio e longo prazo
vencellado a criterios de calidade, sostenibilidade e singularidade, como
factores claves de competitividade, coa participación do sector.
· Integrar o conxunto de políticas públicas, impulsando a planiﬁcación e
cooperación cos destinos turísticos, especialmente co Norte de Portugal e o
fomento do turismo interior.
· Resolver as carencias en intelixencia, innovación e desenvolvemento,
diversiﬁcando a oferta con novos produtos para reducir a estacionalidade.
· Impulsar a formación profesional e universitaria no ámbito turístico.
· Crear estruturas de xestión e comercialización da oferta turística galega.
· Mellorar a accesibilidade de Galicia como destino turístico desde os principias
mercados turísticos nacionais e internacionais.
· Protexer ós usuarios turísticos e garantir os seus dereitos, coa información
turística como elemento esencial do proceso turístico e a súa coordinación nos
diferentes formatos.

Medidas
1.
Plano Estratéxico de Turismo de Galicia, que ordene e planiﬁque a
actividade turística, deﬁnindo as directrices e actuacións a desenvolver, coa
concertación de tódolos sectores da actividade turística e a coordenación das
administracións e a iniciativa privada.
2. Plano cuatrienal de competitividade do sector turístico que fomente
a cooperación empresarial e a integración no sistema produtivo local, que
contemple:
· Formación de empresarios e profesionais nos ámbitos das actividades
turísticas, en colaboración coas Cámaras de Comercio e Asociacións
Profesionais.
· Implantación e mellora das novas tecnoloxías no sector turístico, para
mellora-la xestión e comercialización dos distintos servizos turísticos.
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· Programas de internacionalización da empresa turística e de cooperación
exterior para facilitar novas perspectivas de negocio.
3. Comités de Coordinación interconsellerías e Interadministracións e
potenciación do Consello Galego de Turismo.
4. Creación de produto e marca diferenciadora, con reasignación de recursos
e estratexias de branding turístico que eviten o solapamento nos mercados.
5. Rede de Cidades con Patrimonio-Histórico de Galicia e impulso dos destinos
turísticos galegos en redes nacionais e internacionais, especialmente co Norte
de Portugal.
6. Conexión directa, a través da rede portuaria e aeroportuaria de Galicia, cos
principais mercados turísticos internacionais.
7. Desenvolvemento das profesións turísticas, universitarias e técnicas, e a
formación do conxunto do sector turístico, para acadar standars de excelencia.
8. Combater a competencia desleal dos establecementos turísticos, con maior
inspección turística.
9. Valorización do turismo interior co seu patrimonio ambiental, cultural,
gastronómico, folclórico e paisaxístico e programas especíﬁcos para cidades,
rural e litoral.

Partido dos Socialistas de Galicia

159

Programa de Goberno · Eleccións xuño 2005

Un comercio moderno e competitivo, comprometido co
benestar dos consumidores e a cohesión de Galicia
A actividade comercial é un bo indicador do progreso dun país e da calidade de
vida das persoas, xa que como mecanismo de intermediación entre a produción
e o consumo proveenos de bens e servizos.
O comercio representa un subsector estratéxico por contribuír nun 12% ó
valor engadido bruto de Galicia e nun 16% á creación de emprego, maiormente
feminino.
Por outra parte, é o substrato da Galicia emprendedora e facilita a
vertebración de pobos e cidades, especialmente nas zonas rurais e dispersas.
Por isto, no marco dunha nova estratexia de desenvolvemento económico
para Galicia, un dos retos da converxencia, con Europa e con España, consiste en
mellorar e incrementar a actividade comercial galega.
Unha actividade que, hoxe en día, presenta unha taxa de crecemento da
metade que en España e un peso especíﬁco dous puntos inferior.
Polo tanto é preciso o seguimento da súa evolución, por mor das
consecuencias que se derivan no ámbito social e económico, xa que esta
actividade, inmersa na economía globalizada, está experimentando grandes
transformacións na súa estrutura, coa aparición de novos formatos e novos
hábitos de compra, que poñen en perigo o comercio tradicional galego.
Pero o Goberno galego, a pesar de contar con competencias plenas, non
abordou a ordenación nin a planiﬁcación do comercio interior, levándonos
a actual situación de incerteza e de eivas estruturais, que condicionan o
desenvolvemento da actividade comercial.
O compromiso socialista cun tecido comercial galego, moderno,
profesionalizado e competitivo, lévanos a impulsar actuacións para equilibrar os
factores que hoxendía diﬁcultan o seu desenvolvemento como son:
· Os déﬁcits en materia de infraestruturas de comunicación e de implantación
das TIC.
· Os problemas de microlocalización e de xestión de compras para
desenvolver economías de escala.
· Os baleiros na formación comercial.
· A atomización empresarial, consecuencia da dispersión poboacional.
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A concentración da demanda nas provincias máis poboadas, Coruña e
Pontevedra, por mor do retroceso poboacional, do 2,5%, fronte ó aumento do
10% en España.
Unha renda familiar bruta dispoñible per cápita, 14 puntos inferior á media
nacional, non de balde somos a 5ª comunidade con menor renda.
Unha menor capacidade de gasto, 10% inferior á de España, que se
concentra en bens básicos e reduce o consumo, pois máis da metade das
familias galegas teñen diﬁcultades para chegar a ﬁn de mes.
Por isto, os socialistas asumimos, nun novo tempo para Galicia, a
prioridade de ordenar o comercio interior galego, xa que en ningún outro
sector, como no da distribución comercial, coexisten con tanta claridade os
grandes e pequenos operadores.
Así, nun mesmo espazo actúan empresas multinacionais, pequenas,
medianas e familiares e incluso unipersonais, é dicir autónomos.
E queremos abordar o comercio, dende a concertación coas partes
afectadas, nun diálogo estable e permanente con tódolos axentes comerciais,
as asociacións de empresarios e cámaras de comercio, os axentes sociais e os
propios concellos pola súa repercusión na ordenación urbanística, como base
de toda actuación.
Un comercio galego ordenado, cunha relación equilibrada nos formatos de
distribución, para evitar incertezas e situacións de predominio no mercado que
diﬁcultan a competencia e contribúen a incrementar a inﬂación, prexudicando
a provedores e consumidores na ﬁxación de prezos, e que evite a desaparición
do comercio tradicional.
Todo isto conﬁgura o compromiso socialista cun modelo de comercio,
moderno, profesionalizado, competitivo, con redes de cooperación
intercomercial, respectuoso cos dereitos dos consumidores e coas condicións
de competencia.
Un novo goberno que analice as necesidades do sector, sen arbitrariedade
na implantación das áreas comerciais, nin prexudicar ó pequeno comercio, nin a
cantidade e calidade do emprego.
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Obxectivos
· Deﬁni-lo modelo de comercio da nosa comunidade, para evitala incerteza e a
arbitrariedade.
· Garantir que o consumidor teña, de xeito ordenado e equilibrado, unha oferta
comercial ampla e de calidade.
· Regular os horarios comerciais, facéndoos compatibles coa vida familiar e
laboral, xa que maior horario non é sinónimo de maiores vendas, nin de mellor
emprego, nin de máis produtividade.
· Organizar ordenada e equilibradamente os formatos comerciais de xeito que
posibilite a súa compatibilidade cos valores sociais que representa o pequeno
comercio.
· Facilitar ó pequeno comercio os instrumentos e apoio necesario para a súa
modernización, fortalecendo a súa capacidade competitiva.
· Mellorar a capacidade loxística do pequeno comercio e reequilibrar as
condicións da competencia.
· Incentiva-lo asociacionismo comercial.
· Moderniza-lo comercio rural e revitalizar a actividade comercial das cidades.
· Mellora e sostenibilidade do comercio ambulante, cunha regulación e
inspección eﬁcaz que, dende a colaboración cos concellos, permita o seu
desenvolvemento, con garantías para os consumidores e no marco dunha
competencia leal.
· Colaborar cos municipios no desenvolvemento ordenado do comercio.
· Promover no comercio, a utilización das novas tecnoloxías da información e
o coñecemento.
· Mellorar a formación do persoal do comercio, para a adopción de novas
formas e métodos de xestión e o incremento da produtividade.
· Estimular as melloras organizativas e de xestión, para ter capacidade de
reacción ante os novos formatos comerciais emerxentes.
· Impulsa-la revitalización urbanístico comercial dos centros históricos
urbanos.
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· Potenciar a relación entre comercio e turismo con produtos propios e
especializados.
· Dinamizar os recintos feirais galegos.
· Posibilitar a máis ampla participación do sector comercial na elaboración de
estratexias e políticas comerciais.

Medidas
1.
Lei de Ordenación do Comercio de Galicia, que afronte a planiﬁcación
do comercio galego dende as necesidades e retos actuais, coa regulación de
horarios, a implantación de novos formatos, a sustentabilidade do comercio
ambulante, a colaboración cos concellos e a inspección comercial.
2. Atlas Comercial de Galicia, que reﬂicta as necesidades comerciais de
Galicia, planiﬁque as instalacións comerciais e oriente as estratexias de
actuación. Este atlas contemplará o grao de concentración empresarial, as
demandas da poboación, as superﬁcies dos establecementos, as distancias
entre centros comerciais e a súa facturación anual, para evitar o monopolio na
cota de mercado e a asﬁxia do pequeno comercio.
3. Creación do consello Galego de Comercio con representación equilibrada
dos axentes económicos e sociais vencellados á actividade comercial e das
administracións implicadas, co obxecto de participar na deﬁnición das políticas
en materia de comercio.
4. Establecemento do Observatorio do Comercio galego, que faga un
seguimento permanente do sector.
5. Elaboración dun Plano Integral de Fomento do Comercio galego, dirixido
a tres aspectos fundamentais:
· En primeiro lugar o fortalecemento da actividade comercial urbana e rural,
modernizando os mercados, dinamizando os recintos feirais, apoiando os
centros comerciais abertos e os eixes comerciais e cooperando cos concellos
con liñas de axudas para a revitalización urbanística comercial.
· En segundo lugar o fomento do asociacionismo e a cooperación comercial,
coa creación de centrais de compras que xeren economías de escala, coa
implantación de redes informáticas e loxísticas, impulsando o uso das TIC
como factor da modernización do sector comercial.
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· En terceiro lugar o impulso da formación do persoal e da calidade dos
establecementos para mellorala produtividade.
6.

Elaboración dun Plano Galego de Formación Comercial.

7. Establecemento de Puntos de Asesoramento e Inicio de Tramitación (
PAIT), para a creación telemática de sociedades que permitan simplifíca-los
trámites.
8. Establecemento de boniﬁcacións, para eliminalas barreiras ﬁnanceiras da
implantación de novas PEMES.
9.

Creación dun rexistro de vendedores en prazas de abastos.

10. Creación dunha rede de técnicos locais e comarcais de comercio nas
distintas cidades e comarcas galegas, en cooperación cos municipios e entidades
provinciais como medio de apoio e dinamización do sector no territorio.
11. Impulsar a elaboración de planos municipais e comarcais de ordenación
comercial a través dun programa de apoio técnico e ﬁnanceiro especíﬁco, tanto
no seu deseño como na súa implantación.
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Autónomos

Os traballadores autónomos representan un piar fundamental no tecido
económico e social das economías europeas e moi destacado na economía
galega, polo seu potencial económico e forte repercusión no PIB.
A actividade dos autónomos conforma un sector en permanente
transformación, adaptándose de cotío ós desafíos do mercado e afrontando con
grandes esforzos estes cambios.
Froito da crecente externalización da produción das empresas e da
terciarización da economía, tense producido a aparición de novas profesións e
unha eclosión de traballadores autónomos.
Por isto a ﬁgura do autónomo é xeradora de riqueza e unha oportunidade
de emprego, nos tempos de bonanza e moi especialmente nas épocas de crise.
Os socialistas, somos coñecedores dos problemas que sofren os autónomos
e sabemos que é necesario adoptar iniciativas políticas que dean resposta ás
demandas dun colectivo, que se caracteriza por unha gran dispersión no abano
da actividade económica.
Pola súas especiais características, son traballadores que non perciben un
salario, senón que a súa renda provén do beneﬁcio potencial da súa actividade
económica. Comparten, pois, a dualidade de ser empresarios e ó mesmo tempo
traballadores.
Coa aparición dos autónomos dependentes, que prestan servizos a varias
empresas, tense aumentado esa complexidade.
Por isto requiren dun tratamento global na solución das demandas, pois a
súa complexidade e diversidade, provoca diﬁcultades particulares, que deben
ser analizadas para mellorar a súa situación económica e social.
Na actualidade, tras un amplo debate ó redor da regulación e homologación
dos dereitos dos traballadores autónomos, tanto en España como no seo da U.E.,
estase abordando polo actual Goberno de España a elaboración do Estatuto do
Traballador Autónomo, coa participación das organizacións de traballadores
autónomos, para que as medidas que se adopten respondan ás necesidades
reais dos mesmos.
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Un estatuto dos autónomos, con rango de Lei, como norma básica de
dereitos e obrigas, civis, laborais e mercantís.
Pero tamén no marco das competencias da Comunidade Autónoma, se
deben adoptar medidas complementarias, que vaian na mesma dirección.
Por isto os socialistas galegos que queremos contribuír á defensa dos dereitos
dos autónomos, impulsaremos medidas, que faciliten a aplicación do próximo
estatuto e permitan atender mellor ás demandas dos autónomos galegos.
En materia de Relacións Laborais:
· Incorporando os autónomos ós planos de formación e inserción
profesional.
· Adaptando e aplicando a súa actividade as normas de prevención de riscos
laborais.
· En materia de Fomento do emprego autónomo.
· Un marco ﬁnanceiro favorable ás traballadoras e traballadores
autónomos.
· Programa especíﬁco de microcréditos para autónomos.
· Boniﬁcacións para a implantación de novos autónomos.
· Fomento do traballo autónomo no medio rural, diversiﬁcando a actividade
e prestando servizos ó sector agrícola, gandeiro e pesqueiro.
· Potenciación do asociacionismo económico con fórmulas de cooperación
para a produción e a distribución de bens e servizos.
· Promoción do asociacionismo autónomo
· Eliminación de obstáculos por razón de xénero.
· En materia de Eliminación de trabas administrativas Portelo único na
xestión, simpliﬁcación e asesoramento de trámites administrativos.
· Creación de oﬁcinas integradas no IGAPE.
· Representación nos órganos consultivos, especialmente no CES
· En materia de mellora da competitividade e calidade.
· Facilitar o acceso as novas tecnoloxías.
· Plan de renovación e ampliación de equipos informáticos.
· Promover a xestión integral en sistemas de calidade.
· Facilitar a protección de datos persoais.
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Financiamento autonómico

Suﬁciencia e equidade
A reforma do ﬁnanciamento autonómico recollida na Lei 21/2001, de 27 de decembro,
con entrada en vigor en xaneiro do exercicio 2002, pode cualiﬁcarse de fracaso.
Apenas transcorreron dous anos de vixencia e practicamente tódalas comunidades
autónomas esixiron xa a súa reforma ou modiﬁcación, ante as insuﬁciencias e
déﬁcit contabilizados na sanidade e tamén nas administracións xerais.
Sen dúbida, existen inercias importantes que diﬁcultan o exercicio da
responsabilidade ﬁscal en comunidades acostumadas a gobernar na práctica
con transferencias e subvencións, circunstancia que subvalorou ou non
considerou os efectos positivos asociados á ampliación de tributos cedidos e
compartidos, así como á mellora na súa capacidade normativa. En todo caso,
non se corrixiron de novo as desigualdades ﬁnanceiras entre comunidades forais
e de réxime común, non se apreciaron os problemas de insuﬁciencia dinámica
que xera o deseño aprobado e ademais non se analizaron as consecuencias
económicas derivadas da ampliación da Unión Europea.
Obxectivos
Para isto proponse como obxectivos básicos nesta materia corrixir, superar
e eliminar os obstáculos que se acaban de mencionar. Para reforzar a
estabilidade política e institucional do sistema, para establecer novos deseños
na solidariedade persoal e territorial, para aumentar e racionalizar os recursos
destinados á sanidade, para priorizar os fondos europeos, para mellorar a
eﬁciencia na xestión, para reforzar as infraestruturas físicas e tecnolóxicas,
para primar o gasto en educación e en I+D+I, para recortar os custes e o
despilfarro do clientelismo municipal, para deseñar unha administración máis
áxil, racional e eﬁciente.

Medidas
As reformas que se propoñen no sistema de ﬁnanciamento subxacen á
construción dunha España profundamente democrática, profundamente
descentralizada e ademais activa na construción do proxecto europeo. Neste
sentido, a Xunta de Galicia defenderá:
· Corrixir os factores de inestabilidade política e institucional do proceso
autonómico.
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· Converter o Senado en verdadeira Cámara de representación territorial e en
espazo político estable para a proposta, o debate, a negociación e o acordo.
· Potenciar a Conferencia de Presidentes ós efectos de propoñer e impulsar
ideas, proxectos e obxectivos comúns.
· Aproximar o ﬁnancicamento entre comunidades forais e de réxime común.

Establecer novos deseños para a solidariedade
Para isto é necesario realizar axustes e reformas periódicas do sistema,
ós efectos de analizar, e no seu caso corrixir, o Fondo de Suﬁciencia, ante
o desigual peso relativo que teñen os tributos cedidos e compartidos nas
distintas comunidades autónomas, así como tamén ante a súa diferente
capacidade e dinámica recadatoria.
Proponse tamén un novo deseño que mellore e faga efectivas as
Asignacións de Nivelación en sanidade e educación, así como para
compensar a previsible e gradual redución dos fondos europeos mediante
aumentos e aplicacións intelixentes do FCI. Estos incrementos e destinos
estarían fundamentados en acordos básicos entre a Administración central
e as comunidades autónomas, para garantir a efectividade de proxectos
estratéxicos (infraestruturas, educación, investigación, tecnoloxías, etc.)
evitando así a súa anterior distribución en obras menores de corte clientelar.

Financiamento da sanidade
Proponse mellorar o ﬁnanciamento sanitario a través dos axentes que
interveñen, utilizan e ﬁnancian o sistema. Xa sexa aumentando os ingresos
mediante contribucións estatais e autonómicas vía impostos compartidos
(subindo o imposto sobre o tabaco e afectando tódolos recursos adicionais
á sanidade, reducindo determinados beneﬁcios ﬁscais do IRPF e facendo o
mesmo a través do índice de evolución) xa facendo máis eﬁciente a xestión e o
control do gasto, sobre todo en materia de contratación e gasto farmacéutico,
así como racionalizando e mellorando a equidade no que atinxe á actual
participación do usuario no ﬁnanciamento da farmacia.

Equidade, eﬁcacia e transparencia
Conseguir maiores ingresos a través dun proceso de simpliﬁcación e
racionalización do sector público institucional da comunidade autónoma. Neste
sentido, analizarase a eﬁciencia e utilidade social das axencias, fundacións,
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entes, organismos e sociedades mercantís vixentes, ós efectos de eliminar ou
corrixir o seu deseño axustando os recursos empregados ós ﬁns e obxectivos
que se pretenden conseguir.
As taxas e prezos públicos cubrirán o custe de actividade e servizos
realizados. Ademais, modiﬁcaranse as boniﬁcacións ﬁscais en termos de
equidade, eliminando aqueles que operan en sentido contrario á mesma.
Tódalas subvencións serán transparentes e regradas, o que obrigará
a corrixir, revisar ou eliminar aquelas axudas, subvencións e convenios
fundamentadas nunha regulación insuﬁciente, na opacidade, as destinadas a
ﬁnanciar competencias exclusivas doutras Administracións públicas ou ben
porque carecen de interese social.
Ampliarase e reforzará a capacidade de xestión, control e inspección
tributaria da comunidade autónoma, potenciando a coordinación e colaboración
institucional, así como potenciando o intercambio de información entre
Administracións que utilizan impostos compartidos.

Unión Europea e ﬁnanciamento autonómico
A incorporación de Galicia ó proxecto europeo en 1986 situou a facenda
autonómica nun novo sistema de relacións orzamentarias que debe ser obxecto
de especial atención. A Comunidade Autónoma en ningún momento examinou
o impacto do proceso de ampliación nin ﬁxou a súa posición nos debates sobre
a política ﬁscal no futuro da Unión Europea así como a evolución dos ingresos
e gastos comunitarios.
Carente dun enfoque estratéxico e de un posicionamento institucional, a
Xunta de Galicia mantivo unha actitude pasiva e comportouse como unha mera
beneﬁciaria de fondos europeos. Esta visión limitada, escasamente consciente
do seu valor e funcionalidade, impediu unha articulación coherente de
instrumentos ﬁnanceiros a disposición da comunidade, distanciou á sociedade
civil dos programas comunitarios e desembocou nun uso ineﬁciente dos fondos
europeos que debe corrixirse.

Obxectivos
· As relaciones ﬁnanceiras coa Unión Europea deben formar parte relevante da
axenda das institucións autonómicas.
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· A Unión Europea debe dispoñer de recursos suﬁcientes para crear valor
engadido que posibilite o cumprimento dos seus obxectivos, en particular, o seu
desenvolvemento sostible e a política de cohesión.
· O ﬁnanciamento da Unión Europea debe ter un carácter equitativo, os seus
ingresos deben basearse crecentemente na renda dispoñible e na capacidade
económica dos contribuíntes.
· A Unión Europea deberá contar con impostos propios no futuro sen que isto
supoña un incremento da imposición ﬁscal no ámbito europeo nin un impacto
negativo sobre o ﬁnanciamento autonómico.
· A Unión Europea evitará a competencia dañina no ámbito ﬁscal entre os Estados
membros e institucións con competencias ﬁscais no seu interior, impedindo o
dumping ﬁscal.
· Favorecerase o pleno aproveitamento do mercado interior por parte das
empresas e produtores galegos, en particular, por parte das PEMES.
· A formación da vontade do Estado debe abrirse sobre estes temas á
participación autonómica.
· As decisións ﬁnanceiras no ámbito europeo deberán basearse en estatísticas
reais e ﬁables.
· Nas perspectivas ﬁnanceiras para o período 2007-2013 Galicia deberá manterse
como obxectivo número 1 ós efectos de alcanzar os niveis máis altos de acceso
ós fondos estruturais, terase en conta o efecto estatístico da ampliación na
ﬁxación do saldo ﬁnanceiro para España e manterase o esforzo destinado á
política de cohesión.

Medidas
1.
A Xunta de Galicia presentará un Libro Branco sobre o futuro da Facenda
Europea que será remitido ó Parlamento.
2. Os orzamentos da Comunidade Autónoma conterán un informe no que
detallarán os estados ﬁnanceiros dos fondos europeos.
3. A Oﬁcina Orzamentaria do Parlamento de Galicia seguirá en tempo real a
evolución da acción orzamentaria autonómica e facilitará información sobre o
acceso e xestión dos fondos comunitarios.
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4. A Oﬁcina de Avaliación das Políticas Públicas do Parlamento elaborará
periodicamente informes sobre a utilización dos fondos comunitarios.
5. A nova Xunta de Galicia defenderá que a Unión Europea promova as medidas
de coordinación ﬁscal necesarias para que as PEMES poidan aplicar nas súas
operacións no mercado interior as regras formais de imposición do seu Estado
de residencia e –ouvidos os interlocutores sociais- valorará a posibilidade de
ofrecer a candidatura da nosa Comunidade Autónoma como experiencia piloto.
6. A nova Xunta de Galicia defenderá o establecemento dunha base consolidada
común para o imposto de sociedades no ámbito da Unión.
7. A Nova Xunta de Galicia defenderá unha reorientación do gasto agrario da
Unión Europea a favor do desenvolvemento rural e das explotacións pequenas e
medianas así como dos agricultores profesionais.
8. Recabar do Estado a articulación institucional da participación das
comunidades autónomas nos procesos de decisión relativos ós ingresos e
gastos da Unión Europea.
9. A Xunta de Galicia elaborará estudos para avaliar o impacto rexional das
novas iniciativas de ﬁnanciamento europeo.
10. O Instituto Galego de Estatística axustará os seus procedementos ás
esixencias estatísticas derivadas da gobernanza española e europea.
11. A Xunta de Galicia cooperará co Goberno do Estado ó obxecto de culminar
a negociación das perspectivas ﬁnanceiras para o período 2007-2013 durante o
ano actual, de acordo cos obxectivos enunciados, e dará conta ó Parlamento da
súa actuación.
12. A Comunidade Autónoma promoverá a participación crecente das
institucións, empresas e membros da sociedade civil galega en programas da
Unión Europea.

As Caixas de Aforro e o sistema ﬁnanceiro galego
As institucións ﬁnanceiras desempeñan un papel fundamental dentro da
actividade económica. É necesario que a Xunta contribúa a que Galicia dispoña
de entidades ﬁnanceiras arraigadas, plenamente competitivas e que teñan os
seus centros de decisión no noso país.
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As caixas de aforro forman parte do núcleo do sistema ﬁnanceiro galego,
son fundamentais para o desenvolvemento económico e social de Galicia,
desempeñan unha función dinamizadora da economía, xestionan máis da
metade do aforro xerado en Galicia, dispoñen duns satisfactorios índices de
solvencia, eﬁciencia e capitalización, e desenvolven unha xestión empresarial
competente e profesional.
As caixas han de seguir na liña de optimizar a súa eﬁcacia e a súa
rendibilidade.
Galicia necesita dispór de institucións ﬁnanceiras ﬁrmemente comprometidas co desenvolvemento económico do país, capaces de ofrecer, nas
mellores condicións, os recursos que as nosas empresas necesitan e facer fronte
ós desafíos e ás oportunidades dun sistema ﬁnanceiro cada día máis dinámico,
innovador e competitivo.
A necesidade de conﬁanza por parte dos axentes económicos na solvencia
das institucións ﬁnanceiras, fai que a política ﬁnanceira da Xunta non deba
limitarse a veriﬁcar os criterios de eﬁcacia e competitividade. Sendo precisa,
unha adecuada regulación e unha supervisión atenta, profesional e eﬁciente,
que a Xunta de Galicia exercerá de acordo coas súas competencias e en
colaboración co Banco de España.
En virtude destas competencias e dada a gran importancia que en Galicia
alcanzaron, no ámbito ﬁnanceiro, as caixas de aforros; a función supervisora da
Xunta ten unha clara responsabilidade.
O réxime xurídico das caixas defíneas como entidades nas que o seu
obxecto é exercer a súa actividade ﬁnanceira en beneﬁcio do conxunto da
colectividade. Isto non constituíu unha diﬁcultade, senón unha importante
vantaxe, para realizar unha labor caracterizada pola competitividade económica,
a profesionalidade empresarial e a rendibilidade social.
Os socialistas entendemos ás caixas de aforro como institucións ﬁnanceiras
que serven ó conxunto dos cidadáns, e consideramos que debe estimularse a
súa consolidación empresarial, dentro do sistema ﬁnanceiro e nun contorno
altamente competitivo. Esta consolidación producirase cobrando unha maior
dimensión a través do seu crecemento pola vía da actividade ﬁnanceira, de forma
que gañen capacidade para participar de forma activa nos planos estratéxicos
para Galicia, mantendo á vez os necesarios graos de garantía e solvencia.
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Implicación cos sectores estratéxicos da economía de Galicia
Os socialistas propiciaremos a función dinamizadora da economía galega
das caixas, as cales deben de ser a primeira fonte dos recursos económicos
necesarios para impulsar o desenvolvemento dos sectores produtivos claves da
nosa economía. Fomentaremos que as caixas sexan un referente como axentes
dinamizadores da economía galega e un factor integrador dos diferentes sectores
económicos co ﬁn de alcanzar maiores cotas de competitividade e emprego.
Desenvolvendo novos convenios de colaboración coas caixas de aforro
e outras entidades de crédito, creando mecanismos estables de vinculación
entre a Xunta e as caixas de aforros, de maneira que estas incrementen os
recursos ﬁnanceiros a disposición das necesidades de ﬁnanciamento do
sistema produtivo galego.
Reforzando a presenza das corporacións industriais das caixas na economía
galega, abordando proxectos de viabilidade económica e comprometida co
desenvolvemento dos nosos recursos humanos e materiais.
Facilitando a incorporación das caixas de aforro ós programas de
ﬁnanciamento de proxectos innovadores, dende a modalidade de capital
semente á de capital-risco, a través da subscrición de convenios sectoriais coa
Xunta de Galicia.
Intensiﬁcando a presenza das caixas no ﬁnanciamento das familias e as
pequenas e medianas empresas, de modo que poidan contribuír a facilitar
as condicións de acceso á vivenda, iniciación de negocios e actividades
empresariais e creación de emprego por parte dos colectivos máis desatendidos
polo actual goberno de Galicia, como xente moza, mulleres ou inmigrantes.
Contribuíndo ó ﬁnanciamento especializado de investimentos e á
provisión de servizos ﬁnanceiros especíﬁcos ás corporacións locais e ós
organismos públicos.
Promovendo mecanismos de cooperación ás caixas de aforros para
lograr unha maior eﬁcacia da súa presenza naqueles proxectos empresariais
e de ﬁnanciamento de infraestruturas no que a conxunción de recursos e
estratexias permita optimizar a eﬁciencia.

Intensiﬁcación da responsabilidade social corporativa
Os socialistas promoveremos iniciativas para manter a súa natureza
fundacional e fomentar os obxectivos de responsabilidade social na dirección
estratéxica e na xestión.
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Exercendo as competencias da Xunta en relación coa regulación dos
órganos de goberno, para aumentar a competencia, independencia, estabilidade
e boa conduta dos órganos de goberno.
Potenciando a súa ﬁnalidade social e solidaria, e establecendo criterios de
actuación empresarial éticos e socialmente responsables.
Determinando que nos órganos de goberno se inclúa unha representación de
entidades da sociedade civil e comprobando as porcentaxes que efectivamente
lles corresponde.
Adaptando a representación das asembleas xerais, dos consellos de
administración e das comisións de control na xestión das mesmas.
Encadrando a actuación dos órganos de goberno en códigos de boas
prácticas empresariais, establecendo normas de bo goberno que incidan na
función social das caixas.
Fomentando a responsabilidade social na dirección estratéxica e na
xestión das caixas, potenciando a súa ﬁnalidade social e solidaria con pautas de
actuación empresarial éticas e socialmente responsables.
Establecendo criterios de responsabilidade social na información que sobre
a actividade inversora e de xestión as caixas teñen que remitir periodicamente
á Xunta, así como na elaboración dun informe anual de goberno corporativo.
Reforzando as funcións de control e auditoría da Comisión de Control, así
como a regulación das comisións de inversións e de retribucións.

Impulso da obra social
Os socialistas galegos defenderemos a natureza social e o interese público das
caixas de aforros. Conciliaremos a natureza social e a autonomía de xestión
das caixas de aforros coa responsabilidade das Administracións públicas e os
intereses colectivos a que estas deben responder na súa actuación. Impulsaremos,
para iso, unha obra social e cultural inspirada en principios de solidariedade e
transparencia e constantemente adaptada ás novas demandas sociais.
Establecendo normativamente un mínimo obrigatorio das dotacións á
obra social, acorde coa efectiva xeración de fondos das caixas e atendendo ás
súas necesidades de capitalización.
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Orientando a actuación da obra social, de maneira que se destine
efectivamente a cubrir as necesidades reais, sociais e culturais do seu entorno,
inspirada nos principios de solidariedade e transparencia máis adaptados ás
novas demandas sociais.
Priorizando, entre os obxectivos da obra social das caixas un apoio especial
ós proxectos relacionados co medio ambiente, a infancia e a terceira idade.
Institucionalizando un Balance Social de cada caixa, que máis alá da obra
social estricta, realice unha exposición continuada das achegas da entidade ó
desenvolvemento económico e social de Galicia.
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Territorio e medio ambiente: bases para o
desenvolvemento sostible
Situación territorial de Galicia
Despois de dezaseis anos de goberno do Partido Popular, Galicia encóntrase cada
vez mais inmersa nun profundo proceso de desvertebración e desestruturación
territorial que leva aparellada unha perda continuada de competitividade en
amplas zonas do país e unha fractura na cohesión social. A dinámica produtiva
e demográﬁca, e polo tanto o desenvolvemento territorial, caracterízanse por:
a) un crecemento económico desequilibrado a nivel espacial que nas rexións
urbanas e no litoral xera procesos segregadores de concentración e exclusión,
e nos ámbitos rurais non é quen de ﬁxar a poboación ; b) a desertización e o
despoboamento do medio rural interior; c) a conxestión das cidades e da franxa
litoral occidental; d) a indiscriminada e desordenada ocupación do solo e o caos
urbanístico; e) a desigual, arbitraria e deﬁciente dotación de servizos e bens
públicos de cara os cidadáns.
En deﬁnitiva, un proceso de desenvolvemento que conleva unha
ineﬁciente e descoordinada utilización dos recursos e un desaproveitamento
do potencial de crecemento endóxeno de Galicia; que provoca a creba social no
medio urbano e un grave decaemento do mundo rural, por unha banda, e unha
fractura demográﬁca e de mobilización de recursos entre a Galicia litoral e a
Galicia interior, por outra. Coa consecuencia dunha desigualdade crecente de
oportunidades, que impide que tódalas persoas, familias, e colectivos poidan
desenvolver libre, plena e de forma igualitaria o seu proxecto de vida.
Historicamente, a poboación galega medrou moi a modo. A este lento
incremento hai que engadir a gran dispersión nun número moi elevado de
núcleos, a concentración maioritaria da poboación na zona costeira occidental e
a aceleración da concentración urbana arredor das cidades grandes e medias.
En termos de dispersión, en Galicia atópanse o 50% dos núcleos de
poboación que hai en España. E posto que o custo dos servizos de carácter
social así como o dos investimentos en equipamentos non son o mesmo nun
contorno de poboación concentrada que nun de poboación dispersa, o proceso
demográﬁco anterior e a falla de políticas públicas de cohesión territorial
levaron a unha desvertebración e fractura clara do país a nivel dotacional e máis
a nivel social.
O mundo rural galego, que constitúe máis do 80% do territorio,
experimentou en cincuenta anos unha transformación radical. A escasa

176

Partido dos Socialistas de Galicia

Programa de Goberno · Eleccións xuño 2005

rendabilidade das explotacións provocou o abandono do seu medio da maioría
da poboación activa agraria. O éxodo masivo cara ás cidades, e das actividades
do campo cara á industria e os servizos, deixou o medio rural nunha situación na
que non só as familias, senón a paisaxe e un valioso patrimonio experimentaron
unha gran transformación e un importante abandono.
Por outro lado, a estrutura demográﬁca de Galicia, danada gravemente
pola emigración, resultou moi avellentada, dramaticamente no interior rural e
de modo moi importante mesmo na Galicia urbana. Neste contexto, o ritmo de
renovación xeracional non é suﬁciente para que esta estrutura poboacional
cambie a curto prazo, polo que todo indica que continuará o crecemento
vexetativo negativo e o aumento do avellentamento.
De feito no ano 2.002 a taxa bruta de mortandade superou en mais de
tres puntos a taxa bruta de natalidade no conxunto de Galicia (un 7,1 fronte un
10,3), circunstancia que se agrava extraordinariamente nas comarcas e concellos
do interior.
Pola súa parte, as cidades máis importantes da nosa Comunidade
Autónoma continúan na longa fase de concentración urbana, agora inmersas
nun proceso de periurbanización e metropolización. Asistimos nos últimos
lustros a un desenvolvemento urbano caracterizado pola descentralización,
pola difusión do crecemento residencial que se expande sobre o territorio
transcendendo o ámbito municipal dos concellos urbanos e outorgando ós
espazos periféricos un forte dinamismo.
Este tipo de crecemento urbano que se está producindo en Galicia,
marcado pola suburbanización, vén caracterizado por un irracional uso do solo
e un importante impacto ambiental. As conurbacións están crecendo de maneira
desordenada, simultaneando a excesiva conxestión e densidade das cidades coa
indiscriminada dispersión da ocupación do territorio suburbanizado.
A falla de previsión e ordenamento permitiron que as áreas
metropolitanas e urbanas medraran de xeito desordenado. Nos últimos anos,
os municipios periféricos concentraron toda a dinámica do crecemento urbano.
Este proceso motivou, sen ir mais lonxe, que o aumento desmesurado do tráﬁco
diario nos accesos radiais ás cidades se teña convertido nun desafío diﬁcil de
resolver de cara ó futuro desenvolvemento da maioria dos grandes nucleos
urbanos galegos.
Todo este dinamismo das cidades galegas e do seu contorno inmediato,
tanto a nivel urbanístico coma demográﬁco, vén acompañado dun proceso de
desenvolvemento económico desequilibrado territorialmente co progresivo
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afundimento demográﬁco da Galicia rural. Neste senso, o proceso de
desertización poboacional das provincias de Ourense e Lugo, anúnciase en
territorios interiores de A Coruña e Pontevedra reforzado por unha evolución
da actividade produtiva que provoca que nestes territorios se acaden os índices
mais baixos de desenvolvemento e riqueza da nosa Comunidade Autónoma e do
conxunto do Estado español.
As zonas rurais interiores do noso país non só están a sufrir fortes taxas
de crecemento vexetativo negativo e un proceso de envellecemento máis que
dramático, senón que ano tras ano ven coma o tren do desenvolvemento rural
sostible, baseado na innovación e competitividade do sector agrario, a xestión do
territorio e a diversiﬁcación das actividades, afástase de elas, malia o potencial
de desenvolvemento endóxeno e a grande riqueza en recursos e patrimonio.

Balance dun tempo perdido
Non obstante, a situación que estamos a padecer os galegos non e froito
da casualidade. Dende que no ano 1984 a Xunta de Galicia asumiu tódalas
competencias en ordenación do territorio e urbanismo, a Comunidade Autónoma
sumiuse nunha desfeita urbanística que cada lexislatura os gobernos populares
se empeñan en agravar.
O Partido Popular inaugurou a lexislación urbanística galega coa Lei
autonómica de 1985 e a partir dese momento sucedéronse a Lei estatal de 1990 ;
a lei de ordenación do territorio de Galicia de 1995; as leis estatais liberalizadoras
do solo de 1996 e 1997; a nova lei autonómica do solo de 1997; a nova lei estatal
do réxime do solo de 1998; o novo Decreto-Lei liberalizador do ano 2000; a nova
lei autonómica do solo do ano 2002 e a súa reforma do ano 2004.
É dicir, Galicia apenas superou cinco anos seguidos sen unha modiﬁcación
do réxime xurídico do uso e ediﬁcación do solo. Reformas legais que, salvo
a Lei estatal de 1990, son obra dos gobernos centrais e autonómicos do PP
e conseguiron que, a día de hoxe, ningún plano urbanístico de Galicia estea
adaptado á lexislación vixente. E somos moitos os que sabemos que a reforma
lexislativa do 2004 non ﬁxo máis que anunciar a insolidez e, xa que logo, a curta
vida que lle espera á lei urbanística vixente.
Esta soltura lexislativa que se foi acelerando co paso do tempo, contrasta
cunha atroﬁa regulamentaria, porque a única normativa de desenvolvemento que
conseguiu aprobar o Goberno da Xunta de Galicia foi a de disciplina urbanística
de 1999, agora desfasada polas novas leis de 2002 e 2004. O planeamento e a
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xestión urbanística seguen rexéndose por regulamentos estatais do ano 1978 e
a actualización das Normas provinciais do ano 1991 atópase paralizada dende o
ano 2001.
A isto súmase a política sen rumbo dos gobernos do Partido Popular na
estruturación do territorio. Dende o ano 1981 a Xunta de Galicia dirixida polo PP
coqueteou coa estrutura parroquial e comarcal onde varou a pesada nave do
clientelismo envolta en fastos, fundacións, instalacións, estruturas e discursos
actualizadores do tradicional control político provincial.
No ano 1995 a Xunta de Galicia aprobou unha Lei de Ordenación do
Territorio que separou a ordenación do territorio da planiﬁcación urbanística.
Nesta Lei, obrigouse a aprobar unhas “Directrices de ordenación do territorio”,
coa ﬁnalidade de establece-las pautas espaciais de asentamento das
actividades, de acordo coas políticas sociais, económicas e culturais emanadas
da Comunidade.
Transcorridos estos anos de maioría absoluta do PP seguen sen estar
aprobadas. Os planos urbanísticos municipais seguen carentes de marco
territorial superior e os instrumentos de ordenación do territorio enténdense,
apenas, como útiles para rebordar a normativa urbanística.
Polo tanto, pasadas dúas décadas de plenas competencias lexislativas
en planiﬁcación territorial, os gobernos do PP conduciron a Galicia a unha difícil
situación, marcada pola ausencia total de contribucións especíﬁcas en relación
ás políticas espaciais e territoriais; por un obsoleto Mapa Comarcal pensado
para subdividir as catro provincias en anacos de similar tamaño e xerarquía, sen
método nin planiﬁcación urbanística, e cunha marcada visión ruralista; e pola
falta de iniciativas político-administrativas en relación ós feitos metropolitanos
e rexionais urbanos.

Cambios necesarios, vertebración territorial
Os socialistas entendemos que un dos grandes retos de Galicia, para acadar
unha nova modernización, é converter o territorio nun factor protagonista
da competitividade e da igualdade e, polo tanto, nun axente activo de
desenvolvemento económico e cohesión social. Para isto, é urxente frear,
corrixir e reorientar o proceso de desvertebración e desequilibrio territorial
vixente na Galicia actual, levando adiante unha orientación e unhas praxes
políticas totalmente novas.
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Cómpre abandonar a visión errática, improvisadora, clientelar e
fragmentaria que caracterizou a política e o enfoque territorial do Partido
Popular. É necesaria unha política territorial para Galicia que aborde de xeito
global un territorio ordenado, cun sistema cohesionado en termos de relacións
horizontais no interior do sistema de cidades, transversais entre o medio rural,
o ámbito periurbano e o mundo urbano, e verticais entre as administracións
municipal, supramunicipal e autonómica.
Neste senso, os socialistas propoñemos un gran Pacto Nacional polo
Territorio que permita planiﬁcar e ordenar con criterios de sostibilidade
ambiental, económica e social, os usos do mesmo e os investimentos en
infraestruturas. Un acordo polo territorio que nos permita consolidar un espazo
rexional máis amplo co norte de Portugal, aproximarnos ós espazos centrais
europeos, aproveitar a nosa vantaxe xeoestratéxica como plataforma marítima
avanzada no comercio transatlántico e facer da rede de cidades galegas a gran
metrópole do noroeste.
É imprescindible artellar un novo modelo territorial a partir de políticas
de desenvolvemento socioeconómico axustadas á realidade que, aproveitando
as potencialidades endóxenas do país, propicien un crecemento harmónico
das áreas urbanas e a rexeneración e o desenvolvemento sostible do medio
rural, ó tempo que permitan o religamento e a articulación das dinámicas de
desenvolvemento entre a Galicia litoral e a Galicia interior.
Este gran acordo por un desenvolvemento territorial que cohesione o país,
terá que ter en conta o papel e protagonismo dos axentes e institucións locais, e
descansar no fortalecemento da rede urbana de Galicia e no seu interrelacionamento
cos núcleos urbanos intermedios e menores e cos espazos rurais.
É necesario impulsar un modelo territorial que permita aumentar e
difundir por todo o territorio as posibilidades de creación de renda, de emprego
e de riqueza, en deﬁnitiva, de mellora da calidade de vida de tódolos cidadáns.
Un modelo que asuma o papel dinámico das grandes cidades galegas,
relacionadas entre sí nun proceso crecente de integración para acadar
dimensión e valencias relevantes para o inserimento do país nos procesos de
internacionalización.
Un modelo no que as cidades actúen como polos de crecemento e
referente dos principais cambios e innovacións tanto tecnolóxicos coma sociais
do país. É imprescindible, polo tanto, que o medio urbano galego asuma, en
beneﬁcio de tódolos cidadáns, incluídos por suposto os que residen nos ámbitos
rurais, as funcións que lles corresponden no desenvolvemento de Galicia:
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a) Como ámbito de concentración da intervención pública, tanto dende o punto
de vista da inversión como da prestación de servizos.
b) Como gran mercado, coa maior concentración da poboación e da actividade
económica, que xera unha estrutura produtiva mais complexa e eﬁciente, e que
permite ás empresas identiﬁcar amplos e variados recunchos de especialización
produtiva.
c) Como incubadora de factores produtivos e de novas actividades, debido ó
artellamento dun mercado de traballo máis amplo e diversiﬁcado, á existencia de
institucións de formación superior e centros de investigación, á maior variedade
de servizos ás empresas, e á presenza de economías de comunicación e de
información. Espazo decisivo para a estratexia de formación, emprendemento e
innovación, da que depende o noso desenvolvemento económico.
Para que o noso sistema urbano cumpra o seu cometido de cara ó
desenvolvemento integral de Galicia é preciso:
· Que as infraestruturas articulen axeitadamente o territorio, a partir do
reforzamento da rede de comunicacións e transporte entre as grandes cidades
e entre estas e as cidades medias; a reconstrución da vinculación eﬁciente das
cidades coas súas periferias; e a ligazón das cidades co medio non urbano.
Para propiciar un desenvolvemento rexional que garanta a cohesión e
o equilibrio territorial, é necesario reforzar a interrelación entre os distintos
territorios, e moi especialmente a ancoraxe dos núcleos urbanos intermedios
e dos espazos rurais nunha rede de relacións que chegue ata os espazos
máis dinámicos, para que as cidades desenvolvan o seu papel de centros de
innovación e difusión do desenvolvemento en todo o territorio.
· Superar a fricción espacial propiciada pola mellora nas infraestruturas para
que non supoña un reforzamento da concentración da actividade produtiva e da
poboación nos grandes núcleos urbanos galegos, é necesario un desbordamento
no entramado territorial das economías de aglomeración. Estas economías están
a ver co disfrute dun capital social localizado (infraestruturas de comunicación,
de transporte, de abastecemento de enerxía,...) ou de recursos especíﬁcos;
coa presenza de indivisibilidades na provisión de bens e servizos particulares;
e coa creación de efectos sinérxicos que conleven un aumento da eﬁciencia
produtiva.
· Neste último aspecto, son suliñables os efectos derivados da creación dunha
cultura profesional e dunha atmósfera industrial a nivel microterritorial, da
existencia dunha imaxe de mercado dos produtos locais, da formación dun
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mercado de traballo especializado e da acumulación localizada de competencia
técnica, das posibilidades de colaboración entre empresas dunha determinada
área, ou da creación de servizos colaterais a estas últimas.
As cidades, as vilas e os pobos de Galicia teñen que ser visualizados coma
nodos integrados nun sistema territorial de núcleos urbanos de maior ou menor
dimensión no que existirán relacións xerarquizadas a nivel produtivo, mercantil,
tecnolóxico ou doutra índole, pero no que se favorecerán as vinculacións
horizontais e, polo tanto, as relacións de complementariedade e de cooperación.
Cómpre consolidar o sistema urbano galego coma unha rede de carácter
policéntrico na que se darán xerarquías urbanas múltiples, baseadas en
diversas e variadas formas de relación entre as empresas, os axentes sociais, as
organizacións e as institucións existentes no territorio.
· Abordar con decisión a adopción de novos ámbitos onde facer efectiva a
ordenación territorial e onde facer eﬁciente a planiﬁcación das políticas públicas.
A dimensión das inﬂuencias no territorio dos grandes centros urbanos debe ser
alongada pola acción planiﬁcatoria da Comunidade Autónoma, propoñéndose a
tal efecto adoptar a escala das rexións urbanas e dos espazos supracomarcais
como ámbitos para a planiﬁcación territorial.
Nas rexións urbanas de inﬂuencia artellaranse as políticas dirixidas
a tecer a rede de difusión do pulo innovador desde as cidades cara ás vilas
intermedias e ata os espazos rurais, no camiño de ancorar os espazos urbanos
menores e os espazos rurais desfavorecidos nas áreas urbanas dinámicas.
Aproximar as áreas decaídas ás máis dinámicas, o medio rural ó espazo
urbano, mediante as infraestruturas de comunicación e telecomunicación, o
transporte, o reforzamento do sistema de núcleos urbanos menores, a formación
para a innovación, os servizos educativos.
A liberación das relacións clientelares, e condición para articular o
territorio e traballar por un novo equilibrio entre un medio rural encamiñado na
senda dun desenvolvemento rural sostible, capaz de xerar oportunidades para
ﬁxar a poboación, servido por unha rede de núcleos urbanos menores prestatarios
de servizos de proximidade de calidade e con acceso máis próximo ós servizos
especializados e á transferencia de coñecementos xerados nas cidades.
No sentido inverso, a rede territorial permitirá difundir desde os espazos
de internacionalización das cidades maiores, os efectos de modernización e
integración comercial, produtiva, cultural e social.
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Esta perspectiva rexionalizadora debe orientar a planiﬁcación territorial
da Xunta de Galicia. Integrar cidade continua e cidade difusa, vilas e núcleos
urbanos menores, espazos rurais intermedios e medio rural interior, nun
espazo rexional urbano polarizado polo sistema urbano máis dinámico, implica
comprometer a planiﬁcación territorial co obxectivo principal de vertebrar
o territorio galego a favor do maior equilibrio e da maior difusión en todo o
territorio das dinámicas de desenvolvemento.
· Por último, Galicia non é unha illa no noroeste peninsular. Constitúe un espazo
que, para posibilitar un maior desenvolvemento interno, require vertebrarse
cos ámbitos territoriais máis próximos. Neste senso, é necesario asumir o
contexto espacial da Eurorexión Galicia-Norte de Portugal como marco das
políticas de planiﬁcación territorial. Polo tanto, os socialistas consideramos
no horizonte do 2010 o remate dos Eixes do Corredor Atlántico –que inclúe o
desdobramento do eixe viario litoral Ferrol-Vigo-Porto nun eixe interior FerrolLugo-Ourense-Chaves-Porto- como elementos vertebradores e motorizadores
de desenvolvemento.
· Pero o Corredor Atlántico, e o seu desdobramento cara as cidades do interior
da Eurorexión, require o complemento dunha rede de infraestruturas viarias de
segundo e terceiro nivel que vertebre o territorio, e maila deﬁnicion de eixos de
desenvolvemento transfronteirizos.
Somos conscientes da importancia estratéxica das redes de cidades de
Galicia e o Norte, porque só na súa dimensión agregada, o sistema urbano e
metropolitano dunha eurorrexión de 6 millóns de habitantes acada dimensión
para facerse visible no contexto europeo, e porque a propia rede xenera
economías que redundan en beneﬁcio de tódolos territorios. E, neste senso,
afrontaremos de maneira decidida a mellora de comunicación, integración,
cooperación, especialización e complementariedade entre as cidades.
Os socialistas queremos impulsar, na Eurorrexión Galicia-Norte de
Portugal, a concertación dos axentes económicos-sociais e o impulso de
políticas públicas, ﬁxando como un dos seus obxectivos prioritarios o impulso
do desenvolvemento sostible e a preservación do noso medio ambiente, en
particular a protección do litoral e dos recursos pesqueiros, e dos espazos
naturais fronteirizos comúns.
Ó mesmo tempo, cremos necesario intensiﬁcar as relacións culturais,
económicas, sociais e institucionais impulsando a consolidación dos mecanismos
de cooperación transfronteiriza existentes e promovendo novos espazos de
encontro que favorezan a vertebración social e económica da Eurorrexión. Nos
últimos anos avanzouse na interrelación social e económica entre ámbolos dous
lados da fronteira, pero queda moito camiño por percorrer.
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As relacións económicas intrarrexionais incrementáronse claramente,
mais a penas alcanzan o 10% do comercio exterior de ámbalas dúas rexións.
As similitudes nos rasgos deﬁnitorios dos seus tecidos produtivos, con masiva
presenza de Pemes con baixos niveis de produtividade en relación coas medias da
UE, aconsellan impulsar a creación de redes de Pemes para propiciar a cooperación,
a comercialización e a presenza nos mercados exteriores, as actividades loxísticas
e o I+D+I en colaboración coas universidades da Eurorrexión.
O camiño cara a converxencia da Eurorrexión coa Unión Europea require
un impulso decidido en ámbitos como: a sociedade da información e as novas
tecnoloxías, a investigación e o desenvolvemento, o medio ambiente, o turismo,
o patrimonio Histórico-Artístico, a cultura e as infraestruturas de transporte e
comunicación.
Pero esta estratexia pasa pola potenciación das institucións da Eurorrexión
dende a reivindicación da cohesión como un principio horizontal e piar básico da
política rexional europea e polo desenvolvemento sostible, mediante a creación
de estruturas produtivos vencelladas á sociedade do coñecemento.

Obxectivos
· Converter o territorio nun factor protagonista da competitividade e da
igualdade e, polo tanto, nun axente activo de desenvolvemento económico e
cohesión social.
· A mellora na calidade de vida do conxunto da poboación de Galicia.
· A articulación e integración do territorio galego mediante as infraestruturas,
o transporte e os equipamentos.
· Reforzamento da rede viaria e do transporte entre as grandes cidades
galegas, e entre estas, as cidades medias e o medio non urbano.
· Reconstrución da vinculación das cidades coas súas periferias.
· A sostenibilidade do sistema de asentamentos da poboación e das súas
actividades.
· Buscar o equilibrio territorial para garantir a igualdade de oportunidades.
· Propiciar as relacions de complementariedade e cooperación na rede urbana
galega.

184

Partido dos Socialistas de Galicia

Programa de Goberno · Eleccións xuño 2005

· Promover a cohesión social mediante a reorganización territorial.
· Favorecer un crecemento urbano compatible cun desenvolvemento rural
sostido.
· Articular o sistema de cidades no conxunto da eurorrexión Galicia-Norte de
Portugal a ﬁn de gañar masa crítica e deﬁnir o noso papel na fachada atlántica
europea.
· Superar o modelo de xestión provincial e poñer ﬁn ó ruralismo que aboca ó
subsidio, ó paternalismo e ó clientelismo.
· Impulsar o papel das áreas metropolitanas, rexións urbanas e semiurbanas
como ámbitos para a planiﬁcación autonómica.
· Consolidar a rede de cidades como metrópoli do Noroeste peninsular.
· Acadar un marco de estabilidade e seguridade xurídica e integración normativa
no réxime do solo e na ordenación do territorio.
· Coordinar a lexislación autonómica coa lexislación básica estatal.

Medidas
1.
Promoveremos un gran Pacto Nacional polo Territorio, baseado
no consenso, que permita planiﬁcar e ordenar os usos do mesmo e os
investimentos en infraestruturas, estabilizar o marco lexislativo e aﬁanzar o
respeto ó territorio e ó medio ambiente urbano e rural.
2.
Artellaremos un novo modelo territorial a partir de políticas de
desenvolvemento socioeconómico axustadas á realidade que, aproveitando as
potencialidades endóxenas do país e tendo en conta os axentes e institucións
locais, propicien un crecemento harmónico das áreas urbanas e das zonas
rurais, do litoral e do interior de Galicia.
3.
Formularemos e aprobaremos as Directrices de Ordenación Territorial
de Galicia.
4.
Elaboraremos un plano Estratéxico para o Desenvolvemento sostible
do medio rural, para deter e invertir a desertización e o deterioro do mesmo,
dotado cun fondo económico plurianual revisable a medio prazo, que respecte
as peculiaridades de cada territorio.
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5.
Estableceremos as rexións urbanas en torno ás grandes cidades, e
os espazos supracomarcais, como ámbitos de referencia para a planiﬁcación
autonómica e para a cooperación territorial.
6.
Fortaleceremos o papel dos concellos como creadores de riqueza e
responsables da prestación de servizos.
7.
Estableceremos un Índice de Cohesión que se aplicará en tódolos
investimentos públicos.
8.
Estimularemos a participación cidadá nos planos de ordenación e
desenvolvemento territorial.
9.
No horizonte do 2010 deben estar rematados: o Corredor do Atlántico,
que inclúe o desdobramento do eixe viario litoral Ferrol-Vigo-Oporto nun eixe
interior Ferrol-Lugo- Ourense-Chaves-Oporto; o Corredor do Cantábrico; a
conexión das áreas urbanas en autovía; a conexión en AVE da rede de cidades
con Madrid; os corredores transversais de vertebración interior de Galicia.
10.
Levaremos a cabo un esforzo inversor para garantir que o conxunto da
poboación estea a menos de 30 minutos dunha vía de alta capacidade.
11.
Desenvolveremos a rede de infraestruturas viarias de segundo e terceiro
nivel que permita a vertebración efectiva da Eurorrexión Galicia-Norte de
Portugal.
12.
Deﬁniremos eixes de desenvolvemento transfronteirizas no seo da
Eurorrexión e impulsaremos políticas públicas que acaden un crecemento
sostido, no marco da preservación do medio ambiente e dos espazos naturais
comúns.
13.
Intensiﬁcaremos as relacións económicas, sociais e institucionais
trans-fronteirizas consolidando os mecanismos de cooperación existentes
e promovendo novos espazos de encontro e institucións que favorezan a
vertebración social e económica da Eurorrexión.
14.
Impulsaremos a creación de redes de Pemes no seo da Eurorrexión
para propicia-la cooperación, a comercialización e a presenza nos mercados
exteriores, as actividades loxísticas e a I+D+i en colaboración coas Universidades
de Galicia e do Norte de Portugal.
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Áreas metropolitanas e urbanas
O fenómeno do crecemento urbano das nosas cidades desbordou hai tempo
a cidade central e mesmo os límites municipais. As nosas cidades reais son
hoxe ámbitos supramunicipais, como supramunicipais son os seus ámbitos de
inﬂuencia e interrelacionamento cotiáns. Así, a planiﬁcación e o goberno da
cidade, para ser eﬁciente, ten que abordar a cuestión da supramunicipalidade.
A Comunidade Autónoma ten que impulsar o fomento das áreas
metropolitanas e das áreas urbanas como os espazos para a planiﬁcación, a
xestión e o goberno das nosas cidades e espazos urbanos. Estes son os ámbitos
intermunicipais acaídos para a programación de servizos, infraestruturas e
equipamentos, para dar resposta, entre outras, á xestión e ordenación do
transporte público, a programación de vivendas e solo públicos, a protección
medio ambiental e a potenciación de recursos en relación co ocio.
Do concepto de área metropolitana ó Partido Popular de Galicia
gústalle só a idea, pero non a práctica. A pesar do compromiso electoral de
dar cobertura xurídica á realidade urbana galega, ten deixado esgota-las dúas
últimas lexislaturas sen ﬁnaliza-la tramitación lexislativa de ningunha área
metropolitana.
Pero non só é desinterese, senón tamén inconsistencia. Mentres
o único proxecto lexislativo promovido pola Xunta pretende constituí-las
áreas metropolitanas de Vigo e A Coruña, ó mesmo tempo no Avance de
«Directrices de ordenación do territorio» propón como áreas funcionais as
áreas metropolitanas de Vigo-Pontevedra e de A Coruña-Ferrol, cuns ámbitos
de planiﬁcación territorial moito máis amplos.
Mais non só é desinterese e inconsistencia, senón tamén estratexia.
Mentres os Gobernos do PP consolidan a reforzan a estrutura de control e
poder provincial, néganse a materializar lexislativamente a transferencia real
de recursos económicos e competencias ás áreas metropolitanas.
A nova realidade espacial e unha xestión eﬁcaz dos recursos públicos
requiren novos mecanismos de intervención territorial que se adapten ós novos
escenarios urbanos. Os procesos de periurbanización e metropolización que están
a ocorrer nas grandes cidades galegas conlevan unha expansión no territorio das
cidades que, en xeral, transcende o ámbito municipal dos concellos urbanos.
Neste senso, son evidentes as relacións de interdependencia que
se establecen entre as grandes cidades e os municipios do seu contorno.
Relacións non só xeográﬁcas, senón tamén socioeconómicas e humanas. A
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cidade económico-funcional transcende os seus límites administrativos e esta
nova realidade fai necesario coordina-los intereses comúns e crear entidades
de caracter supramunicipal que, sobre a base do municipio, dean lugar a novas
agrupacións territoriais.
A Xunta de Galicia debe impulsar decididamente a modernización
da xestión do territorio urbanizado. Favorecer a gobernación da realidade
urbana supramunicipal é imprescindible para garantir a súa eﬁciencia, do seu
bo goberno depende, en gran medida, non só a calidade de vida dos cidadáns
senón tamén a competitividade das nosa cidades e o desenvolvemento do país.
Cómpre facer das áreas metropolitanas de A Coruña-Ferrol e de
Vigo-Pontevedra-Arousa, das áreas urbanas de Lugo, Ourense e Santiago de
Compostela e mesmo dos espazos urbanos intermedios, ámbitos supramunicipais
onde xestionar e reordenar os procesos herdados de suburbanización e de
difusión urbana.
Os ámbitos onde se aborden, coa intervención da Comunidade Autónoma
e a implicación activa dos distintos Concellos, procesos supramunicipais: de
planiﬁcación das redes de infraestruturas e do trasporte público; da xestión
integrada do ciclo da auga e da protección do medio ambiente no contorno urbano;
de coordinación, compatibilización e articulación da planiﬁcación urbanística
dos distintos municipios con criterios de reequilibrio, descentralización e
recaliﬁcación das periferias; de programación das políticas públicas de vivenda
e de solo e de localización empresarial; de impulso ós procesos económicos de
desenvolvemento; de fomento da xestión compartida de servizos urbanos e de
servizos sociais e culturais especializados.
Propoñémonos a combinación do exercicio das funcións planiﬁcatorias
da Comunidade Autónoma co desenvolvemento de fórmulas de cooperación
e colaboración cos Concellos e destes entre sí, deseñando para as áreas
respectivas planos supramunicipais que integren opcións estratéxicas para o
desenvolvemento económico e social, propostas de ordenación e proxectos
estruturantes que as desenvolvan, acompañados de convenios-programa que
deﬁnan ﬁnanciamento, operadores executivos e axentes inversores.
A creación nestes ámbitos dunha dinámica destas características
require dunhas fórmulas institucionais que van da mera xestión mancomunada
de servizos á creación de entes cunha estrutura institucional sólida e estable
fundamentada ben no desenvolvemento de planos cos seus conveniosprograma, ou xa nunha ampla cesión de competencias en campos tan variados
como o abastecemento e saneamento de auga, a planiﬁcación de infraestruturas
viarias, o transporte, a ordenación urbanística ou a promoción económica.
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Obxectivos
· Abordar a resolución dos problemas urbanísticos da integración das áreas
metropolitanas e urbanas nos seus ámbitos supramunicipais.
· Desenvolver os instrumentos de ordenación territorial máis adecuados á
realidade urbana supramunicipal.
· Modernizar a xestión e gobernación da cidade real cos municipios que a
integran.
· Adaptar a xestión das institucións locais galegas á nova realidade territorial.
· Coordinar as actuacións a longo prazo cos municipios urbanos galegos.
· Xestionar de forma máis eﬁciente os recursos públicos locais e autonómicos
investidos nas áreas urbanas e metropolitanas.
· Fomentar as estruturas institucionais estables de orden supramunicipal.
·Dotar de personalidade xurídica ás iniciativas municipais de agrupación nas
aglomeracións urbanas.

Medidas
1.
Impulsaremos as medidas lexislativas que fomenten a institucionalización da agrupación de municipios das áreas urbanas entorno a planos
territoriais con participación autonómica.
2.
Estableceremos nas Directrices de Ordenación Territorial os ámbitos
supramunicipais das áreas metropolitanas de A Coruña-Ferrol e Vigopontevedra-Arousa, das áreas urbanas de Santiago de Compostela, Ourense e
Lugo e dos espazos urbanos intermedios.
3.
Potenciaremos as áreas metropolitanas, as áreas urbanas e os espazos
urbanos intermedios, como marco urbano da planiﬁcación territorial e sectorial
supramunicipal.
4.
Elaboraremos planos territoriais integrados, que articulen os grandes
nodos metropolitanos e doten de coherencia supramunicipal ó seu proceso de
desenvolvemento urbano.
5.
Transferiremos ás áreas metropolitanas as competencias autonómicas,
provinciais e locais necesarias para alcanzar os seus obxectivos, así como os
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recursos económicos que permitan executalos.
6.
Adaptarémo-la infraestrutura administrativa autonómica, provincial e
municipal á nova realidade metropolitana, evitando duplicidade de medios e
gastos.
7.
Coordinaremos a planiﬁcación urbanística dos concellos integrados
en áreas metropolitanas, áreas urbanas e espazos urbanos intermedios
supramunicipais, fortalecendo as infraestruturas de comunicación e
transporte; diversiﬁcando funcións entre localidades; poñendo en valor as
compoñentes características de cada unha delas; desenvolvendo estratexias de
complementariedade; racionalizando a radicación dos grandes equipamentos;
fomentando as avantaxes competitivas de cada municipio; e propiciando
estratexias de desconxestión, descentralización e reintegración das periferias.
8.
Impulsaremos a elaboración e execución de planos sectoriais e territoriais
das áreas urbanas e dos espazos urbanos intermedios supramunicipais para
abordar a planiﬁcación das infraestruturas de comunicación e transporte, do
abastecemento e saneamento de augas, da protección e rexeneración do medio
ambiente; do solo empresarial e da política pública de vivenda.

Preservar o patrimonio de todos. Ordenación de usos
do litoral e medio rural
Os gobernos do PP foron plenamente conscientes da fortuna xeográﬁca e
económica do litoral galego: climatoloxía suave; riqueza paisaxística; atracción
turística; infraestruturas portuarias de primeira liña; actividade industrial
consolidada e economía de servizos en crecemento. Por iso a costa galega
vén sufrindo unha acelerada presión inmobiliaria e de usos, depredadora duns
recursos estragados á marxe de criterios de sostibilidade.
Para poñer coto ós evidentes efectos perniciosos deste proceso,
reiteradamente a Xunta de Galicia prometeu controla-la ediﬁcación na fronte
litoral. Política que nunca levou á práctica.
Tampouco a Xunta de Galicia aproveitou a oportunidade que lle deu
o Goberno central, ó transferirlle a dirección das grandes infraestruturas
portuarias. En vez de crear unha rede portuaria integrada, especializando e
coordinando os usos de cada gran porto, segue mantendo a posible competencia
entre eles.
En canto á xestión dos portos deportivos, os gobernos do PP
caracterízanse por prima-los intereses privados fronte ó xeral dos galegos.
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Claudicando ante presións económicas, a Xunta de Galicia autorizou a
construción indiscriminada de portos deportivos, sen planiﬁcación ni respecto ó
entorno paisaxístico afectado.
Na mesma liña, os gobernos do PP descoidaron e desprotexeron os
valores medio ambientais que, precisamente, son o mellor atractivo do litoral
galego. Salvo as medidas paliativas pola mala xestión do “Prestige”, a Xunta de
Galicia non executou un programa serio de recuperación, mantemento e mellora
das praias.

Obxectivos
· Racionaliza-lo crecemento residencial, turístico e de actividades no litoral
galego, basculando o asentamento cara a espazos interiores.
· Suavizar a ediﬁcabilidade e tipoloxía construtiva na costa de Galicia,
adaptando as ediﬁcacións á paisaxe e ó contorno.
· Coordinar, especializar e complementa-las actividades das grandes
instalacións portuarias.
· Somete-la proliferación de portos deportivos ó impacto paisaxístico e
protección do medio ambiente.
· Recuperación integral de todas as praias degradadas, adoptando medidas
constantes de conservación e mantemento. Simultaneamente e dentro dos
límites de sostibilidade, mellora de instalacións e accesos para disfrute público.

Medidas
1. Aprobaremos límites sostibles de ediﬁcabilidade residencial na fronte
litoral.
2. Aprobaremos un plano integral de infraestruturas portuarias, que coordine
e especialice os grandes portos galegos.
3. Aprobaremos un plano integral de portos deportivos, que limite a súa
localización a aqueles espazos que non afecten a praias nin outros valores
paisaxísticos e medio ambientais.
4. Executaremos un programa intensivo de recuperación, conservación e
mantemento de praias, así como proxectos especíﬁcos de mellora dos seus
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accesos e instalacións.
5. Proporemos que as rías galegas sexan declaradas Reserva da Biosfera para
impulsar a pesca e o desenvolvemento sostible das rías. Esto conlevará un plano
de rexeneración, preservación e saneamento integral das rías enmarcado nun
plano de Usos do Litoral.
6. Afrontarémo-lo reto de conseguír o verquido cero de augas residuais nas
cidades do litoral.
7. Os sucesivos gobernos autonómicos e centrais do PP mostraron un manifesto
desinterese pola riqueza rural do territorio. Simulando unha preocupación polo
medio rural e o «feísmo» construtivo, en realidade o Partido Popular abriu a
veda do solo rústico dende que asumiu a tese da potencial urbanización de
todos os terreos que non acrediten un valor singular digno de protección.
8. De este modo os gobernos do PP converteron os valores naturais, ambientais,
paisaxísticos, produtivos, históricos, arqueolóxicos, culturais, cientíﬁcos e
educativos en residuais. En Galicia, a singularidade destes valores está na
sua condición común á maioría dun territorio especialmente fraxilizado pola
dispersión, o minifundio e a crise agraria. Como vén de mostrar a diseminación
urbanística das últimas décadas, no noso país o valor a preservar é o común ó
conxunto do territorio.
9. Na mesma liña a Xunta de Galicia substituíu unha minuciosa política
reguladora do núcleo rural, por unha lexislación uniformadora e declarativa que
o pón en perigo de extinción. Galicia caracterízase por unha proliferación de
núcleos rurais, hoxe non necesariamente vinculados á explotación dos recursos
naturais. O seu carácter rural vén dado polo inserimento en espazos rurais, por
unha escasa dimensión e densidade, unha tipoloxía suave e un estilo de vida
alleo, na súa orixe, ó devir urbano, pero cada vez máis relacionado co proceso
xeral de urbanización. En moitos casos as súas ediﬁcacións nin sequera seguen
estándares tradicionais.
10. Os gobernos do PP, aparentando un falso ruralismo, executaron políticas de
proliferación urbana indiscriminada. Incluso lexislativamente puxeron trabas ó
mantemento das explotacións forestais e agrarias, beneﬁciando a un insostible
e ilimitado uso residencial urbano, á vez que conxelando os núcleos rurais nunha
concepción etnográﬁca e pechada á diversiﬁcación de usos e actividades, que,
en moitos casos, son condición para impulsar un desenvolvemento rural sostible
que, de chegar a ser, haberá de participar de actividades urbanas en escala
e condición susceptibles de integrarse harmonicamente nos asentamentos do
medio rural —que non exclusivamente rurais—.
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Obxectivos
· Converter en regra xeral a protección dos valores naturais, ambientais,
paisaxísticos, produtivos, históricos, arqueolóxicos, culturais e educativos do
territorio galego.
· Conservar o núcleo rural como asentamento poboacional diferenciado por
unha dimensión, densidade e tipoloxía propias do seu inserimento ambiental
no medio rural e alleas á centralidade urbana, pero aberto á diversiﬁcación de
usos compatibles en escala e condición.
· Fomenta-la produtividade agrícola, gandeira, forestal e acuicultora
permitindo as construcións de instalacións e uso residencial imprescindible
para o mantemento da actividade e preservando o mercado da terra da
contaminación das rendas urbanas do mercado inmobiliario.

Medidas
1. Reformarémo-la lexislación vixente, de modo que só merezan a clasiﬁcación
de solo urbanizable os terreos que expresa e motivadamente se inclúan no
modelo de desenvolvemento urbano deﬁnido polo planeamento urbanístico en
coherencia coas Directrices de Ordenación Territorial.
2. Reformarémo-la lexislación vixente, de modo que constitúan solo rústico
todos os terreos que no teñan a condición de solo urbano, de núcleo rural, nin
urbanizable.
3. Reformarémo-la lexislación vixente, de modo que se clasiﬁquen como
solo de núcleo rural os terreos incluídos no ámbito dos núcleos rurais que o
planeamento pretenda potenciar.
4. Reformarémo-la lexislación vixente para facilitar o uso residencial e
instalacións directamente vinculados á actividade agrícola, gandeira, forestal
e acuicultora.

Actividade urbanística: cooperación e sostenibilidad
As sucesivas reformas legais producidas pola maioría parlamentaria do PP
converteron a planiﬁcación urbanística nunha disciplina técnica e xuridicamente
afastada dos cidadáns, máis centrada na xeración de aproveitamentos
urbanísticos e solo ediﬁcable, que no deseño e funcionalidade da estrutura
urbanística, e no coidado da cualidade da urbanización e ediﬁcación resultante.

Partido dos Socialistas de Galicia

193

Programa de Goberno · Eleccións xuño 2005

Nunha deriva tecnocrática e burocrática, regulamentista en extremo,
interventora en exceso respecto da ﬂexibilidade que reclaman as dinámicas
urbanas, e negadora da función directiva dos municipios no seu ámbito
competencial, os planos urbanísticos vanse convertendo máis e máis en
documentos pesados, prolixos en pormenor que non lles é propio, e cautivos dun
hiperregulamentismo que lastra o que no debate contemporáneo se demanda
da nova planiﬁcación urbanística: concepción estratéxica, atención ás grandes
estruturas, e ﬂexibilidade e adaptabilidade á dinámica urbana.
A Lei do solo de 2002 entrou en crise antes da súa posta en pleno
funcionamento, houbo de ser modiﬁcada de urxencia no 2004 e segue á espera
da súa inevitable reforma a partir dun debate sereno e de calado político e técnico,
ﬁrmemente asentado no Pacto polo Territorio que nós propugnamos, para
asentar dun modo estable un marco lexislativo para o urbanismo ben articulado
coa lexislación de ordenación territorial, recoñecedor da riqueza e diversidade do
país, das competencias municipais para a ordenación municipal e da competencia
autonómica para a ordenación territorial e a coordinación supramunicipal.
A nova Lei debe desembarazarse de adherencias regulamentistas, de
xeralizacións homoxeneizadoras e, sobre todo, de tutelas e imposicións
inaceptables para a autonomía municipal. A Xunta de Galicia continúa retendo
unha férrea ﬁscalización do planeamento municipal, máis dirixida á intromisión
competencial e ó control político que á vixilancia da calidade técnica e á
coordinación supramunicipal.
Parello á Lei urbanística debe discorrer o debate das Directrices de
Ordenación Territorial de Galicia. Despois da Lei teñen que chegar, en tempo,
os desenvolvementos regulamentares e a planiﬁcación territorial dos distintos
ámbitos rexionais e urbanos supramunicipais.
As medidas lexislativas e de ordenación territorial deben facilitar o espazo
para a planiﬁcación urbanística responsable, actividade municipal por excelencia
que, en Galicia, presenta xa unha experiencia acumulada con sombras e tamén
con luces notables. Cómpre unha política activa de apoio e difusión das boas
prácticas en materia urbanística e de limitación das malas prácticas mediante
o exercicio responsable da competencia autonómica que se ten que expresar
non só na lexislación, senón tamén na ordenación expresa do territorio e na
planiﬁcación supramunicipal hoxe inexistentes.
Os gobernos do PP procuraron reducir ó máximo a dimensión pública do
urbanismo en beneﬁcio dos intereses inmobiliarios. Tampouco foi capaz de
mellorar, simpliﬁcar e axiliza-la xestión urbanística, absténdose de resolve-la
inoperancia dos sistemas de actuación.
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Aínda que sen dúbida a gran relegada polos gobernos do PP foi a disciplina
urbanística. Toda regulación e planiﬁcación que non vaia acompañada dunha
seria vontade de obrigar ó seu cumprimento resulta inútil e frustrante.
Cualiﬁcativos ambos que describen o que a Xunta de Galicia conseguiu no
control do uso e ediﬁcación do solo.
A profunda reorientación da actividade urbanística que se necesita en
Galicia haberá de incidir na preocupación polo sentido social do urbanismo e
polas novas fórmas de habitar. Trátase de equilibrar socialmente o territorio
e de evitar que se convirta en testemuña das diferenzas de renda económica
entre os cidadáns, as funcións e as actividades.
Para isto, haberá que impulsar unha adecuada participación cidadán na
planiﬁcación territorial e urbanística, abandonando a práctica tecnocrática e o
monopolio do debate polos intereses inmobiliarios.
O novo urbanismo aspira a evitar que a pobreza urbana ou a marxinación
sexan factores que limiten a cohesión social. O seu desafío consiste non só en
impedir unha ocupación insostible dende o punto de vista ambiental, senón
tamén en procurar o equilibrio social e as mellores condicións de habitabilidade
e de convivencia humanas, á busca da sostibilidade social.
Os grandes retos do urbanismo galego son a recualiﬁcación do territorio
e a axilidade na resposta ás demandas que proveñen da rápida transformación
da sociedade actual. Os instrumentos de planeamento e os mecanismos de
xestión deben alixeirarse da complexidade burocrática que non ofrece ningunha
garantía na cualidade das intervencións sobre o territorio.
Sobre as premisas do equilibrio territorial, un urbanismo responsable para
un desenvolvemento sostible debe: limitar a dispersión urbana e a ocupación
excesiva do territorio fomentando tipoloxías e densidades que non despilfarren
solo e enerxía; primar a rehabilitación e a reutilización do patrimonio ediﬁcado,
destinando recursos económicos para sanear barrios deteriorados e recualiﬁcar
as cidades, incluídas as súas periferias; fomentar a renovación dos espazos
públicos e das ediﬁcacións en amplas pezas urbanas cun grande dinamismo
no conxunto de estratexias para un desenvolvemento sostible. Propiciando un
renacemento do urbano e do seu papel como espazo principal da cidadanía.

Obxectivos
· Reformar a lexislación urbanística no marco dun Pacto polo Territorio, para
devolve-la primacía ós contidos, á planiﬁcación e ó proxecto fronte ó formalismo
burocrático, o intervencionismo e a preeminencia dos intereses inmobiliarios.
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· Reforzar e actualizar os contidos e función da planiﬁcación urbanística para
mellorar a sua calidade e dar resposta áxil e ﬂexible ás transformacións da
realidade urbana.
· Desenvolver regulamentariamente a lexislación urbanística e dictar criterios
orientadores da acción planiﬁcatoria municipal.
· Exercer as competencias autonómicas en materia de ordenación territorial e
planiﬁcación supramunicipal.
· Reforzar as competencias municipais en materia de urbanismo.
· Humanizar a planiﬁcación urbanística, facilitando o seu coñecemento,
comprensión e interpretación polos cidadáns e fomentando a participación.
· Simpliﬁcar e axilizar a xestión urbanística.
· Invertir preferencias, propugnando a xestión pública do urbanismo como
regra xeral e a xestión privada como complementaria.
· Consegui-lo unánime e estricto cumprimento da normativa urbanística.
·Mellorar a calidade do ambiente urbano.

Medidas
1. Elaboraremos un texto reformado da Lei urbanística, adaptado á nova
lexislación estatal que se anuncia, para sometelo a un profundo debate
parlamentario no marco do Pacto polo Territorio.
2. Formularemos os regulamentos de desenvolvemento da nova Lei urbanística
nos prazos nela previstos.
3. Elaboraremos os instrumentos de ordenación previstos nas Directrices de
Ordenación Territorial para o seu desenvolvemento.
4. Instrumentaremos as medidas de cooperación cos Concellos para a
formulación da súa planiﬁcación urbanística, apoiando as boas prácticas
e propiciando desde a Xunta o papel propio do planeamento municipal de
coordinación e integración física das accións no territorio das distintas
administracións.
5. Dotaremos á administración urbanística autonómica dos medios e
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procedementos necesarios para establecer as formas operativas de
cooperación e concertación cos Concellos para facilitar e impulsar desde os
distintos departamentos da Xunta de Galicia a elaboración, tramitación e
execución do planeamento urbanístico municipal.
6. Impulsaremos e apoiaremos as iniciativas de planiﬁcación supramunicipal
nas áreas metropolitanas e urbanas.
7. Reformaremos os instrumentos de planeamento, reforzando o planeamento xeral municipal como plano estruturante deﬁnidor do modelo de
desenvolvemento urbano, das estratexias e elementos determinantes da
estrutura urbanística, diferenciado do planeamento de pormenor no que deberá
quedar determinada a regulación detallada e a imaxe ﬁnal da urbanización e
do proxecto.
8. Incluiremos na planiﬁcación urbanística medios gráﬁcos e dixitais que
reproduzan a imaxe ﬁnal do espazo deseñado e perfeccionaremos a súa
información pública para unha adecuada participación dos cidadáns.
9. Reformarémo-los réximes de xestión urbanística, uniﬁcando e simpliﬁcando
a súa tramitación administrativa.
10. Asumiremos con carácter xeral a xestión pública do urbanismo reforzando
as competencias municipais e os medios para exercelas.
11. Exerceremos as competencias de policía urbanística, obrigando ó estrito e
xeral cumprimento da normativa.
12. Poñeremos en marcha a «Axencia de Protección da Legalidade Urbanística»,
como ente público consorcial (autonómico e municipal) encargado de executalas funcións de inspección, restauración da legalidade e sanción en materia de
urbanismo.
13. Executaremos un plano de acción en materia de mellora do medio
ambiente urbano que afrontará globalmente o problema dos distintos tipos de

Galicia cara ó desenvolvemento sostible
I. Desenvolvemento sostible e pegada ecolóxica en Galicia
A preocupación pola sostibilidade nas últimas dúas décadas foi unha
constante en todo tipo de estados e rexións e incluso en algúns deles a
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aposta polo desenvolvemento sostible pasou a converterse nunha prioridade,
no entendemento de que resulta indispensable compatibilizar crecemento
económico e respecto polo medio ambiente. Dende 1987, data na que se deﬁniu
por primeira vez o concepto, xerouse nas sociedades avanzadas un amplo
consenso sobre a necesidade de que «... o desenvolvemento sexa sostible, é
dicir, asegurar que satisfaga as necesidades do presente sen comprometer a
capacidade das xeracións futuras para satisfacer as súas propias», tal como se
declara no Informe Brundtland.
Actualmente, o concepto de desenvolvemento sostible baséase nunha
concepción integral na que se engade á dimensión medioambiental da mesma a
necesidade de identiﬁcar o desenvolvemento sostible con dimensións diferentes,
entre elas, aspectos sociais, económicos e institucionais, no entendemento de
que estas últimas condicionan a acción da cidadanía no medio ambiente.
A Estratexia Española de Desenvolvemento Sostible foi presentada polo
goberno de España en decembro de 2001 ás Comunidades Autónomas e ó
Consello Económico e Social quen emitiu informe dela en febreiro de 2002,
xuntamente coas organizacións ecoloxistas. O documento, que parte dunha fase
de diagnóstico e deﬁne estratexias de sostibilidade nun horizonte de 25 anos
permanece, desde aquelas datas, en fase de consulta o que, unido á inexistencia
de orzamentos para á súa posta en marcha semella máis unha fórmula de
compromiso que unha verdadeira aposta polo desenvolvemento sostible por
parte do anterior goberno do estado.
Unha apreciación semellante podería aplicarse ós intentos de poñer en
práctica unha Estratexia Galega de Desenvolvemento Sostible. Aínda que non
exista unha estratexia española pola sostibilidade que sirva de marco dentro
dunhas directrices xerais e consensuadas, moitas Comunidades Autónomas
están a traballar sobre planos estratéxicos que, entre outras prioridades,
sirvan como elemento dinamizador e coordinador das Axendas 21 locais, nos
seus respectivos ámbitos. O Documento de Traballo desenvolvido en Outubro
de 2002 pola Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, pretendeu
ser o xermolo inicial da Estratexia Galega pero adopta unha visión excluínte
das facetas sociais, económicas e institucionais do desenvolvemento sostible,
cinguíndose á integración do medio ambiente nas políticas sectoriais, nunha
visión restrinxida e estrictamente horizontal da temática.

198

Partido dos Socialistas de Galicia

Programa de Goberno · Eleccións xuño 2005

A situación de Galicia: a nosa pegada ecolóxica
Un dos indicadores sintéticos de desenvolvemento sostible que máis pulo vén
de tomar nos últimos anos é o de Pegada Ecolóxica, deﬁnida esta como: «A
área de territorio produtivo ou ecosistema acuático (entendida como superﬁcie
biolóxicamente produtiva) necesaria para producir os recursos utilizados e para
asimilar os resíduos producidos por unha población deﬁnida cun nivel de vida
especíﬁco, onde queira que se atope esa área»
A estimación realizada para Galicia moi recentemente, permite concluír que
a pegada ecolóxica desta comunidade alcanza un valor extraordinariamente
alto: 6,26 hectáreas per cápita que se transforman en 7,01 incluíndo a reserva
para a biodiversidade. Comparando estes datos con outros a escala global,
Galicia sitúase a un nivel intermedio entre Australia e Finlandia e supera en 2,11
hectáreas per cápita á pegada española (4,90) e en 4,83 á media mundial. En
termos absolutos, a comunidade galega dispón de 3,04 millóns de hectáreas e
está demandando 17,1. Para que Galicia fose autosuﬁciente dende o punto de
vista deste indicador de desenvolvemento sostible, necesitaría unha superﬁcie
case seis veces superior á que actualmente ocupa: farían falla seis Galicias para
absorber os residuos que xeramos e as nosas demandas produtivas.
Resulta un paradoxo que a comunidade galega acade unhas cifras tan
elevadas neste indicador de pegada ecolóxica, máis propios de economías
avanzadas en termos tradicionais de crecemento, aspectos nos que Galicia
atópase subdesenvolvida. As razóns de tal comportamento habería que
atribuílas a unha estrutura económica tradicionalmente dependente dos
recursos naturais, a uns hábitos de consumo intensivos en produtos con alto
contido neses recursos, e sobor de todo, ó factor de localización de industrias
e explotacións tanto produtoras coma demandantes de enerxía, que procuran
unha área de absorción de CO2 moi alto, coa consecuencia última de que a
comunidade galega, a pesar do que podería pensarse, é unha importante
contribuidora ó cambio climático global.
Para corrixir e diminuír o valor deste indicador, e doutros que puideran
xerarse, resulta necesaria unha actuación en dúas escalas temporais. A curto
prazo, é indispensable garantir o cumprimento da lexislación ambiental vixente
mediante o compromiso prioritario de dotar á administración autonómica dos
recursos necesarios para alcanzar este obxectivo. A medio prazo, é necesaria a
posta en funcionamento dun Plano Galego de Desenvolvemento Sostible que,
polo menos, presente as seguintes características:
Debe formularse nun horizonte a medio e longo prazo xa que, como se ten
sinalado, é nese ámbito temporal onde o desenvolvemento sostible adquire sentido.
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Debe establecer mecanismos de coordinación dunha banda, de carácter
vertical, coas políticas da Unión Europea e do estado español como orientación
xeral e como referente superior das experiencias locais (Axendas 21),
para conseguír obxectivos comúns; por outro lado, de carácter horizontal,
establecendo redes de colaboración e coordinación con comunidades limítrofes
e transfronteirizas (Norte de Portugal).
Tendo en conta a importancia do carácter colectivo e de cambio de valores
que signiﬁca o desenvolvemento sostible, o Plano Galego debe concibirse
mediante un afondamento nos valores democráticos e participativos de todos
os estamentos sociais: institucionais, empresariais, cientíﬁcos e cidadáns.
Por último, resulta indispensable a análise e diagnóstico das áreas máis
salientables que inciden na problemática medioambiental de Galicia, e propicien
a creación de escenarios futuros con liñas de actuación en cada unha delas.
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE
A planiﬁcación a longo prazo, propia do desenvolvemento sostible, non é
compatible coas escalas temporais das democracias de mercado nas que prima
a planiﬁcación a curto prazo (4 anos). A creación dun organismo que permita o
deseño de planos a longo prazo, con altas doses de independencia e contando
coa participación dos axentes sociais é unha vía axeitada para garantir a
adecuación das políticas a curto prazo ós obxectivos de sostibilidade, entendidos
estes desde unha perspectiva multidimensional: social, ambiental, económica
e institucional. Este organismo, encargaríase polo tanto da elaboración e
posterior seguimento do plano Galego de Desenvolvemento Sostible.
A xestión efectiva dos recursos e servizos ambientais, así como o deseño,
seguimento e avaliación dun Plano Galego de Desenvolvemento Sostible
requiren información actualizada e precisa que sirva para recoñecer cambios nos
ecosistemas, para conectar ditas tendencias coas súas causas probables e para
desenvolver a modelización necesaria que permitan sustentar prediccións ﬁables
de escenarios ambientais. Esto só pode acadarse adecuadamente a partires
dun enfoque multidisciplinar que require necesariamente a harmonización,
integración, e coordinación de datos ambientais de calidade, procedentes de
diferentes campos do coñecemento (meteoroloxía, oceanografía, xeoloxía,
xeografía física, hidroloxía, ecoloxía, economía, etc.).
Por outra banda, a coordinación e integración dos datos ambientais en
Galicia é practicamente inexistente. Estes datos tenden a estar diseminados
en diferentes centros, institucións, ou incluso persoas, e en consecuencia, non
facilmente dispoñibles para xestores, cientíﬁcos e outros usuarios potenciais. Na
propia Xunta de Galicia existen bases de datos independentes, con información
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complementaria e, en algúns casos, parcialmente duplicada nas Consellerías de
Medio Ambiente (Sistema de Información Ambiental de Galicia: Meteogalicia,
Cartografía Ambiental, Rede de Información Medio Ambiental e Xeográﬁca),
Política Territorial, Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural (Sistema
de Información Territorial de Galicia), Pesca (Plataforma Tecnolóxica da Pesca,
Centro de Control do Medio Mariño). A situación actual ten que ser corrixida,
xa que impide desenvolver programas de xestión ambiental e desenvolvemento
sostible baseados no coñecemento integral e supón un uso moi ineﬁciente dos
recursos públicos.
Propostas
· Proponse a creación dunha Axencia Galega de Desenvolvemento Sostible,
organismo dependente do Goberno de Galicia dotado dunha xestión
participativa a traveso de comités nos que se incardinen asociacións de
empresarios, administracións, empresas, comunidade cientíﬁca, fundacións,
organizacións ecoloxistas ONGs, etc.
· As funcións da Axencia Galega de Desenvolvemento Sostible serán:
· Elaborar e realizar o seguimento do plano Galego de Desenvolvemento
Sostible.
· Coordinar e xestionar unha rede de bases de datos temáticas que englobe
todos os campos das Ciencias da Terra e das ciencias sociais e económicas no
que atinxen a temas medio ambientais. Isto inclúe a harmonización espacial e
temporal de datos actualmente dispersos en bases independentes.
· Xerar a partires desta rede, novos indicadores de sostibilidade que permitan
o seguimento do plano Galego de Desenvolvemento Sostible.
· Xerar produtos ambientais innovadores, como modelos predictivos, atlas
dixitais, series temporais, que faciliten a visualización, o uso e a comprensión
da información ambiental.
· Colaborar con información de calidade no desenvolvemento de planos
especíﬁcos de actuación, continxencia e avaliación e mitigación de impacto así
como de recuperación ambiental.
CONSERVACIÓN DA BIODIVERSIDADE, OS ECOSISTEMAS E AS PAISAXES
A progresiva degradación ambiental, perceptible no deterioro dos sistemas
sobresaíntes, da paisaxe, na redución da biodiversidade e mesmo no
establecemento dunha política de consumo dos espazos protexidos, amosan
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a inexistencia dunha correcta estratexia de conservación ambiental. A baixa
porcentaxe de espazo protexido na comunidade, a ausencia de contidos
dalgunhas das ﬁguras de protección existentes, a falta dos preceptivos planos
rectores de uso e xestión, o descoñecemento que a poboación tén acerca do
signiﬁcado e importancia dos espazos naturais protexidos, a desinformación
da poboación afectada polo espazos protexidos, o frecuente incumprimento da
legalidade ambiental, a escasa investigación na materia, ou a falta de integración
do medio ambiente e a conservación nas diferentes políticas ambientais son
rasgos xerais da política ambiental levada adiante polos gobernos autonómicos
do Partido Popular.
O proceso de concentración de poboación no litoral nas últimas décadas,
paralelo ó seu crecemento urbano e industrial, levou a unha importante
degradación do litoral de Galicia. Un dos aspectos máis importantes foi a
ocupación de zonas húmidas litorais (marismas) para dispór de zonas chans
ediﬁcables. Cómpre pois proceder ó deseño dun plano de ordenación litoral de
Galicia baixo os principios da sostibilidade e integralidade, co ﬁn de conseguír
e garantir a efectiva protección e conservación dos sistemas litorais e mariños,
uso público da costa e a recuperación dos bordes marítimos degradados.

Propostas
· Elaborar e publicar o catálogo de especies e hábitats ameazadas así como os
correspondentes planos de recuperación.
· Establecer medidas correctoras nas obras públicas que preveñan a fragmentación
do territorio e as fagan compatibles cos obxectivos de conservación.
· Controlar estrictamente os permisos de construción de novas centrais
hidroeléctricas.
· Poñer en marcha un programa de eliminación de obstáculos nos leitos ﬂuviais
e de construción de escalas nos encoros.
· Elaborar e poñer en práctica un plano de rexeneración, preservación e
saneamento integral das Rías.
· Elaborar de xeito inmediato un plano de Ordenación Integral do Litoral.
· Concertar cos concellos para acadar o obxectivo «verquidos 0».
· Procurar a declaración de reservas da biosfera no litoral, e en particular a
reserva da biosfera das Rías Baixas.
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· Elaborar de xeito inmediato os planos rectores de uso e xestión dos parques
naturais de Galicia.
· Declarar os planos de ordenación dos espazos naturais incluídos na rede
natura 2000.
· Aplicar unha moratoria de todas as actuacións e actividades potencialmente
prexudiciais dende o punto de vista medio ambiental planiﬁcadas ou
desenvolvidas en zonas incluídas na rede natura 2000.
· Garantir a xestión cientíﬁca da caza e da pesca e intensiﬁcar o control sobre as
actividades ilegais na caza e a pesca deportiva.
· Aplicar o plano Estratéxico de Ramsar sobre a protección dos humidais.
· Establecer espazos naturais mariños, sublitorais e profundos, na Rede Natura
2000 practicamente inexistentes na actualidade.
· Abordar un plano de rexeneración de antigas minas, canteiras e refugueiros
que garanta a seguridade e o máximo respecto medioambiental.
· Coordinar as actividades mineiras en un plano para a creación de un sistema
integral de xestión de residuos inertes orientando a este ﬁn os traballos de
restauración.
· Desenvolver programas de educación ambiental xerais e especíﬁcos e poñer en
marcha un plano de información a cidadanía sobre o signiﬁcado e alcance das
ﬁguras de protección ambiental.

4. POLÍTICA DE PROTECCIÓN E MELLORA AMBIENTAL
Pese á importancia do desenvolvemento e aplicación de mecanismos de
motivación para a protección ambiental, limitando os danos ó medio ambiente
e internalizando os custes ambientais na produción, o escaso desenvolvemento
da autorregulación e dos instrumentos económicos e a falta de atención e
esforzo na aplicación das normas legais e controis, implican a ineﬁcacia dos
limitados instrumentos preventivos da actual política ambiental galega. Entre os
aspectos máis salientables desta situación insostible están: a falta de avaliación
ambiental dos planos, políticas e programas; a desvirtuación das avaliacións de
impactos e efectos ambientais, a falta de rigor no cumprimento da legalidade
ambiental, a ausencia dun sistema de gardería ambiental ou a ausencia de
lexislación especíﬁca para a protección dalgúns elementos ambientais como
a paisaxe. En especial, a ausencia de avaliación ambiental estratéxica conleva
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a falta de integración do medio ambiente nas políticas sectoriais impedindo
actuar sobre as forzas motrices da degradación ambiental.
En consecuencia, propoñemos centrar os esforzos no campo da protección
ambiental en dúas grandes liñas: o cumprimento da legalidade ambiental
con transparencia nos procesos de xestión e a promoción de instrumentos
económicos e de autorregulación.

Propostas
· Asegurar o cumprimento da legalidade ambiental e garantir a transparencia
na xestión.
· Elaborar e aplicar a normativa de avaliación ambiental estratéxica.
· Potenciar a participación cidadá nos mecanismos de control ambiental
mediante a creación dun portal informático de información ambiental no que
estarán dispoñibles todos os estudos de impacto ambiental, estudos de efectos
ambientais, e informes semellantes xa na fase de exposición pública.
· Desenvolver o procedemento de avaliación da incidencia ambiental.
· Elaborar unha lei da paisaxe.
· Artellar políticas de comunicación e participación social en materia ambiental.
· Deseñar, en colaboración coas organizacións empresariais, modelos
de ecoauditorías adaptados a cada sector produtivo, asegurando a súa
dispoñibilidade a cada empresa, coa ﬁnalidade de obter máis bens e servizos
consumindo menos recursos e xerando menos contaminación.
· Implantar a ﬁscalidade verde: incrementar a ﬁscalidade dos produtos
contaminantes ou nocivos e aplicar liñas de boniﬁcación ﬁscal ás empresas
que aposten pola sostibilidade e sexan ecoauditadas.
· Desenvolvemento de sistemas de vixilancia ambiental que aseguren o
cumprimento das normas legais aplicables e das condicións establecidas nas
declaracións de impacto ambiental.
· Desenvolvemento e aplicación xeral da Axenda Local 21 dentro dunha
Estratexia Galega de Desenvolvemento Sostible: Axenda 21 Galicia.
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5. POLÍTICA FORESTAL E MEDIO AMBIENTE
O terceiro Inventario Forestal Nacional mostra que o conxunto das superﬁcies
arboradas en Galicia alcanza case as 1.425.000 ha o que representa un 48%
da superﬁcie total do noso pais. Pinus pinaster e Eucalyptus globulus son as
principais especies forestais, ó agrupar no seu conxunto o 55% dos pés maiores
e o 64% do volume madeirable existente en Galicia. A superﬁcie de frondosas
autóctonas aumentou entre o Segundo e o Terceiro Inventario Forestal (un 64
%). Sen embargo, o maior aumento en superﬁcie corresponde ó Eucaliptus
globulus (450 %). Esta especie ten un rendemento económico que inda baixo,
obtense a curto prazo en relación con outras especies de maior rendemento,
o que o converte nun cultivo atractivo para algúns propietarios. Sen embargo,
contribúe á degradación paisaxística de Galicia, danando a súa imaxe ambiental
en comparanza con outras rexións do norte de España, impedindo un maior
desenvolvemento do sector turístico en áreas rurais, e prexudicando a propia
autoestima dos habitantes das terras nas que se cultiva. E ademais unha especie
facilmente inﬂamable, cuxa copa deixa pasar unha grande cantidade de luz, o
que propicia o crecemento do sotobosque, e por iso a gravidade e intensidade
das lumes forestais cando estes se producen. Por último trátase dun cultivo de
escasa capacidade para a ﬁxación de CO2 atmosférico a longo prazo, xa que a súa
madeira adícase a produtos con unha taxa de retorno á atmosfera relativamente
alta. Por iso, é necesario un cambio radical na política forestal galega, coa
substitución paulatina e decidida do eucalipto por frondosas autóctonas,
arbitrando pola parte da administración mecanismos de compensación
derivados da perda de rendementos a curto prazo. Simultaneamente é necesario
recuperar os usos tradicionais do monte, en particular o mantemento de pastos
para a gandería extensiva. O conxunto destes cambios na política forestal
provocarán a medio e longo prazo a diminución do número e intensidade de
incendios forestais, e en consecuencia, a diminución dos altos custes actuais da
loita contra o lume. Ademais, contribuírá á inmobilización de CO2 atmosférico
a longo prazo na forma de biomasa e materia orgánica nos solos galegos, e por
tanto á mitigación do cambio climático.
Propostas
· Elaborar un plano estratéxico para a recuperación dos bosques autóctonos de
Galicia que planten ou substitúan cultivos de especies forestais foráneas por
especies autóctonas e de calidade.
· Constitución dun Banco Forestal como un fondo de ﬁnanciamento mixto para
apoiar as plantacións forestais para a produción de madeiras de calidade e a
xestión forestal sostible.
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· Crear un plano estratéxico de recuperación dos pastos de montaña, coa
reintrodución de especies bovinas e equinas autóctonas en réxime de
gandería extensiva. Potenciar os centros de recuperación de razas autóctonas
actualmente existentes.
· Impulsar os convenios e axudas para a posta en produción de montes
infrautilizados.
· Fomentar a vinculación dos cidadáns do rural na vixilancia, mantemento e
limpeza dos montes de xeito que esta actividade constitúa un complemento das
rendas dos habitantes do rural de Galicia.
· Impulsar a ecocertiﬁcación das plantacións forestais e dos seus produtos
transformados que garantan a xestión sostible do monte galego.
· Potenciar as políticas preventivas dos lumes e mantemento, mentres sexa
necesario, da operatividade do plano INFOGA.
· Fomentar e apoiar por parte da administración autonómica a creación de planos
de prevención de lumes nos montes de propiedade privada ou en man común.
· Valorar o monte galego como ferramenta de mitigación do cambio climático a
traveso da súa capacidade de ﬁxación de CO2 atmosférico e artellar un plano
de seguimento e cuantiﬁcación dos ecosistemas forestais como sumidoiros do
carbono atmosférico.

6. XESTIÓN DE RESIDUOS
As cantidades de residuos, tanto urbanos como industriais xerados en Galicia
veñen aumentando ano tras ano, ó tempo que tamén o fan os custos asociados.
Segundo datos da propia Xunta, no ano 1999, os resíduos industriais excedían
os 60 millóns e medio de Tm e, no ano 2004, producíronse 850.000 Tms de
residuos sólidos urbanos.
A decisión de optar por un só plano de xestión de residuos, o de Sogama,
poñendo trabas ó desenvolvemento doutras alternativas, ten desembocado
nuns custos de transporte que só poden ser enfrontados con constantes
subvencións e con cargas de xestión constantemente ó alza. Como resultado
obtense traslada-lo problema á atmosfera e ó solo. O fracaso da actual política
de xestión de residuos recoñécese indirectamente pola propia Xunta de Galicia
no seu plano de Xestión de Residuos para o período 2004-2010 no que sostén
a pertinencia da fabricación e comercialización de compost, postura de sempre
defendida polos socialistas.
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Ademais dos RSU, tamén están a medrar os resíduos industriais, indicadores da
mala xestión e planiﬁcación dos procesos de fabricación. Evita-la xeración de residuos
supón aplicar unha nova concepción de traballo conxunto entre os investigadores,
os empresarios e as administracións para chegar a facer unha industria innovadora
e eﬁciente no uso de materiais e enerxía e, polo tanto, máis competitiva.
Para atallar o problema dos residuos os socialistas imos poñer en práctica
unha batería de medidas, baseada en dous principios básicos:
· O principio dos catro Rs: «Redeseñar, reducir, reutilizar e reciclar».
Engadindo o redeseño ó clásico principio dos tres Rs, preténdese implicar, dende
o principio dos procesos de fabricación e comercialización, a capacidade para
investigar e innovar da sociedade xa que se ten demostrado que se os procesos
se deseñan para non producir resíduos ou para minimiza-los, é para que cando
se produzan sexan inocuos, obtéñense beneﬁcios a tódolos niveis. Reducir,
reutilizar e reciclar constitúen obxectivos centrais da política de residuos na
crenza de que cada quilo de refugallo supón unha merma da nosa calidade de
vida. Nesa estratexia deberán implicarse tódolos sectores sociais: fabricantes,
investigadores, comercializadores, consumidores, etc.
· O principio de Colaboración, implementado como un traballo en rede. Todos
e cada un dos cidadáns, todos e cada un dos concellos, vilas e cidades teñen
algo que dicir sobre os residuos. Propoñeremos un novo plano de Residuos
que teña en conta as diversas experiencias levadas a cabo en Galicia, tome en
consideración a necesaria diminución do transporte de resíduos, fomente as
solucións máis locais, como método para atopar nichos de emprego, e valore
a concienciación das persoas, como primeiros responsables da dimensión do
problema e como últimos pagadores da xestión e do tratamento. A colaboración
das distintas administracións (local, autonómica e estatal) formará un núcleo
estratéxico do funcionamento, sen que ningunha delas se impoña ás demais.
Propostas
· Elaborar un novo plano de Residuos, a partir das distintas experiencias
levadas a cabo en Galicia, baseado nos catro Rs «redeseñar, reducir, reutilizar
e reciclar» e xestionado como unha rede.
· Elaborar un plano de Residuos Agrícolas, Gandeiros e Forestais, que impulse
a coxeneración por biomasa e o compost.
· Situar, en catro anos, a Galicia dentro dos estándares medios da Unión
Europea en canto a redución, reutilización e reciclado.
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· Rediseñar a pranta de SOGAMA, como unha incineradora de término, e nun
prazo de oito anos.
· Incluír un plano de Transporte de Resíduos que minimice o seu impacto
ambiental.
· Sanear e recuperar os vertedoiros.
· Universaliza-la recollida selectiva nas mellores condicións para facilita-la a
posterior reciclaxe.
· Elaborar, en colaboración coas corporacións locais, Normativas de Residuos
que exclúan, da xestión municipal, os materiais non reciclables.
· Redactar planos, en colaboración coas empresas comercializadoras e
produtoras para minimiza-los envases utilizados na comercialización de
produtos e, en particular, para a substitución das bolsas de plástico por outras
facilmente reciclables.
· Contribuír a investigar sobre o redeseño dos procesos produtivos e de
comercialización de xeito que non se produzan residuos ou que estes sexan
reciclables.
· Establecer axudas para investigación de novas tecnoloxías de reciclaxe.
· Realizar campañas de divulgación e concienciación sobre residuos.

XESTIÓN INTEGRAL DA AUGA
A auga é un patrimonio de todos os cidadáns, limitado e cada vez máis escaso,
cuxa calidade reﬂicte o estado de conservación dos ecosistemas dun territorio,
e o grao de respecto ambiental dos asentamentos humanos e das actividades
industriais que nel se desenvolven. O reto para as décadas vindeiras é, polo
tanto, o deseño, con rigor e co máximo consenso social e territorial, dunha
nova política da auga, baseada nas directrices básicas dun desenvolvemento
territorial sostible.
A nova política, ou cultura da auga baséase en dous pilares fundamentais: a
conservación e a eﬁciencia. A conservación, non se restrinxe só á conservación
da calidade físico-química das augas, senón da calidade desde unha perspectiva
ecosistémica na que se garanta a funcionalidade de ríos, ribeiras e ecosistemas
de augas continentais en xeral, incluíndo o estado dos acuíferos e as augas
subterráneas. É preciso reformular o modelo de xestión de xeito que as
tradicionais estratexias baseadas na oferta sexan reemplazadas por outras
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novas centradas na xestión da demanda, variable esta que ten que ser redeﬁnida
como unha variable que depende de numerosos factores, entre o que se atopa
o prezo. É así mesmo necesario fomentar a máxima corresponsabilidade cívica
para que o uso da auga sexa máis racional, equitativo e sostible, e para que
ninguén poida, impunemente, despilfarrar, deteriorar nin especular coa auga.
O obxectivo prioritario da política de augas será a aplicación estricta da
Directiva Marco da Auga da Unión Europea, o que implica a integración na
xestión das concas dos ecosistemas de ría, de esteiro, e as plataformas litorais,
todos eles sistemas sobre os que inciden de xeito directo os impactos ﬂuviais,
impactos que inﬂúen as características ecolóxicas, sociais e económicas do
medio costeiro.
Propostas
· Revisar e adaptar os planos relativos ó ciclo da auga cos criterios da Directiva
Marco da Auga de xeito que se conﬁgure nun plano integral de xestión da auga
que inclúa ademais das infraestruturas de saneamento e abastecemento,
os planos de xestión, de reutilización, de prevención da contaminación e de
restauración ambiental.
· Impulsar a innovación tecnolóxica e os hábitos que favorezan o uso eﬁciente
da auga con carácter permanente.
· Establecer unha estreita colaboración coa futura Confederación Hidrográﬁca
do Miño e cos centros de investigación que culmine no coñecemento detallado
do ciclo hidrolóxico de Galicia, a magnitude da súa utilización, os axentes que
a consomen, o seu destino así como os axentes contaminantes, a intensidade
da contaminación e as consecuencias medioambientais.
· Executar de forma urxente un plano de inversións en depuración e
reutilización de augas residuais que aproximen a Galicia a unha situación de
verquido cero.
· Elaboración dun plano de recuperación dos ríos de Galicia que inclúa a
restauración da cuberta vexetal das concas para a regulación hidrolóxica
natural e a ordenación das zonas inundables.
· Levar a cabo un plano de avaliación e conservación dos acuíferos galegos,
coa ﬁnalidade de coñecer e corrixir o impacto que as actividades agrícolas,
gandeiras e industriais exercen sobre eles e asegurar a súa sostibilidade como
reserva de auga.
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· Posta en valor dos tramos urbanos dos ríos coma elementos básicos do espazo
público e da paisaxe.
· Establecer un plano Integral de Prevención de Inundacións.
· Deseñar un plano de eliminación da contaminación das augas continentais de
Galicia.

VIII. ENERXÍA E MEDIO AMBIENTE
Eﬁciencia enerxética e enerxías renovables
A política enerxética, en un estado de dereito, constitúe un factor clave para
a mellora da calidade de vida dos cidadáns, para a mellora da produtividade
e competitividade das empresas e para a conservación do medio ambiente.
Neste senso, calquera actuación sobre política enerxética ten que priorizar o
incremento da eﬁciencia no uso da enerxía.
Baixo esta premisa, o obxectivo xeral da política enerxética debe orientarse
cara a consecución dun modelo enerxético eﬁciente, diversiﬁcado, menos
contaminante e máis solidario socialmente, desenvolvendo para isto políticas que
teñan como horizonte o desenvolvemento sostible. Unha política de eﬁciencia
enerxética debe contemplar medidas tecnolóxicas, cambios de comportamento
no uso da enerxía e tamén modiﬁcacións de índole económica, apostando tanto
pola mellora da eﬁciencia dos procesos de transformación, coma da eﬁciencia
no uso ﬁnal da enerxía. Así, por exemplo, desde o ano 1989 non se ten realizado
unha análise da estrutura do consumo enerxético en Galicia, polo que se
descoñecen non só as súas necesidades, senón tamén a súas posibilidades de
racionalización enerxética, diversiﬁcación e optimización do consumo.
Unha das ferramentas fundamentais para a consecución dos obxectivos
xerais plantexados é o fomento das fontes enerxéticas renovables. Galicia é
unha comunidade privilexiada en canto ós seus recursos enerxéticos renovables
xa que conta con axeitados emprazamentos para o aproveitamento da enerxía
eólica, unha pluviometría que favorece o aproveitamento da enerxía hidráulica,
un recurso solar por riba da media europea (aínda que algo baixo en relación
coa media española) e un alto potencial de aproveitamento da biomasa.
En deﬁnitiva, e dende o punto de vista da política medio ambiental de
Galicia, é preciso compatibilizar o uso da enerxía có progreso económico
e o benestar derivado dun entorno medioambiental limpo, de maneira que
se cumpran as esixencias dun desenvolvemento sostible a longo prazo. Os
obxectivos xerais marcados neste campo son a redución do consumo de enerxía
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mediante a incorporación de hábitos tendentes a acadar unha maior eﬁciencia
no seu uso, a utilización racional dos recursos enerxéticos e o desenvolvemento
de tecnoloxías limpas para a xeración de enerxía e a redución da dependencia
das importacións de enerxía e limitar as emisións de CO2 á atmosfera.
Propostas
· Desenvolver un plano de Acción para o Fomento do Aforro e a Eﬁciencia
Enerxética en Galicia.
· Promover actuacións que potencien o uso racional da enerxía nos diferentes
sectores de actividade:
· Sector industrial, mediante medidas técnicas especíﬁcas ou non
especíﬁcas de sectores ou procesos produtivos. (melloras nos aillamentos
térmicos, seguimento e control, medidas en coxeración, etc.)
· Sector agrícola, mediante a modernización da produción agrícola e da
maquinaria utilizada, a implantación de sistemas de rego localizado e
mellora tecnolóxica destes, a xestión automatizada de invernadoiros e
aplicación de tecnoloxías renovables
· Sector terciario, mediante o deseño de campañas orientadas á merca
responsable de equipos eﬁcientes, ó uso correcto dos equipos e a
difusión do etiquetado.
· Administracións públicas, mediante a elaboración dun plano de
aforro enerxético das administracións (autonómica, provincial e local)
que contemple a reforma do alumeado público e un compromiso
de ediﬁcación pública con criterios de aproveitamento solar pasivo
(arquitectura bioclimática).
· Promover actuacións que potencien o aproveitamento mais eﬁciente dos
recursos das diferentes enerxías renovables:
· Impulsar á enerxía eólica ata alcanzar os 6.500 MW de potencia
eólica instalada no ano 2010. Promover a optimización, modernización
e descentralización dos parques eólicos existentes favorecendo a
substitución dos actuais aeroxeneradores por equipos de nova xeración.
· Realizar estudos ambientais rigurosos que determinen a localización
idónea de parques eólicos off-shore (parques eólicos mariños). A
potencial instalación destes parques teñen que se desenvolver en
estreita coordinación co sector pesqueiro (especialmente de baixura
e marisqueo).
· Fomentar o aproveitamento solar térmico mediante o establecemento
de instrumentos ﬁnanceiros de apoio, formación de instaladores e
actividades de difusión e divulgación. Promover o aproveitamento
solar térmico nos ediﬁcios das administracións públicas. Normalizar as
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instalacións termosolares nas vivendas unifamiliares.
· Executar instalacións fotovoltaicas de referencia que permitan deﬁnir
con maior precisión o mapa solar de Galicia. Estimular a instalación de
centrais fotovoltaicas conectadas á rede nos parques eólicos existentes.
· Estudar as posibilidades de aproveitamento enerxético da ondas, coa
execución de instalacións en rompeolas e diques de abrigo portuarios, e
da enerxía xeotérmica.
· Fomentar o aproveitamento da biomasa forestal dados os beneﬁcios
asociados a redución de riscos de incendios, na creación de postos de
traballo e na promoción do desenvolvemento rural.
· Desenvolvemento dun plano galego de aproveitamento de
biocarburantes. · Fomentar a agricultura enerxética para biocombustibles
ou biocarburantes como elemento de diversiﬁcación e estímulo do
desenvolvemento rural.
· Favorecer a participación dos concellos na xestión dos recursos de
enerxías renovables locais.
· Apoio ﬁnanceiro e institucional a proxectos piloto de interese
xeral que permitan dispoñer das infraestruturas necesarias para o
desenvolvemento das enerxías renovables.
· Potenciar o desenvolvemento das estruturas da información, a
educación e a formación en enerxías renovables.
· Implantar a formación en enerxías renovables no sistema educativo.
· Facilitar a penetración no mercado de fontes de enerxía renovables,
así coma dos correspondentes coñecementos técnicos, co obxecto de
impulsar a inversión.

Transporte
A utilización de combustibles fósiles por parte do sector do transporte
ascendeu a un 54% do total de produtos petrolíferos consumidos en Galicia,
cifra extraordinariamente alta comparada con outras economías ou rexións,
contribuíndo, en consecuencia, ás amplas emisións de CO2 e ó efecto
invernadoiro. Este feito está motivado, por unha banda, polo uso de sistemas
de mobilidade de persoas e mercadorías incompatibles co desenvolvemento
sostible e, por outro, por uns hábitos da poboación que, pola carencia de
substitutivos adecuados e eﬁcientes, tamén resultan ser intensivos nestes tipos
de combustibles.
Nos últimos anos, o uso dos medios de transporte máis compatibles coa
sostibilidade decaeron en Galicia de forma moi signiﬁcativa. Así por exemplo, no
período 1995 – 2003, o transporte de mercadorías por vía marítima soamente
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se incrementou en Galicia un 16,9%, mentres no estado español o ﬁxo nun 70%.
Entre 1997 e 2003, o ferrocarril para o transporte de viaxeiros a distancias
longas perdeu en Galicia un 18%, pola competitividade das autovías coa meseta,
mentres no total do estado creceu un 19,8% e o transporte urbano colectivo, no
período 1998 – 2003, perdeu en Galicia uns 3 millóns de viaxeiros, fenómeno moi
signiﬁcativo por canto a concentración da poboación en áreas urbanas é cada
vez maior. Polo contrario, a posición de Galicia no uso de sistemas de mobilidade
máis intensivos no consumo de combustibles fósiles e, consecuentemente,
menos sostibles, acadou nestes anos un incremento moi signiﬁcativo. Dende
1998 a 2003, o total de vehículos que circulan a diario polas autoestradas
galegas incrementouse un 50,2%.
Como consecuencia da dispersión poboacional de Galicia e, sobre todo, a
ausencia de sistemas de mobilidade compatibles co desenvolvemento sostible,
os fogares galegos presentan uns hábitos e equipamentos que provocan, á súa
vez, un meirande consumo relativo de combustibles fósiles e, en consecuencia,
maniféstanse incompatibles coa sostibilidade. Así, por exemplo, o 61,3%
dos fogares de Galicia non teñen acceso a ningún tipo de transporte urbano
colectivo mentres que na totalidade do estado español esta porcentaxe é do
31,6% e nun día medio laborable, a poboación galega usa o coche como medio
de desprazamento no 59% dos casos (España 48%) e nas ﬁns de semana no
73% (España 58%). Soamente un 0,02% dos galegos utiliza o tren, un 3,9% o
autobús urbano e un 2,8% o autobús interurbano.
Aínda recoñecendo a existencia de condicionantes estruturais moi deﬁnidas
(dispersión da poboación, por exemplo), non é menos certo que a política
de planiﬁcación do sector en Galicia, levada a cabo nos últimos anos seguiu,
soamente, criterios de alta rendibilidade privada e escasa en termos sociais e
medioambientais.

Propostas
En termos exclusivos de desenvolvemento sostible, resulta indispensable
apostar por medios de transporte enerxéticamente máis eﬁcientes.
· Avanzar, a medio e longo prazo, no uso do ferrocarril como medio de
transporte interno e externo para persoas e mercadorías.
· Facilitar o acceso das liñas de ferrocarril os polígonos industriais e de servizos.
· Potenciar o uso marítimo de cabotaxe e outras formas.
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· Potenciar a elaboración de planos de transporte colectivo eﬁciente
enerxéticamente nas cidades, mancomunidades e áreas de inﬂuencia destas,
que teña como obxectivo a creación dunhas condicións de uso que substitúan ó
coche privado e a implantación do billete único.
· Crear áreas intermodais entre os distintos sistemas co ﬁn de propiciar a
sostibilidade do transporte dentro do ámbito de Galicia.
·Desenvolver planos de transporte e de mobilidade para empresas e concellos,
fomentar o transporte público e o uso mais eﬁciente do transporte de mercadorías
por estrada. Impulsar medidas para a mellora da eﬁciencia enerxética dos
vehículos e para favorecer a adquisición de vehículos mais eﬁcientes.

Infraestructuras e transporte
As infraestruturas representan un elemento clave para favorecer a cohesión social
e territorial de Galicia e impulsar o desenvolvemento económico, a modernización
e a competitividade da economía galega. Polo tanto, son un elemento fundamental
para aproximarnos ós centros de decisión e actividade europeos.
Un eﬁcaz sistema de transporte permitiranos superar os problemas derivados
da nosa condición periférica e xerar masa crítica que nos axude a deﬁnir o papel
da eurorrexión Galicia-Norte de Portugal na fachada Atlántica europea.
En materia de infraestruturas de transporte, a pesar dos esforzos realizados
nas últimas décadas, tanto polas administracións central e autonómica como
pola solidariedade europea, Galicia continúa ﬁgurando entre as rexións
europeas máis atrasadas. Por este motivo, o PSdeG-PSOE comprométese a
deseñar un plano de Infraestruturas e Transporte de Galicia que resolva os
estrangulamentos e deﬁciencias da dotación actual.
O sistema de transporte resultante actuará como elemento vertebrador e
motor de desenvolvemento sostible, permitindo á economía galega gañar en
competitividade, cohesión social e reequilibrio territorial, ademais de favorecer
a integración e articulación da eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.
O plano de Infraestruturas e Transporte de Galicia ten tres obxectivos
xenéricos. En primeiro lugar, mellorar a accesibilidade ós mercados completando
a rede de alta capacidade que articula as áreas metropolitanas e as áreas urbanas
e pechando as conexións cara o centro da península, cara a cornixa Cantábrica
e Europa e cara Portugal e fomentando a intermodalidade. En segundo lugar,
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favorecer a cohesión social mellorando a rede viaria de modo que no horizonte
do plano o 100% da poboación galega estea a menos de 25 minutos dunha vía de
alta capacidade. En terceiro lugar, reducir as externalidades negativas asociadas
ó uso do sistema de transporte incrementando a calidade e a seguridade dos
modos de transporte e fomentando o uso de modos de transporte menos
contaminantes que contribúan á mobilidade sostible.
As actuacións que se derivan do primeiro e segundo obxectivos permitirán
un cambio na accesibilidade ós mercados e con isto ampliar o mercado e
aforrar tempo e diñeiro tanto ás empresas como ós particulares. Para lograr
esta accesibilidade, no horizonte do desenvolvemento do plano deberán estar
ﬁnalizadas as actuacións no corredor Atlántico, no corredor Cantábrico e as
conexións das áreas urbanas por autovía.
Estes investimentos en infraestruturas non descoidarán os investimentos
en mantemento e renovación, elemento imprescindible que xunto á mellora da
sinalización poden contribuír a reducir os problemas de seguridade viaria.
En canto ás infraestruturas e servizos de transporte ferroviario
estableceranse convenios coa Administración central para a chegada do AVE a
toda a rede de cidades e para a mellora da rede interior, completando a conexión
central, o corredor cantábrico e a conexión con Portugal, tanto para o transporte
de viaxeiros como para mercadorías.
Estas actuacións posibilitarán o cambio na tendencia decrecente dunha
modalidade de transporte que está chamada a xogar un papel destacado na
articulación da sociedade e os ﬂuxos de mercadorías de Galicia. Ademais, dende
a Administración autonómica estableceranse contratos con RENFE e FEVE para
garantir un servizo de trens rexionais e de cercanías de altas prestacións en
toda a rede de cidades.
En transporte aéreo débense aproveitar as sinerxías derivadas da
complementariedade dos tres aeroportos, buscando ampliar a oferta con
conexións nacionais e internacionais, tanto con compañías regulares como coas
compañías nacionais de baixo custo.
Nesta liña é preciso que as súas instalacións estean acondicionadas á
categoría II/III plenamente operativa, con lonxitude de pista que permita a
operatividade dos grandes avións en condicións de visibilidade adversas. As
terminais deben estar dimensionadas ó seu tráﬁco previsible e a súa conectividade
coas cidades e áreas de referencia debe ser especialmente atendida.
Os tres aeroportos galegos deben ser considerados na medida do posible
como un sistema aeroportuario integrado, de tal modo que sexa posible a súa
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conexión por transporte terrestre (tren de altas prestacións con conexión dende
as estacións, transporte público urbano e interurbano) que posibilite a maior
interconexión entre eles.
O Goberno da Xunta de Galicia do PSdeG-PSOE, no ámbito das súas
competencias en materia portuaria, deberá facilitar as infraestruturas que
garanten a operatividade dos nosos portos.
Estas actuacións deben garantir a intermodalidade e fomentar unha
xestión portuaria que permita a concentración e xestión de mercancías e logre
converter o noso sistema portuario en parte da Autopista do Mar do Oeste de
Europa, que abarcará dende a fachada Atlántica de España e Portugal ó Mar
de Irlanda e o Mar do Norte, e poidan chegar a ser a principal plataforma de
intercambio entre América e Europa.
Os sistemas de transporte, tanto de pasaxeiros como de mercadorías
deben integrar as vantaxes operativas de cada alternativa de transporte
incrementando a vertebración do territorio, a accesibilidade, as economías de
rede e de escala.
No transporte de mercancías a ﬂexibilidade da estrada debe encontrar o
seu complemento no transporte ferroviario e marítimo que permita mover as
cargas con custes privados e sociais inferiores ós da estrada.
Garantir que se aproveiten as vantaxes de cada alternativa de transporte.
Deben existir instalacións de transferencia e intercambio que permitan a
adecuada xestión das cargas. Un caso similar ocorre cos viaxeiros, que necesitan
intercambiadores de transporte que permitan a interconexión entre diferentes
modalidades de forma cómoda e rápida.
O plano de Infraestruturas e transporte explicitará a necesidade de
crear intercambiadores para o transporte de viaxeiros a varios niveis, a nivel
metropolitano permitindo coordinar o transporte público urbano de autobuses
cos renovados servizos ferroviarios de cercanías e rexionais; a nivel interurbano,
posibilitando o intercambio entre os usuarios de trens, autobús interurbano ou
urbano, transporte aéreo ou transporte marítimo.
En canto ó tráﬁco de mercadorías, deben aproveitarse as vantaxes dos
nosos portos e para isto debemos contar con intercambiadores modais que
reduzan ó mínimo os custes de fricción do cambio modal.
A ﬁabilidade no manexo das mercadorías terá efectos positivos sobre
os custes das empresas, ó permitir ás empresas adaptarse ós sistemas de
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produción «pulldemand« e crear plataformas loxísticas que atendan ós clientes
no menor tempo posible, coa maior ﬁabilidade, eliminando a variabilidade das
incidencias que diﬁcultan ou impiden o cumprimento dos prazos de entrega.
Nestes casos o Goberno socialista garantirá que os planos de ordenación
urbana contemplarán a reserva do solo para a creación destes espazos de
transferencia de viaxeiros e mercadorías, e a dispoñibilidade de adecuadas
conexións tanto portuarias como das zonas de actividade loxística. Ademais,
analizará os enclaves necesarios para a conﬁguración de zonas de actividade
loxística ou portos secos nas que se efectúen tódalas operacións loxísticas.
Estas iniciativas de fomento da intermodalidade teñen como obxectivo
desconxestionar as estradas de camións e vehículos privados, medida que tamén
contribuírá á redución da contaminación ambiental. Künzll et al (200) demostraron
que, só en tres países europeos, entre 19.000 e 44.000 persoas morren cada ano
por causa dos efectos da contaminación atmosférica, o que supón un custe de ó
redor de 50.000 millóns de euros ó ano (Sommer et al, 200).
Estes problemas de contaminación atmosférica agrávanse nos núcleos
urbanos conxestionados nos que, adicionalmente, aparece outra externalidade
asociada ás perdas de tempo derivadas dos atascos e as retencións de tráﬁco,
que á súa vez, incrementan o problema de emisión de contaminantes e de ruído.
Estes custes humanos tradúcense nunha perda de benestar social á que
debemos engadir o custe social da accidentabilidade da estrada. Custe que é
especialmente grave en Galicia onde os índices de mortalidade son superiores
ós da media nacional e se concentran moitos dos puntos negros da rede de
estradas do Estado.
Estas preocupacións, tanto medio ambientais como en sinistralidade, foron
dous dos eixes presentes na deﬁnición da política europea de transportes.
Deste modo no Libro Branco: A política europea do transporte de cara ó 2010:
a hora da verdade, especifícase a necesidade de contribuír a un reparto máis
equitativo do uso dos diferentes modos de transporte co ﬁn de contribuír ó
crecemento sostible da economía europea.
Dentro destas actuacións atópanse as melloras nas infraestruturas e
servizos alternativos ó vehículo privado e ó transporte de mercadorías por
estrada. Desta forma, potenciar o uso do ferrocarril, o metro, o autobús ou
o transporte marítimo, de tal modo que, mellore a competitividade destas
modalidades fronte á estrada contribuírá ó desenvolvemento sostible da
economía galega.
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Para favorecer a utilización dos modos de transporte públicos adicionalmente
ás estacións de transferencia e a mellora dos servizos establecerase un billete
único de transporte público intermodal nas áreas urbanas e metropolitanas e
mellorarase o servizo rexional de transporte por autobús.
Obxectivos
·
Mellorar a accesibilidade ós mercados completando a rede de alta
capacidade que articula as áreas metropolitanas e as áreas urbanas e pechando
as conexións cara o centro da península, cara a cornixa Cantábrica e Europa e
cara Portugal.
·
Favorecer a cohesión social mellorando a rede viaria de modo que o 100% da
poboación galega estea a menos de 25 minutos dunha vía de alta capacidade.
·
Reducir as externalidades incrementando a calidade e seguridade do
sistema de transportes e favorecendo o uso de modos de transporte menos
contaminantes que contribúan á mobilidade sostible.
·
Finalización das actuacións no corredor Atlántico, no corredor Cantábrico,
e as conexións das áreas urbanas por autovía.
·
Mellorar as infraestruturas ferroviarias para incrementar a participación
do tren no transporte interior e exterior, tanto de pasaxeiros como de
mercadorías.
·
Aproveitar as sinerxías dos tres aeroportos, buscando ampliar a oferta
tanto para conexións nacionais como internacionais, tanto para compañías
regulares como para as compañías de baixo custe.
·
Estudar a actividade económica de cada un dos portos para determinar os
tramos de fachada marítima susceptibles de xestión integrada.
·
Fomentar unha xestión portuaria que permita a concentración e xestión de
mercadorías para formar parte da Autopista do Mar do oeste de Europa, e logre
situar o noso sistema portuario como a principal plataforma de intercambio
entre América latina e Europa.

Medidas
1. Deseñar un plano de Infraestruturas e transporte de Galicia que resolva os
estrangulamentos e deﬁciencias da dotación actual.
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2. Conectar por autovía ou autopista as sete cidades galegas entre sí e con
Portugal e corredor cantábrico.
3. Crear o eixo interior Lugo-Ourense-Chaves-Porto para vertebrar o territorio e
garantir a interconexión co Norte de Portugal.
4. Deseñar un conxunto de actuacións de mellora da rede viaria que garanten
que tódolos cidadáns galegos teñan unha alternativa adecuada para os seus
desprazamentos dentro da comunidade autónoma, de modo que o 100% da
poboación galega estea a menos de 25 minutos dunha vía de alta capacidade.
5. Poñer en marcha un programa de mantemento e renovación da actual rede
de estradas que garanta a súa operatividade e progresivamente elimine as súas
deﬁciencias de seguridade, tratando de reducir os tramos “negros” a causa da
súa elevada mortandade.
6. Establecemento de convenios coa Administración central para a chegada do
AVE á rede de cidades, completando a conexión central, o corredor Cantábrico
e a conexión con Portugal.
7. Crear convenios coa Administración Central para mellorar a rede interior de
ferrocarril, desdobrando as vías, electriﬁcándoas, eliminando pasos a nivel,
mellorando os sistemas de control e seguridade e modiﬁcando os trazados.
Esta rede interior xunto á adecuada explotación da rede alta velocidade dentro
da comunidade conﬁgurarán unha malla de altas prestacións para pasaxeiros
e mercadorías.
8. Establecer contratos de prestación de servizo con RENFE e FEVE para garantir
o servizo de altas prestacións de trens rexionais e de cercanías en toda a rede
de cidades.
9. Creación de intercambiadores de transporte de pasaxeiros nos aeroportos,
estacións de ferrocarril e de autobús.
10. Promover a instalación de estacións de transferencia de mercadorías e
incremento da oferta de solo industrial para facilitar a loxística nos intercambios
de mercadorías.
11. Mellora da interoperatividade do transporte público urbano e interurbano e
fomento da hexemonía do transporte público fronte ó privado nas cidades.
12. Creación de un billete único de transporte intermodal nas áreas urbanas e
metropolitanas.
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13. Especializar os tráﬁcos de cada porto dentro da súa rexión urbana, promovendo
un marco de leal competencia interportuaria.
14. Mellorar a comunicación entre os portos de cada rexión urbana e os parques
empresariais próximos por autovía e ferrocarril para garantir a operatividade
dos nosos portos e para que poidan formar parte da Autopista do Mar do Oeste
de Europa.
15. Integrar as cinco Autoridades Portuarias en dúas Rexións Urbanas (Norte e
Sur de Galicia).
16. Recuperación e humanización dos bordes urbanos dos portos e mellora das
súas condicións medio ambientais.
17. Plan de investimentos para dotar ás Unidades Económicas Portuarias de
Portos de Galicia dos eequipamentos que permitan a valorización das súas
capturas e dinamice a actividade pesqueira. Establecendo un modelo de xestión
baseado na especialización e que prime a colaboración público-privada.
18. Urxir a implementación dos actuais planos directores dos tres aeroportos e a
elaboración de novos planos para atender as crecentes necesidades de calidade
e servizo.
19. Potenciar a presenza de máis compañías aéreas nos tres aeroportos, tanto
para voos nacionais como internacionais, incluídas as compañías de voos de
baixo custe.
20. Implantar e mellorar os equipamentos necesarios para favorecer o tráﬁco
aéreo de mercadorías.
21. Deseñar as conexións urbanas e interurbanas dos territorios de referencia e
os tres aeroportos.
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Políticas sociais no centro da acción
de Goberno
O benestar que queremos

A proposta do PSdeG-PSOE é facer da sociedade galega unha sociedade de
benestar avanzada; unha sociedade onde tódolos galegos e as galegas teñan
DEREITO ó benestar e a aproveitar as oportunidades para vivir con plenitude,
saúde e madurez o seu modo de entender as súas vidas.
Propoñemos pois, unha maneira de entender o benestar baseada no
exercicio dos valores de liberdade, igualdade e solidariedade. E manifestamos
que as nosas prioridades de goberno son atender ás necesidades das diferentes
familias, dos mozos e mozas, da xente maior, das persoas con discapacidade e
loitar contra calquera tipo de marxinación social.
Os dereitos garanten a nosa liberdade. Os socialistas entendemos que é
necesario converte-las necesidades sociais en DEREITOS CIDADÁNS. O avance
económico e social de Galicia pasa por conseguir a converxencia con Europa
en termos de benestar social. Por iso o noso primeiro compromiso é o de crear
e consolidar un SISTEMA PÚBLICO DE SERVIZOS SOCIAIS, creando o cuarto
piar do Estado do benestar, xunto coa educación, a sanidade e as prestacións
económicas. Un sistema público forte, avanzado e moderno, xerador de emprego
e de riqueza, imprescindible para ter unha economía competitiva ó tempo que se
conquire a integración social e laboral de tódalas persoas.
A liberdade compleméntase co valor da igualdade. O novo goberno do PSdeGPSOE velará porque tódolos galegos e galegas, sexa cal sexa a súa condición
económica, territorial, de idade ou de xénero teñan as mesmas oportunidades
de elixir as súas opcions de vida e combatirá a fondo toda exclusión, en especial
as novas formas de marxinación e pobreza.
Así mesmo, alcanzar o benestar é cuestión de solidariedade e de xustiza
social. O benestar só pode acadarse mediante a cooperación, o traballo conxunto
das institucións e persoas, facéndose preciso un importante consenso social,
un novo contrato entre xeracións, entre a cidadanía, que permita ós mozos e
mozas integrarse plenamente no ámbito laboral, acadar a súa independencia e
ós maiores exercer a cidadanía plena gozando das axudas precisas pero tamén
dunha vida activa.
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A posibilidade de facer de Galicia unha sociedade de benestar, esixe a
participación dos concellos e a colaboración institucional da Xunta de Galicia
con eles. Son as administracións locais, pola súa cercanía ós cidadáns, os que
están en mellores condicións de identiﬁca-las desigualdades e de actuar para
evitar a exclusión. Cremos que un PACTO INSTITUCIONAL PARA UNHA REDE
MUNICIPAL DE SERVIZOS SOCIAIS é necesario para facer realidade este
obxetivo común.

Unha rede municipal de servicios sociais
A importancia e peso dos Concellos e a visibilidade do seu traballo, revela a súa grande
participación nas políticas sociais, asumindo, as máis das veces, competencias e
servizos ós que diﬁcilmente poden facer fronte e sen que o desenvolmemento
competencial e, moito menos, o apoio económico dende o Goberno autonómico,
lles permita atende-las demandas e necesidades da cidadanía.
Os socialistas galegos amosamos o noso compromiso de impulsa-lo papel
dos Concellos como a administración pública imprescindible para o mantemento
dos dereitos sociais na nosa Comunidade. Os Concellos son fundamentais
na conﬁguración dos servizos sociais de proximidade, e convertíronse na
administración con máis capacidade para articular no territorio a meirande
parte das políticas sociais que sustentan os dereitos das persoas.
Non esquecemos, así mesmo, o importante papel das ONGs e as diferentes
entidades sociais, protagonistas en moitos casos da responsabilidade de
atención, reivindicación e representación das demandas de aqueles que máis
o precisan, sendo, hoxendía, un instrumento clave para construír o benestar
social e que deben ser, dende a lealdade e a responsabilidade, os mellores
colaboradores da administración pública.
Por todo o antedito, os nosos obxectivos neste campo son:
· Establecer un novo marco de relacións entre os Concellos, as Deputacións e a
Administración autonómica artellando as diferentes competencias en función
do interese das persoas e do seu benestar.
· Promover o deseño conxunto entre as diferentes administracións, das políticas
sociais dende un espazo administrativo estable e recoñecido por todas elas.
· Procurar un incremento dos orzamentos adicados ás políticas sociais, para
atender ás necesidades da cidadanía e minorar o atraso que Galicia leva con
respeito ás outras CCAA.

222

Partido dos Socialistas de Galicia

Programa de Goberno · Eleccións xuño 2005

· Promover a participación cidadá, tanto dende o movemento asociativo, coma
dende a responsabilidade individual, acadando unha nova relación de maioría
de idade, entre a Administración autonómica e os galegos e galegas.
Desenvolver unha nova distribución orzamentaria descentralizadora, que
permita ás Administracións locais acadar os recursos que precisan para atender
os requerimentos e demandas da cidadanía
Para conquerir estes obxectivos, o PSdeG-PSOE porá en marcha as seguintes
medidas, no seu primeiro mandato:
· Promover a creación dunha REDE MUNICIPAL DE SERVIZOS SOCIAIS,
optimizándose a xestión deste servizo público e aproveitando as sinerxias das
boas prácticas levadas a cabo polos Concellos.
· Promover a creación dun ORGANO MIXTO cos Concellos, que terá por obxeto
deseñar, impulsar e avaliar os programas sociais nos territorios
· Elaborar nos primeiros seis meses de lexislatura, un plano DE ZONIFICACION
SOCIAL DE GALICIA. Sobor deste plano de Zoniﬁcación, plasmarase
un CATÁLOGO DE PRESTACIÓNS E SERVIZOS e outro CATÁLOGO DE
EQUIPAMENTOS SOCIAIS, que teña vixencia para o trienio 2006-2009
· Promover e articular dende a Xunta e dos Concellos a participación do
sector privado e do terceiro sector no Sistema Público de Servizos Sociais,
mediante convenios, concertos, contratos públicos.. para poñer en valor todas
as potencialidades dos programas e dos recursos humáns e equipamentos
existentes, convocando FOROS DE PARTICIPACIÓN CIDADANA ós diferentes
niveis e recuperando o sentido do CONSELLO GALEGO DE SERVIZOS SOCIAIS,
hoxendía convertido nun verdadeiro simulacro de participación.
· PSdeG-PSOE no goberno comprométese, ó longo da primeira lexislatura, a
INCREMENTAR A PARTICIPACIÓN ECONÓMICA NO GASTO DOS CONCELLOS
asignado ó desenvolvemento das prestacións básicas do plano concertado, de
forma que ó ﬁnal da lexislatura se chegue ó pactado 33 %.
· O PSdeG-PSOE no goberno promoverá, no mencionado plano de Equipamentos
Sociais, a creación e o mantemento dunha REDE GALEGA DE CENTROS CÍVICOS
MUNICIPAIS, que representan a superación do concepto de Centros Sociais, en
aplicación do principio de normalización e democratización.
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Familia. A nosa aposta polas persoas
A familia é a institución máis importante, segue a ser a institución máis
importante, pero na sociedade téñense producido cambios que repercuten na
estrutura das familias, cambios que hai que ter en conta para seguir a manter o
valor social da institución familiar.
Así, hoxe hai unha gran variedade de tipos de familias: heterosexuais,
homosexuais, con ou sen ﬁllos ou ﬁllas, monoparentais, con avós ou sen eles,
con persoas dependentes, etc.. E tamén cambiaron os roles tradicionais que
adicaban ás mulleres ó coidado do entorno doméstico e de todos os membros
da familia e hoxe, ainda que con diﬁcultades, as mulleres estan a se incorporar a
todas as actividades: traballo remunerado, sociais, políticas, etc.
Son precisos, polo tanto, servizos de apoio ás familias que posibiliten o
pleno desenvolvemento de todos os membros das familias, e de todas as familias;
servizos que axuden a criar ﬁllos e ﬁllas, que posibiliten o pleno desenvolvemento
das persoas con algunha discapacidade, que coiden axeitadamente ás persoas
dependentes. Son precisos cambios na organización social que teñan en conta
que as persoas teñen moitas responsabilidades nas súas vidas, que teñen que
traballar e participar no seu entorno social e político, e atender ó coidado e
convivencia da súa familia.
Unha sociedade cohesionada depende de que todas as persoas, familias, e
colectivos poidan desenvolver libre e plenamente o seu proxecto de vida.
O crecemento económico ten pouco sentido se non signiﬁca máis benestar
para os cidadáns e cidadás. Este é un compromiso socialdemócrata que
asumimos con rotundidade.
As familias galegas están totalmente abandoadas pola administración que
intenta inﬂuír na súa formación, no tipo de familia que quere impulsar pero non
apoia ás familias nas súas necesidades, e así, Galicia está moi atrasada en todo
tipo de apoios ás familias: escolas infantis, axuda a domicilio, prazas residencias
para persoas dependentes, etc.
O goberno do partido popular soamente se preocupou pola familia en teoría
pero non desenvolveu servizos de apoio, nin tivo en conta o envellecemento da
nosa sociedade, nin apoiou as especiais necesidades por idade ou discapacidade,
etc., mesmo incumpliu as súas promesas electorais respecto ó apoio ás familias.
Está a ser moi difícil, tamén, a formación de novas familias, os mozos e
as mozas teñen moitas diﬁcultades para atopar traballo estable e acceder a
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unha vivenda independente o que está a restrasar moito a idade de formación
de novas familias, e de reprodución, e mesmo, a imposibilitar esta última,
achegándonos ós índices de natalidade máis baixos do noso entorno.
Obxectivos
· Apoiar e facer posible a formación e desenvolvemento das familias, de todo
tipo de familias, garantindo «as condicións para que a liberdade e a igualdade
do individuo e dos grupos nos que se integra sexan reais e efectivas» e
«asegurando a protección social, económica e xurídica da familia»
· Garantir a atención á dependencia por enfermidade, idade ou discapacidade.
· Facilitar a formación de novas familias mellorando o acceso ó emprego e a
vivenda.
· Axudar á crianza de ﬁllos e ﬁllas con escolas infantis con horarios amplos
e ﬂexibles, comedores e transporte nas escolas, ampliación de horarios
escolares, e escolas para pais e nais.

Medidas
Promulgar unha Lei de conciliación de traballo e familia , que recolla as
seguintes accións :
1. Ampliación de prazas de escolas infantis con horarios amplos e ﬂexibles, de
maneira que estea garantida a atención a toda a demanda. Mentres non haxa
prazas suﬁcientes utilizarase o concerto cos centros privados.
2. Promocion de escolas infantís nos Polígonos Industriais.
3. Ampliación de horario de atención nos centros escolares antes e despois do
horario lectivo.
4. Prazas de comedor para menores de 12 anos que cubran toda a demanda
existente.
5. Axuda a domicilio para atención de persoas dependentes por idade,
discapacidade, enfermidade e maternidade.
6. Ampliación de prazas en centros de día e de respiro para atención as persoas
dependentes en todas as comarcas.
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7. Implementar escolas de pais e nais que axuden na educación, desenvolvemento
e resolución de conﬂictos nas familias, con programas de asesoramento,
mediación e terapia familiar.
8. Crear un observatorio da infancia e da familia que permita a recollida de
información para facer análisis e estudos.
9. Establecer apoio económico directo por: Fillo a cargo, acollemento familiar de
maiores ou persoas con discapacidade, coidado familiar de persoas dependentes,
familia numerosa ou monoparental, e para axudas sociais que compensen as
pensións máis baixas.
10. Establecer axudas e/ou deducións ﬁscais para compra de vivenda.
11. Establecer axudas económicas para arranxo de vivendas e axudas técnicas
para persoas con dependencia.

Maiores. Mellorando a calidade de vida.
A nosa sociedade conseguiu elevar moito a esperanza de vida, o que tería que
conlevar adaptacións para o mellor aproveitamento social das persoas de idade
avanzada, e apoios para as persoas que na última parte da súa vida teñen
dependencias que lles fan precisar destes apoios. Esta necesidade ademais de
pola idade, vese condicionada polo cambio de rol das mulleres e a súa integración
ó mercado laboral. Non é posible seguirlles a pedir ás mulleres que sacriﬁquen o
seu proxecto vital polo coidado das persoas do seu entorno familiar.
A Comunidade Autónoma ten competencia exclusiva sobre a «asistencia
social», sobre os servizos sociais e ás medidas de apoio ás familias. En
Galicia hai unha lei de servizos sociais, que os deﬁne, que regula parte do seu
funcionamento pero que carece do fundamental: a garantía de atención para as
cidadás e os cidadáns.
No século XXI non poderemos considerarnos un estado social e democrático
de dereito se temos abandoada á súa sorte a tantas persoas como está a suceder
na actualidade.
O partido popular falou das familias pero deixounas abandoadas, hai moitas
persoas maiores en Galicia que non reciben a atención que precisan, mesmo
non reciben a atención que precisan as persoas maiores que están baixo tutela
(xurídica) da Xunta de Galicia.
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En Galicia temos un dos índices de envellecemento máis altos de España,
xunto con Castela León, Asturias e Aragón, pero destas autonomías somos a
que temos a peor evolución, a desviación respecto da media estatal non só non
disminúe, senón que aumenta.

1.1.2003

España

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Galicia

Pob. Total

42717064

1120814

360512

342213

927555

2751094

65-69

2084403

66429

25472

24867

48637

165405

70-74

1931919

59053

25057

23800

43093

151003

75-79

1503454

43547

21289

19710

32044

116590

80-84

978020

30764

15108

14592

21960

82424

85 e máis

778824

25523

13184

13046

18802

70555

> 65

7276620

225316

100110

96015

164536

585977

%>65

17,03

20,10

27,77

28,06

17,74

21,30

%pob. Esp.

6,44

Fonte: Ine, 2003

En Galicia temos 585.977 persoas maiores de 65 anos e 152.979 persoas
maiores de 80 anos. Unha desviación da porcentaxe de persoas maiores de
65 anos respecto a España de 4,27 (en 2000 era de 3,43), que nos casos das
provincias de Lugo e Ourense é 10,74 e 11,03 respectivamente. É evidente que a
grande avantaxe de maior tempo de vida non está acompañada de renovación
xeracional.

1.1.2000

1.1.2003

Evolución

España

16,89%

17,03%

+0,14

Castela León

22,30%

22,91%

+0,61

Aragón

21,52%

21,34%

-0,18

Asturias

21,43%

22,14%

+0,71

Galicia

20,32%

21,30%

+0,98

Fonte: Ine, 2003
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Atención a persoas maiores en Galicia e obxectivos do plano de maiores.
Galicia

%>65

0.2006

A. Dom. Pública

7.972

1,36

13.849

A. Dom. Cheque

1.730

0,30

1.750

A Dom. Cruz V

348

0,06

Total A. Dom.

10.050

1,71

16.826

Resid. Pública

3.715

0,63

6.120

Resid. Cheque

808

0,14

1.241

Resid. Privada

6.479

T. Resid. coﬁnanciada

4.523

0,77

7.361

T. Residencia

10.902

1,86

18.403

Acollemento

259

0,04

1.200

C. día público

118

0,02

340

C. día cheque

173

0,03

712

C. día Coﬁnanciado

291

0,05

1.052

Revisión Padrón de 1.1.03
Informe asuntos sociais. 2003. Xunta
Resposta escrita Xunta 18.3. 2004
Plan Maiores 2000-2006

A atención ás persoas maiores non soamente é absolutamente insuﬁciente; por
riba, as previsións coas que a Xunta de Galicia estaba a traballar tamén eran
insuﬁcientes, deixando a maior parte das persoas maiores, e das súas familias
abandoadas ás súas posibilidades de organización e de búsca de axudas.
Sumadas axuda a domicilio, prazas en residencia coﬁnanciadas, e centros
de día en Galicia a administración axuda a atender a soamente 15.000 persoas.
Comparación España, Galicia en 2003
Xaneiro 2003

%>65 Gal

%>65 Esp

Teleasistencia

0,50

1,78

Axuda Domicilio

1,56

3,05

Trz. C. Día Púb.

0,05

0,20

Prz. C. Día Tot.

0,11

0,35

Prz. Res. Púb.

0,74

1,46

Prz. Res. Tot.

1,72

3,46

Fonte: INSERSO
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Comparación con outros países
Obs. Ins. 2004

Residencia

SAD

Francia

6,7

12,5

Holanda

9

20

Alemania

4,1

8,6

España

3,77

Plan X 2000

Teleasist.

C. día

3,12

2,05

0,46

4,5

8

12

Galicia TOT

2,08

1,91

0,67

Galicia Púb.

0,77

1,71

0,18

Fonte: INSERSO

En Galicia hai 54.980 persoas maiores de 64 anos, con discapacidade severa e
total para as actividades básicas da vida diaria.
E 92.087 persoas maiores de 64 anos con discapacidade severa e total para
actividades instrumentais da vida diaria.
Fonte: Enquisa de discapacidades, deﬁciencias e estado de saúde, 1999.
INSERSO
Actividades básicas: cambiar posición do corpo, levantarse e deitarse,
desprazarse no fogar, asearse, controlar necesidades, vestirse e espirse, comer
e beber.
Actividades instrumentais: deambular, coidar as compras, coidar a comida,
coidar da mantemento da roupa e da casa
En Galicia non se está a atender as necesidades das persoas maiores, e a
atención a ditas persoas é moito menor que noutros países do noso entorno
e mesmo que a media de atención prestada polo conxunto das Comunidades
Autónomas de España.
Segundo diferentes informes de institucións e expertos de servizos sociais,
o 4,5% das persoas maiores de 65 anos precisan de praza asistencial o que
supón que en Galicia serían necesarias 26.369 prazas, 15.467 máis das que
hai na actualidade incluíndo as privadas. É preciso tamén incrementar moito o
número de persoas con axuda no seu domicilio o que aportaría mellor calidade
de vida para as persoas, permanencia no entorno habitual e creación de postos
de traballo distribuidos por todo o territorio. Tendo en conta o número de
persoas con diﬁcultades para o desenvolvemento das actividades básicas e
instrumentais, sería preciso atender aproximadamente a 43.000 persoas no
seu domicilio, (100% da discapacidade severa menos as prazas asistencias,
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máis o 60% da discapacidade leve e moderada), 33.000 persoas máis que na
actualidade.
A situación de falta de protección social ás persoas maiores en Galicia vese
agravada por ter pensións moi baixas:
· 223.882 persoas que teñen unha pensión de 411,76 euros
· 20.454 persoas que teñen cónxuxe a cargo e cobran 484,89 euros; 242
euros por persoa.
· 54.450 persoas que cobran entre 250 e 290 euros por ter pensións non
contributivas.
O abandono das persoas dependentes é casi absoluto. Moitas familias ven
a súa vida e as súas posibilidades de desenvolvemento totalmente limitadas por
ter que afrontar elas soas o que en teoría é responsabilidade do conxunto da
sociedade, da súa representación: o goberno.
Falta de desenvolvemento e mesmo de coherencia da lei de ss.ss, que fala
de universalidade, responsabilidade pública, etc.
Mala e moi escasa planiﬁcación. Sobor de maiores, mala tradución do plano
xerontolóxico do estado para o 2000, trasladándoo ó 2006, con proxeccións
poboacionais erróneas, confusión de conceptos como público/privado, etc.
Falta de compromiso orzamentario claramente visible na aportación ós
servizos sociais de atención primaria (plan concertado), cunha ﬁnanciación
total e aportada pola comunidade moito menor que nas outras comunidades, o
que repercute en atencións tan importantes como a axuda no domicilio.
Falta de coordenación entre consellerías, sendo grave, por exemplo, entre
sanidade e asuntos sociais (agora familia) para a atención á dependencia.
Moitos programas soltos e diferenciados que en conxunto serven
fundamentalmente para facer moitas «ventas» e poucas solucións.
Moita variedade de formas de atención, todas moi pouco dotadas
económicamente e sen encardinar nunha garantía de atención e que satura
de traballo ás persoas responsables de tramitación e xenera frustración nos
posibles destinatarios que nunca ven cubertas as expectativas prometidas.
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Obxectivos
· Conseguir que todas as persoas maiores teñan posibilidade de participar nas
actividades sociais, culturais, deportivas, políticas, etc.
· Conseguir que as persoas maiores teñan garantida a atención que precisen
en cada momento da súa vida en función das súas necesidades.
· Conseguir que as persoas maiores poidan permanecer no seu entorno habitual.

Medidas
1. Promulgar unha nova lei de servizos sociais que inclúa a garantía de atención
en función das necesidades.
2. Implementar un plano de atención ás persoas dependentes que inclúa:
· Planiﬁciación de equipamentos: residencias, centros de día, vivendas
tuteladas, etc.
· Planiﬁcación especíﬁca de atención ó Alzheimer e demais demencias.
· Garantía de atención na primeira lexislatura ó 100% das persoas con
dependencia grave e ó 60% das persoas con dependencia moderada,
o que conlevaría, aproximadamente, atender a 43.000 persoas no seu
domicilio, 33.000 máis que na actualidade.
3. Establecer programas para arranxo e adaptación dos domicilios que fagan
posible unha maior permanencia no domicilio.
4. Dotar todo o territorio de centros de día.
5. Establecer outras formas de atención como servizo de comidas a domicilio,
lavandería, etc.
6. Xenerar novas vías de actividade e participación das persoas maiores: foros
de participación, aulas culturais, voluntariado, deportes.
7. Mellorar a atención sanitaria os maiores :
Equipos xeriátricos
Facilidade receitas para crónicos
Enfermeiria de barrio (integración sanidade e ss.ss)
Atención á demencia
Protocolos de diagnóstico e atención
Unidades de demencia nos hospitais de referencia
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8. Establecer un programa de coidado e de coidadores.
9. Mellorar a coordenación de todos os servizos para persoas maiores: sanidade,
servizos sociais.
10. Establecer axudas sociais (complemento de pensións) para os perceptores
das pensións máis baixas.

Discapacidade. Por unha verdadeira integración
En Galicia hai 193.000 persoas con discapacidade, polo tanto son moitos os
fogares, as persoas, que se ven afectadas pola discapacidade.
As persoas con discapacidade queren ter, e moitas poden ter, unha vida
independente. É preciso, a sociedade ten a obriga de facer posible que as
persoas con algunha discapacidade acaden o seu máximo desenvolvemento, e
que poidan vivir en liberdade e con liberdade.
As persoas con discapacidade están moi lonxe da igualdade de
oportunidades precisa para poder acadar a liberdade. É preciso dotar ás persoas
con discapacidade e ás súas familias de compensancións económicas, axudas
técnicas, sanitarias, educativas, de maneira que poidan acadar o máximo
desenvolvemento posible.
A sociedade viviu de costas a un problema que recaeu exclusivamente
nas familias. O escaso apoio á discapacidade débese á autoorganización dos
afectados e afectadas e das súas familias.
Especial atención precisa a dependencia psíquica grave. Unha moi pequena
porcentaxe das persoas con discapacidade psíquica grave están a recibir
atención en centros, hai moitas persoas que están en lista de espera, as listas
de espera son un mal moi xeneralizado, e o 85% das poucas prazas que hai, son
de iniciativa social, son as familias as que se están a se facer cargo da situación
cunha pequena axuda da Xunta de Galicia.
É preciso elaborar unha lei que garanta a igualdade de oportunidades
das persoas con discapacidade, e que garanta a transversalidade da atención
a discapacidade, que en educación, sanidade, urbanismo, etc., teñan en conta
en todas as súas actuacións que hai persoas “diferentes”, con formas de
mobilidade, de comunicación, ou de vida, diferentes.
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É preciso elaborar un plano integral de atención á discapacidade que
deﬁna obxectivos e accións que fagan posible a máxima integración e o máximo
desenvolvemento das persoas con discapacidade para que se poidan integrar
plenamente en todos os ámbitos sociais, educativos, culturais, deportivos. É
preciso apostar por opcións máis inclusivas, opcións que poden ser máis difíciles
pero mellores: aquelas que consideran a cada persoa, con independencia das
súas capacidades, como membros activos e de pleno dereito na sociedade.
Os poderes públicos deben asegurar, e o noso goberno vai asegurar,
que as persoas con discapacidade poidan disfrutar do conxunto de todos os
dereitos humanos: civís, sociais, económicos e culturais. Que as persoas con
discapacidade poidan exercer o poder de decisión sobre a súa propia existencia
e participar activamente na vida da súa comunidade, conforme ó dereito e ó
libre desenvolvemento da personalidade.
É preciso atender as especiais necesidades das persoas con discapacidade
en todos os ámbitos da vida e do desenvolvemento, por iso un principio
fundamental a ter en conta é «a transversalidade», en toda planiﬁcación teñen
que aparecer as especiais necesidades das persoas con algunha discapacidade:
Temos que previr e compensar as desventaxas ou especiais diﬁcultades que
teñen as persoas con discapacidade na incorporación e participación plena nos
ámbitos da vida política económica, cultural e social, atendendo ós diferentes
tipos e grados de discapacidade con:
· axudas económicas
· axudas técnicas
· asistencia persoal,
· servizos especializados
· e axudas e servizos auxiliares para a comunicación
É preciso que todas as accións dos poderes públicos se fundamente nos
principios de:
Dignidade, autonomía individual e independencia das persoas.
Non discriminación.
A plena inclusión das persoas con discapacidade como cidadáns e cidadás
en pé de igualdade.
Respecto pola diferencia e a aceptación da discapacidade como parte da
diversidade humana.
A igualdade de oportunidades.
O goberno galego non asumiu a responsabilidade que lle corresponde
sobor das persoas que teñen máis diﬁcultades e están a sair adiante polo seu
propio esforzo.
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O principal problema é o mesmo que o do conxunto de ss.ss: falta de
desenvolvemento, compromiso e coherencia da lei de ss.ss.
Ademais falta de normativa especíﬁca, que si teñen outras CCAA, o que
conleva falta de planiﬁcación.
Falta compromiso orzamentario. Temos un gasto por persoa con
discapacidade que é , por exemplo, a metade que Andalucía.
As subvencións para cuestións como axudas técnicas, arranxo de domicilios
son moi escasas.
Obxectivos
· Conseguír o máximo desenvolvemento posible e a integración social, laboral,
política, etc, das persoas con algunha discapacidade.
· Facer posible o concepto de «vida independente» para as persoas con algunha
dependencia.
· Conseguir transversalidade plena: que todas as accións do goberno teñan en
conta as características especiais das persoas con algunha discapacidade.
· Coordenar todas as áreas de goberno para a atención plena a discapacidade:
sanidade, servizos sociais, educación, etc.

Medidas
1. Elaborar unha lei que deﬁna e garanta dereitos para as persoas con
discapacidade.
2. Elaborar un plano integral que ordene os recursos, deﬁna obxectivos, accións,
indicadores de avaliación, e compromiso de ﬁnanciamento con programas
especíﬁcos para cada tipo de discapacidade. Este plano farase en colaboración
coas asociacións e os concellos.
Estes dous documentos base deberán incluír:
· Dereito á atención precisa en función da necesidade.
· Dereito á asistencia persoal para vida independente e axudas técnicas.
· Consellos de discapacidade, autonómico e provinciais.
· Programa de atención temperá polifuncional, de calidade e accesible
territorialmente.
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· Plena incorporación do concepto de discapacidade a: educación, sanidade,
traballo, cultura, urbanismo, etc.
· Mellora da atención rehabilitadora de mantemento, e protocolos de
atención a pacientes crónicos.
· Incorporación de asociacións de enfermos ós órganos de participación do
sistema sanitario.
· Creación dun centro de referencia no Sergas de enfermidades
neurodexenerativas.
· Incorporación do concepto de discapacidade á formación profesional
e universitaria de sanitarios, deseñadores do entorno (arquitectos e
enxeñeiras), electricistas, etc.
· Prestación económica por ﬁllo ou ﬁlla con discapacidade do dobre que
polos outros ﬁllos ou ﬁllas.
· Cumprimento efectivo de proporción nos postos de traballo nas
administracións (autonómica e local) do 5%. Plano a catro anos para
que o 2% dos postos de traballo estea ocupado por persoas con algunha
discapacidade.
· Accesibilidade total: urbanística e sensorial (traductores para xordos, etc.)
e ás novas tecnoloxías.
· Accesibilidade ó deporte.
· Transporte accesible para todos e todas incluíndo os casos de porta a
porta.
· Obriga de ter en conta o concepto de discapacidade nos planos xerais de
urbanismo.
· Centro para atención á discapacidade intelectual.
· Centros para grandes discapacitados maiores.
·Centros para pais maiores e ﬁllos con discapacidade.
3. Crear unha comisión parlamentaria sobre discapacidade.
4. Uniﬁcar nun único departamento de administración as cuestións relacionadas
coa discapacidade que sirva de interlocutor directo para as persoas con
discapacidade e controle o cumprimiento de normas e compromisos.
5. Elaborar un plano de promoción, formación e emprego para persoas con
discapacidade, consensuado con sindicatos, empresarios e asociacións.
6. Sensibilizar e concienciar a través de difusión e formación a toda a poboación
sobre a discapacidade ou a diversidade funcional.
7. Controlar que toda actividade de iniciativa pública ou privada que acceda a
fondos públicos cumpra estrictamente coa normativa de accesibilidade e demais
cuestións que afecten a igualdade de oportunidades das persoas con algunha
discapacidade.
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Os dereitos da infancia
Para os socialistas a protección dos dereitos da infancia é fundamental e temos
que senta-las bases para que este concepto evolucione cara o de “promoción”
dos dereitos dos nenos e adolescentes. En Galicia hai mais de 905.000 fogares
nos que viven 407.000 menores de 18 anos. Os nenos e nenas que viven en
Galicia son suxeitos activos de dereitos, protagonistas principais da súa historia
e non poden ser discriminados por razón de sexo, idade, condición, idioma,
relixión, etnia, características socioeconómicas dos seus pais ou familia, nin por
calquera outra circunstancia.
A infancia e adolescencia son un sector da poboación especialmente
vulnerable, razón que por si soa xustiﬁca unha acción pública decidida en
beneﬁcio do seu benestar e protección.
Polo tanto é imprescindible que o deseño dunha política integral que
garante os dereitos da infancia en situación de risco ou desamparo se articule
arredor da necesaria coordinación das distintas institucións implicadas no seu
desenvolvemento.
O principio xurídico da primacía do interese do menor deberá ter o seu
reﬂexo na aplicación do principio da prioridade presupuestaria na atención á
infancia e adolescencia en situación de risco ou desamparo.
En Galicia hai 7.900 nenos e nenas vinculados á Consellería de Familia a
través de diferentes recursos. Dese número de nenos hai 6.455 que reciben
atención no seu fogar.
Por outro lado o deseño da rede de centros de protección e reforma,
tanto de titularidade pública como conveniada, non responde ó criterio de
proximidade xeográﬁca ós menores e ás súas familias necesitados de atención
especializada, senón a un criterio de aforro.
A Xunta de Galicia ten diseñado un sistema de protección de menores
que arrastra graves deﬁciencias e tense revelado ineﬁcaz se se ten en conta a
avaliación dos seus resultados.
A política do goberno galego en materia de atención e protección da infancia
tense caracterizado polo seu paternalismo, dirixismo e improvisación. Os órganos
de participación en materia de menores deseñados pola Administración son
inoperantes e incapaces de dar resposta ós problemas emerxentes. O Goberno
galego non ten articulado ningún sistema serio de estudos e avaliación sobre os
temas de menores en risco ou conﬂicto social para que a toma de decisións se
faga sobre bases sólidas e seguras.

236

Partido dos Socialistas de Galicia

Programa de Goberno · Eleccións xuño 2005

Os programas especíﬁcos de Equipos de Integración Familiar, Inserción
Laboral, Acollementos en Familia Allea, etc... debilítanse e languidecen ano
tras ano polo agotamento do impulso dos seus promotores e as diﬁcultades
económicas froito da cicatería da Administración.
O número de persoas e familias galegas solicitantes de adopción, sobre
todo de adopción internacional, triplicouse no último ano producíndose un
enorme retraso na tramitación das solicitudes e a Administración non foi capaz
de dar unha resposta eﬁcaz a esta demanda reforzando os recursos humanos.

Obxectivos

· Garantir a sostenibilidade e a mellora do sistema de protección á infancia,
en coherencia coas especiais circunstancias do noso entorno.
· Garantir a sostenibilidade e a mellora do sistema de reforma de menores,
en coherencia coas especiais circunstancias do noso entorno.
· Potencia-la coordinación interinstitucional e o traballo en rede.
· Promove-la calidade nos servizos e programas.
· Promover unha maior
problemáticas dos menores.

visivilidade

e

compromiso

social

coas

· Garantir unha maior eﬁciencia na xestión do gasto público.
· Implementar novos programas que fagan frente ós retos do futuro.

Medidas
·

1. Para garantir a sostenibilidade e a mellora do sistema de protección á
infancia, en coherencia coas especiais circunstancias do noso entorno:
Deseño, aprobación e implementación de un plano de Atención á Infancia
que deﬁna as liñas estratéxicas de esta política sectorial e incorpore un
compromiso e calendario de ﬁnanciación.
Vertebrar un plano de Prevención Autonómico das situacións de risco
social e desprotección, de clara orientación comunitaria.
Redución ó longo da lexislatura dun 40% de menores institucionalizados
en Centros de Acollida.
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Incremento do 10% da dotación presupostaria do Programa de Axudas de
Integración.
Optimizar e fortalecer a debilidade estrutural dos programas implantados,
establecendo líneas de continuidade ﬁnanciera.
Fixar unha política de plazos, en especial no ámbito das institucións
de menores coa ﬁnalidade de potenciar a inserción comunitaria e
sociofamiliar.
Potencia-la medida de Acollemento Familiar con soporte especíﬁco e dotación
suﬁciente como recurso alternativo prioritario á institucionalización.
Creación de programas especíﬁcos de apoio postadoptivo, que garanten a
plena integración dos nenos ó seu entorno familiar ou social.
Reestruturación da rede de equipamentos que garantice unha axeitada
distribución territorial acorde coa necesidade de permanencia dos menores
no seu entorno familiar e social.
O procedemento de valoración das familias solicitantes de adopción
seguirase a facer integramente pola administración pública, reforzando os
medios técnicos humanos para axilizar o proceso.
2. Medidas que garantan a sostibilidade e a mellora do sistema de reforma
de menores, en coherencia coas especiais circunstancias do noso entorno.
Adecuación dos centros de cumprimento de medidas xudiciais á lei 5/2000
de Responsabilidade Penal, así como ó seu decreto regulador, diferenciando
claramente o ámbito de protección do de reforma.
Sistema público na ámbito de reforma de menores. Establecemento dun
sistema de xerencia mixta.

3. Medidas que potencien a coordinación interinstitucional e o traballo en
rede.
Protocolarización dos procedimentos e posta en marcha dun sistema de
criterios uniﬁcados para a intervención dos servizos sociais de atención
primaria.
Concertar coas entidades locais a xestión de programas de prevención e
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apoio ás familias.
Desenvolver cos concellos estudos e análises de novas problemáticas sociais
co obxeto de implementar programas especíﬁcos.
Establecer un plano conxunto entre os servizos de atención de menores,
sanitarios e educativos, para a atención integral de menores que presenten
trastornos de conducta que diﬁculten a súa convivencia social.
Incrementar o personal educativo de apoio nos centros escolares
incorporando novos profesionais que se responsabilicen dos programas de
prevención de risco psicosocial e mediación en conﬂictos escolares.
Potencia-lo tecido asociativo en toda a Comunidade Autónoma.

4. Medidas para promove-la calidade nos servizos e programas.
Implantar sistemas de avaliación e de control de calidade dos centros,
servizos e programas.
Reforzar e promover a inspección de centros e servizos.
Deseñar, implementar e ﬁnanciar un plano de Formación Continua dos
profesionais do sector.
Promove-la implantación dunha política de recursos humanos que incentive
ós técnicos e permita o desenvolvemento dunha auténtica carreira
profesional.

5. Medidas para promover unha maior visibilidade e compromiso social coas
problemáticas de menores.
Crear a ﬁgura do Valedor do Menor.
Desenvolvemento de campañas de sensibilización dirixidas a toda a
poboación e en especial a determinados colectivos: educación, saúde...

6. Medidas para garantir unha maior eﬁciencia na xestión do gasto público.
Implantar un sistema de avaliación continua dos servizos e programas
que permita maximizar o esforzo tanto dos recursos orzamentarios como
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humanos.
8. Medidas para implementar novos programas que fagan fronte ós retos de
futuro.
Implantar programas de acollida para menores inmigrantes.

A mocidade, presente e futuro de Galicia
Sempre se di que a mocidade é o futuro de Galicia. É paradóxico que un colectivo
que representa ó 20% da sociedade galega só estea chamado a ser o futuro e
non a construír o presente.
O PSdeG-PSOE cree que chegou o momento de cambiar as políticas de
mocidade. Queremos iniciar unha nova etapa, onde a xuventude galega sexa
a protagonista das políticas das que é destinataria, que sexan partícipes e
corresponsables no seu deseño e na súa xestión. Unha etapa onde os/as mozos/as
teñan o protagonismo que merecen e que, durante tanto tempo, lles foi negado.
O PSdeG- PSOE cre nunha mocidade activa, solidaria. Unha mocidade
comprometida co país, comprometida con Galicia, que correu a limpar as nosas
costas cando estas rebentaban de chapapote. Mozos e mozas galegas que
representan a cultura da solidariedade e do voluntariado. Esta é a mocidade
galega.
O PP, na súa xestión á fronte da Xunta de Galicia, ten esquecida e maltratada
á mocidade dende hai tempo. Non ten establecido canles de participación para
escoitar á xente nova no deseño das políticas de mocidade, non ten escoitado ós
mozos. É máis, en moitas ocasións ten actuado de costas á realidade xuvenil.
A maioría da mocidade galega considera que as asociacións son interesantes.
Malia iso, só unha de cada cinco persoas mozas pertence a algunha asociación.
A xuventude está a reclamar canles e espazos de participación. O
asociacionismo existente, que podería ser, en principio, ese espazo que reclaman,
malvive condenado ós poucos recursos económicos e ós inexistentes recursos
materiais. Dende o PSdeG-PSOE apostamos por un modelo participativo de alta
calidade onde se xere innovación social e política, avanzando no afondamento
democrático e na consolidación dos dereitos da mocidade.
Son moitos os problemas que presenta o colectivo mozo. A principal
preocupación da mocidade galega é a diﬁcultade que teñen para emanciparse,
para acceder a un emprego digno e a unha vivenda.
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A busca dun emprego para un mozo/a galega é unha penosa experiencia,
vagando de ETT en ETT, sentíndose en todo momento infravalorado, tanto polos
seus coñecementos como na súa condición de mozo.
É así que miles de mozos e mozas galegas tiveron que marchar do noso país
para atopar emprego noutras CCAA ou mesmo no estranxeiro. E as condicións
laborais daqueles mozos que traballan deixan moito que desexar: empregos
precarios, baixos salarios, explotación laboral...
Un 46% dos parados en Galicia son mozos/as, e a maioría dos contratos que
asinan son temporais. A taxa de temporalidade entre os 16 e os 29 anos supera
o 50%. Ademais, en moitos casos, o encontrar un traballo supón mudarse de
lugar de residencia. Segundo o IGE, nos últimos tres anos 70.000 mozos e
mozas galegas tiveron que cambiar de residencia para atopar un traballo.
É así que o emprego xuvenil é moi inestable, precario e temporal, de
implicación sen límites, de gloriﬁcación da mobilidade, o que non permite á
mocidade ter un proxecto de vida autónomo. A empregabilidade da xuventude
é un dos maiores problemas do noso país, problema que require dunha urxente
intervención e de medidas concretas e eﬁcaces que poñan ﬁn ó malvivir da nosa
mocidade.
Tamén a mocidade galega presenta enormes diﬁcultades para acceder a unha
vivenda digna. Un 57% dos mozos entre 25 e 29 anos aínda vive coa súa familia.
Só un de cada 5 mozos ten vida independente dos seus proxenitores. Pouco se
ten feito durante todos estes anos para corrixir esta situación, para posibilitar que
os mozos e mozas galegas puidesen dispoñer dunha vivenda onde desenvolver
un proxecto de vida autónomo. As cifras non deixan lugar a dúbidas.
Unha xuventude preparada require dunha formación adecuada. Iso signiﬁca
que a educación non debe ser tomada como un gasto necesario, senón como un
investimento en futuro. O sistema educativo galego non dispón dos recursos
suﬁcientes para desenvolverse en condicións óptimas. Seguimos afastados da
media europea en investimento en educación, un punto por debaixo da media da
UE. Estamos á cola de inversión en I+D.
O PSdeG- PSOE fai unha aposta decidida para que a mocidade alcance a
plena cidadanía. Máis competencias, máis orzamentos, pero tamén máis ilusión
e máis protagonismo para a xuventude.

Partido dos Socialistas de Galicia

241

Programa de Goberno · Eleccións xuño 2005

Obxectivos
· Posibilitar a emancipación da mocidade, que se traduciría nunha mellora
radical das condicións laborais, a eliminación da precariedade laboral así como
na posibilidade de acceder a unha vivenda digna a prezos razoables.
· Reformular globalmente o sistema educativo, para adaptalo ó país no que
vivimos. Adicando máis recursos para educación e investigación.
· Implementar Políticas de igualdade para a mocidade galega. Eliminar as
diferenzas entre a mocidade rural e a das zonas urbanas, prestando especial
atención ós mozos e mozas galegas que viven no medio rural e que non
dispoñen de tantos recursos como os do medio urbano.
· Implementar Políticas integrais de saúde para a mocidade galega, que fagan
partícipes ós mozos e mozas de tódolos procesos preventivos e educativos que
se executen na promoción da saúde pública.
· Promover unha nova forma de facer política coa mocidade. Facer á mocidade
protagonista no deseño das políticas das que é destinataria. Establecer
canles de participación para o deseño destas políticas, para que haxa unha
comunicación real entre a mocidade e a Administración. Fornecer ó tecido
asociativo xuvenil galego, en especial ó asociacionismo xuvenil, como garantía
da nosa democracia, da plena equiparación de dereitos entre a mocidade.

Medidas
1. Elaboración dun plano de Emancipación Xuvenil, en colaboración con
sindicatos, empresarios e asociacións xuvenís, que facilite a inserción laboral
dos mozos e mozas e remate coa precariedade laboral deste sector da
poboación. Estudo de novos xacementos de emprego, tele emprego e traballo
dende a casa, así como fomento da cultura emprendedora e do autoemprego.
Contemplará, así mesmo, medidas encamiñadas a abaratar o acceso da
mocidade a unha vivenda digna e de fomento do aluguer.
2. Dotar ás universidades do sistema galego de maiores recursos, para lograr
unha plena integración destas na sociedade.
3. Fomentar a mobilidade estudantil, para propiciar, que durante o ensino
obrigatorio, os estudantes fagan parte do seu currículo nun país da UE
4. Fomentar o asociacionismo estudantil democrático.
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5. Distribuír as disciplinas da FP atendendo á realidade social e ó lugar no que
se imparten.
6. Solicitar a transferencia da competencia das bolsas. Incrementar a súa contía
e reformular os criterios de concesión atendendo as especiais características
socioeconómicas, demográﬁcas e orográﬁcas de Galicia. Crear bolsas especiais
para subvencións a compra de ordenadores a estudantes pertenecentes a
familias con niveis económicos máis baixos.
7. Prestar especial atención ós temas de mobilidade, mellorando os transporte
público nas zonas rurais.
8. Combater a discriminación por razón de xénero, máis acusada aínda se cabe
no caso das mulleres mozas, con medidas positivas de incentivo á contratación
de mulleres novas.
9. Prestar especial atención ás políticas de información de métodos
anticonceptivos, prevención de embarazos non desexados, e prevención de
enfermedades de transmision sexual.
10. Garantir a dispensa gratuíta da pílula do día despois.
11. Fomentar a práctica do deporte escolar e extraescolar, non só como
divertimento, senón tamén como alternativa para unha vida saudable.
12. Fomentalas noites de ocio alternativas, con programas deseñados polos
propios mozos e mozas. Apertura polas noites de bibliotecas, instalacións
deportivas, Casas da Xuventude, centros culturais…
13. Esteblecer un plano de axudas para o desenvolvemento de proxectos e
iniciativas empresariais que fomenten a permanencia da mocidade no rural
galego, en condicións de desenvolvemento socioeconómico e tecnolóxico
semellantes ó das cidades.
14. Elaborar unha Lei Galega da Mocidade, que contemple e incentive a
participación integral da mocidade na sociedade e que faga especial ﬁncapé no
asociacionismo democrático, incentivando a súa existencia e garantindo o seu
ﬁnanciamento.
15. Elaborar unha nova lei para o Consello da Xuventude de Galicia, reaﬁrmando
e reforzando o seu papel de órgano consultivo así como de dinamizador
do movemento asociativo en xeral, dotándoo dos medios necesarios para
desenvolver o seu papel con dignidade.
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Galicia e os galegos e galegas do exterior
A consolidación dos vínculos coa nosa emigración debe apostar por mecanismos
innovadores, baseados na reciprocidade e na relevancia individual, que potencien
a constitución dun lobby galego dinamizador e multiplicador dos intercambios
a tódolos niveis.
Isto implica un cambio substancial na forma en que a Xunta de Galicia
debe dirixirse ós galegos que viven fóra de Galicia e ós seus descendentes. Un
novo modelo de relación onde a administración recoñeza dereitos, en lugar de
conceder favores; onde tódolos cidadáns poidan ter acceso á información en
igualdade de condicións; e onde a dignidade persoal de quen se ve na necesidade
de demandar axuda non se vexa agredida por prácticas perversas de exercicio
do poder como agora sucede en grande medida.
Por outra banda, o forte proceso de mingua demográﬁca de Galicia pode
ser correxido, en parte, coa incorporación dos ﬁllos e netos dos emigrantes
galegos que desexen retornar á Patria dos seus devanceiros e dos milleiros
de mozos galegos que nos últimos tempos tiveron que emigrar cara outras
comunidades autónomas.
Por isto propugnamos unha nova forma de facer política de emigración, que
poña a educación e a cultura no cerne da mesma, potenciando o coñecemento
e a difusion da creacion cultural galega no exterior, para, a través dela, gañar
presenza de Galicia no mundo e aumentar as cotas de interese e autoestima dos
emigrantes o dos seus descendentes.
Cómpre salientar, por outro lado, o valor potencial da presenza dos
galegas e galegas en tódolos estractos socioeconómicos dos países de acollida
especialmente en América, ocupando moitas veces postos de responsabilidade
no mundo da Política, da Cultura, do Comercio, da Comunicación, e mantendo
fortes vínculos co País. Cremos que isto representa unha oportunidade para
estes cidadáns, e tamén para Galicia e os seus paises actuais.

Obxectivos
· Extender os dereitos socio-sanitarios ó conxunto da emigración galega.
· Ampliar os instrumentos de representación política dos galegos que viven
fóra de España.
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· Xerar as condicións económicas e sociais que permitan o retorno da nosa xente
moza emigrada a outras comunidades autónomas, e dos emigrantes,e os seus
descendentes, que viven fóra de España.
· Implicar o colectivo emigrante no proxecto de construción europea.
· Promover e difundir a cultura galega entre os galegos e galegas residentes no
exterior e os seus descendentes.
· Manter e Promocionar o patrimonio cultural das sociedades galegas creadas
no exterior.
· Captar inversións e proxectos empresariais que xeneren riqueza e emprego,
utilizando como un dos vieiros a rede creada pola emigracion galega no mundo.

Medidas
1. Establecer un marco legal especíﬁco que garanta o pleno recoñecemento de
dereitos civís e políticos dos emigrantes, así como a garantía de cobertura de
bens e servizos públicos como o resto da cidadanía galega.
2. Crear en colaboración co Estado e co conxunto das forzas políticas, —no
marco do debate da modiﬁcación da Constitución e do papel do Senado como
cámara territorial —, de circunscripcións electorais no exterior a ﬁn de garantir
ós emigrantes o dereito a elixir os seus propios representantes gañando
así capacidade política e representativa nas cámaras de representación da
soberanía popular.
3. Propoñemos as modiﬁcacións lexislativas pertinentes para permitir o
exercicio do voto emigrante en colexios electorais no exterior, en condicións
de igualdade e de liberdade equiparables ás existentes na Galicia peninsular.
4. Crear a ﬁgura do Valedor do Emigrante como comisionado do parlamento de
Galicia para a defensa dos dereitos fundamentais e liberdades dos emigrantes
galegos, da súa dignidade individual e colectiva e dos seus dereitos sociais e
laborais.
5. ncentivar o retorno de mozos galegos emigrados, por causas laborais, a
outras comunidades autónomas. Fomentaremos e incentivaremos o retorno
dos ﬁllos e netos de galegos, procedentes da emigración histórica, que desexen
retornar á Patria dos seus devanceiros.
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6. Creación da Oﬁcina do Retorno que facilite información sobre os diversos
temas relacionados coa volta e a instalación dos emigrantes retornados (vivenda,
educación, oportunidades de emprego, convalidación de títulos profesionais
e académicos, planos de estudo, etc) e a necesaria asesoría legal, laboral,
académica, etc.
7. Promover e apoiar todo tipo de campaña institucional de divulgación e
formación de opinión na Galicia do Exterior, especialmente á residente en
América Latina, sobre o futuro da construción europea, achegando o debate
sobre implicacións e perspectivas de futuro de Europa como inmediato entorno
institucional e político-económico de Galicia con consecuencias sobre todos os
galegos (incluídos, xa que logo, os emigrantes).
8. Extender a cobertura xeral, en coordinación co Estado e con outras
administracións públicas, de bens e servizos públicos á poboación emigrante,
ampliando o dereito á sanidade e o sistema de pensións público.
9. Establecer mecanismos de protección especíﬁcos para os retornados maiores
ou en situación de precariedade económica ou social, apoiando as familias
receptoras e facilitando a súa integración social.
10. Considerar os centros sanitarios, dependentes da colectividade galega
emigrante, como Centros Asociados ó SERGAS a ﬁn de achegar a estas entidades
os recursos técnicos e profesionais que os fagan máis operativos e redunden
nun maior beneﬁcio para o colectivo emigrante.

Educación e cultura na acción exterior
· Crear o Instituto Rosalía de Castro, como embaixada cultural de Galicia
no mundo que cumplirá cunha dobre función: servir de catalizador da
colectividade galega en cada país de acollida, respondendo ás súas demandas
culturais, e ser o escaparate no exterior da intensa vida cultural de Galicia.
· Implementar un programa de recuperación do patrimonio histórico e cultural
no exterior (inmobles, bibliotecas emblemáticas, documentos, coleccións...)
· Promover a declaración de Bens de Interese Cultural (BIC) a aqueles Centros
Galegos que, polo seu interese arquitectónico, cultural, etnográﬁco, histórico,
artístico, patrimonial, ou calquera outro relacionado co fenómeno migratorio
galego, merezan esta consideración.
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· Constituír unha plataforma de educación superior, en colaboración coas tres
universidades públicas galegas, orientada cara América e dirixida especialmente,
ós emigrantes galegos e ós seus descendentes.
· Extender a rede de centros educativos, en países de forte presenza de emigrantes
galegos, donde se impartan clases de lingua, cultura e historia de Galicia.
· Fomentar de maneira sinalada a presenza da cultura galega dentro dos ﬂuxos
globais virtuais e a participación activa na conﬁguración do espazo cultural
europeo.
· Constituír unha rede de Observatorios Económicos no Exterior, especialmente
en América Latina, como nó que vencelle os intereses produtivos e comerciais
de Galicia cara ó exterior e da colectividade galega no exterior cara Galicia e,
através dela, con España e Europa.
· Promocionar, nos países de forte presenza de emigrantes, o patrimonio cultural
galego coa ﬁnalidade de potenciar un turismo «de raíces», de forte contido
cultural e económico que, xa que logo, permita un maior coñecemento da
realidade social e histórica de Galicia e unha posta en valor da mesma.

A integración positiva: traballo e convivencia
As competencias básicas en materia de inmigración son estatais; o Decreto 274/
2004 atribúe tamén competencias á Xunta en materia de política inmigratoria
e de retorno. Por outra banda, son competencias autonómicas as relativas á
integración laboral e social. Por iso, é preciso pór en marcha un plano Galego
de Integración de Inmigrantes, plano de carácter integral, con programas e
medidas concretas.
O tratamento da emigración ten sido un obxectivo prioritario do goberno
conservador galego, como «viveiro de votos». O tratamento da inmigración non.
Dende o prisma autonómico débese considerar a inmigración como unha
sucesión de traxectorias persoais. Non hai un prototipo de inmigrante ou
un perﬁl de colectivo. Os inmigrantes non son números, non entran nunha
ecuación matemática. Por iso, cómpre formular unha política inmigratoria á
medida das persoas.
É preciso afondar no coñecemento especíﬁco da realidade inmigrante e á
par adecuar as institucións e políticas migratorias para aumentar a súa eﬁcacia.
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Hoxe está vixente unha Lei de Estranxería, que pon límites; un Programa Global
de Regulación e Coordinación da Estranxeiría e da Inmigración en España
(GRECO), que regula e selecciona; un Proceso de Normalización de Traballadores
Estranxeiros, que pretende sacar á luz situacións laborais irregulares; pero
convén sentar as bases dunha auténtica política de integración, como inversión
de futuro para o país.
Non se trata de aprender a convivir con persoas sen dereitos. Trátase
de que esas persoas adquiran dereitos e obrigas fundamentais, que se sintan
cidadáns galegos. A aposta pola integración dos inmigrantes é un síntoma de
modernidade de sociedades avanzadas e de políticas progresistas en materia de
equidade e xustiza social.
Cómpre mostrar a incidencia positiva da inmigración na sociedade galega:
garantía de relevo xeracional, incorporación de xente nova con formación,
reforzamento do sistema educativo pola base, desenvolvemento de tarefas
rexeitadas polos autóctonos, aumento da produtividade, mantemento do sistema
de pensións, sostemento do estado do benestar, etc. Pola contra, hai que criticar
a tendenciosa e cotiá asociación entre inmigración e delincuencia. O inmigrante
non é unha solución demográﬁca ou unha solución económica” constitúe un
capital social que contribúe positivamente ó desenvolvemento deste país.
Cada vez son máis os inmigrantes que chegan con estudos universitarios e,
sobre todo, con estudos medios, moitos deles aptos para continuar aquí ciclos
de formación profesional demandados polo noso tecido produtivo. Entre os
inmigrantes, hainos sen formación e cualiﬁcados. Galicia pode precisar a forza
de ambos.
Hai que separar as estratexias para retornados e inmigrantes. A miúdo
os conservadores inclúennos como idénticos destinatarios das súas escasas
propostas inmigratorias, cando as súas circunstancias son diferentes. Os
retornados non teñen problemas de legalización, non teñen problemas de
participación na vida política... son galegos a tódolos efectos. Pero, esa
distinción non debe implicar unha xerarquización entre inmigrantes de primeira
e inmigrantes de segunda. Asemade, a aplicación das medidas de intervención
social para ambos colectivos debe ter en conta a súa variada casuística interna
(recén chegados/asentados, individuos/familias, mulleres/homes, cualiﬁcados/
non cualiﬁcados, retornados de primeira xeración/ﬁllos de retornados,
inmigrantes laborais/refuxiados, etc.). Se a realidade é variada, a política debe
ser variada.
A actual situación caótica da inmigración deriva da ausencia dunha política
de integración dos inmigrantes, que agora esta correxindo o Goberno Socialista.
As medidas paliativas puntuais, as leis non desenvolvidas, a falta de dotación de
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profesionais especializados e o exceso de burocracia, promovidos polo PP, veñen
xerando escaseza de participación dos inmigrantes no proceso de normalización
laboral en Galicia e saturación de servizos públicos (sanitarios, educativos), co
risco de xermolo de rechazo ó inmigrante.
O actual Proceso de normalización de traballadores inmigrantes abre unha
porta a transparencia laboral. Resulta difícil precisar o número de inmigrantes
sen papeis en Galicia, xa que moitos deles a toman como terra de arribada
e parten despois cara a outras rexións. Galicia non é un destino preferente.
Convén descartar a terminoloxía do PP: efecto chamada (mellor: factor de
atracción), regularización (mellor: normalización).
No plano das cifras, e tomando como fonte os padróns municipais, donde
en principio deberan estar tódolos inmigrantes, ó marxe de que posúan ou
non tarxeta de residencia, obtemos unhos datos de referencia, conscientes de
que hai inmigrantes que en anos anteriores non se empadroaron por temor a
unha posible expulsión. Segundo os padróns, no ano 1998 había algo menos de
20.000 inmigrantes en Galicia; na actualidade hai aproximadamente 60.000.
Un terzo deles residen na provincia da Coruña, outro terzo na de Pontevedra,
unha quinta parte en Ourense e unha décima parte en Lugo. As baixas taxas de
natalidade en Galicia, o diferencial de calidade de vida respecto dos países de
orixe, a demanda laboral de certas ramas de actividade, o grao de protección
social en Galicia e os procesos de reagrupamento familiar fan prever un aumento
continuado dos ﬂuxos inmigratorios, que se debe incluír xa como unha variable
nas políticas social, educativa, de vivenda, etc.
En canto á súa procedencia, máis da metade dos inmigrantes veñen de
Iberoamérica, predominando os colombianos, arxentinos e venezolanos (con
porcentaxes que en cada caso varían segundo os anos entre 10-15%, ó albur de
crises internas). Os portugueses supoñen un 20% e os marroquís arredor dun 5%.
O predominio iberoamericano, acelerado polas crises de certos países,
repercute na tendencia ó reagrupamento familiar e a conformación de fogares
con ﬁllos e outros parentes, a diferencia doutros colectivos, por exemplo os
africanos ou europeos do leste, nos que predominan os fogares compartidos
por adultos sen parentesco entre eles. Pero, tamén estanse a incrementar os
fogares monoparentais de mulleres iberoamericanas, con maiores problemas de
inserción, o que supón un risco de feminización da pobreza entre inmigrantes,
agravado polo emprego de moitas mulleres en actividades pouco ou nada
reguladas (servizo doméstico, prostitución).
O modo de entrada dos inmigrantes en Galicia sofre unha distorsión
perceptiva. A imaxe de inmigrantes que chegan da man de maﬁas organizadas,
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a máis difundida polos medios de comunicación, non reﬂicte a realidade
maioritaria. Certo que poucos chegan de xeito absolutamente legal, con un
visado de traballo. Moitos entran legal e temporalmente como turistas ou
estudantes e despois quedan no país amparados por coñecidos ou familiares.
O motivo principal dos inmigrantes para vir é a procura de traballo, para
mellorar as súas condicións persoais ou familiares. Por iso, son básicas as
medidas de inserción laboral. Pero, a miúdo hai tamén outros motivos: escapar
da violencia doméstica, reencontrarse con familiares, formar unha nova
familia, continuar estudos, etc. Por tanto, tan importantes como as medidas de
inserción laboral, son as medidas de inserción social, con particular atención ós
inmigrantes máis vulnerables (menores, mulleres).
En canto á estrutura da poboación inmigrante, a metade teñen entre 20-40
anos. Trátase, pois, maioritariamente de traballadores mozos, que rexuvenecen
a pirámide demográﬁca galega. Ademais, dase un lixeiro predominio das
mulleres inmigrantes sobre os homes (+4 puntos porcentuais de diferencia).
As variables demográﬁcas comenzan a ser expresivas da entrada de nova
enerxía na pirámide galega. As taxas brutas de natalidade entre inmigrantes
(16 por mil) máis que duplican ás da poboación local (7 por mil). Aínda que
os inmigrantes se asentan preferentemente nas cidades costeiras, o seu peso
relativo no rexuvenecemento demográﬁco de concellos do interior resulta
signiﬁcativo (20-30% de nacementos de nai estranxeira), sobre todo se se
ten en conta a tendencia ó aumento de matrimonios mixtos nos mesmos. Por
outra banda, Galicia é a primeira Comunidade Autónoma en canto a recepción
de «retornados» (5.000-10.000 anuais nos derradeiros anos). Contrariamente
a suposta imaxe prototípica, non predominan entre eles os xubilados. Non son
tantos os que quedan fóra da idade activa (só un 24% teñen máis de 65 anos).
Segundo a enquisa anual Gallup sobre «Percepción do número de
inmigrantes en España» (2004), Galicia é unha das CCAA con maior número
de persoas que pensan que se poderían recibir máis inmigrantes (por riba
do 25% e moi por riba de Comunidades máis ricas, como Cataluña, Madrid,
Valencia…). En calquera caso, detéctase unha predisposición á aceptación de
máis inmigrantes.
Esa percepción positiva non exclúe unha imprescindible sensibilización da
sociedade galega sobre o signiﬁcado da inmigración actual. Os inmigrantes son
traballadores. Hai que descartar o uso de termos como ilegais ou sen papeis”
A integración non é cousa só deles, é sobre todo cousa nosa. Os inmigrantes
tampouco son pobres de solemnidade. Moitos deles son clase media no seu país.
Os máis pobres non teñen sequera recursos para emigrar.
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Obxectivos
· Elaborar un plano Galego de Integración de Inmigrantes, para levar a cabo
unha política de integración fronte a política de seguridade aplicada polos
conservadores, que consideran a inmigración como un problema máis (xunto
coas drogas, a delicuencia, etc.). Hai que sustituír o proceso de asimilación,
«con connotacións de caridade por un proceso de convivencia» no que os
galegos podemos devolver solidariedade e, sobre todo, xustiza social. Hai que
sustituír rexeitamento por respecto.
· Formular unha estratexia de revalorización da inmigración, para que sexa
contemplada pola sociedade como unha oportunidade, non como unha
ameaza.
· Levar a cabo unha política pro-activa, con un modelo migratorio de instalación
duradeira, que convirta Galicia nunha terra atractiva para a inmigración regular,
no marco dun modelo xeral de desenvolvemento sostible. Esto implica: facilitar
a instalación familiar, a igualdade de dereitos e a integración.
· Garantir os dereitos fundamentais dos inmigrantes. Aínda que están
contemplados en tratados internacionais e na Constitución e nas Leis
Vixentes, o desenvolvemento dos mesmos require dunha política progresista
en eidos como: dereitos de sindicación, asociación, manifestación e protección
laboral (Estatuto dos Traballadores, Seguridade Social), dereito á tutela
xudicial efectiva e maila asistencia xurídica gratuíta ó non dispor de recursos
económicos, dereito ó reagrupamento de familiares ó seu cargo, dereito
á educación obrigatoria e ás bolsas e outras axudas, dereito a asistencia
sanitaria, etc.
· Conectar o mercado de traballo galego cos ﬂuxos de inmigrantes legais,
garantíndolles sempre as mesmas condicións laborais que ós traballadores
galegos.
· Activar mecanismos contra a precariedade laboral dos inmigrantes, tendo en
conta que o número de contratos temporais entre traballadores inmigrantes
máis que duplica ó de traballadores autóctonos.
· Transformar a lexislación de estranxeiría en lexislación de cidadanía.
· Reforzar a cooperación económica cos países de procedencia (políticas de
codesenvolvemento).
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Medidas
1. DE ACOLLIDA
· Elaborar un Programa de Acollida, que garanta unha acollida digna non só
nos servizos públicos de protección social, tamén nos servizos de emprego
(información, formación, seguemento laboral), educación (mediadores,
protocolos de inserción escolar), sanidade (prevención), municipais
(documentación), etc.
· Poñer en marcha medidas de acollida especíﬁcas para mulleres inmigrantes
con cargas familiares (asesoramento legal, atención á infancia, formación...),
no marco do programa anterior.
· Crear unha Rede de centros de acollida de inmigrantes, que faciliten
temporalmente a súa arribada e atención inicial. Nunha primeira fase eses
centros poderíanse instalar nos principais núcleos receptores (Vigo, A Coruña,
Ourense, Arteixo, Burela, Xinzo). A Administración autonómica non pode
seguír deixando a función de acollida exclusivamente nas mans de asociacións
ou familiares.
· Incluír os inmigrantes como beneﬁciarios dunha Rede de traballadores
sociais de proximidade para garantir información e orientación individualizada
ós mesmos.
· Incluír os inmigrantes como beneﬁciarios dun futuro servizo de atención de
urxencia 24 horas para garantir a intervención en situacións de emerxencia ou
vulnerabilidade extrema que afecten ós mesmos.

2. DE INTEGRACIÓN LABORAL
· Transformar a política inmigratoria nunha auténtica política de integración
laboral. Na política estatal a inmigración está a pasar, afortunadamente, do
Ministerio do Interior ó Ministerio de Traballo. En Galicia a integración ten que
vir da man da loita contra a economía informal, principal factor de atracción.
Cómpre promover a contratación legal en orixe, manter as condicións de
legalidade tralos procesos de normalización (para evitar voltas cíclicas á
irregularidade), facilitar e abaratar os trámites de contratación, establecer
incentivos ﬁscais...
· Dotar de máis medios ás inspeccións de traballo, para que sexan máis
eﬁcaces contra a fraude e a precariedade laboral. Hai que comprobar se
os empregadores que formulan ofertas de emprego contratan realmente a
inmigrantes e cumpren as súas obrigas ﬁscais. Convén romper o vencello
entre traballo inmigrante e traballo precario, evitando que moitos inmigrantes,
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ó marxe da súa idade e cualiﬁcación, teñan contratos de formación durante
os primeiros anos con permiso de traballo, traballen moito máis de 40 horas
semanais ou traballen moito menos de 30 horas…
· Regular as condicións de traballo das mulleres inmigrantes, favorecendo a
conciliación entre vida laboral e familiar. Cómpre prestar especial atención
ás mulleres adicadas ó servizo doméstico, para evitar situacións de abuso
derivadas a miúdo do seu carácter de actividade informal.
· Elaborar un programa para protección e abandono da actividade das mulleres
inmigrantes adicadas á prostitución, con medidas de integración social e
laboral.
· Instaurar un programa de xestión da formación laboral, inicial e permanente,
de inmigrantes nas tarefas concretas máis demandadas polo mercado de
traballo, artellando a colaboración na mesma entre servizos públicos, sindicatos
e Ongs. Apoiar a formación ocupacional dos inmigrantes con máis diﬁculdades
de integración laboral (mulleres…).
· Axilizar os sistemas de inscripción de inmigrantes no servizo Público de
Emprego.
· Elaborar dun «Programa de formación de inmigrantes emprendedores», para
incentivar a creación de empresas propias (autoemprego, microcréditos...).
· Apoiar as iniciativas de inserción laboral promovidas por institucións públicas
no marco europeo («Equal»…)
· Prestar apoio especíﬁco por parte da Administración Autonómica ás empresas
que actúen como referentes éticos en materia de integración de inmigrantes,
mediante convenios, publicidade, ventaxas ﬁscais, premios institucionais, etc.

3. DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Desenvolver, medidas de educación intercultural e atención á diversidade
previstas na reforma educativa (LOE), para facilitar a inserción dos ﬁllos de
inmigrantes e retornados no sistema escolar (profesores de apoio, reforzos
para atender a incorporación tardía ou as deﬁciencias formativas, programas
de garantía social…). Formación de profesionais do ensino especializados na
integración de inmigrantes. Implantación progresiva de aulas de integración
nos centros públicos de educación obrigratoria. Reforzamento dos programas
iniciais de inmersión lingüística para inmigrantes nas dúas linguas oﬁciais.
Impartición de cursos gratuítos de linguas para adultos...
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· Promover as asociacións de inmigrantes, abertas á interculturalidade e á
creación de puntos de encontro e espazos de relación entre autóctonos e
inmigrantes, sempre no marco da aceptación dos dereitos humanos; rexeitando,
polo tanto, actuacións pretendidamente «culturais» que supoñan, por exemplo,
discriminacións das mulleres ou dos nenos, normas de falsa xerarquía, etc.
· Colaborar con sindicatos e asociacións en materia de asesoramento legal,
información sociolaboral, etc. Financiamento de actividades concretas das
mesmas, sempre que se trate de actividades de carácter non lucrativo e non
relixioso.
· Universalizar entre os inmigrantes a asistencia sanitaria. Os inmigrantes
estranxeiros teñen dereito á asistencia sanitaria xeral, se están empadroados, e
á asistencia sanitaria de urxencia, se non o están. Tamén se presta unha especial
atención sanitaria ás inmigrantes estranxeiras durante o embarazo, parto e
postparto. A universalización da sanidade foi sempre un dos piares da política
socialista. Ningún inmigrante debera sentirse desasistido sanitariamente en
Galicia.
· Instaurar programas para ós inmigrantes sobre hábitos hixiénicos e sanitarios
(vacinas, etc.). É preciso un control sanitario dos recén chegados, ós que hai que
facilitarlles información sobre medidas preventivas e paliativas de enfermidades
como o sida, xa que na actualidade máis do 10% dos novos pacientes de sida son
inmigrantes.
· Desenvolver a Lei de Medidas Básicas de Inserción Social regulamentando a
normativa derivada da mesma, dotándoa de maior orzamento e extendendo as
prestacións da Renda de Integración Social de Galicia (RISGA), as Axudas para
Situacións de Emerxencia Social e os Programas de Desenvolvemento Integral
Comunitario ós inmigrantes en situación regular con maiores problemas de
inserción social. Os proxectos individualizados de inserción postos en marcha
a partires destas axudas estarían suxeitos a unha limitación temporal e a unha
avaliación da viabilidade dos mesmos. Simpliﬁcar os trámites burocráticos para
ter acceso á rede pública de servizos sociais por parte dos inmigrantes.
· Elaborar un Programa de reagrupamentos familiares que facilite a regulación
dos mesmos tanto en orixe como en destino, con especial atención ós dereitos
dos menores.
· Promover a xestión dunha bolsa de pisos de aluguer para inmigrantes e
retornados, mediante convenio con empresas inmobiliarias.
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4. SENSIBILIZACIÓN
· Sustituír as campañas de sensibilización a miúdo paternalistas, por unha
socialización cotiá, que favoreza o coñecemento e mutua comprensión entre
autóctonos e inmigrantes, promovendo estratexias doadas de aplicar en tódolos
ámbitos da administración, especialmente no ámbito local.
· Recuperar a imaxe dos inmigrantes nos medios de comunicación.
· Revisar os libros de texto e os materiais didácticos para que fagan ﬁncapé
no fenómeno inmigratorio como materia transversal básica na educación en
valores.
· Promover a creación artística (teatro, cine, libros) na que se trate o fenómeno
da inmigración como parte da educación para a tolerancia.

5. INSTITUCIONAIS
· Elaborar un plano Galego de Integración de Inmigrantes, que permita coordinar
actuacións das distintas institucións autonómicas coa administración estatal e
local.
· Coordinar os programas transversais relativos á inmigración nas distintas
instancias da Administración Autonómica.
· Reclamar máis competencias autonómicas en materia de continxentes,
contratación en orixe e integración laboral de inmigrantes.

Exclusión
A exclusión social ten un carácter multidimensional. É un proceso dinámico,
inﬂuenciado pola nova realidade das sociedades avanzadas nas que o risco
de estar en situación de exclusión social amplíase a un maior número de
poboación. Está provocado por un cúmulo de circunstancias desfavorables
pero é resoluble, pode e debe ser abordada dende a acción colectiva e dende o
esforzo e compromiso individual.
O discurso conservador traslada a responsabilidade ós individuos, sen
contemplar as desigualdades de partida, ni dotalos dos instrumentos precisos
para superalas. Nós proclamamos a natureza social das situacións de exclusión
e consecuentemente propoñemos ideas innovadoras e valores capaces de facer
realidade un auténtico progreso solidario en Galicia.
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A exclusión social en Galicia ten relación con situacións como a pobreza
urbana, vinculada a fogares mozos con traballo precario e fogares encabezados
por mulleres con responsabilidades familiares non compartidas, ademais da
feminización comprobada da pobreza sendo mulleres a maioría das usuarias de
Servizos Sociais e dos/as perceptores/as da Renda de Inserción Social de Galicia.
A dispersión, a despoboación e envellecemento do rural precisan medidas
especíﬁcas que permitan manter unha calidade de vida óptima e desexábel
que minimicen os efectos da burocratización e limitación orzamentaria das
prestacións sociais, as taxas de desemprego superiores á media do Estado, unha
aplicación da Lei de Medidas Básicas de Inserción Social que lonxe de favorecer
a inclusión, deixa a xente con necesidade fóra do sistema de protección social.
A chegada cada vez máis numerosa de inmigrantes sen previsións de
atención e incorporación social, a volta de emigrantes galegos carentes de
recursos y de verdadeira atención, a ausencia de políticas de vivenda, ós sen
teito, ós transeuntes, ós drogodependentes de longga traxectoria, ós enfermos
mentais sen apoio familiar, ós parados de larga duración etc.
As políticas de inclusión dos gobernos do PP, meramente asistencialistas,
croniﬁcan a exclusión, levando a Galicia a un desenvolvemento desigual, pouco
harmónico e cada vez máis lonxe das cotas de benestar acadado noutras
autonomías do Estado español. No ano 2003, 100.000 galegos superaron o
limiar da pobreza, cun 36% máis que no 2001.
O pésimo deseño do marco normativo da Renda de Inserción Social de
Galicia croniﬁca as situacións de exclusión, ademais de deixar sen prestación
ningunha a unha parte da poboación que vive no límite da pobreza ou lonxe de
reunir os requisitos burocráticos da mesma.
Políticas integrais que sexan un verdadeiro instrumento favorecedor da
inclusión, con obxectivos, medidas e accións que inclúan políticas transversais
actuando no conxunto dos sistemas e servizos públicos, son imprescindibles.

Obxectivos
· Facilitar o acceso a vivendas e aloxamento ás persoas carentes de apoio
familiar e vínculos sociais evitando núcleos de marxinalidade.
· Garantir uns ingresos mínimos de subsistencia para manter un nivel de vida
digno para todas as persoas en situación de exclusión ou vulnerabilidade.
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· Apoiar e favorecer iniciativas de desenvolvemento persoal, laboral, familiar,
etc. que faciliten a incorporación sociolaboral de colectivos vulnerables.
· Concienciar ó tecido empresarial de Galicia das potencialidades das persoas en
procesos de inserción.
· Dar resposta ás situacións de emerxencia sobrevida que poden desencadear
un proceso de exclusión.
· Garantir os medios para o acceso ós bens culturais e educativos dende a
primeira infancia, evitando situacións de desventaxa derivados da reprodución de
factores de marxinalidade diﬁcilmente superables en idades máis avanzadas.
· Garantir a escolarización obrigatoria e apoiar á familia para que se cumpra
evitando o absentismo escolar un dos principais factores de exclusión.
· Reforzar a competencia social dos colectivos máis vulnerables facendo posible
a súa integración social e laboral.
· Atender as necesidades especíﬁcas de grupos sociais como minorías étnicas,
inmigrantes carentes de recursos, emigrantes retornados, drogodependentes
de larga traxectoria, enfermos mentais etc.
· Adaptar tódolos programas á realidade do territorio con especial atención ás
peculiaridades do medio rural.

Medidas
1. Facer un informe de impacto social dos plans urbanísticos.
3. Modiﬁcar a normativa de vivendas protexidas para facer posible o acceso ós
sectores de poboación mais desfavorecidos, establecendo cotas de vivendas
protexidas en ediﬁcios de vivendas libres, de modo que se favoreza o dinamismo
social e se evite a exclusión residencial.
4. Xenerar un parque de vivendas tuteladas para diversos colectivos.
5. Establecer unha rede de albergues con distintas modalidades de estancia e
Centros de baixa esixencia.
6. Implantar un programa de apoio económico para adaptación de vivendas
para discapacitados e persoas maiores.
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7. Sustituír as actuais Axudas de Interese Social e Humanitario e as de Emerxencia
por unha verdadeira axuda urxente, con tramitación áxil e eﬁcaz para atender
necesidades sobrevidas.
8. Crear unha renda Básica de Subsistencia, equivalente á Pensión Non
contributiva, para todos/as os/as galegos/as que se atopen en situación de
deterioro social crónico e non teñan dereito a ningunha outra prestación
axuda ou subsidio, que en moitos casos perciben a RISGA sen ter realmente
expectativas de incorporación laboral e en consecuencia non poden cumprir un
proxecto de inserción.
9. Modiﬁcación da Renda de Inserción Social de Galicia, limitándoa ás persoas
con potencial capacidade de incorporación laboral, axilizando a súa xestión e
aumentando a súa contía, en función do cumprimento de obxectivos, ate acadar
o importe do Salario Mínimo Interprofesional.
10. Adaptar tódolos programas ó medio rural, garantindo a calidade do servizo
mediante a combinación de Recursos Comunitarios Itinerantes e servizos de
proximidade.
11. Adaptar a intervención ás posibilidades e recursos propios de cada comarca
para frear o desemprego e o abandono do medio rural especialmente por parte
da poboación moza.
12. Promover a creación dunha Comisión Interdepartamental para que faga
efectiva a coordinación entre as distintas Consellerías e Departamentos no
deseño, execución e avaliación de políticas integrais e transversais.
13. Facilitar a creación de empresas de economía social e a regularización estricta
das empresas de inserción.
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Saúde, cidadanía e dignidade das persoas

O sistema de saúde. Un piar esencial do Estado de Benestar
O Sistema Nacional de Saúde é un piar esencial do Estado de Benestar. É unha
das institucións que máis beneﬁcios produciron e produce a millóns de cidadáns.
É, como estamos dicindo dende hai moitos anos, un elemento esencial de
cohesión social e de seguridade para as persoas e un poderoso mecanismo de
redistribución da riqueza. É, ademais, a expresión dunha civilización avanzada.
O sistema sanitario ten un nivel cientíﬁco e técnico avanzado, e é un bo
sistema no plano ﬁlosóﬁco: é universal, tecnicamente avanzado e equitativo.
Porén o Sistema Sanitario Galego sufriu nestes últimos catro anos un serio
deterioro que o levou a unha situación límite, con listas de espera intolerables
(témolo dobre de espera para consulta de especialidades que a media española,
segundo a OCU), masiﬁcación en atención primaria e escaso tempo dedicado a
cada paciente (só un 13% das consultas chegan ós 10 minutos), sobresaturación
habitual das urxencias, e unha situación na saúde colectiva que é a peor
de España, e o que é peor, que empeorou (o noso diferencial), en relación
co conxunto das CC.AA -Galicia ocupa o primeiro lugar en mortandade por
enfermidades prevenibles-, nos últimos anos.
A situación é tal que sen dúbida non podemos seguír así sen enfrontar moi
graves consecuencias.
E son os cidadáns e os profesionais sanitarios os que están iniciando un
proceso esperanzador de demanda de mellora do sistema e son precisamente eles,
profesionais e cidadáns, enfermos ou non, os piares sobre os que os socialistas
queremos lograr ese cambio centrado na suﬁciencia, na calidade, no respecto ós
dereitos persoais e cidadáns e na motivación, identiﬁcación e satisfacción dos que
traballan comprometidos no labor nobre da protección da saúde.
Queremos facelo corrixindo o déﬁcit de ﬁnanciamento, corrixindo o problema
estrutural do gasto, o desequilibrio territorial, sobre todo nas infraestruturas,
na cobertura asistencial (especialmente na atención primaria, programas
de tratamento e de rehabilitación de enfermos crónicos e discapacitados), e
incrementando a produtividade dos centros de traballo con políticas de persoal
incentivadoras e implicadoras dos profesionais e os traballadores no sistema,
e cooperando co Estado, no control do gasto farmacéutico. Todo iso baixo a
premisa da transparencia, a implicación do circuíto burocrático co circuíto
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asistencial, a avaliación das novas fórmulas de xestión e a redistribución do
gasto a favor/tendente da provisión pública de servizos.
A profesionalización directiva, a orientación cara á toma de decisións
colexiada, e a participación nela dos profesionais e os cidadáns a través da
representación democrática, e o compromiso co sistema público serán os eixes
da nosa actuación.
Todo iso ó servizo dun paciente en calidade de cidadán e persoa
circunstancialmente enferma, nunha sociedade madura e democrática, na
que a toma de decisións sobre a saúde individual recae en cada persoa en
cooperación co profesional experto a través dunha relación normalizada en
busca do obxectivo común da saúde.
Esa condición de cidadanía que conforma o estatuto xurídico do usuariopaciente implica garantías (información, consentimento, tempos máximos de
espera, etc), pero tamén obrigas e corresponsabilidade por parte dos cidadáns
de cara a un sistema sanitario público, que deben sentir como propio, porque
o é, e tamén solidariamente de todos, e polo tanto indefectiblemente ligado
ó seu bo uso, e ás decisións democráticas e órganos de participación que
impulsaremos.
A atención ós pacientes, tanto asistencial coma administrativa gozará das
garantías legais axeitadas, e o exercicio e actuación profesional gozará tamén
da protección institucional, de xeito que a posible e lexítima litixiosidade quede
reducida ó mínimo e dirimida de maneira normalizada no ámbito institucional.
A nosa aposta estratéxica na consecución dos obxectivos de saúde terá como
eixos a posta en práctica de políticas salubristas de prevención e promoción de
hábitos de vida saudables, a rehabilitación personal e potenciamento deﬁnitivo
da Atención Primaria e a súa imbricación na atención sociosanitaria que
consideramos clave. Tamén a garantía de igualdade no acceso e a calidade das
prestacións.
Poremos en marcha medidas correctoras adaptadas ós territorios e cunha
especial atención á saúde da muller e do neno, ás áreas máis necesitadas de
actuación especíﬁca como por exemplo, os discapacitados, os maiores, as
drogodependencias ou a saúde mental.
Consideramos tamén estratéxicas as apostas polas novas tecnoloxías ó
servizo da clínica e da organización sanitaria e a promoción da investigación
médica de calidade.
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Asimesmo, cremos que a potenciación da docencia das profesións sanitarias nos
centros do sistema, e da investigación biomédica, das ciencias da enfermeiría
e da xestión, contribuirán decididamente a aumentar a calidade do mesmo no
seu conxunto.
Todo o anterior debe desenvolverse cos valores da medicina de calidade, e
defensa da cultura da excelencia, a ética médica, e a ética do servizo público e o
compromiso social.
E todo iso nun marco de cooperación coas outras administracións
sanitarias, compartindo os obxectivos e estratexias europeas para a saúde, e
da OMS, en solidariedade cos outros pobos e no compromiso consustancial do
Partido Socialista coa sanidade pública coma principio.

Obxectivos xerais.
· Mellorar o nivel de saúde das galegas e dos galegos, diminuindo a morbilidade e
mortalidade prevenible con programas de intervención preventiva escalonada,
e a posta en marcha e revisión de protocolos para a detección precoz de
determinadas patoloxías.
· Reducir as listas de espera a uns prazos razoables, garantidos polo Parlamento,
e xestionar as listas coa máxima transparencia.
· Mellorar a calidade dos servizos sanitarios, prestando especial atención á
intimidade e dignidade das persoas no seu percorrido polo sistema sanitario.
· Garantir os dereitos dos cidadáns, no uso do sistema sanitario, e incrementar
a súa participación no control e execución das políticas sanitarias, a través da
promulgación dun Estatuto Xurídico dos pacientes.
· Mellorar os recursos, a xestión e a produtividade, dos centros sanitarios,
implicando os profesionais e os traballadores.
· Completar a extensión do modelo de Atención Primaria ata cubrir ó 100%
da poboación, e reducir a masiﬁcación nas súas consultas reequilibrando o
orzamento ó seu favor.
· Desenvolver un plano de Saúde Mental e Asistencia Siquiátrica que aumente
substancialmente os recursos e solucione axiña a precaria atención que
reciben estes pacientes.
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· Dedicar especial atención orzamentaria a desenvolver os servizos
sociosanitarios.
· Reequilibrar en recursos sanitarios o territorio.
· Favorecer a conciliación da vida familiar e laboral, tomando medidas
transversais que extendan a oferta horaria dos centros sanitarios.

Medidas xerais
· O Goberno propiciará un PACTO SANITARIO para o FINANCIAMENTO e a
XESTIÓN do Sistema Nacional de Saúde, a prol dun ﬁnanciamento suﬁciente
para a sanidade, e unha xestión que incremente a produtividade dos centros
sanitarios.
· Este pacto debe contemplar de maneira destacada os aspectos relacionados
co control do GASTO FARMACÉUTICO, sen o seu éxito será moi difícil acadar a
suﬁciencia ﬁnanceira.
· O Goberno elaborará un plano DE SAÚDE, instrumento de planiﬁcación
estratéxica, dirección e ordenación do sistema de saúde, co obxectivo de
garantir a resposta do sistema ás necesidades dos cidadáns. Na súa elaboración
teranse en conta as propostas formuladas polos correspondentes organismos
de participación e será enviado ó Parlamento para a súa aprobación, previo
informe do Consello de Saúde.
· O Goberno promulgará un ESTATUTO XURÍDICO DOS PACIENTES, que artelle
os mecanismos necesarios así como os instrumentos de xestión que permitan
que o usuario poida facer efectivos os seus dereitos.
· Nese senso estableceranse garantías de tempos de execución dos actos
sanitarios (consultas, probas diagnósticas e cirúrxicas), e no relativo a
execución dos actos sanitarios. Isto implica a posta en marcha dun Servizo
de Atención ó Doente resolutivo nos centros sanitarios que non só recolla as
queixas e suxerencias dos pacientes e os seus familiares, senón que oriente a
moverse nun mundo tan complexo como é o mundo sanitario.
· Así mesmo, desenvolverá a ﬁgura do DEFENSOR DO PACIENTE, como órgano
encargado da defensa dos dereitos destes, que desempeñará as súas funcións
con plena autonomía e independencia, e que será elixido polo Parlamento.
· Desenvolverá todo o relativo ó documento de instrucións previas e vontades
anticipadas, e a implantación dun rexistro central deste documento.
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· Regulará tamén os órganos colexiados de PARTICIPACIÓN CIDADÁ, na
formulación da política sanitaria e no control da súa execución, e garantes
da transparencia nos procesos de toma de decisións (Consello da Saúde da
Comunidade Autónoma, de área e de zona, e nos centros hospitalarios), con
especial referencia ó seguimento de listas de espera.
· O Estatuto xurídico contemplará tamén unha UNIDADE DE RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL no Servizo Galego de Saúde, co obxectivo de reducir a litixiosidade,
favorecendo a obtención dunha indemnización por parte do paciente (se ten
dereito a iso), sen recurrir á vía xudicial que é máis custosa para o usuario e ten
inconvenientes para o sistema no seu conxunto.
· O Estatuto Xurídico establecerá un mecanismo que garanta as axudas estables
ó asociacionismo de pacientes e familiares.
· O Goberno adoptará medidas para a MELLORA DA XESTIÓN NOS CENTROS
SANITARIOS, o que pasa por acadar unha maior implicación dos profesionais e os
traballadores no sistema, e por introducir as melloras tecnolóxicas de organización e
de información imprescindibles co obxectivo de incrementar a súa produtividade.
· A implicación dos profesionais co sistema, e a súa motivación, pasa pola
aplicación dun método axeitado de incentivos, tales como contratos estables,
carreira profesional ligada non só á permanencia senón á consecución de
obxectivos, asistenciais, e tamén de investigación e docencia; a promoción
da dedicación exclusiva, inexcusable no caso dos postos de responsabilidade;
complementos de produtividade variable; a descentralización nas unidades e
servizos da toma de decisións administrativas, moi ligadas ás decisións clínicas
(o que se coñece como xestión clínica).
· Consideramos necesario o desenvolvemento do Estatuto Xurídico do Persoal
Sanitario.
· É imprescindible afondar na profesionalización dos equipos directivos,
afastándonos do clientelismo político, e seleccionalos baseándonos na
determinación da excelencia dos aspirantes. Debe aumentarse a participación
dos profesionais e os traballadores no goberno dos centros, a través das xuntas
de goberno e xuntas facultativas.
· A enfermeiría debe xogar un papel moito máis destacado na organización. O
recoñecemento dos coidados, e polo tanto, da trascendencia da enfermeiría
ten un valor estratéxico tanto na práctica asistencial coma na dimensión
social que precisan os servizos sanitarios. Desenvolveranse as especialidades
normativamente recoñecidas.
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· A Xerencia única de área, constitúe o organismo adecuado para dirixi-la política
e a xestión sanitaria de cada área dende unha concepción integral dos coidados,
incluídas as políticas de saúde pública.
· A sanidade privada ten un lugar no conxunto da asistencia sanitaria, tal como a
ﬁxa a Lei xeral de 1986. A colaboración das entidades privadas co Servizo Galego
de Saúde, instrumentarase a través de concertos, tendo en conta os principios
de subsidiariedade, complementariedade, optimización e axeitada coordinación
na utilización de recursos públicos e privados, e tendo en conta as necesidades
da atención sanitaria. Os centros privados obxecto de concerto deberán estar
previamente acreditados, para o que se elaborará unha normativa dirixida a
garantir a calidade da asistencia ós pacientes.
· A introdución dos avances na informática e na telemedicina é imprescindible
para incrementar a información e o control, e así aumentar o rendemento da
organización.
· O Goberno apoiará decididamente as liñas de investigación biomédica nas
universidades e nos hospitais, dirixidas fundamentalmente a solventar os
problemas de saúde susceptibles de ser mellorados cos avances neste campo,
tales como a enfermidade de Alzheimer, diabetes mellitus e os infartos de
miocardio.
· O Goberno negociará co Goberno central un incremento das prazas de
formación MIR en Galicia, para determinadas especialidades nas que existe
escaseza, para mellorar a calidade da asistencia e facer fronte ós novos retos.
Saúde pública
· A situación da saúde colectiva dos galegos e das galegas non é boa
comparativamente falando.
· Ocupamos o primeiro lugar de España no conxunto da mortalidade por
enfermidades prevenibles, e en concreto somos a primeira comunidade en
mortalidade por enfermidades cerobrovasculares e hipertensión arterial, a
segunda en cardiopatía isquémica, insuﬁciencia cardíaca e cancro de próstata,
e o terceiro en cancro de colon e mortalidade por accidentes.
· E o que é peor: a situación empeorou e os diferenciais agrandáronse en case
que todas as causas por mortalidade prevenibles nos últimos anos.
· O traballo a prol da prevención das enfermidades e de promover e manter a
saúde, debe ser unha das prioridades das políticas públicas.
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Medidas en saúde pública
Establecer un plano plurianual (2005-2009) para diminuír a mortalidade
innecesariamente prematura e sanitariamente evitable, que estableza o inicio,
por zonas xeográﬁcas, que factores socioeconómicos, medio-ambientais, e de
funcionamento dos servizos sanitarios poden estar implicados.
Este plano incluirá:
· Intervención preventiva escalonada en adultos sanos: tetanos, difteria,
rubeola, antigripal e antineumocócica. Screening periódico de: tensión arterial,
colesterol, citoloxía vaxinal, exploración física de mama e mamografía.
· Intervención preventiva escalonada en adultos sanos: educación sanitaria:
alimentación, exercicio físico, tabaco, alcóhol, contracepción, prevención de
enfermidades de transmisión sexual, prevención de caries e outros problemas
odontolóxicos.
· Establecemento dun mapa destas enfermidades a nivel de área sanitaria e
comarcas, para o que é preciso mellorar os actuais rexistros de morbilidade
(CMBD hospitalario, urxencias, e atención primaria, rexistros de cancro,
enfermidades cardiovasculares e saúde mental), para favorecer programas
especíﬁcos de área e comarca.
· A revisión, ou posta en marcha no seu caso, dos programas e protocolos
para a detección precoz de certos tumores, especialmente cancro de mama, e
colon; e diabetes e hipertensión arterial.
· Establecer un plano de loita contra o tabaquismo, que implique accións para
que os máis novos non comecen a fumar e o establecemento de unidades de
desabituación ó tabaco en cada servizo de atención primaria. Apoio decidido á
nova lexislación estatal contra o tabaco.
· Desenvolver un plano galego de alimentación e nutrición complementario
cos das outras administracións (española e europea), para fomentar dietas
sans que impidan a obesidade, sobre todo nos nenos e nas nenas, e outras
alteracións debida a unha alimentación inadecuada.

Seguridade alimentaria
· Seguimos considerando necesario crear a Axencia de Seguridade Alimentaria
galega para coordinar os servizos públicos de inspección.
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· Acreditar, de acordo coas normas ISO, todos os laboratorios implicados no
control oﬁcial.
· Desenvolver adecuadamente, os servizos de inspección de saúde pública.
· Desenvolver conxuntamente coa industria agroalimentaria galega as directivas
comunitarias que establezan a necesidade de dispor cada unha delas do seu
propio programa de análise de perigos e puntos críticos de control.

Atención primaria
Despois de dezaseis anos de Goberno do presidente Fraga e do Partido Popular,
aínda perto do 30% dos galegos e das galegas non teñen acceso á modernidade
na atención primaria da saúde, e seguen a ser atendidos polo vello modelo.
Ademais, nestes catro últimos anos, lonxe de mellorar a situación de
masiﬁcación nas consultas agravouse, sobre todo nos meses de verán. A
masiﬁcación nas consultas na Galicia urbana é moi seria, o número de persoas
asignadas a cada médico é en moitos casos excesivo, e polo tanto, o tempo
medio de consulta está moi lonxe dos óptimos dez minutos que reclaman os
profesionais, sendo moi escaso o tempo dedicado á prevención e á promoción
da saúde, educación sanitaria, docencia e investigación. Por ende, os centros
de saúde seguen a ter moi escasa autonomía organizativa, e moi escasa
capacidade resolutiva.
Na base desta situación está dende logo que a Atención Primaria está
sometida a un proceso de descapitalización que aboca ó deterioro e impide
abordar medidas de mellora, así como o abandono (se é que algunha vez creron
nela), da ﬁlosofía que inspirou a reforma iniciada polo Goberno socialista de
España en 1984.
Esta situación vese agravada pola escaseza de persoal de enfermería, o
que non posibilita desenvolver programas de saúde, actividades preventivas e
garantir os coidados domiciliarios a enfermos crónicos e discapacitados, o que
supón unha discriminación ós colectivos de poboación con maior necesidade
deste tipo de asistencia.
Por ende faltan traballadores sociais e unidades de ﬁsioterapia, necesarios
para ofrecer unha atención integral da saúde a persoas con enfermidades
crónicas, discapacitados e/ou problemas sociosanitarios.
Como mostra da súa ineﬁcacia e a súa desidia, o Goberno do presidente
Fraga foi incapaz de avanzar no plano de saúde buco-dental infantil, aprobado
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no Parlamento ó inicio da VI Lexislatura, mantendo en situación precaria a saúde
bucodental infantíl, sobre todo os nenos e nenas de nivel socio económico máis
baixo, que non acceden á odontoloxía privada, e convertendo esta cuestión nun
paradigma da desigualdade.

Medidas
· Reequilibrar o orzamento entre atención primaria e especialidade, ata acadar
que a atención primaria supoña un 20% do orzamento.
· Extender o «novo» modelo ó 100% da poboación.
· Aumentar a autonomía dos centros de saúde, reforzando a ﬁgura dos
coordinadores/xefes de servizo.
· Aumento progresivo do número de médicos co obxectivo de aproximarse ós
dez minutos de tempo medio por paciente.
· Incremento do persoal de enfermeiría para poder desenvolver programas de
saúde, actividades preventivas, garantir os coidados domiciliarios a enfermos
crónicos e discapacitados.
· Incrementar de forma progresiva a oferta de ﬁsioterapia.
· Implantar en oito anos, unidades de radiodiagnóstico nas cabeceiras de comarca,
conectadas informáticamente cos servizos de radiodiagnóstico hospitalarios.
· Poñer en funcionamento a ﬁgura do Especialista Consultor para atención
primaria.
· Poñer en marcha un plano de Saúde Bucodental infantíl para os nenos galegos
ata os catorce anos, e creando a ﬁgura do Dentista de Cabeceira.
· Xeralizar o programa de embarazo co seu seguimento nos centros de saúde, e
a instauración da educación maternal e materno-infantíl en todos os servizos.
· Instaurar un programa de prevención de embarazos non desexados e
orientación familiar, e de enfermidades de transmisión sexual que comprenda,
a parte dos aspectos relativos á educación para a saúde no propio sistema
educativo, a inclusión da Planiﬁcación Familiar en todos os servizos, cun
incremento progresivo dos Centros de Orientación Familiar, e na extensión da
dispensación gratuíta da pílula post-coital (pílula do día despois).
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· Incrementar as consultas de tarde para favorecer a conciliación da via familiar
e laboral.

Atención especializada
Nos últimos catro anos, a situación nos hospitais e na rede de atención
especializada do Sergas, non ﬁxo senón deteriorarse progresivamente ata
acadar unha situación que pode caliﬁcarse de límite.
O principal problema, as listas de espera, segue sen resolverse, producíndose
ademais un salto cualitativo ó aparecer nas mesmas patoloxías que de ningunha
maneira poden esperar.
Esta situación conculca pola vía dos feitos un dereito fundamental
protexido polo Titulo I da Constitución como é o dereito á saúde.
As causas das listas de espera son, como todo o mundo sabe, moi complexas
e variadas, pero dende logo son estruturais, e teñen moito que ver tamén cunha
baixa produtividade nos hospitais, relacionada á súa vez con déﬁcits na xestión
e coa desmotivación e o estatus dos profesionais.
Así o número de camas hospitalarias por mil habitantes en Galicia é inferior á
media española, cuestión que se ve enormemente agravada pola práctica inexistencia
de dispositivos socio-sanitarios nun país cunha poboación moi envellecida. Esto
forma parte sen dúbida das causas estruturais das listas de espera.
Atopámonos ademais diante dun escaso desenvolvemento de novas (xa
non tan novas), respostas como cirurxía ambulatoria, coidados críticos, coidados
paliativos, hospitalización de día, hospitalización a domicilio.
Por outra banda, o sistema hospitalario público galego segue a día de
hoxe sen resolver problemas concretos como que ó 100% das mulleres galegas
reciban a oferta de anestesia epidural no momento de parir. Outro paradigma da
desigualdade social.

Medidas
· Facer efectiva a igualdade no acceso ó sistema, reducindo as Listas de Espera
para consultas externas, probas diagnósticas e consultas externas ata uns
prazos razoables que serán garantidos e ﬁxados anualmente polo Parlamento.
Cando os prazos non se cumpran, o Sergas ﬁnanciará o acto médico na forma
en que regulamentariamente se determine.
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· Establecer medidas para garantir a transparencia na súa xestión, dando a cada
paciente unha data certa para a actuación médica correspondente, e facendo
público para cada hospital e para cada patoloxía, especialidade ou proba as
esperas, facilitando esta información tamén a través de Internet, e enviándoa ó
Parlamento cada seis meses.
· O control e as decisións operativas sobre as listas de espera farase de xeito
conxunto entre a dirección do hospital —a través do servizo de admisión—, e os
profesionais responsables dos pacientes.
· Mellorar a produtividade nos hospitais, aplicando un sistema axeitado
de incentivación ós profesionais (contratos estables, carreira profesional,
promoción da dedicación exclusiva, produtividade variable), e propiciando a
formación e a xeralización das novas tecnoloxías.
· Utilizar de maneira plena os recursos materiais (quirófanos, consultas, servizos
de diagnóstico), ampliando o seu uso no horario de tarde, o que axudará ademais
á conciliación da vida familiar e laboral dos cidadáns.
· Propiciar a progresión de novas fórmulas de atención nos hospitais, tales coma
a cirurxía maior ambulatoria, a hospitalización a domicilio, os hospitais de día e
as consultas de determinadas especialidades fóra dos hospitais, en centros de
especialidades, ou mesmo nos propios centros de saúde.
· Elaborar un plano para mellorar a progresión dos pacientes (circuíto
asistencial), dentro do sistema sanitario, que é causa da demora de moitos
procesos diagnósticos e terapéuticos, establecendo vías rápidas especíﬁcas
para os pacientes oncolóxicos.
· Establecer a asignación a cada paciente dun médico coordinador do seu
proceso.
· Implementar un plano de COIDADOS PALIATIVOS cunha unidade en cada unha
das sete grandes cidades, e UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
en todos os hospitais da rede pública (esto completarase coa extensión dos
programas de Atención Domiciliaria Especíﬁca, de atención primaria, ata acadar
ó 100% da poboación en situación de enfermidade terminal).
· Establecer unha UNIDADE DA DOR EN CADA HOSPITAL.
· Implementar un plano DE ONCOLOXÍA, que complete os servizos de oncoloxía
médica en todos os hospitais do país, e estableza servizos de radioterapia nas
sete cidades (actualmente non hai en Pontevedra, Lugo e Ferrol).
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· Desenvolver un sistema de TRANSPORTE SANITARIO potente, co obxectivo
de que todos os cidadáns galegos teñan un servizo hospitalario de urxencias a
menos de 30 minutos, que incluirá un helicóptero medicalizado por provincia,
implicados nos programas de transporte dos accidentes de tráﬁco e dos infartos
de miocardio, nos que a atención precoz se considera vital, e un incremento da
ﬂota de UCIS móbiles medicalizadas.
· Establecemento, en coordinación con protección civil, de un plano GALEGO DE
EMERXENCIAS.
· Facer efectivo nun prazo de seis meses que ó 100% das mulleres galegas se lles
ofertará a anestesia epidural (parto sen dor), no momento de parir.
· Eliminar a fórmula de xestión das fundacións, e revaluar as chamadas novas
fórmulas de xestión.
· Instaurar un plano de Calidade Total (0 defectos) en toda a rede hospitalaria e
de atención especializada do Sergas.

Saúde mental
As directrices xerais de actuación en materia de saúde mental e asistencia
psiquiátrica así como a regulación dos dispositivos dirixidos á promoción e
á protección da saúde mental, a prevención das enfermidades psíquicas e a
asistencia, rehabilitación e integración social dos enfermos mentais en Galicia
están establecidas no Decreto 389/94, de 15 de decembro. Existe, polo tanto un
modelo de atención ós problemas de saúde mental e este, ademais de gozar dun
amplo consenso no sector profesional, é, basicamente, similar ó existente na
maioría das nosas comunidades autónomas.
Porén Galicia é hoxe unha das comunidades autónomas cun menor nivel de
desenvolvemento en materia de saúde mental e asistencia psiquiátrica. Por esta
razón, non é esaxerado aﬁrmar que a atención ós problemas de saúde mental
en Galicia constitúe un dos principais problemas do noso sistema sanitario.

Medidas
· Dotar de xeito progresivo ás Unidades de Saúde Mental cos recursos humanos
suﬁcientes para acadar a ratio de 1 psiquiatra cada 25.000 habitantes, 1
psicólogo cada 50.000, e un Traballador Social cada 100.000.
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· Elaborar Programas Asistenciais Interdisciplinares para responder eﬁcazmente ás
novas problemáticas sanitarias emerxentes (dano cerebral, trastornos condutuais
graves, trastornos de conduta alimentaria, adicións sen substancia, etc.)
· Prestar especial atención ós problemas psíquicos de vellez, creando unha
unidade de psicoxeriatría en cada área de saúde, e un hospital de día en cada
unha das sete cidades.
· Desenvolver a atención ós nenos e adolescentes, dotando dun Hospital de
Día cada unha das sete cidades e creando unha unidade de hospitalización de
referencia para nenos e adolescentes con gravidade psíquica.
· Incrementar as prazas de Hospital de Día ata acadar a ratio de 20 prazas por
cada 150.000 habitantes.
· Aumentar o número de camas para hospitalización de agudos ata acadar a ratio
de 1 cama por 10.000 habitantes o que supón crear 50 camas novas distribuídas
nas cidades da Coruña, Pontevedra, Lugo e Ourense.
· Desenvolver Unidades de Interconsulta e Enlace en todos os hospitais da rede
pública con máis de 300 camas.
· Potenciar os Equipos de Continuidade de Coidados que permitan «a toma
a cargo» de pacientes con trastorno mental severo, ata acadar un equipo (1
enfermeiro/a, 1 auxiliar), cada 100.000 habitantes.
· Crear unha unidade hospitalaria de rehabilitación para pacientes crónicos en
cada área de saúde.
· Crear un organismo de xestión autónomo para o desenvolvemento dos
programas de apoio á rehabilitación e reinserción social, que xestionará os
seguintes programas:
· Residencial (pisos protexidos, pensións tuteladas, miniresidencias).
· De integración laboral (obradoiros ocupacionais, obradoiros protexidos,
empresas sociais de emprego).
· De integración social (centros de día, clubs terapéuticos).
· No órgano de goberno desta entidade autónoma estarán representadas as
asociacións de usuarios e familiares de enfermos mentais.
· Crear unha unidade especíﬁca de referencia para internamento de enfermos
xudiciais exentos de responsabilidade criminal.
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· Elaborar un Programa de Saúde Mental e Catástrofes para facer fronte de xeito
ordenado e eﬁcaz ás repercusións psíquicas deste tipo de situacións, capaz de
atender os posibles casos de trastornos por estrés agudo e prevenir, na medida
do posible, o trastorno por estrés postraumático.
· Elaborar programas preventivos cos seguintes obxectivos:
· Diminuír a incidencia de determinados trastornos: da conduta alimentaria,
de consumo de tóxicos, doutras condutas adictivas.
· Diminuír a mortalidade de causa psíquica: suicidio, accidentes por conduta
temeraria, prácticas de risco.
· Atención especial a grupos de risco.
Coidar ó coidador: tanto profesionais coma familiares.
· Fomentar a investigación, fundamentalmente en tres áreas: clínica,
epidemiolóxica e avaliativa.
· Asinar un convenio co Ministerio de Interior que permita un tratamento
integral da saúde mental á poboación penitenciaria en todas as cadeas
de Galicia.
· Establecer un protocolo conxunto coa Consellería de Xustiza para elaborar
un Programa de Peritación Pública que permita a capacitación e
homologación de criterios entre os profesionais.

Drogas e toxicomanías
As actuacións en materia de drogas son unha tarefa de todos. Requiren un
esforzo cultural solidario de toda a sociedade, e un compromiso na resposta ós
problemas xerados polo uso indebido de drogas e coas actitudes e valores que
se deben promover.
A participación da comunidade é fundamental para contribuír ó proceso
de normalización e aceptación da responsabilidade colectiva no manexo das
drogodependencias.
O eixo fundamental do labor da Administración autonómica será a
prevención das toxicomanías mediante a educación. O éxito terapéutico do
tratamento non se basea unicamente en lograr a abstinencia inicial, senón na
estabilidade e na posibilidade dunha integración socio-laboral posterior.
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En Galicia, a diferenza do que ocorre nalgunhas outras comunidades
autónomas, os dispositivos asistenciais para a atención ós drogodependentes,
teñen as seguintes características:
· Que, a excepción das camas para desintoxicación (radicadas en hospitais
públicos), ningún destes dispositivos pertence ó Sergas.
· Que o conxunto de tales dispositivos constitúe unha rede paralela non
integrada no sistema sanitario xeral.
· O plano de Drogas de Galicia, a través do Comisionado, coordina e coﬁnancia
esta rede que depende de diversas entidades: concellos, asociacións
cidadáns, as ONG, etc.
Esta peculiar situación provoca as seguines consecuencias:
· Que a rede non sexa homoxénea nin en dotación de persoal, nin en oferta
asistencial, nin en condicións laborais dos traballadores.
· Que a coordinación funcional co resto do dispositivo sanitario (e
particularmente con saúde mental), dista moito de estar regulado e
garantido, dependendo exclusivamente do voluntarismo dos profesionais.

Medidas
· Incrementar os programas preventivos especíﬁcos nos centros educativos.
O 100% dos escolares, ó rematar os seus estudos obrigatorios, terán recibido
información onde se contemple o coñecemento dos efectos das drogas, a súa
problemática e o risco que implica o consumo de tabaco, alcohol e outras
drogas.
· Integrar a Rede de Drogodependencias no Sergas, a través da súa
incorporación á rede de saúde mental.
· Desenvolver un programa de atención a trastornos aditivos que inclúa
diversos subprogramas: alcoholismo, drogodependencias non alcohólicas,
adición ó tabaco, adiccións sen substancias.
· Incrementar o número de prazas hospitalarias para desintoxicación,
creando unha unidade en cada área de saúde, incardinadas nas unidades de
hospitalización siquiátrica.
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· Crear unha unidade de día en cada núcleo urbano importante do país e nas
cabeceiras de comarca, e unha comunidade terapéutica en cada provincia.
· Implementar unha actuación de choque contra o trinomio «ﬁn de semanaalcohol-coche», primeira causa de morte entre os mozos menores de 30 anos.
· Crear cinco novas unidades ambulatorias de tratamento do alcoholismo e un
centro de desabituación en cada provincia.
· Crear en cada área de saúde un programa de deshabituación tabáquica.
· Crear en cada área de saúde un programa de atención ás adiccións sen
substancias: ludopatía, adicción a comprar, a Internet, etc.
· Desenvolver un programa de incorporación socio-laboral, que deberá contar
cunha colaboración dos concellos, e das asociacións e outras entidades de
voluntariado, para promover un cambio nas actitudes sociais e superar o
rexeitamento e a exclusión social.
· Extender o programa de atención ós drogodependentes a todas as cadeas de
Galicia.
· Desenvolver un Programa de Formación para facer fronte ós novos retos na patoloxía
aditiva, e un Programa de investigación no ámbito clínico e no epidemiolóxico.

Atención socio-sanitaria
O envellecemento da poboación ten unha forte incidencia na atención sanitaria
e social, increméntandose en moito o número de persoas que padecen
discapacidade, e que precisan asistencia sanitaria e coidados continuados.
A escaseza de recursos públicos sociosanitarios en Galicia é tal que fai que
na práctica sexan case inexistentes. Así, temos 0,3 camas por 10.000 habitantes
de media e longa estancia, fronte a 2,2 da media española, ou as 9 de Cataluña.
A taxa de camas de crónicos é dez veces inferior á media europea.
Isto xera graves déﬁcits na atención, e unha gran sobrecarga nas camas
de agudos o que representa un vector nada pequeno no problema das listas de
espera, e ten que ver moito coa sobre ocupación de urxencias.
Estes poucos recursos están mal organizados, sen que se dea unha
coordinación efectiva entre servizos sociais e sanitarios.
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Faltan servizos de xeriatría, que non se relacionan con atención primaria,
hai poucos centros de día para anciáns e discapacitados, e os programas
públicos de atención a domicilio non chegan a cubrir ó 1% da poboación.
Neste contexto, nós cremos que a atención socio-sanitaria forma parte
da atención á saúde, e debe de ser prestada nas mesmas condicións que esta,
delimitando o que son servizos sociosanitarios dos servizos sociais.

Medidas
· Elaborar en cada concello un censo de persoas susceptibles de atención
sociosanitaria.
· Converter a Área Sanitaria no marco para desenvolver os planos operativos
socio-santiarios, coa participación dos propios servizos de saúde, servizos
sociais, municipios, comunidade e organizacións de usuarios.
· O sistema sanitario público disporá de recursos sanitarios para prestar
asistencia naqueles casos de necesidades especíﬁcas sociosanitarias, polo que
contará cunha rede de dispositivos asistenciais para a atención a pacientes
crónicos e crónicos agudizados, axustados á media española.
· Impulsar os programas que favorezan «envellecer na casa», para o que
haberá que: Incrementar signiﬁcativamente o orzamento do plano concertado
que xestionan os concellos, de tal xeito que moitos maiores e persoas con
discapacidades reciban axuda a domicilio. Xeralizar a implantación da
teleasistencia para os anciáns que vivan sós ou permanezan sós moitas horas
do día. Implantar unha Rede Comarcal de Centros de Día para persoas maiores.
· Incrementar o número de prazas en residencias ata acadar cando menos,
a media española de 3,07 camas por cada 100 persoas maiores de 65 anos,
eliminando así as escandalosas listas de espera –de varios anos- para acceder
a unha praza.
· Incrementar tamén o número de prazas en residencias asistidas ata que
representen as tres cuartas partes do total, levando a cabo os correspondentes
programas de reconversión de prazas residenciais de válidos en asistidos.
· Apoiar o asociacionismo e as actividades das distintas organizacións e
federacións de minusválidos.
· Apoiar o desenvolvemento das organizacións de voluntariado, que deben
xogar un papel fundamental na atención sociosanitaria.
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Vivenda

Cohesión social, sostibilidade e competitividade, tres grandes obxectivos que
van orientar a política do PSdeG-PSOE en materia de vivenda. O noso goberno
será garante de políticas baseadas en compromisos ﬁrmes, explícitos e
irrenunciables:
· Compromiso explícito de garantir o dereito á vivenda
· Compromiso explícito de pautas de cohesión social
· Compromiso explícito de pautas de sostibilidade
· Compromiso explícito de pautas de competitividade
Polo tanto apostamos decididamente pola VP (vivenda protexida), polo
control da fraude e polo control exhaustivo da especulación; apostamos polo
aluguer, pola incorporación das vivendas valeiras, pola recuperación das áreas
degradadas; apostamos pola calidade nas intervencións, pola sostibilidade na
ediﬁcación e na cidade; apostamos pola investigación e innovación na vivenda
e na ediﬁcación, e apostamos pola eﬁciencia e pola actuación rigorosa baixo
criterios de rendibilidade económica e social.
A política de vivenda, débese xerar dende o obxectivo da cohesión social.
A cohesión social constitúe hoxe en día un reto e un obxectivo central das
cidades, que se han de construír dende a complexidade, a diversidade social
e étnica, a multiplicidade dos espazos e redes relacionais, a ampliación das
canles de participación activa e as accións encamiñadas ós colectivos mais
desfavorecidos.
A política de vivenda exercida polo goberno central do Partido Popular
e polo goberno galego conduciu a un resultado que alarma á sociedade:
extraordinaria aceleración do prezo da vivenda, e un ritmo de ediﬁcación
insostible, o máis alto de Europa; todo isto colocounos nunha situación de alto
risco se esta conxuntura se prolongase no tempo .
Da análise da experiencia actual podemos concluír :
· Na política de solo e vivenda dos últimos anos do PP predominaron unicamente
os criterios do libre mercado, levándonos en consecuencia a que A VIVENDA,
UN BEN DE PRIMEIRA NECESIDADE INDISPENSABLE PARA O BENESTAR
HUMANO, SE CONVERTISE MÁIS NUN BEN DE INVERSIÓN E ESPECULATIVO,
FACENDO DO QUE É UN DEREITO, O ACCESO Á VIVIENDA, UN LUXO.
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· A formación do prezo do solo está baseado fundamentalmente na expectativa
de prezo de venda da vivenda a construír nel, O QUE INVALIDA EN PARTE
A AFIRMACIÓN DE QUE DISPOR DE MÁIS SOLO ABARATA O SEU PREZO.
Apostamos polo crecemento ordenado que sexa garante de servizos de calidade
e pola clasiﬁcación de solo que sexa garante de que ademais de vivendas libres,
o mercado tamén ofreza vivendas de prezo razoable.
· Apostamos pola cesión de solo procedente da xestión urbanística á
administración, e máis concretamente ós concellos, para implicar á
administración local na política de vivenda e así impulsar actuacións coherentes
e coordinadas do Estado – Xunta - Administración Local que desenvolvan un
Pacto sobre a Vivenda entre o goberno galego e os concellos.
· Cómpre adoptar medidas que atallen a fraude consentido nos sobreprezos que
se aplican na venta de vivendas protexidas. A enorme diferencia de prezo entre
vivenda protexida/vivenda libre de características constructivas e ubicación
semellante, levou a un mercado negro de vivenda protexida que debe ser
corrixido aplicando medidas de transparencia e control público.
A situación actual caracterizase por :
Aumento extraordinario do prezo da vivenda.
Altísima produción de vivenda nova: máis de 500.000 vivendas/ano dende
1999, (o mesmo que Francia e Alemania xuntas), chegando case ás 800.000 no
2003 (segundo datos do Consello Superior de Arquitectos, a mesma cantidade
no 2003 e 2004 que Francia, Alemania, Italia e Reino Unido xuntos).
A compra de vivenda consume a metade da inversión en España. Alta porcentaxe
de vivenda valeira (distinta que a secundaria) que acada no 2001 o 14% do total
(sobre 3.000.000 vivendas). A vivenda secundaria acada o 16 %. Descenso da
vivenda en aluguer que chegou ó 11 %, (en 1961 era do 42 %, en 1991 do 15 %).
Diminución da vivenda protexida dende o 50% en 1993 ó 8% en 2003.
Política de vivenda de costas á rehabilitación. Un 50-60% do casco urbán é
dos anos 50-60, deteriorado e con vivendas en condicións de habitabilidade
insuﬁciente, á marxe da política de vivenda, cando tería que ser un elemento
central.
A vivenda libre consumiu moitos máis recursos públicos que a protexida, por
desgravacións ﬁscais que na meirande parte non primaron ás rendas máis
baixas.
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Baixa inversión pública, das menores da UE.
Política pouco redistributiva: na UE, o 75% son axudas persoais directas e o 25
% boniﬁcacións ﬁscais, o contrario que en España.
Falla de medidas de control. Non existiron estratexias a medio e longo prazo, o
que envolveu de incerteza o sector.
Inexistencia de coordinación entre as tres administracións competentes en
vivenda: central/autonómica/municipal.
Os gobernos do PP privaron ós cidadáns de políticas de vivenda :
Non existe política de vivenda para a nova sociedade: mocidade, familias
monoparentais, maiores, inmigrantes.
Non existe en política de vivenda ningún criterio de sostibilidade ambiental en
contra do esixido polas directivas europeas e acordos internacionais, nin na
ediﬁcación nin na ordenación.
Non existe, posta no mercado de vivenda desocupada en barrios degradados, e
incorporación de vivenda protexida en solos consolidados.
Non recoñecemento dos Concellos como básicos para artellar unha política
coherente no conxunto de acción das administracións públicas. Os concellos son
os máis achegados ós cidadáns e o territorio, e por tanto, os que teñen maiores
posibilidades de ver os problemas e aportar solucións.

Obxectivos
· Desacelerar o crecemento do prezo da vivenda.
· Incorporar á política de vivenda os criterios de sostibilidade e rehabilitación.
· Primar dende os concellos/administracións o patrimonio público de solo para
intervir continuadamente no mercado e garantir o dereito á vivenda controlar
a fraude, e impedir un mercado negro de vivenda protexida.
· Recuperar a vivenda como un dereito, e non como un ben especulativo.
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Medidas
Para acadar este cambio cultural, económico e social propoñemos adoptar as
seguintes:
1. Promover un pacto entre a Xunta de Galicia e os Concellos para xerar unha
política de vivenda a curto, medio e longo prazo, que se plasme nun plano
GALEGO DA VIVENDA, cos seguintes obxectivos para catro anos :
2. A construción de vintecinco mil vivendas de protección, dezaoito mil en
propiedade e sete mil para aluguer.
3. Das vintecinco mil vivendas, cinco mil serán VRE -de Réxime Especial, ou sexa
sociais- para familias con renda non superior os quince mil vintecinco euros
anuais, mozos, terceira idade, familias monoparenterais e discapacitados.
4. Elaborar un mapa de vivenda municipal, no que ﬁguren as actuacións en
materia de vivenda, o patrimonio municipal de solo adquirido, o emprego do
patrimonio municipal de solo derivado do 10%, a VP( Vivenda Protexida) e VRE
( Vivenda en réxime especial ), parque de vivenda en aluguer privado e publico,
parque de vivendas valeiras.
5. Establecer no Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) unha Oﬁcina
de Coordinación e Control do plano de Vivenda, para facer o seguimento e
colaborar coas demais administracións no cumprimento das obrigas legais,
aplicando o principio de transparencia.
6. Crear no IGVS unha OFICINA PUBLICA DE ALUGUER, co obxectivo, en
coordinación cos concellos, de ampliar a oferta de mercado de aluguer -crear
un verdadeiro parque de vivendas de aluguer- con transparencia e seguridade,
que actuará en coordinación con axencias, institutos e empresas publicas, para
impulsar o mercado inmobiliario de aluguer e propoñer reformas que dean ós
propietarios a seguridade xurídica necesaria.
7. Potenciar a creación de sociedades inmobiliarias de aluguer privado, creadas
e/ou ﬁnanciadas por entidades ﬁnanceiras.
8. Regular adxudicación e posterior transmisión das vivendas protexidas (VP),
para impedir a creación dun mercado negro deste tipo de vivenda. Implantar
sistemas de adxudicación con garantía de xustiza social, transparencia e control
público de tódalas vivendas protexidas, tanto nas de promoción pública como
privada. Establecer sistemas de control da enaxenación posterior.
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9. Subvencionar ós concellos ou ós seus entes instrumentais actuantes, para
adquisición de solo que teña por destino a promoción de vivenda protexida en
solos urbanos consolidados.
10. Determinar a través dos planos Xerais e garantir a materialización da
porcentaxe de solo clasiﬁcado destinado a vivenda de protección (Venda e
aluguer), de acordo cos estándares que ﬁxe a Lei do Solo.
11. Levar a cabo programas de intervención e promoción constante nos diferentes
barrios, en novos solos, e tamén impulsando a actuación en solos consolidados;
os barrios degradados débense incorporar á cidade do benestar.
12. Fomentar, en coordinación co goberno central, a posta no mercado de
vivenda usada desocupada, a través de medidas ﬁscais que primen a ocupación
e disuadan a desocupación.
13. Impulsar a rehabilitación dos Centros Históricos. É necesario apostar polas
barriadas periféricas, para, en ámbolos dous casos poñer vivendas valeiras no
mercado, e no caso dos barrios periféricos evitar a marxinalidade.
14. Impulsar a posta no mercado de núcleos rurais tradicionais rehabilitados, non
potenciando a nova construción rural diseminada. No primeiro ano de lexislatura
comezarase con tres actuacións en cada provincia sobre núcleos abandonados.
15. Cumprir e facer cumprir as esixencias legais para os discapacitados, tanto
nas vivendas de promoción publica como nas privadas.
16. Promulgar unha nova normativa de vivenda, para acomodala ós novos
criterios e directivas europeas en relación cos materiais, sistemas enerxéticos
e servizos.
17. Implementar unha campaña divulgativa nos medios de comunicación e
nos colexios para sensibilizar dende a infancia da valoración da protección
do territorio e do asentamento nos núcleos urbanos e rurais tradicionais, da
ocupación respectuosa do territorio respectando o medio ambiente e propiciando
a sotibilidade, (fronte a insostibilidade dunha nova construción espallada).
18. Establecer convenios cos concellos, as universidades e as asociacións de
constructores e promotores para primar a rehabilitación, a investigación e a
innovación en construción, tanto en materiais e sistemas enerxéticos que
diminúan a dependencia de fontes de enerxía externas, como novas tipoloxías
que incorporen as novas maneiras de vivir. Estableceranse unha sistemática
continuada de planos de formación para estes colectivos.
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19. Impulsar unha carta de servizos e un patrón de boas prácticas dos axentes
do sector que contemple a participación dos cidadáns e o desenvolvemento de
mecanismos de información, control e fomento de comportamentos éticos no
sector.
20. Impulsar as modiﬁcacións lexislativas pertinentes para poder facer realidade
estas medidas.
21. Modiﬁcar o Regulamento de desenvolvemento e execución da lei de
accesibilidade e de supresión de barreiras, establecendo a obriga do 3% de
reserva de vivendas adaptadas, en tódalas promocións de vivendas de protección
pública ou privada.
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O consumo como dereito cidadán

A demanda e oferta de bens e servizos, base do sistema económico e motor
dos sectores produtivos, ten conformado un sector de consumo cada vez máis
complexo, nunha economía globalizada en permanente transformación, con
repercusións na calidade de vida da cidadanía e nas súas expectativas como
consumidores ou usuarios.
O desenvolvemento cientíﬁco e tecnolóxico, permitiu unha expansión sen
precedentes das posibilidades de elección, incrementando a complexidade e
diversidade da oferta, que conta con potentísimos mecanismos de convicción e
propaganda.
De feito, a democratización do consumo non garantiu a igualdade de acceso
ós bens e servizos, senón que perduran as barreiras que impiden beneﬁciarse das
ventaxas dun mercado competitivo, por mor da inferioridade dos consumidores,
sobor de todo dos economicamente máis febles e vulnerables.
Verdadeiramente, a elección non é tal se os consumidores non dispoñen da
información necesaria na decisión de compra, e non poden contribuír, coa súa
opción, a premiar as boas prácticas de produtores e subministradores, como
elemento de competitividade.
Por elo, é preciso dispor de información axeitada e transparente sobre
os produtos e bens comercializados, establecendo unha nova estratexia de
mutua conﬁanza consumidor-empresario, coa implantación dun código de boas
prácticas comerciais.
Unha nova política de protección dos consumidores,que dispoña de
mecanismos de reacción áxiles e eﬁcaces, na resolución de conﬂictos, e
de instrumentos normativos axeitados para unha protección integral dos
consumidores galegos.
Todo isto co obxectivo de facer efectivo o protagonismo dos cidadáns
como consumidores, promovendo a súa implicación activa e participativa como
axentes rectores do mercado.
Hoxendía a propia liberalización da prestación dos servizos de interese
xeral, esixe das autoridades públicas, actuacións para garantir ós usuarios o
acceso en condicións de igualdade de oportunidades.

282

Partido dos Socialistas de Galicia

Programa de Goberno · Eleccións xuño 2005

Por iso, a defensa e protección dos dereitos económicos e sociais dos
consumidores e usuarios galegos, é hoxe máis que nunca un compromiso cos
dereitos cidadáns.
É preciso, que o goberno desenvolva unha política global de consumo, con
actuacións coordinadas, descentralizadas e próximas á cidadanía, con medidas
horizontais nas distintas áreas, para que os cidadáns acaden a súa protección
integral como consumidores e ofrezan solucións eﬁcaces ós problemas do
consumo.
Un goberno que promova unha estratexia de interlocución dos axentes
intervintes e a colaboración das distintas administracións, que garanta a
máxima esixencia de protección e defensa dos dereitos económicos e sociais
dos consumidores, como distintivo competitivo de mercado, e benestar social
dunha sociedade galega, moderna e avanzada.
Nos últimos anos o Goberno do PP ﬁxo deixación das plenas competencias
en materia de consumo, mantendo unha política de costas ós consumidores
galegos que trouxo como resultado a prevalencia exclusiva dos intereses
empresariais e comerciais, sobre os consumidores o control do asociacionismo
de consumo, a non colaboración cos Concellos e o debilitamento dos sistemas
públicos de defensa dos consumidores.
Urxe pois implantar unha política baseada na prevención, na capacidade de
reacción e con instrumentos normativos integrais, que acaden boas prácticas
comerciais e uns consumidores responsables e máis activos na defensa dos
seus dereitos.

Obxectivos
· Protexer e defender os intereses económicos e sociais das consumidoras e
consumidores galegos.
· Conseguir un consumo sostible e responsable, e consumidores máis activos,
máis participativos e menos vulnerables .
· Adecuar o marco legal galego ás novas realidades do mercado e demandas
dos consumidores.
· Reestruturar os organismos de consumo, coa simpliﬁcación administrativa,
nunha nova estrutura máis áxil, eﬁcaz e de maior eﬁciencia nos recursos.
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· Fortalecer a conﬁanza dos consumidores, cunha política fruto da interacción e
diálogo mutuo consumidor-empresario.
· Promover o establecemento dun código de conducta e unha actividade
empresarial comprometida coas boas prácticas de mercado,como distintivo de
competitividade, modernidade e calidade no servizo.
· Fortalece-lo sistema arbitral de consumo como servizo público e gratuito, para
a resolución de conﬂictos.
· Reforzar a labor das administracións locais en materia de consumo.
Impulsala inspección e control de mercado.
· Potencialo asociacionismo de consumo e a súa participación.

Medidas
1. Elaborar unha Lei Integral de Consumo de Galicia.
2. Crear, por lei, a Axencia Galega de Consumo, como organismo autónomo,
que suplirá ós actuais instrumentos, para acadar unha defensa máis eﬁcaz dos
consumidores.
3. A Axencia dependerá de Presidencia e impulsará unha política trasversal
nas actuacións do novo goberno.
4. Desenvolverá tódalas competencia galegas en materia de consumo, con
cinco eixos de actuación: a protección dos consumidores, a súa formacion, a
mediación e arbitraxe, as relacións institucionais coas distintas administracións
e a participación e representación das asociacións de consumidores e dos
axentes sociais e económicos.
5. Articular a Rede Integral de Consumo galega, cos Concellos, Deputacións,
organizacións de consumo, empresas e profesionais, establecendo convenios
de programas para a planiﬁcación dos recursos e a continuidade das accións,
facéndoas accesibles ós consumidores.
6. Incorporar ás OMICs, programas especíﬁcos de prevención do
sobreendebedamento, como mecanismo de protección e prevención ante o
excesivo endebedamento das familias.
7. Introducir a arbitraxe virtual de consumo coa utilización de medios telemáticos
en todo o proceso.
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Deportes

Partimos de unha concepción do deporte como factor cultural e elemento
indispensable na mellora da calidade de vida dos cidadáns e cidadás, entendendo
que, na actual sociedade, constitúe un elemento importante no Estado de
Benestar. Asumimos a Carta Europea do Deporte (1992) que deﬁne o deporte
como “todo tipo de actividades físicas que, mediante unha participación,
organizada ou de outro tipo, teñan por ﬁnalidade a expresión ou a mellora da
condición física e psíquica, o desenvolvemento das relacións sociais ou o logro
e resultados en competicións de todos os niveis”.
O PSdeG-PSOE quere realizar, dende a Xunta de Galicia, unha política
deportiva que teña como ﬁnalidade a recuperación do sentido humanista e
educativo do deporte. Cremos necesario elaborar, coa participación de todos
os axentes, institucións e estamentos afectados, un plano ESTRATÉXICO DO
DEPORTE GALEGO, como instrumento de goberno e xestión.
Actualmente, na Comunidade Galega, o deporte amosa deﬁciencias que
non lle permitiron evolucionar e progresar do mesmo xeito que o viñeron
facendo outras comunidades que, programando e desenvolvendo planos
estratéxicos acordes cos colectivos inmersos na práctica deportiva, acadaron
un desenvolvemento do deporte, nos seus diferentes ámbitos.
Ao noso entender, a falta de un ordeamento xurídico-deportivo axeitado
á realidade galega, supón un retraso no desenvolvemento do deporte galego,
cun funcionamento baseado en “parches”, existindo unha lei do deporte desde
1997, sen desenvolver regulamentariamente, ademais de ser unha norma
intervencionista que non acomete dunha maneira rigorosa a ordenación do
sistema deportivo galego.
A situación de elemento decorativo da asignatura de Educación Física
no sistema educativo engade un factor negativo máis, que podendo incidir
positiviamente, na saúde dos rapaces, termina convertíndose nunha materia
estéril.
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Deporte para todos
O ámbito do Deporte Para Todos foi impulsado desde o Consello de Europa,
xa en 1966, coa ﬁnalidade de que tódolos cidadáns e cidadás tivesen o
direito a facer deporte sen ningún tipo de discriminación. Foron os primeiros
concellos democráticos quen enarbolaron esta bandeira, ás veces, en estreita
colaboración co asociacionismo. Cabe sinalar que este esforzo non se viu
acompañado da axuda necesaria por parte do Goberno galego, preocupado
máis polo espectáculo que en apoiar verdadeiramente ó deporte, como práctica
de tempo libre e como adestramento de rendemento e alto nivel.
A vía do deporte escolar deberá supoñer a materialización do Deporte Para
Todos. Asimesmo debería potenciarse o deporte universitario, actualmente con
moitos atrancos, e salvar as barreiras que teñen os discapacitados, os maiores e
os inmigrantes, aínda en peor situación.

Deporte federado e de alto nivel
As federación deportivas constitúen a base do modelo de organización
tradicional do deporte de competición por antonomasia, na maioría das veces,
pensado máis en termos de rendemento que de recreación e ocupación do
tempo libre.
Sen dúbida, a competición é un feito co que hai que convivir, podendo ser
encauzada para educar e, deste xeito, o deporte de competición pode servir
como ferramenta útil, ó darse unha serie de valores que son transferibles á
vida cotidiá como o respeto os regulamentos, normas e reglas, ós adversarios,
acadar o triunfo mediante o esforzo, saber gañar e perder.
En liñas xerais e, salvando excepcións, o deporte federado galego, ven
descendendo de xeito alarmante nos derradeiros anos, tanto en cantidade
como en calidade, polo escaso apoio e recursos que reciben as federacións,
acompañado ó mesmo tempo, dunha desidia da Administración deportiva galega
que non amosa ningunha preocupación pola xestión e resultados das mesmas.
Sen recursos e sen planos, os deportistas galegos de alto nivel, foron e
seguen a ser froito da casualidade e, en todo caso, do esforzo do sector do
deporte.
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Deporte profesional
O deporte profesional é unha realidade que debe vivir dos recursos propios, sen
que os poderes públicos teñan que verse obrigados a ﬁnanciar economicamente
o seu desenvolvemento. As políticas de virar os recursos públicos cara ó deporte
profesional, supoñen un gran problema para o resto dos ámbitos deportivos, polo
que debe impedirse que os sempre insuﬁcientes recursos recalen no deporte
profesional e de espectáculo.

Infraestructura deportiva galega
Se é certo que o Goberno galego realizou algunhas grandes inversións para
infraestrutura deportiva, estas ﬁxéronse sen a referencia necesaria de un plano
acordado cos concellos e as asociación deportivas galegas, o que depara unha
rede de instalacións públicas, desequilibrada territorialmente e mal aproveitada
social e deportivamente.
Moitas instalacións municipais, construídas con diñeiro público, unha
vez inauguradas estráganse ou, incluso, péchanse por falta de persoal e
mantemento. Inaugúranse instalacións sen esixir unha contrapartida de
compromiso de dotación de material, persoal para dinamizala e mantemento.
A infraestructura deportiva segue sendo a principal das barreiras que
impiden ós galegos a práctica deportiva do seu interese, máis acuciante nos
pobos rurais que nas urbes o que segue a diﬁcultar o desenvolvemento do
Deporte Para Todos. Mentres que pola outra banda, a infraestrutura para a
tecniﬁcación e a calidade deportiva é moi deﬁciente, nunhas modalidades máis
que noutras.
Apostamos de igual xeito polos deportes relacionados co mundo do motor, e
establecemos un claro compromiso de impulso do proxecto de creación do
Circuito Galego de Velocidade, dando resposta a unha demanda reiterada
polas entidades e federacións deportivas galegas durante os últimos 16 anos. O
Circuito Galego de Velocidade será unha infraestructura que permita compaxinar
a función de impulso á formación deportiva no ámbito dos deportes do motor, a
educación vial e o impulso económico e turístico de Galicia.

Persoal técnico-deportivo
O Goberno galego non tivo unha política deportiva que contemplase, de xeito
rigoroso, a formación e, moito menos a investigación, elementos que inciden
decisivamente na cualiﬁcación dos recursos humáns no deporte.
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Asociacionismo deportivo galego
A vixente lei galega de deporte, sobarda un intervencionismo da Administración
autonómica sobre o asociacionismo deportivo que non ten parangón.
O Goberno galego que tanto presume do seu compromiso e aposta polo sector
privado do deporte, mantivo unha política deportiva mediante subvencións coa
ﬁnalidade de manter ás federacións e os clubes cunha dependencia económica,
e sen toma-las medidas adecuadas para de forma progresiva, consolidar un
asociacionismo deportivo galego, autónomo e capaz. En deﬁnitiva, tamén neste
campo se practicou unha politica clientelar.
Obxectivos
· Garantizar un desenvolvemento do deporte escolar dende os centros de
ensinanza nun contexto educativo que permita a participación sen ningún tipo
de discriminación e que contribúa, xunto á asignatura de Educación Física, a
incorporar hábitos deportivos saudables dende as idades máis temperás.
· Alcanzar unha cultura deportiva xeralizada que incorpore a práctica da
actividade física e o deporte na forma e estilo de vida dos cidadáns e cidadás,
como unha parte importante do conxuto de hábitos saudables.
· Redeseña-la organización administrativo-deportiva para o mellor cumprimento
das competencias exclusivas de carácter deportivo e establecer, baixo o
principio de descentralización, os mecanismos de coordinación, cooperación
e colaboración obrigada coas Entidades locais para unha maior eﬁciencia na
xestión pública do deporte, ó mesmo tempo que se facilita a participación dos
estamentos e entidades do sector.
· Adecua-las estruturas organizativas do Sistema Deportivo á actual realidade
socio-política, mediante a regulación dun novo modelo asociativo deportivo
no ámbito galego e as condicións e requisitos especíﬁcos que deben reuni-las
empresas prestadoras de servizos deportivos.
· Aumenta-lo grado de universalización da práctica da actividade física e
deportiva, eliminando barreiras de calquera tipo e, especialmente, potenciando
aqueles programas dirixidos ós segmentos sociais máis desfavorecidos no
seu acceso á práctica deportiva como os discapacitados, terceira idade,
inadaptados sociais, inmigrantes, etc.
· Impulsar e Potenciar a formación, investigación e documentación no sector
do deporte, mediante acordos coas universidades galegas, en especial, oas
Facultades e centros de Ciencias da Actividade Física e do Deporte.
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Medidas
1. Deseñar un novo marco legal para a ordenación do sistema deportivo no
ámbito galego, mediante a aprobación dunha nova lei galega do deporte, e o seu
correspondente desenvolvemento reglamentario, elaborada coa participación
e diálogo con tódolos estamentos deportivos, tanto públicos como privados
afectados.
2. O Goberno galego debe deseña-las ferramentas adecuadas para o desempeño
da súa competencia exclusiva en materia deportiva, pero cunha manifesta
vocación descentralizadora cara as Entidades locais e establecendo, ademais,
os canles de participación dos diferentes axentes sociais do deporte na xestión
pública do deporte.
3. Poñer en marcha un Servizo de Inspeción Deportiva, similar ó que xa
teñen outras CC. AA., para o exercicio da función de control que asegure o
cumprimento por parte dos axentes sociais, tanto públicos como privados, dos
deberes e obrigacións establecidos legalmente.
4. Iniciar unha nova política de respaldo e colaboración integral (económica e
técnica ) cos servizos municipais de deportes, especialmente cos municipios con
menor capacidade económica e, no seu caso, impulsa-la creación de servizos
deportivos de ámbito comarcal ou de área metropolitana, de forma coordinada
coas deputacións, con obxecto de garantir que os municipios galegos de máis
de 2.500 habitantes, por si ou asociados, e no seu caso, mediante a asistencia
das deputacións, realicen a prestación do servizo público deportivo.
5. Promover e soster, dacordo cas deputacións, un servizo provincial de
asesoramento ós pequenos municipios.
6. Impulsar programas no ámbito do Deporte Para Todos, en coordinación coas
Entidades locais, coas federacións e asociacións deportivas e, no seu caso, cos
establecementos privados de prestación de servizos deportivos.
7. Facilita-la vertebración do Deporte Para Todos mediante asociacións de
segundo grado, cun papel similar ó dos Entes de Promoción Deportiva de
ámbito estatal, para aglutinar ás entidades e clubs que promoven ou organizan
actividades de carácter lúdico, formativo ou social.
8. Promover un programa especial dirixido ós maiores coa creación de circuitos
permanentes para ó exercicio saudable.
9. Deseñar un novo modelo asociativo de carácter deportivo que contemple
as ﬁguras asociativas necesarias nas diferentes manifestacións e niveis do

Partido dos Socialistas de Galicia

289

Programa de Goberno · Eleccións xuño 2005

deporte, como son as agrupacións de clubs, os Entes de Promoción Deportiva, a
Unión de Federacións Deportivas Galegas ou a Federación Galega de Deportes
Autóctonos contribuíndo ó desenvolvemento e consolidación dun tecido
asociativo, competente e autónomo.
10. Promover e recoñecer unha asociación galega de xogos e deportes autóctonos
e tradicionais.
11. Realizar unha reforma do actual réxime xurídico das federacións deportivas
galegas que garanta unhas condicións adecuadas para o exercicio das funcións
públicas delegadas que ostentan as mesmas e, ó mesmo tempo, un funcionamento
democrático e a transparencia do seu réxime económico.
12. Posta en marcha dun servizo estable e permanente de asesoramento ás
entidades y asociacións deportivas, en colaboración coas entidades locais.
13. Reorganiza-lo deporte escolar nos centros de ensinanza, en colaboración
coas asociacións de pais de alumnos e os municipios, orientando a actividade e
a competición para tódolos escolares, dende o punto de vista educativo.
14. Establecer que o deporte, nas idades escolares, estará baixo o control e
seguemento do Comité Galego do Deporte Escolar, concibido como órgano de
consulta da Comunidade Autónoma de Galicia e no que estarán representados
tódolos estamentos afectados.
15. Crear coas Universidades galegas o Comité Galego do Deporte Universitario,
como órgano colexiado de asistencia e asesoramento á Administración
autonómica deportiva e de participación das entidades e institucións con
competencia na materia.
16. Crear o Instituto Galego do Deporte que impulsará, con carácter prioritario,
a reforma dos técnicos deportivos iniciada no ámbito estatal, mediante o
desenvolvemento regramentario correspondente e a súa aplicación no seu
ámbito territorial.
17. Impulsar un plano moderno de tecniﬁcación deportiva cos seguintes eixes :
· Un Departamento de Tecniﬁcación Deportiva, e xestión de patrocinadores
mediante acordos coas empresas galegas.
· Un Servizo de apoio e asesoramento ó deportista galego de alto nivel, coa
participación das Universidades galegas, cuxa ﬁnalidade será a mellora
das condicións de entrenamento e a súa compatibilidade co estudo ou
traballo, ademais de preve-lo futuro profesional.
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· Regular un deporte escolar federado, é dicir, un entrenamento e competición
en idade escolar, que resulta imprescindible no proceso de detección de
talentos e na construción do Deporte de Alto Nivel que non derive cara
unha explotación do mozo e que respecte o proceso de formación no que
se atopa inmerso evolutivamente, garantizando os dereitos básicos.
· Elaborar unha normativa básica para a planiﬁcación e construción da
infraestrutura deportiva e o cumprimento obrigatorio duns requisitos
mínimos para a apertura e funcionamento das instalacións de uso
público, tanto de titularidade pública como privada.
· Regula-lo uso deportivo dos espazos naturais que garanta o respecto e o
equilibrio do medio ambiente.
· Elaborar un plano Director da Infraestrutura Deportiva Galega, que prevea
as inversións necesarias para que Galicia, a medio prazo, conte cunha
infraestrutura deportiva equilibrada territorialmente e diversiﬁcada.
·

Mellora-lo aproveitamento das instalacións deportivas
especialmente as situadas en centros públicos de ensinanza.

públicas,

· Crea-lo Centro Galego de Medicina do Deporte para a asistencia e control
dos deportistas de Alto Nivel e dos que formen parte dos planos de
tecniﬁcación. Estruturarase en dúas unidades funcionais, unha para a
zona Sur, coa colaboración da Universidade de Vigo, ubicada no Centro de
Tecniﬁcación de Pontevedra e outra, para a zona Norte, no INEF-Galicia
da Universidade da Coruña que para o seu desempeño, se apoiarán na
tecnoloxía necesaria que dispoña o Sistema Público de Saúde, para unha
mellor optimización dos recursos públicos.
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O compromiso coa igualdade
Unha realidade de igualdade de xénero real e cotiá

Afrontando unha nova etapa en Galicia, cómpre tomar toda unha serie de
medidas tendentes a producir o que empeza a ser o cambio social máis
profundo do noso tempo actual: a equiparación real entre homes e mulleres e a
eliminación de todo atisbo de desigualdade.
Homes e mulleres, mulleres e homes temos recoñecidos os mesmos
dereitos. Pasouse, en poucos anos, dunha subordinación e discriminación legal
a alcanzar cotas de cidadanía plena. A pesar destes avances e dos impulsos
que teñen recibido, o próximo goberno da Xunta de Galicia deberá remover os
obstáculos que impiden o libre exercicio dos dereitos xa recoñecidos.
O PP vendeu unha imaxe de preocupación polas mulleres galegas. Así,
temos observado nestes anos grandes titulares acompañados dunha maquinaria
mediática que anunciaban accións, medidas e planos para as mulleres, pero
que moitas veces quedaron en proclamas baleiras de contido a de orzamentos,
sen actuar contra a orixe do problema que non é outra que a desigualdade
entre homes e mulleres. E cando o avance das mulleres se detén, a igualdade
retrocede.
Non houbo unha resposta ﬁrme e contundente ante os principais problemas da
muller galega e os colectivos máis discriminados:
·
·
·
·

Situación de Discriminación Laboral.
Falta de servizos sociais.
Violencia de Xénero.
Discriminación na vida social, pública e económica.

As políticas a as medidas promovidas pola Xunta foron insuﬁcientes,
improvisadas e cunha clara vontade paliativa. Non tiveron en conta a
situación e a problemática heteroxénea das mulleres en Galicia, evidenciaron
descoordinación e mostraron unha carencia de recursos económicos para
acometelas.
O PSdeG pretende, con este programa de goberno, recoller as accións que
permitan acadar unha realidade de igualdade de xénero real e cotiá.
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Accións elaboradas e deseñadas con detemento e consenso, con realismo
e experiencia, por expertos e expertas, asociacións de mulleres e máis de
duascentas persoas convencidas da necesidade imperiosa de seguir avanzando
en igualdade.

A participación na vida pública
En primeiro lugar, é preciso impulsar a democracia paritaria que corrixa o estado
de semi-democracia que caracteriza a aquelas sociedades onde a igualdade está
recollida nas leis pero non forma parte da vida cotiá en tódolos seus niveis.
A sociedade galega verase beneﬁciada por ese importante pulo, pero
desde as súas propias institucións de autogoberno é preciso avanzar con paso
decidido para adiantar os procesos e garantir que Galicia non quede atrás nesta
transformación social.
Toda a acción política emanada desde a Xunta de Galicia, levará incorporada
a perspectiva de xénero. Isto suporá que desde os lugares de maior visibilidade
ata as micro-decisións, a acción do goberno galego será quen de concibir e
observar o mundo e a súa capacidade de actuación, con “ollos de muller”. É
dicir, terá en conta a perspectiva das mulleres en cada intervención, tomando as
medidas precisas para corrixir calquera xeito de discriminación.
Este novo xeito de entender a política é imprescindible para promover
cambios en profundidade na sociedade porque implicará ó conxunto das
institucións e das organizacións –nomeadamente as de carácter público
dependentes da Xunta de Galicia- e porque deberá involucrar a todos e todas no
desenvolvemento de novos métodos de traballo.
Medidas
1. Incorporarase a perspectiva de xénero na acción política e nas institucións.
2. Desde o PSdeG consideramos preciso traballar para consolidar a democracia
paritaria e crear unha nova estrutura político-administrativa que faga posible o
cambio das políticas de igualdade.
3. A democracia paritaria é un concepto que garante a equiparación real de
mulleres e homes na toma de decisións, entendendo por paridade unha franxa
que oscile entre o 40 e o 60% de representación equilibrada de homes e
mulleres.
4. Tódalas estruturas de goberno da Autonomía, serán paritarias, tanto nos
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órganos de goberno como nas entidades públicas.
5. Reformaremos a Lei Electoral de Galicia, de xeito que en tódalas candidaturas
electorais haxa unha presenza equilibrada de homes e mulleres. Así, na súa
composición non superarán o 60% nin serán inferiores ó 40% de representantes
de ámbolos dous sexos, garantindo que a proporción se manteña en tódolos
tramos das listas.
6. Levaranse a cabo accións para fomentar que as mulleres participen na
política, e procurando unha maior sensibilización social a prol da súa presenza
nos procesos de toma de decisión a tódolos niveis.
7. A estas alturas de desenvolvemento da nosa Autonomía e logo de máis dunha
década de funcionamento de diferentes estruturas e servizos administrativos de
política de igualdade, é preciso e urxente estudiar e redeﬁnir os seus obxectivos
e avaliar o seu funcionamento. É imprescindible, ademais, diferenciar o papel
que deben xogar as entidades e axentes implicados, públicos e privados.
8. As actuais estruturas dedicadas á igualdade serán substituídas polo Instituto
Galego das Mulleres: como espazo axeitado para establecer o diálogo, a
cooperación e a concertación con tódolos interlocutores e organizacións sociais;
no seu seo o Centro Galego de Estudos de Xénero: coordinando e aglutinando
a formación, os estudos e as investigacións realizadas en materia de xénero en
Galicia.
9. Tamén existirá unha Comisión de Valoración do Impacto de Xénero destinada
á realización de informes de impacto de xénero nos procesos de elaboración dos
proxectos de lei e regulamentos presentados no Parlamento de Galicia.
10. Porase en marcha a Comisión Interdepartamental de Igualdade na que
participarán todas as Consellerías co obxecto de incorporar o principio de
igualdade a todas as políticas desenvolvidas pola Xunta e impulsar a composición
paritaria de tódolos organismos consultivos e de asesoramento.
11. Restablecerase a Comisión de Igualdade e Medios de Comunicación para velar
pola representación non estereotipada de mulleres e homes.
12. Crearase o Consello de Participación da Muller, organismo autónomo
participativo e non dependente do poder executivo e que será o espazo de
interlocución e de coordinación entre a Xunta de Galicia e as organizacións de
mulleres que traballan na loita pola igualdade de xénero.
13. Impulsarase a elaboración de Planos de Igualdade en tódolos concellos de
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Galicia.
14. En tódalas consellerías crearase unha área dedicada á perspectiva de
xénero.
15. Os Orzamentos Xerais da Xunta de Galicia incluirán a perspectiva de xénero
como un criterio permanente estable a ﬁn de garantir que as medidas que se
tomen sexan eﬁcaces e estean ben dotadas economicamente, previo estudo dos
indicadores e parámetros idóneos.
16. Farase unha Auditoría de Xénero que permita coñecer a realidade actual
da sociedade galega para detectar situacións de desigualdade entre mulleres e
homes, así como a eﬁcacia das políticas que se viñeron aplicando para corrixilas
cando fose preciso.
17. Confeccionarase un Manual de Procedemento e Utilización dunha Linguaxe
Non Sexista en tódolos documentos oﬁciais para promover o cambio progresivo
da linguaxe discriminatoria e garantir o uso non sexista da linguaxe nos
documentos oﬁciais.
18. Asinaranse convenios coas Universidades para levar a cabo cursos especíﬁcos
de Axentes de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes.
19. Formarase ó persoal técnico responsable de levar a cabo a implementación
do mainstreaming de xénero nas entidades públicas e privadas de Galicia.

Os media, a linguaxe, a imaxe...
Entendemos que resulta imprescindible a cooperación do novo goberno galego
cos medios de comunicación e co propio sector empresarial. Unha televisión
pública e democrática non pode consentir contidos ofensivos e que obxectivicen
ás mulleres, aínda que en moitas ocasións reﬂicten en moitos programas e na
propia publicidade. Cremos que os medios de comunicación deben supervisar e
evitar, no seu caso, contidos sexistas. Así mesmo, apostamos para que os media
alenten novas imaxes de muller conforme ós tempos: activa, independente,
pública, racional, profesional, responsable e disciplinada.
Medidas
1. Favorecer iniciativas empresariais de mulleres nos medios de comunicación.
Propiciaremos que os/as Axentes de Igualdade asesoren ás/aos profesionais
destes e outros aspectos nos media.
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2. Traballarase a perspectiva de xénero co persoal e dirección dos medios de
comunicación social e publicitarios para ir conﬁgurando un cambio necesario.
3. Produciranse programas especíﬁcos para favorecer a igualdade nos medios
públicos de radio e televisión.
4. Daremos un pulo ás iniciativas en prol da igualdade de oportunidades nas
organizacións de carácter privado, principalmente no ámbito empresarial.
Propiciaremos que as mulleres con discapacidade estean presentes nos medios
de comunicación (T.V, radio, cine, teatro).
5. Realizaranse campañas nos medios públicos en horario de máxima audiencia
sobre as vías para a erradicación da violencia mostrando novas imaxes de muller
e os aspectos positivos da recuperación das víctimas fomentando a modiﬁcación
da percepción social estereotipada da violencia en todas as súas formas.
6. Potenciarase a inclusión nos informativos dos medios públicos, noticias
referentes á superación da violencia por parte das víctimas, ofrecendo unha
visión obxectiva das distintas situacións e evitando escusar ou xustiﬁcar a
acción de agresión.
7. Co ﬁn de combater o uso sexista da linguaxe, elaborarase un programa
informático consistente nun corrector da linguaxe sexista e que será implantado
en todos os servizos públicos.

A muller galega na Administración Pública
Medidas
1. Na selección de aspirantes para postos a cubrir relacionados con organismos
de igualdade, ou con servizos de asistencia en casos de violencia doméstica,
acoso sexual ou discriminación sexual, terase en conta a formación especíﬁca
e a experiencia contrastada de candidatas e candidatos.
2. Nos procesos de libre designación de persoal ó servizo da Xunta de Galicia,
terase en conta os colectivos subrepresentados en cada categoría profesional,
procurando que ningún dos xéneros desempeñe menos do 30% dos postos da
mesma.
3. En tódolos procesos de selección, ascenso e formación, e para aqueles onde a
muller estea subrepresentada, sempre que haxa igualdade de condicións, mérito
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e capacidade, e agás excepcionais circunstancias, establecerase a preferencia
da muller sobre o home, ata o momento en que esa subrepresentación estea
corrixida.

Gran obxectivo: erradicar a violencia de xénero
Partimos de que o exercicio da violencia contra as mulleres é a forma máis
grave de vulneración do Principio de Igualdade e do dereito fundamental á non
discriminación por razón de sexo.
É certo que algúns sectores da sociedade aínda parten da orientación, hoxe
minoritaria, que considera que a violencia contra as mulleres non existe, ou que
a violencia contra as mulleres só é un dato estatístico, ou dito doutro xeito, que
a violencia dos homes contra as mulleres é un fenómeno sexualmente neutro,
subsumible no tipo xenérico de violencia no seo da familia.
Sen embargo, a comunidade cientíﬁca, o dereito internacional e a sociedade
en particular, son practicamente unánimes ó considerar que a violencia contra
as mulleres ten a desigualdade como denominador común.
Hoxe sabemos, e por eso aﬁrmamos que a maior das inxustizas é tratar
igual a quen son desiguais porque ó facelo reproducimos a desigualdade. Por
iso, centrar a solución nun ordenamento xurídico que partindo desa aparente
neutralidade incida nunha maior criminalización ou no agravamento das penas,
conduciranos a un camiño sen retorno, sobre todo á propia víctima, pero tamén o
resto da sociedade que presencia como o noso dereito esencialmente garantista
se ve profundamente modiﬁcado, sen obter resultados.
Desde o PSdeG temos na nosa man cambiar as estruturas que posibilitan
e encobren o exercicio da violencia de xénero e unha parte moi importante da
cidadanía, homes e mulleres teñen postas as súas esperanzas en iso.

Medidas
1. Establecerase a Rede Municipal Galega contra a Violencia de Xénero
constituída por Concellos con dotación orzamentaria e de persoal para a
sensibilización social en materia de violencia, a formación de profesionais do
ámbito municipal e a coordinación na atención, apoio e protección ás víctimas
de violencia.
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2. A través da Delegación do Goberno para a Igualdade e co impulso da Dirección
Xeral para a Erradicación da Violencia realizaranse as seguintes actuacións:
Elaboración e promulgación, no prazo de seis meses, a contar desde o inicio da
lexislatura, dunha Lei Galega para a Erradicación da Violencia de Xénero.
A Lei entenderá por violencia de xénero “todo tipo de actuación baseado na
pertenza a dito sexo da víctima, e con independencia da idade de esta, que, a
través de medios físicos ou psicolóxicos, incluíndo as ameazas, intimidacións ou
coaccións, teña como resultado posible ou real un dano ou sufrimento físico,
sexual ou psicolóxico para a muller, e que se realice ó amparo dunha situación de
debilidade ou de dependencia física, psicolóxica, familiar, laboral ou económica
da víctima fronte ó agresor”.
Creación de catro Centros Provinciais de Recuperación Integral para mulleres
víctimas de violencia.
Creación de catro Centros Provinciais de Atención Permanente, 24 horas,
destinado ó desenvolvemento das funcións do PCOP.
Creación dun Centro de Especial Seguridade, e dúas Casas de Atención
Especializada para a protección e integración de mulleres prostituídas.
Elaboración dun Código Ético en colaboración cos medios de comunicación
destinado a ofrecer unha ferramenta básica que incorpore a perspectiva de
xénero no tratamento informativo da violencia, e na busca de alternativas que
permitan desmotivar ou publicitar o consumo sexual de mulleres e promovendo
campañas e programas que permitan modiﬁcar a percepción social das mulleres
como mercancía sexual.
3. Medidas especíﬁcas destinadas a paliar os efectos da violencia de xénero nas
víctimas:
A Xunta garantirá a Asistencia xurídica gratuíta a mulleres víctimas de violencia
de forma inmediata, e como garantía de defensa integral e coordinada, desde o
primeiro momento de persoarse a víctima en calquera dependencia das Forzas e
Corpos de Seguridade en Galicia, a través de Convenios cos Colexios Profesionais
e a intervención da Consellería competente en materia de Xustiza.
Arbitraranse os acordos precisos a ﬁn de que a solicitude se tramite polos Servizos
de Orientación Xurídica dos Colexios de Avogados con carácter “Urxente”.
A tal efecto levarase a cabo a sinatura de Convenios cos Colexios Profesionais
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de Avogados e Procuradores, e a intervención da Consellería competente en
materia de Xustiza a ﬁn de que se creen as Quendas de Oﬁcio especializadas
en violencia de xénero coa formación especíﬁca para iso.
A Xunta creará, no prazo de seis meses, o Fondo Galego para cubrir o impago
de pensións de alimentos e compensatorias, destinado a paliar os efectos do
incumprimento no abono das pensións establecidas polos órganos xurisdiccionais
a favor de mulleres que ostenten a condición de víctimas de violencia.
Establecerase unha partida orzamentaria destinada a proporcionar ás víctimas
de violencia Axudas de Emerxencia, en pago único, equivalente á contía de
tres meses da Renda de Integración Social de Galicia, compatible con outras
axudas públicas similares, que lles permitan adoptar decisións de mobilidade
xeográﬁca.
Artellaremos unha rede de Vivendas en réxime de aluguer subvencionado en
todas as comarcas de Galicia para impedir o desarraigo e, no seu caso, a perda
da posible ocupación laboral.
Favorecerase a contratación na Administración Pública galega de mulleres
víctimas de violencia, reservando unha porcentaxe de prazas para estes
supostos.
A Xunta colaborará coas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado na seguridade
e protección das víctimas mediante a entrega “urxente” dos Mecanismos
electrónicos ou telemáticos que fosen precisos, a través do PCOP e das súas
Delegacións Provinciais. A tal efecto levaranse a cabo a ﬁrma dos Protocolos e
dos Convenios que fosen necesarios coa Administración do Estado, Entidades
e Administracións Locais e coa intervención da Consellería competente en
materia de Xustiza.
A Administración Autonómica levará a cabo a elaboración dos Programas
Dirixidos a Condenados por conductas vinculadas ao exercicio da Violencia de
Xénero con vistas á entrada en vigor das modiﬁcacións operadas pola Lei 1/2004
de Medidas de Protección Integral en materia de suspensión e substitución das
penas.
Deseñarase e elaborarase unha Bolsa de Prazas de Traballo Socialmente Útil,
destinada á utilización polos Xuíces e Tribunais nos supostos de substitución
das penas privativas de liberdade pola pena de Traballos en Beneﬁcio da
Comunidade. O obxectivo é que os efectos da substitución redunden en
beneﬁcio dos colectivos de víctimas de violencia, establecendo garantías no seu
cumprimento así como mecanismos de control.
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· Establecerase a Comisión de Atención Sanitaria a Víctimas de Violencia a
través da colaboración entre a Dirección Xeral para a Erradicación da Violencia
contra as Mulleres, e o Departamento de Medicina Legal da Facultade de
Medicina da Universidade de Santiago de Compostela destinada á elaboración
de protocolos e programas de atención a Víctimas de violencia, a súa revisión e
o seu seguimento.
A Comunidade Autónoma garantirá a implicación directa do persoal de servizos
sanitarios da Rede Pública na execución de ditos Protocolos e na colaboración
para o seu seguimento.
Crearanse, no ámbito das competencias transferidas en materia de Xustiza,
catro Unidades de Valoración Forense Integral destinadas a prestar servizos en
materia de violencia de xénero e con ámbito territorial provincial.
O novo goberno galego poderá acordar persoarse nos procedementos penais
por Violencia de Xénero nos que se enxuicen conductas especialmente graves
ou nos que se producise a morte da víctima.
Todas as actuacións, medidas, programas, e intervencións que o goberno galego
leve a cabo en atención á problemática da violencia contra as mulleres estarán
presididas polo Respecto Absoluto á Vontade das víctima.

Mulleres prostituídas
Atendendo ás especiais situacións de explotación que sofren as Mulleres
Prostituídas, e considerando a prostitución como unha forma extrema de
violencia contra as mulleres, incluso, nalgúns supostos, como unha nova
modalidade de escravitude, o novo Goberno establecerá medidas que garantan
a súa protección e atención integral e especíﬁca, posibilitando a seu acceso a
medidas sociais, económicas e laborais.
O establecemento de medidas especíﬁcas para as mulleres procedentes do
ámbito da prostitución convértese nun obxectivo básico para o desenvolvemento
do proxecto de goberno, e a tal efecto:
· Estableceranse Itinerarios formativos personalizados e adecuados en
horario e formación previa para mulleres que desexen abandonar o mundo da
prostitución.
Realización de Convenios con empresas de Galicia para posibilitar a contratación
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de mulleres procedentes destes colectivos.
Garantirase o acceso ás Axudas Económicas previstas na normativa da
Comunidade Autónoma destinadas á reinserción social, ou a paliar situacións
de emerxencia social, ou calquera outras que puideran ser establecidas no
futuro destinadas a paliar os efectos da violencia ou a desigualdade, sen que a
condición de muller prostituída implique condicións diferentes a calquera outro
colectivo, facilitando un procedemento de solicitude, valoración e, no seu caso,
concesión en condicións de igualdade.

Democratización do espazo privado
Os datos poñennos de manifesto que esta desigualdade que están a sufrir as
mulleres no ámbito laboral non mellorou nestes anos de goberno do Partido
Popular, aínda que si acadou un maior crecemento a ocupación de mulleres en
relación á dos homes.
Non obstante, o paro, a temporalidade e a precariedade, a desigualdade
salarial e as diﬁcultades para conciliar a vida familiar, persoal e laboral, deﬁnen
hoxe o marco ó que nos enfrontamos no sector do traballo feminino no noso
país. As maiores diﬁcultades para acceder ó emprego, para promocionarse e
ocupar postos de responsabilidade, seguen tendo nome de muller.
A taxa de inactividade no noso país é debida, na súa meirande parte, a que
as mulleres vense obrigadas a renunciar ó acceso ó emprego, para asumir en
solitario o coidado dos ﬁllos/as e dos seus maiores dependentes. A insuﬁciencia
de infraestruturas de atención á infancia, así coma a escaseza de centros de día e
residencias para atención de persoas dependentes, unida á unha baixa calidade
e ós elevados prezos destes servizos, condenan a un número importante de
mulleres a permanecer fóra do “traballo productivo”, asumindo exclusivamente
o “traballo reproductivo”, coas consecuencias que elo ten de cara a afondar no
camiño da feminización da pobreza.
As diﬁcultades tampouco ceden para as mulleres que buscan o seu primeiro
emprego, xa que estas atópanse na mesma porcentaxe que a das mulleres
inactivas. Os prexuízos maniféstanse no momento da contratación e aínda
segue sendo este acceso máis difícil para as mulleres que para os homes.
Da mesma maneira, unha vez integradas no ámbito laboral, son máis
susceptibles de perder este traballo, tal e como o amosan as elevadas taxas
de desemprego feminino, as cales dinnos que máis de dous terzos das persoas
desempregadas son mulleres.
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Como factor de risco que pode levar a unha muller a unha situación de
desemprego está a precariedade no mesmo; só a calidade do emprego garante
unha maior permanencia no mesmo.
Na nosa Comunidade, a taxa de actividade feminina, segundo os datos do
cuarto trimestre do 2004, é dun 45,79 %.
Un dato tan alarmante non pode senón axudarnos ós galegos e ás galegas,
a ver que cada día, mes e ano que pasa, nos atopamos ante unha Galicia máis
debilitada económica, social e politicamente, onde de novo as mulleres seguimos
a ser as grandes prexudicadas.
Por iso, necesitamos de políticas activas de igualdade de oportunidades
as cales constitúan un espazo no que prima o principio de corresponsabilidade
entre as diferentes administracións e axentes sociais por enriba de calquera
outro interese.
Para que as mulleres e os homes poidan conciliar as súas responsabilidades
profesionais e as derivadas da súa vida familiar e persoal en igualdade de
condicións, é necesario facilitar que tanto elas como eles poderán incorporarse
ou reincorporarse ó mercado de traballo, ou ben permanecer nel, sen que
as devanditas medidas de conciliación impliquen unha perda de dereitos ou
limitacións na súa carreira profesional.
Consideramos necesario modiﬁcar a Lei Galega de Igualdade de mulleres
e homes, de 16 de xullo de 2.004, afondar nela co ﬁn de facer da igualdade de
dereitos unha realidade tanxible, do mesmo modo que se modiﬁcará a Lei de
Creación do Servizo Galego de Igualdade do home e a muller, co ﬁn de dotalo de
máis competencias que o fagan un organismo eﬁcaz na loita pola consecución
da igualdade de xénero.
As e os socialistas de Galicia cremos que non é posible traballar a favor do
desenvolvemento da nosa Comunidade sen contar co valor que en si mesmas
representan as mulleres, por iso converteremos as políticas de emprego e as
medidas de conciliación da vida familiar, persoal e laboral en instrumentos
eﬁcaces a favor da igualdade de dereitos e oportunidades.
O benestar das mulleres e os homes no que respecta á súa vida
familiar, persoal e laboral, constitúe hoxe e sempre unha das nosas maiores
preocupacións. Para procurar a súa mellora vai dirixida o noso traballo e os
nosos esforzos.
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O impulso e o artellamento das diferentes medidas que se adopten en
materia de conciliación será máis doado se tódalas mulleres e homes, así coma
os axentes sociais, perciben claramente as avantaxes que ten para tódalas
persoas a súa participación equilibrada, tanto no mercado de traballo, coma no
reparto de tarefas e responsabilidades no ámbito do fogar, con independencia
do seu xénero.
Esta igualdade radical de homes e mulleres que subxace nesta cuestión ha
de ser interiorizada polo groso da sociedade, que terá que ver a conciliación
como algo propio de tódalas persoas, sen que os dereitos e as responsabilidades
no ámbito do fogar e do emprego poidan ter sexo.
Soamente, deste xeito iremos cara unha Galicia de progreso.
Ós efectos de elaborar unha batería de propostas susceptibles de seren
aplicadas partimos de que o obxectivo primordial é o establecemento de
políticas que permitan a medio prazo que as traballadoras e traballadores do
noso país poidan conciliar aspectos tan importantes da súa vida, como son o
emprego dunha banda, e doutra, a familia e a súa vida persoal. Entendemos que
este obxectivo pasa pola procura dun modelo social de participación equilibrada
das mulleres e homes en estes aspectos da súa realidade cotiá.
Ata o momento, a Administración Autonómica aplicou unha serie de
programas no ámbito da loita contra a discriminación de xénero no mercado
laboral, como os Incentivos á contratación, medidas de estímulo á iniciativa
empresarial, accións de formación, dotación de servizos comunitarios e
programas experimentais.
Os obxectivos que pretendemos acadar coa nosa acción de goberno pódense
agrupar en torno a catro grandes obxectivos xerais:
·
A concienciación social, como condición absolutamente indispensable na
nosa estratexia de actuación.
·
A promoción, ampliación e adaptación ás necesidades reais das mulleres e
homes traballadores, dos centros e servizos de atención diaria para coidado das
nenas/os e persoas maiores dependentes, de xeito que se favoreza a conciliación
da vida persoal, familiar e laboral das traballadoras/es galegas.
·
Acadar un auténtico modelo de conciliación no ámbito da Administración
Autonómica, no que se terá en conta o sentir dos axentes sindicais, e que se
convirta nun auténtico exemplo de política eﬁcaz na consecución e promoción
da igualdade de mulleres e homes.
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·
Lograr a conciliación da vida persoal, familiar e laboral no medio rural,
mediante a posta en marcha de iniciativas adaptadas ás circunstancias especíﬁcas
deste medio, o que redundará nunha maior calidade de vida da poboación e con
iso, nun maior e mellor asentamento da mesma, como medio de loita contra o
éxodo que está a padecer o mundo rural en Galicia.

Medidas
A incorporación dun sistema de permisos de maternidade, paternidade,
parentais e familiares.
1. Modiﬁcarase o artigo 43 da Lei 7/2004, de 16 de xullo para a Igualdade de
Mulleres e Homes, ampliando o dereito de preferencia na elección do período
de vacacións ás mulleres e homes con ﬁllas/os menores de 12 años ou maiores
dependentes ó seu coidado.
2. Modiﬁcarase o permiso de paternidade previsto no artigo 46 da Lei 7/2004,
de 16 de xullo para a Igualdade de Mulleres e Homes, no sentido de amplialo
a dúas semanas, ou a tres no suposto de parto múltiple. Incrementaremos
o permiso parental para as traballadoras/es destinado a atender a ﬁllas/os
menores de idade ou persoas dependentes, gravemente enfermos, durante
dez días.
3. Crearase un sistema de recursos destinados ó coidado das nenas e nenos,
así como das persoas maiores e/ou dependentes.
4. Modiﬁcación do artigo 44 da Lei 7/2004, de 16 de xullo para a Igualdade
de Mulleres e Homes, ampliando o dereito de ﬂexibilización da xornada por
“motivos familiares” ó persoal con ﬁllas/os menores de 12 anos ou con familiares
dependentes.
5. Contemplarase un permiso retribuído para atender a familiares con
enfermidade crónica ou problemas de mobilidade de ata 70 horas por ano,
establecendo que o tempo máximo deste crédito horario será de dúas horas,
e o seu disfrute haberá de realizarse sempre coincidindo co inicio ou o ﬁnal da
xornada de traballo.
6. Dependendo do Instituto das Mulleres crearase un Observatorio para a
Igualdade no Emprego encargado de combater a discriminación e de defender
a igualdade de trato no ámbito laboral. Participarán as organizacións sindicais
e empresariais así como as organizacións de mulleres e encargaranse de:
7. Atender as denuncias e reclamacións de traballadores e traballadoras.
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8. Premiarase ás empresas con políticas especíﬁcas de fomento da igualdade
no emprego e nos salarios, creando a “Etiqueta de Excelencia Empresarial pola
Igualdade” e que se outorgará a aquelas empresas que desenvolvan actuacións
dirixidas á consecución da igualdade de xénero. Deste xeito, esta “Etiqueta de
Excelencia Empresarial pola Igualdade” favorecerá ás empresas na concorrencia
a concursos públicos ou para a obtención de créditos así como nas axudas
e subvencións públicas. Así, estableceranse como méritos a ter en conta nos
concursos públicos, a realización de planos de acción positiva nas empresas,
formación en igualdade de oportunidades ou calquera outra medida que incida
sobre os aspectos de xénero e conciliación.
9. Porase en marcha nesta lexislatura unha Lei de Igualdade de Trato de homes
e mulleres no emprego.
10. Crearase unha liña de subvencións dirixida a entidades locais para a
contratación de Axentes de Igualdade de Oportunidades.
11. Impartirase formación continua en igualdade de oportunidades ós técnicos/as
pertencentes á rede de orientadores laborais do Servizo Galego de Colocación,
técnicos/as locais de emprego e formadores ocupacionais co obxectivo de que
se incorpore a aplicación transversal da Igualdade de oportunidades no seu
traballo.
12. Desenvolveranse campañas de diversiﬁcación profesional visibilizando a
mulleres en profesións tradicionalmente masculinas dirixidas á poboación en
xeral e campañas de sensibilización das vantaxes de contratación polas empresas
de mulleres.
13. Estableceranse convenios cos distintos colectivos profesionais, onde se
promocione a incorporación da muller ós postos directivos.
14. Estableceranse cotas para fomentar a incorporación da muller en determinados
espazos do campo público nos que estea infrarrepresentada.
15. O goberno da Xunta favorecerá o acceso das mulleres ás novas tecnoloxías
con carácter prioritario, como instrumento que lles permita acceder ó pleno
emprego.
16. Financiaranse programas de acción positiva para a inserción laboral de
mulleres por parte das entidades locais: itinerarios personalizados e integrais de
inserción socio-profesional e de prácticas laborais en empresas para mulleres
pertencentes a familias monoparentais e víctimas de violencia de xénero.
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17. Establecemento dun plano especíﬁco de reciclaxe profesional para aquelas
mulleres con longa inactividade por dedicación familiar.
18. Estableceranse cotas de participación de mulleres nos cursos de formación
ocupacional e outros programas de formación e emprego.
19. Realizarase un estudo destinado á “Medición cuantitativa do traballo doméstico
non remunerado en Galicia, a súa inclusión nas cifras oﬁciais da mesma, así
como a súa valoración e posible integración nas políticas desenvolvidas.
20. Realizarase unha análise periódica da situación das mulleres galegas que
podería denominarse “A Muller Galega en cifras”.

Reforzamento dun sistema de recursos destinados ó cuidado
das nenas e nenos, así como das personas maiores
e dependentes
Pretendemos implantar e aplicar o principio de igualdade en canto ó nivel de
atención dispensada ós nenos e nenas, así como a persoas dependentes, que
será idéntico para todo o territorio de Galicia e independente do nivel dos
recursos económicos dos seus proxenitores ou das persoas que os teñan ó seu
cargo.

Medidas
1. Establecemento dunha rede pública de servizos de proximidade ou de
atención diaria.
2. Procederase á incorporación de tódalas empresas privadas do territorio da
nosa Comunidade, de tal xeito que se integrarán nunha Rede coordinada para
toda Galicia.
3. Desta rede formarán parte tódolos centros de carácter público que estean a
prestar estes servizos na actualidade.
Estes servizos son:
Garderías ou centros de educación infantil para nenos/as menores de tres
anos, garantindo, así mesmo, a través da coordinación cos entes locais, a
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atención dos nenos e nenas que precisen dunha atención especial motivada
pola presenza de factores físicos, psíquicos e sensoriais ou, no seu caso, sociais,
independentemente da idade do menor, das responsabilidades profesionais
dos seus proxenitores así coma dos recursos económicos dos que dispoñan,
establecendo un sistema de aportación económica similar ó do resto dos
servizos.
· Centros de Día para persoas dependentes.
· Residencias para estancias curtas de maiores dependentes.
· Vivendas-Apartamentos asociados a servizos compartidos para maiores
dependentes.
· Casas amigas, como un servizo prestado no domicilio particular dunha persoa
que recibiu unha formación previa ó tempo que se fai a adaptación da vivenda
para o coidado de nenos/as e persoas dependentes. Doutra banda, unha empresa
privada ou participada pola Administración, encárgase de contratar á persoa
coidadora, quen non terá que facer ningún tipo de aportación, agás a de poñer
a disposición a súa vivenda.
Accesibilidade Económica a estes servizos:
· Estableceranse cotas económicas máximas para o disfrute destes servizos,
adaptadas ó nivel de desenvolvemento económico da zona onde se atopen
enclavadas, garantindo a aplicación dun baremo en función da renda familiar.
· Impulsarase a creación de centros de atención diaria para os ﬁllos dos
traballadores/ as, así como para a atención dos maiores dependentes ó seu cargo.
Son medidas que se poden aplicar, no só ós traballadores/as da Administración,
senón tamén como unha posibilidade de chegar a acordos e convenios coa
empresa privada para promover e impulsar estas medidas no sector privado
favorecendo, deste xeito, a conciliación da vida familiar e laboral. Destes centros
beneﬁciaranse, non só os traballadores/as, senón tamén todos aqueles homes e
mulleres que estean a asistir a cursos de formación para a súa inserción laboral,
de xeito que se favoreza de forma real e efectiva o dereito ó traballo.
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·Os convenios coas empresas poderíanse desenvolver de distintas maneiras:
· Mediante axudas económicas.
· Impulsando a través dos entes locais a creación destes centros de atención
diaria nos Polígonos empresariais ou en zonas comerciais.
· Cambios nos horarios
· Nestes centros, así como nos públicos xa existentes, ampliaranse os horarios de
tal xeito que se adaptarán ás necesidades concretas e reais dos traballadores/as.
· Establecerase un horario de 24 horas naqueles centros nos que, unha vez feito
un estudo das necesidades dos seus usuarios/as en función dos seus horarios de
traballo, se amose esta necesidade.
· Ampliaranse os horarios de atención nos centros escolares (de 8:00 a 19:
00, implantando tamén o programa de almorzos) ós menores de 12 anos,
procurando un servizo amplo, por medio de axudas económicas ás asociacións
que pretenden o verdadeiro exercicio da responsabilidade parental en igualdade
(AMPAS).
· Implantación dun sistema de coidadores/as (sistema de canguros) para nenas/
os e maiores dependentes, que permita tamén a asistencia de homes e mulleres
a cursos de formación para inserción profesional, así como que faga efectivo o
acceso ó ocio das mulleres con cargas familiares, agricultoras, mariscadoras,
empresarias ou empregadas por conta allea.
· Impulsarase a creación de ludotecas, granxas escola, así como ampliar o
número de prazas e de datas de campamentos, de forma que se potencie o ocio
infantil e xuvenil en períodos vocacionais.
· Expedirase un diploma ou certiﬁcado para as empresas “familiarmente
responsables”
· Daráselles ás empresas “familiarmente responsables”, é dicir, a aquelas
empresas que tomen medidas reais de cara á consecución da conciliación da
vida familiar, persoal e laboral das súas traballadoras/es.
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Sensibilización e formación en perspectiva de xénero
Faremos campañas de información e sensibilización para os homes sobre a
lexislación vixente en materia de permisos e licencias para a conciliación, e
sobre o dereito fundamental das mulleres a compartir coas súas parellas a
realización do traballo doméstico e as responsabilidades familiares.
Artellaranse campañas destinadas ás mulleres nas que porá de manifesto
que o traballo doméstico e as responsabilidades domésticas NON SON algo
inherente á súa condición de muller.
Realizaremos campañas informativas e divulgativas, coma unha estratexia
de prevención nas escolas, que teñan como eixe fundamental a igualdade de
xénero. Preténdese con isto que as xeracións futuras entendan que un home
e unha muller, laboralmente, socialmente, economicamente e en canto ó
exercicio das labores cotiás do coidado dos ﬁllos/as e o traballo doméstico son
radicalmente iguais.
Realizaremos campañas con motivo do 8 de marzo (día internacional da
muller) e o 25 de novembro (día contra a violencia de xénero).
Incluiremos a perspectiva de xénero e igualdade de oportunidades en
todo canto programa se poña en marcha e que se asente en participación de
voluntariado.

Saúde e sexualidade
O dereito á saúde das mulleres é un dos principios que consideramos básicos
e que guiarán as políticas que poremos en marcha para garantir o dereito das
mulleres á súa propia opción respecto da súa saúde e dos seus dereitos sexuais.
As propostas abordaranse abarcando toda a incidencia de patoloxías, proxectos
e programas dedicados de xeito exclusivo ás mulleres, desde o inicio da súa vida
ata o ﬁnal da mesma.
Debemos non só pensar en curar senón tamén en previr, tentando alcanzar
a perspectiva de xénero na saúde e incidindo sobre factores e etiopatoxenias
que actúan e ocasionan unha percepción e unha realidade en canto ó seu
estado.
Non se pode esquecer que Galicia ten unhas características peculiares que
afectan e inciden na propia atención sanitaria das mulleres. A desigualdade
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territorial, o envellecemento da poboación e a dispersión son exemplos das
mesmas.
Por outra banda, as mulleres discapacitadas sofren dobre discriminación
polo que entendemos que se deben pór en marcha mecanismos especíﬁcos na
sanidade galega para combater esta situación.
Galicia ocupa un lugar destacado no que a embarazos non desexados e
interrupcións voluntarias do embarazo en adolescentes se reﬁre. A Planiﬁcación
Familiar así como a Información e a Educación Sexual será unha prioridade das
nosas políticas sanitarias e sociais.

Medidas
1. Porase en marcha un programa de Educación Alimentaria para combater a
anorexia, a bulimia e a obesidade coas seguintes características:
2. Eliminar as listas de espera nos tratamentos de anorexia e bulimia.
3. Incentivar que os creativos publicitarios e os deseñadores de moda galega
non empreguen a delgadez como reclamo.
4. Prestar atención especial no sistema sanitario á anorexia, a bulimia e a
obesidade.
5. Desenvolver unha campaña de información destinada a advertir dos riscos
das dietas hipocalóricas, especialmente nos centros educativos galegos.
6. Declarar a anorexia, a bulimia e a obesidade como “Enfermidades de Atención
Prioritaria”.
7. Crearase o Plan do Deporte Feminino e a Saúde.
8.Incluirase na cirurxía de mama a reconstrucción mamaria postmastectomía.
9. Incrementarase o número de desindometros nos centros sanitarios públicos
co ﬁn de combater a osteoporoses cunha diagnose temprana.
10. Fomentaranse as revisións xinecolóxicas e citolóxicas das mulleres galegas
con campañas a accións concretas dirixidas a todos os tramos de idade.
11. Garantirase o seguimento do embarazo en tódolos Centros de Saúde.
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12. A educación maternal será unha realidade en tódolos cabeceiras de
comarca.
13. A Planiﬁcación Familiar será un servizo obrigatorio en tódolos centros de
saúde:
· Informar e Previr as Enfermidades de Transmisión Sexual e o VIH.
· Promocionar actitudes positivas que potencien unha sexualidade san,
pracenteira e libre de riscos.
· Servizo psicolóxico de cambios físicos e de recoñecemento sexual.
· Asesoramento en relación ás disfuncións sexuais.
· Garantirase a conﬁdencialidade, a gratuidade e a atención en menos de 24
horas en todos os Centros.
· Garantirase a accesibilidade ás persoas con discapacidade.
· Crearase o Observatorio de Saúde da Muller.
· Levaranse a cabo as accións necesarias que garantan a accesibilidade das
mulleres con discapacidade dentro das consultas, por exemplo á hora do
acceso á camilla para exploracións xinecolóxicas.
· Garantirase, con accións concretas, o apoio ás mulleres con discapacidade
que desexan ser nais poñendo á súa disposición os servizos públicos,
tanto sociais como sanitarios.
· Incluirase a podoloxía gratuíta dentro dos coidados ás mulleres maiores.

A muller no rural: un escenario de desigualdade
A presenza de man de obra feminina nas actividades gandeiras e agrarias
galegas é importantísima. No ano 2001 representaba , con 67.300 mulleres, o
54,93% do total dos ocupados nas explotacións de Galicia. Das que 45.300 son
titulares de explotacións, o que representa o 54,31% deles; 20.500 son axudas
familiares, o que equivale 69,49% dos mesmos; e 1.500 son asalariadas, que
supón o 16,12% deste grupo.
Destacar dous feitos: o primeiro, que de 24 ou menos anos só hai 300
mulleres dun total de 3.300 ocupados, o que representa o 11,53%, fronte ó 90,91
que representan os homes; o segundo é que as mulleres son o 69,49% do total
das axudas familiares.
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Estes datos, ademais de poñer en evidencia outros datos estruturais do
sector agrogandeiro como é o da diﬁcultade de cotizar máis dunha persoa
nunha explotación debido ó baixo nivel de rendas da maioría das explotacións,
amosan o elevado número de mulleres, 20.500, que seguen sendo axudas
familiares. Isto conleva unha situación de precariedade que lles impide acceder
á situación de incapacidade laboral temporal e a carecer de dereitos á hora de
acceder a unha pensión contributiva. Esta situación, xa de por si discriminatoria,
pode dar lugar a outros tipos de dependencias e de imposición de roles nos que
as mulleres, case sempre, levan a peor parte.
En Galicia existen máis 181.000 persoas cuxa actividade principal é a
agricultura e/ou a gandería que non están cotizando á Seguridade Social debido
á falta de ingresos, indicando que máis do 65% serían mulleres.
Polo que concluímos que un número moi signiﬁcativo de mulleres do
rural, ademais de ser potenciais víctimas das discriminacións de xénero que
poden sufrir en xeral as mulleres, poden verse sometidas a discriminacións
especíﬁcas, socioloxicamente ligadas ó rol e ó status que moitas mulleres veñen
desempeñando e asumindo no rural galego. Así, asúmese como normal que a
muller realice como propios traballos que se poderían compartir. E que o home
desempeñe como exclusivas, determinadas tarefas ou actividades que poderían
ser realizadas indistintamente.
Outra das discriminacións que sofren as mulleres do rural e a falla de
infraestruturas e servizos que propicien un acceso igualitario ó estado do
benestar (garderías, hospitais, centros de saúde ...), igualmente sempre que
dende as administracións se artellan mecanismos para a conciliación da vida
laboral e familiar as agricultores e gandeiras, e as mulleres rurais en xeral, son
as grandes esquecidas de estas medidas.
En canto ás situacións de violencia de xénero, hai que deseñar plans de
actuación e programas de apoio e actuación especíﬁcos nos ámbitos rurais
toda vez que o nivel de presión social que se exerce por parte do entorno
sobre a víctima é moito maior. Isto diﬁculta enormemente a toma de decisións
en canto á denuncia dos malos tratos e, unha vez dado o paso, as saídas ou
oportunidades de acollemento, protección e reinserción social son moito máis
diﬁcultosas debido á ausencia no seu entorno natural de medios por parte das
administracións.
En Galicia nunca se levaron a cabo políticas xerais de desenvolvemento rural
e as accións que se desenvolveron ﬁxéronse sen contemplar ou ter en conta ás
mulleres e tiveron sempre como principais receptores ós homes, considerados
como auténticos axentes económicos.
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Supostamente foron e son accións neutrais, nembargantes o que ocorre é
que manteñen e reforzan os roles tradicionais, polo que a discriminación das
mulleres aumenta.

Medidas
1. Regularase o status legal das mulleres do rural que son axudas familiares,
recollendo para elas a precisa protección social e o xusto recoñecemento
xurídico que a súa actividade merece.
2. O recoñecemento da cotitularidade real nas explotacións, ós efectos de que
home e muller, nunha mesma explotación, gocen dos mesmos dereitos.
3. O acceso das mulleres ós sistemas de cotización mediante o establecemento
de cotas diferenciadas ou de boniﬁcacións que permitan a súa incorporación
ós sistemas, atendendo á niveis de renda e outros factores.
4. Fomentarase e incentivarase a formación para a muller do rural co ﬁn de
que poidan aproveita-las oportunidades derivadas dos cambios no sector e
se adapten ás novas necesidades culturais, profesionais e organizativas que
xorden no ámbito rural. Ademais, en clave empresarial, actividades tipicamente
femininas e tradicionais, poden transformarse en actividades económicas de
relevancia para a empresa familiar.
5. Fomentarase o acceso das mulleres do rural ás novas tecnoloxías da
información.
6. Poranse en marcha programas de axuda de apoio ás familias que permitan a
conciliación da vida laboral e familiar e a diversiﬁcación de emprego.
7. Crearanse unhas liñas de apoio para a comercialización de productos “da
casa”.
8. Poranse en marcha programas de diversiﬁcación productiva e de novos
aproveitamentos ou establecemento de novas formas de emprego no rural.
9. Darase un impulso á rede de servizos sociais de base, de maior proximidade
ás zonas rurais.
10. Reforzamento das dotacións de servizos públicos no rural e plan de
aproveitamento social dos mesmos.
11. Se impulsarán actitudes positivas e non discriminatorias respecto a outras
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actividades laborais co ﬁn de digniﬁcar e prestixiar o papel da muller no rural
galego e evitar que as mozas abandonen do xeito que o están facendo o rural e
as actividades gandeiras e agrarias.

A muller no deporte
Muller e deporte, dous conceptos que simplemente con pronuncialos se está a
falar dunha dobre exclusión.
Por unha banda, a exclusión de ser muller e as trabas que elo supón na
“era da información”, en pleno século XXI. Parece que as verbas de Pierre
de Coubertain: “A muller, no deporte, só serve para coroar ó home vencedor”,
seguen vixentes despois de máis dun século.
A historia das mulleres no deporte non diﬁre do rol das mulleres na
sociedade, e si é necesario desenvolver políticas de igualdade na maioría dos
ámbitos, no deportivo tamén o é.
A situación actual que viven as mulleres do deporte, tanto practicantes
como promotoras, é froito dunha serie de pensamentos e crenzas, a maioría das
veces equivocados, que as dotaron de actitudes e aptitudes cara o deporte, que
xeran comportamentos de exclusión.
Esta situación, pódese ver reﬂectida nos escasos o incluso nulos postos
directivos deportivos que ocupan ou mesmo en datos tan obxectivos como a
participación en competicións deportivas. En Atenas 2004, dun total de 11.012
participantes, 4.408, foron mulleres, case a metade que homes.
Desde esta perspectiva, e non coa única pretensión de paliar esta situación,
senón tamén de ser capaces de darlle a volta e rachar con toda unha historia
de exclusión, creemos que desde a Xunta de Galicia se debería traballar nunha
política de acción aﬁrmativa.
Medidas
1. Crearase unha Comisión de Muller e Deporte, dentro da Secretaría Xeral
para o Deporte, que se ocupe de incentivar, promover, estudiar, asesorar e
desenvolver a incorporación da muller ó ámbito deportivo. Similar a outras
iniciativas creadas por institucións como Comité Olímpico Español, a Fundación
Muller e Deporte, o Consello Superior de Deportes, o Instituto de la Muller, o
grupo de Traballo Internacional da Muller e o Deporte, etc... Esta Comisión,
entre outras cuestións abordará:
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2. O fomento do desenvolvemento de políticas deportivas inclusivas para a
muller, tanto desde as campañas de deporte escolar e universitario como desde
as diferentes federacións deportivas.
3. A creación de campañas de difusión dos éxitos de deportistas galegas para
que se convirtan no referente de nenas e mozas.
4. O incremento da aparición do deporte feminino nos medios de
comunicación.
5. Crearase unha rede coordinadora das institucións que, de algún xeito
interveñan en temas de deporte e muller, atopando na Comisión un órgano
asesor das súas actividades.
6. Aumentaranse as axudas públicas destinadas ó fomento da práctica deportiva
da muller.
7. Aumentarase a presenza da muller e o deporte nos medios de comunicación.
8. Incentivaranse economicamente para que as empresas invistan en deporte
feminino.
9. Buscarase a implicación das institucións médicas e educativas no fomento da
práctica do deporte como actividade complementaria e enriquecedora
que mellora a saúde e o benestar.
10. Promocionarase o acceso da muller ós postos de decisión e dirección
deportiva.
11. Mediarase para que as federacións deportivas garantan a igualdade de acceso
ó estatuto de atleta de alto nivel.
12. Promocionaranse os estudos de investigación, análises e estatísticas, dirixidas
a fomentar a igualdade de xénero no deporte.
Esta proposta de Programa de Goberno foi concibida co obxectivo de lograr
a incorporación da dimensión de xénero na acción pública. O seu cumprimento
permitirá recuperar a idea da Igualdade e da Xustiza como Dereitos Fundamentais
e irrenunciables que as mulleres podemos exercitar sen obstáculo ningún. E isto,
non é máis que tocar o corazón e a esencia do Estado Social e de Dereito.
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Liberdade sexual
Son contundentes os logros acadados polas persoas homosexuais no último
ano. Así, o goberno do estado ven de regular o matrimonio entre persoas do
mesmo sexo e garantindo con elo a plena igualdade respecto ós dereitos civís.
Pero aínda que na gran maioría de países democráticos os gais e lesbianas viron
recoñecidos os seus dereitos comúns e o seu prestixio social ata o de agora
negado, en Galicia o Presidente da Xunta unha vez máis faltou ó respecto á
cidadanía e ﬁxo gala dun profundo descoñecemento da realidade social na que
vive.
O socialismo galego ten un compromiso coa igualdade, coa xustiza e cos
dereitos humanos e civís. Un compromiso para que os poderes públicos asuman
os dereitos de toda a cidadanía sen excepción.

Medidas
1. Revisar a Lei de Familia de Galicia para incluír ás familias constituídas por
persoas do mesmo sexo.
2. Promover campañas de información sobre os dereitos humanos e contra a
homofobia.
3. Desenvolver programas de formación sobre esta realidade destinados ó
persoal docente e administrativo dos centros escolares e universitarios,
ó persoal psicopedagóxico dos centros e membros dos EAP (Equipos de
Asesoramentos Psicopedagóxicos) e ás monitoras e monitores de tempo libre.
4. Informar correcta e adecuadamente sobre a sexualidade humana, revisando
para iso tódolos contidos con información afectivo-sexual nos diferentes niveis
de ensino e outros ámbitos formativos.
5. Equiparar as parellas de feito, independentemente da súa orientación sexual,
ós matrimonios respecto as axudas públicas da Xunta de Galicia en materia de
servizos sociais, formación, emprego, acceso á vivenda etc.
6. Apoiar o tecido asociativo en defensa da liberdade de orientación sexual e
promover a colaboración das organizacións sociais coas institucións co ﬁn de
eliminar os obstáculos que impiden a igualdade real das persoas por razóns de
xénero e orientación sexual.
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Democracia e cidadanía
Calidade democrática: renovación da vida pública en
Galicia
Nos últimos catro anos, a vida democrática en Galicia segue a padecer un
preocupante deterioro, propiciado pola política arrogante, opaca e autoritaria
dos gobernos populares, o acaparamento estratéxico de esferas de poder, e a
práctica do clientelismo político que, como o orballo vai penetrando paseniño
na pel da sociedade.
O Goberno do PP pon a política o servizo de intereses partidarios; coloniza
os medios de comunicación públicos; ocupa institucións propias da sociedade
civil, despreza o diálogo e manca o funcionamento do Parlamento.
O Partido Popular gosta dun poder personalista e escuro, por iso ten sido
un atranco permanente a vocación de centralidade que ten o Parlamento, sede
da soberanía popular, no sistema político galego, acudindo a un uso torticeiro
do Regulamento da Cámara e negándose de cotío a introducir reformas
inaprazables.
Pola contra, cando os socialistas galegos falamos de calidade democrática
estamos a pensar nunha democracia participativa e deliberativa, isto é, unha
democracia que reivindica para sí mesma o papel da opinión pública na
adopción das decisións colectivas e, polo tanto, tamén nos procesos de creación
das normas xurídicas.
Só, deste xeito, se poden acadar cidadáns responsables e críticos, que
posúen coñecemento e competencia para debateren e adoptaren decisións
sobre asuntos esenciais da convivencia colectiva.
Galicia ten hoxe un profundo valeiro de calidade democrática, segundo
amosan tristemente uns baixos índices de compromiso cívico. Os cidadáns só
actúan ante situacións de ﬂagrante abandono da Xunta, coma aconteceu no
caso da catástrofe do Prestige.
A lexitimidade institucional das institucións galegas está baixo mínimos, e
en recentes sondaxes e estudos de opinión ponse de manifesto o descontento
dos galegos co funcionamento da súas institucións de autogoberno.
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Debilidade e descrédito democrático, favorecido pola utilización partidista
do aparello político e institucional, víctima dun uso arbitrario e discrecional,
polo xogo do poder no curto prazo, e polo reparto clientelar, mediante axudas e
subvencións, dos recursos e fondos públicos.
Estamos diante dunha Xunta de Galicia que ven gobernando de costas ós
cidadáns e que procura supera-lo seu aillamento da cidadanía acudindo a unha
utilización propagandística dos medios de comunicación públicos, trocados en
impropios altofalantes ó servizo de prácticas interesadas.
Chegamos, así, as portas do século XXI cunha Galiza na que atopamos unha
escasa implicación cidadá nos asuntos públicos, un Parlamento e uns medios de
comunicación públicos sometidos por enteiro ó Goberno do Partido Popular,
e un sistema político adormecido, que nos conduce á anomia parlamentaria,
institucional e social, coa correspondente diminución do desenvolvemento do
capital social galego.
Así as cousas, o facer nosa a idea de calidade democrática, os socialistas
galegos propoñémonos recuperar a transparencia na vida pública e dispor un
sistema de diálogo institucional, democratizando os medios de comunicación
públicos, garantindo a súa pluralidade e independencia, e achegando a tódolos
galegos, sen discriminación, un goberno de Galicia para Galicia no que todos
poidamos considerarnos partícipes das políticas públicas que se desenvolvan
cara o ben común.
Apostamos, por todo iso, por un sistema de gobernanza multinivel que,
superando as vellas fórmulas xerárquicas, xenere valores engadidos e posibilite
unha Galicia que, traballando en rede, poida producir códigos compartidos de
boas prácticas administrativas e de goberno que sexan o limiar dunha nova
ética da vida pública.
En resumo, tres son os eidos nos que tentamos recuperar a calidade democrática
do sistema político da Galicia: o do Parlamento; o dos medios de comunicación
e o da participación cidadá.

O Parlamento da Galicia do século XXI
Nos derradeiros tempos, as mais elementais regras do xogo democrático, as
que rixen a esencia da laboura política están sendo cuestionadas e mancadas
a cotío.
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Un dos obxectivos prioritarios do PSdeG-PSOE, para conquerir que en
Galicia exista esa cidadanía plena, activa e participativa, digniﬁcando a vida
pública e levantando unha cultura cívica á altura dunha democracia moderna, e
devolver ó Parlamento o seu papel de axente principal da vida política galega.
A osixenación das prácticas de goberno, expulsando pola ﬁestra o ar
enrarecido do facer institucional da actual Xunta de Galicia, para acadar
a aceptación, sen recunchos, do pluralismo, da autonomía da política, da
transparencia, o diálogo e o respeto institucional, esixen asignarmos ó
Parlamento de Galicia un papel preeminente no sistema político galego.
Son os representantes dos cidadáns, en procesos abertos de diálogo, os que
teñen que expresar a vontade soberana do pobo galego e controlar eﬁcazmente
a acción de goberno. Polo tanto, temos que potenciar a dimensión participativa
e a tarefa de control do Executivo que corresponde a Cámara galega, para, en
deﬁnitiva, impulsar desde esa sede os cambios necesarios para revitalizar as
regras de xogo democrático na Galicia do século XXI.
Neste proceso de rexeneración democrática, é imprescindible revisar o
marco normativo das institucións políticas da Comunidade Autónoma de Galicia,
co pulo de mellorar a súa eﬁcacia e permitir unha ﬂuída participación cidadán:
téñense que revisar as relacións Parlamento – Executivo con singular coidado
no tratamento das responsabilidades políticas e xurídicas do Executivo e do seu
Presidente; do mesmo xeito acordarase a ampliación das funcións atribuídas o
Consello de Contas, o Valedor do Pobo e o Consello Consultivo.
En deﬁnitiva, o que pretendemos é digniﬁcar as institucións do sistema
político galego.

Obxectivos
·

Abrir o Parlamento de Galicia á sociedade, mediante unha maior
publicidade da súa cotián actividade, utilizando as novas tecnoloxías e
os medios de comunicación públicos.

·

Reformar os instrumentos de control parlamentario en aras da celeridade
e oportunidade política, para que a rendición de contas do executivo se
corresponda coa proximidade dos feitos, e potenciar o debate político,
coa mellora dos mecanismos de información e control, para que os
parlamentarios poidan exercer un control eﬁcaz da acción do goberno.
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·

Establecer sancións ó Goberno cando incumpra reiteradamente a obriga
de dar resposta diante das iniciativas de control parlamentario.

·

Dispor a obriga do Executivo de presentar perante o Parlamento e
dentro de cada período de sesións un informe de compromiso asumido
en sede parlamentaria

·

Potenciar un réxime máis estricto e severo de incompatibilidades dos
parlamentarios e altos cargos das administracións.

·

Facilitar un maior control parlamentario do gasto público, para o que
crearemos a Oﬁcina Orzamentaria do Parlamento de Galicia, como
órgano de asesoramento técnico da Cámara en materia económica e
orzamentaria.

·

O Parlamento de Galicia será o auténtico protagonista da vida pública, o
cerne da nosa democracia.

·

No espazo principal do debate político, recuperarémo-lo prestixio do
servizo público e da política.

Medidas
1.

Reforma do regulamento: novo regulamento áxil, moderno,
transparente e útil.

2. Mellora dos mecanismos de control e de información.
3. Posibilidade de manter debates de actualidade.
4. Normalizar as preguntas ó Presidente da Xunta.
5. Modernización da actividade parlamentaria para achegala á realidade,
os ritmos, as características e os medios tecnolóxicos do noso tempo,
garantindo unha resposta inmediata na acción parlamentaria.
6. Creación da Oﬁcina Orzamentaria como órgano de asesoramento
técnico da Cámara en materia económica e orzamentaria.
7. Apertura do parlamento á sociedade, impulsando o principio de
publicidade dos traballos da Cámara, regulando o dereito dos
cidadáns ó acceso ós debates, a documentación parlamentaria e as
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bases de datos.
8. Estableceremos unha nova regulación das Comisións de
Investigación, facilitando a súa creación e garantindo o acceso a toda
documentación pública ou privada que sexa precisa para o traballo
que realice.
9. Regularemos a presenza efectiva das organizacións sociais e dos
cidadáns no procedemento lexislativo.
10. Tódolos cargos de designación parlamentaria serán examinados
por unha comisión que dictamina a súa idoneidade para o cargo
proposto.
11. Digniﬁcaremos e ampliaremos os recursos das institucións do Valedor
do Pobo, Consello de Contas e Consello Consultivo, para que poidan
desenvolver o seu labor con eﬁcacia e dignidade.

Medios de comunicación
Nunha sociedade democrática os medios de comunicación de titularidade pública
xogan un papel fundamental, pola súa especial responsabilidade na formación e
desenvolvemento dos modos, formas e pautas de comportamento democrático
da sociedade, converténdose en garantes do pluralismo e a democracia.
Resulta, pois, necesario lexitima-los medios públicos de comunicación,
devolvéndolles ós cidadáns o control último sobre a súa xestión e promovendo
o seu papel como instrumento básico da liberdade de expresión, do pluralismo e
da cohesión e o equilibrio democrático.
Por todo isto, a televisión e a radio públicas galegas deben ter unha
ﬁnalidade formativa, na que a difusión e o reforzo dos valores estatutarios e
constitucionais inspiren o conxunto da programación.
A televisión e a radio públicas teñen que ser un instrumento básico na
vertebración do país, promovendo a cultura e a lingua galegas, cunha identidade
propia, pero aberta ó mundo e integradora.
En último termo, os medios públicos de comunicación teñen que asegurar
unha opinión pública democrática, impulsando o debate e o pluralismo con
imparcialidade, converténdose nun referente de calidade e rigor, nun verdadeiro
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motor da nosa industria do audiovisual e, ó traveso das novas tecnoloxías que
chegan da man da dixitalización, nunha canle para que cada galego poida dispor
na súa casa dun acceso propio a sociedade da comunicación.
Sen embargo, en Galicia a situación dos medios públicos de comunicación
dista moito de desenvolverse dentro destes parámetros democráticos. Non hai
máis que recordar as denuncias dos traballadores da televisión e a radio públicas
galegas, e, concretamente, as 15.000 sinaturas presentadas no Parlamento
Galego solicitando transparencia e pluralidade e sinalando que a censura, a
manipulación, o servilismo e o desinterese eran os aspectos que primaban no
funcionamento deses medios.
Os cidadáns galegos teñen dereito a dispor de medios públicos de calidade,
dotados dos instrumentos axeitados á súa función ó servizo da sociedade. Polo
tanto, unha televisión e radio públicas galegas comprometidas cos valores
constitucionais, coa cultura e a realidade social de Galicia e cuns informativos
nos que a veracidade e a obxectividade sexan a seu sinal de identidade.
Para facelo posíbel hai que establecer mecanismos que aseguren a
independencia política dos medios, en relación cos distintos gobernos e con
outros intereses parciais que poidan existir nos ámbitos económicos e sociais, e
garantan a profesionalización na dirección e orientación dos mesmos.
O novo goberno da Xunta impulsará unha reforma en profundidade do
conxunto do sistema do audiovisual galego, baseada no compromiso dos medios
de comunicación de titularidade pública coa sociedade, que é, en deﬁnitiva, a
súa verdadeira titular.
En consecuencia, un dos primeiros obxectivos da nova etapa de goberno que
os socialistas queremos abrir, será dota-lo servizo público de radio e televisión
dunha nova lexitimación democrática que remate coa súa dependencia do
executivo; aﬁanza-la independencia dos medios públicos; prioriza-la calidade
dos contidos e vincula-los medios públicos ó pulo necesario da industria
audiovisual e cinematográﬁca, así como na defensa, protección e conservación
do patrimonio audiovisual de Galicia.
Obxectivos
· Lexitimación democrática do servizo público da radio e televisión
galegas
·
·
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Impulso de xestión profesionalizada e independente dos medios
públicos
Integración da radio e televisión galegas no sistema educativo e cultural
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do país, converténdose nunha ferramenta de uso público para acadar
ﬁns educativos e formativos.
·

Asumir os retos tecnolóxicos da dixitalización

·

Información veraz, completa e imparcial, respectando o pluralismo social
e político existente na sociedade galega.

·

Contribución á creación e afortalamento dunha sólida opinión pública
que faga posible a democracia participativa e deliberativa.

·

Compromiso no desenvolvemento e impulso da industria audiovisual
galega como sector estratéxico de presente e de futuro.

Medidas
1. Dotar de independencia á CRTVG a respecto do poder executivo.
2. Modiﬁcar o Estatuto de Autonomía e promover o cambio oportuno nas
leis estatais que permitan que a Xunta de Galicia teña a titularidade dos
medios públicos galegos (singularmente, modiﬁcación da Lei do Terceiro
Canal e da Lei de Ordenación Xeral das Telecomunicacións)
3. Elaborar a Lei Galega do Audiovisual, que nos dotará dun novo marco
legal, que ordeará o sector da comunicación no ámbito público e
privado.
4. Crear un organismo regulador e de control, como autoridade
independente, o Consello Audiovisual de Galicia, para garantir a
autonomía, a transparencia de xestión e o pluralismo político dos medios
públicos.
5. O Director Xeral da CRTVG será nomeado polo Pleno do Parlamento de
Galicia por un único mandato de seis anos, e cunha maioría cualiﬁcada
de 3/5 dos membros da Cámara.
6. Implantar a ﬁgura do Defensor dos telespectadores e dos radioouvintes,
quen realizará un traballo sistemático para canaliza-las queixas e as
demandas dos cidadáns, analizando as súas propostas e avaliando a
aceptación da programación e a súa calidade.
7. Creación dun código deontolóxico e a creación do estatuto do xornalista
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profesional.
8. Erradicar o uso partidista da publicidade institucional. Para conseguir isto
é necesario regular con claridade o marco no que debe desenvolverse.
9. Garantir con imparcialidade a prestación de servizos profesionais
nos procesos electorais, facilitando así en condicións de igualdade e
proporcionalidade a participación política: a dos diferentes grupos
políticos, presentando e defendendo os seus respectivos programas, e a
dos cidadáns en xeral á hora de formar unha opinión e decidir o sentido
do seu voto. A tal efecto, son imprescindíbeis debates non teatralizados
nin dirixidos tanto na radio como na TV.
10. Incentivar a difusión exterior da TVG e a RG, non só pola numerosa
diáspora senón pola internacionalización da imaxe de Galicia.
11. Converter á CRTVG no motor da sociedade dixital da Galicia do século
XXI e tamén no motor da producción audiovisual galega
12. Adoptar tódalas medidas necesarias para garantir a competitividade do
sector audiovisual galego, que consideramos como un sector estratéxico
de presente e de futuro, regulando as novas canles televisivas, protexendo
a propiedade intelectual e poñendo en marcha o observatorio do sector
audiovisual.
13. Prestar especial atención á comercialización e ó acceso a novos
mercados, á dotación de infraestruturas, ás novas tecnoloxías, ó capital
humán, á política de axudas; potenciarase o sector de animación e
multimedia.
14. Desenvolver unha política económica productiva, priorizando a busca
de talento creativo, facendo que o sector se mova baixo parámetros de
calidade e singularidade.

Participación cidadán
Os socialistas galegos propoñémonos devolver a voz ós cidadáns cando
decidamos dende a Xunta de Galicia. Desexamos intensiﬁcar a democracia
facéndoa máis participativa, de xeito que todos sexamos corresponsables das
actuacións das administracións públicas galegas.
Potenciaremos a iniciativa lexislativa popular e as canles de intervención
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dos colectivos cidadans para escoitar o seu parecer en cuestións de grande
relevancia social, como as relacionadas cos nosos maiores, a igualdade da
muller, a xuventude e a inmigración.
Galicia ocupa o derradeiro lugar en materia de asociacionismo no
conxunto do Estado español (4,39 asociacións por cada 10.000 habitantes).
Certamente, existen no noso país asociacións, fundacións e organizacións
non gobernamentais que prestan innumerables servizos sociais, asistenciais,
deportivos, ambientais e culturais. Pero debemos percurar a súa implicación
nas decisións que tome o Goberno galego co ﬁn de evitar situacións coma a
do Prestige, onde poidemos comprobar cómo a cidadanía galega se anticipou
ó daquela goberno do PP tanto en España como en Galicia. A marea branca
de voluntarios que anegou as nosas costas, os miles de persoas que asumiron
de forma decidida a súa responsabilidade dando mostras de valentía e de
respeto pola nosa terra, é un capital social que nunca poderemos esquecer nin
permitirnos o luxo de perder.
A Xunta non aprendeu da trascendencia e valía do voluntariado nin reparou
na necesidade de apoiar eses movementos dende as Adminstracións públicas.
Temos que implicar ás voluntarias e ós voluntarios na xestión do noso medio
ambiente, nas tarefas de apoio ós maiores, nas de protección das mulleres
víctimas da violencia doméstica e na integración dos inmigrantes na nosa
terra, ben sexa a través da Administración da Xunta de Galicia ou dos gobernos
locais.
Os concellos galegos seguen a estar no furgón de cola da participación
cidadá. Poucos dispoñen dunha concellalía de participación cidadá, e se a
teñen, cáseque non contan con recursos económicos, materiais ou persoais.
Abofé que é doado comprender por qué a veciñanza dos municipios da Galicia
non participa a miúdo no deseño e xestión das actuacións mais salientables dos
seus Concellos, limitándose a votar cada catro anos e agardando a que o Alcalde
acade algún favor da Xunta de Galicia baixo a forma de subvención segundo os
ten acostumados o PP neste últimos anos.
É certo o atraso de Galicia respecto das novas tecnoloxías da información
e a comunicación. O número de persoas que acceden a Internet, aínda que en
aumento, segue situando ó noso país nun dos índices mais baixo do Estado.
Galicia está a perder o tren das Novas Tecnoloxías e na beiravía quédanse moitas
persoas que poderían participar nos asuntos públicos a través de internet.
O déﬁcit tecnolóxico agrandece a analfabetización informática dos galegos
que descoñecen os protocolos mais normalizados de utilización da rede. Os
poderes públicos galegos en xeral, e a Xunta en particular, son os verdadeiros
responsables deste retroceso e das consecuencias negativas que supón para
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unha gran parte da poboación xuvenil, que é o futuro da nosa terra.

Obxectivos
· Dar un novo pulo lexislativo ós procesos de consulta popular e
referéndum en Galicia.
·

Aumentar a presenza das cidadás e dos cidadáns galegos nas institucións
dependentes da Xunta de Galicia, a través de asociacións representativas
e apoiar decididamente ó voluntariado social e ambiental.

·

Potenciar os mecanismos de consulta e participación nos concellos a
través do apoio ás concellarías de participación cidadán.

·

Abrir novas canles de consulta on-line cos cidadáns e as cidadás a través
de Internet.

Medidas
1.

Elaborar unha lei que regule a iniciativa lexislativa cidadá e
outros modos de consulta directa, tanto no ámbito autonómico
coma no municipal, que dote de contido o dereito dos cidadáns
de participaren directamente na xestión dos asuntos públicos,
sen perxuízo do protagonismo que lle corresponde ós partidos e
grupos políticos representados no Parlamento de Galicia.

2. Potenciar a participación cidadá e das asociacións máis
representativas na Administración dependente da Xunta de
Galicia, tanto a central coma a funcional ou institucional. Con
tal motivo abrirase un proceso de consulta cidadá en cada unha
das consellerías destinada a amosar a rede de actores sociais
que apoia cada unha das políticas públicas galegas, dándolles
participación a través de consellos sectoriais.
3. Fomentar a participación dos colectivos cidadáns na futura
Oﬁcina de Avaliación das Políticas Públicas da Xunta de Galicia.
4. Introducir mecanismos de efectividade social en cada unha das
propostas lexislativas da Xunta de Galicia de forma que a cada lei
de carácter social se lle deba incorporar unha Memoria Social na
que se recollan as aportacións das entidades sociais afectadas.
5. Establecer unha regulación especíﬁca no ámbito local destinada
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á creación de organizacións que dean soporte ás redes
participativas en materias tales como o desenvolvemento
sostible, igualdade de xénero, os servizos á terceira idade,
dotacións sanitarias, axuda á inmigración, etc. Para iso crearanse
Unidades de Xestión de Apoio á Participación (UXAP), que
poderán asesorar e auxiliar na xestión nas Axendas 21 locais,
plans comunitarios, proxectos educativos, pactos de emprego
locais, orzamentos participativos, etc.
6. Facilitar a comunicación directa da cidadanía cos seus
representantes parlamentarios, contemplando as previsións
da Lei electoral, a reforma do Regulamento e o recurso ás
novas tecnoloxías da comunicación. Potenciarase así o uso das
Novas Tecnoloxías da Información e as comunicacións entre
o terceiro sector e a Xunta de Galicia, tanto en relación cos
mecanismos informativos e de consulta, como nos destinados
á xestión. Procederase a modiﬁcar a actual web da Xunta de
Galicia, de carácter meramente informativo, profundizando nos
mecanismos de contacto e xestión administrativa cos usuarios da
Administración Pública galega.
7. Dotar ás organizacións sociais galegas da facultade de presentar
ós grupos parlamentarios candidatos ós órganos consultivos
e ﬁscalizadores dependentes da Xunta de Galicia: Consello
Consultivo, Valedor do Pobo, Consello de Contas e Consello
Audiovisual.
8. Apoiar ós Consellos Sectoriais Municipais e ás concellalías
de Participación Cidadán dos Concellos de Galicia mediante
programas que favorezan a pluralidade e a profundización
democrática.
9. Incluír nos deseños curriculares de todos os niveis educativos
contidos obrigatorios que recollan os valores da cidadanía
democrática e que potencien a participación de tódolos grupos
de idade nos asuntos públicos.
10. Desenvolver o dereito de acceso ós medios de comunicación de
titularidade pública por parte das organizacións sociais galegas.
11. Potenciar os medios persoais e materiais do Valedor do Pobo
para que os seus informes e preguntas teñan a oportuna
resposta; incrementar os mecanismos telemáticos necesarios
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para que as cidadás e os cidadáns poidan realizar preguntas e
solicitar información a través de Internet.

Unha xustiza de calidade
É necesario coñecer a Administración de Xustiza para transforma-la con
medidas axeitadas os ritmos e os plazos que propia realidade social impón,
exercendo a nosa acción reformadora de maneira ordenada e racional. De
non se facer así, remataríamos cunha perda lamentable de tempo. Temos que
procurar, polo tanto, fórmulas eﬁcaces para resolver as disfuncións que se
observan na laboura cotián dos órganos da Administración de Xustiza.
Na próxima lexislatura, abordaremos o proceso de modernización da
Xustiza e enfocalo, desde a perspectiva da implantación da nova oﬁcina
xudicial, que é un dos retos a abordar, cunha separación nidia entre a esfera
xudicial e a dos colectivos ó seu servizo.
A valoración que os cidadáns fan do servizo público da Xustiza, é cada vez
máis negativo; a queixa fundamental a hora da valoración deste servizo é a
tardanza na resposta dos problemas que se trasladan ó coñecemento xudicial. A
organización dos Xulgados e Tribunais, unha Oﬁcina Xudicial arcaica, a escasa
especialización, a carencia de medios materiais e personais ou a insuﬁciencia
de dotación orzamental, obstaculizan a súa adaptación ás necesidades que
os usuarios esixen: máis rapidez, máis calidade, máis uniformidade e máis
proximidade.

Obxectivos
· A Xustiza, como servizo público, vese lonxana e preguizosa, non
responde á dinámica social e empresarial que os cambios sociais
demandan e por iso necesita dun impulso que garanta ós cidadáns o seu
control, a súa eﬁcacia, máis calidade, máis rapidez, máis proximidade,
para poñela a altura do que esixe un Estado de Dereito que pretenda
dar contido a que se lle tutelen os seus dereitos.
·

·
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Galicia e quén de contar cun sistema xudicial que responda ás necesidades
dos cidadáns. Os socialistas galegos queremos que nos vindeiros catro
anos a Administración de xusticia sexa dotada dos medios suﬁcientes,
poñendo á súa disposición, no ámbito das nosas competencias, un
orzamento axeitado ás esixencias do momento, ademais de potenciar e
impulsar a coordinación co Consello Xeral do Poder Xudicial e o Ministerio
de Xustiza para optimizar os recursos.
Modernización dos sistemas informáticos de xeito que determinados
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estados do procedemento (incluso algunhas resolucións) poidan ser
consultados por medios informáticos, tanto nas Oﬁcinas de Atención o
Cidadán como a través dunha Oﬁcina Xudicial Virtual. A nova Oﬁcina
Xudicial deberá estar dotada dos medios telemáticos existentes na
actualidade. A implantación destas medidas debe de ser real para
tódolos Xulgados, e non experiencias piloto en determinados Xulgados,
para que o conxunto da cidadanía se poida beneﬁciar dos mesmos.
·

É necesaria unha reforma da Planta Xudicial, para garantir a proximidade
dos xulgados ós cidadáns e asegurar unha distribución económica
axeitada dos recursos. O Goberno Galego, dentro do máximo consenso
posible, promoverá un estudo e modiﬁcación racional e equitativa
da demarcación xudicial en Galicia tendo en conta as peculiaridades
territoriais e de poboación.

·

Digniﬁcación da Administración de Xustiza. O PSdeG-PSOE está
preocupado polo estado actual da Administración de Xustiza en
Galicia, que non cumpre coas expectivas dunha sociedade moderna e
avanzada.

·

Potenciación do idioma galego en toda a Administración de Xustiza
de Galicia, xa que tódolos cidadáns teñen dereito a se expresar na súa
propia lingua.

·

Creación do Instituto de Medicina Legal de Galicia, ó igual que os
existentes noutras Comunidades Autónomas, o que supón a superación
da vella organización da Medicina Forense baseada na labor individual
de cada profesional para facer unha Medicina Forense en equipo, o que
elevará o nivel cientíﬁco e redundará na calidade da pericia.

·

Pontenciar a Escola de Estudos Xudiciais como centro de formación dos
diversos axentes da Administración de Xustiza.

·

Colaboración coas Universidades Galegas en relación co estudo do
Dereito Civil Galego, co obxectivo da realización de cursos, xornadas e
seminarios.

·

Como medida a medio plazo, deberá establecerse a separación da
Xurisdicción Civil e Penal en tódolos Partidos Xudiciais por varios
motivos: por un lado é indispensable a especialización, o que conlevaría
unha maior calidade de tódolos operadores xurídicos; por outro lado,
acadaríase unha igualdade entre grandes e pequenas cidades.
Deberá dotarse a Xustiza Gratuíta dunha maior calidade, establecer

·
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sistemas de acceso para exercitar a representación e a defensa cunha
maior calidade, e a conseguinte contrapartida de establecer sistemas
retributivos axeitados e xustos para os Procuradores e Abogados
intervintes.
·

Potenciación da instutición da mediación
para a resolución
extraxudicial de asuntos de escasa relevancia, desde a perspectiva da
Xustiza, pero de evidente importancia persoal, dende a perspectiva do
cidadán, regulando dita institución para facela atractiva de tal forma
que os cidadáns depositen a súa conﬁanza nela e sirva para acadar
unha reducción importante nos asuntos que se someten a resolución
xudicial.

·

Desenvolvemento e potenciación da Xustiza de Proximidade.

Medidas
1. Impulsar as inciativas lexislativas necesarias para constituir a Comisión
de Xustiza de Galicia, que poida exercer -en coordinación e por
desconcentración do Consello Xeral do Poder Xudicial- funcións de
goberno e supervisión da Administración de Xustiza de Galicia.
2. Impulsar a acción do Centro de Estudos Xurídicos da Administración
de Xustiza, reforzar a preparación e especialización de Xuices,
funcionarios e persoal vinculado coa Xustiza.
3. Dotar ó Parlamento de Galicia de funcións de seguimento e avaliación
do servizo público da Adminstración de Xustiza, promovendo as medidas
legais necesarias para que o Parlamento sexa informado, de forma
preceptiva e periódica, do estado da Administración de Xustiza en Galicia
por parte do Presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, dos
Vocais competentes do Consello Xeral do Poder Xudicial e do Consello da
Avogacía Galega.
4. Promover as iniciativas lexislativas necesarias para atribuír ó Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia as funcións do Tribunal de Casación, para
resolver en última instancia os recursos en procesos iniciados en Galicia
(excluíndo só o recurso por uniﬁcación de doutrina e determinados
conﬂictos de competencia xurisdiccional).
5. Mellorar o control, seguimento e coordinación da asistencia xurídica
gratuíta, que é fundamental para miles de galegos, aumentando as
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partidas económicas destinadas a ela e actualizando os honorarios que
perciben os Procuradores e Letrados do turno de oﬁcio.
6. Desenvolver un turno de oﬁcio especializado co requisito obrigatorio da
formación especíﬁca, polo menos, na violencia de xénero, estranxeiría,
menores, asistencia penitenciaria e medio ambiente, promocionando a
libre designación de Abogado entre os adscritos ó turno.
7. Dada a importancia dos Xulgados de Paz, pola súa cercanía ós cidadáns,
e sen perxuizo da competencia dos concellos na provisión de medios
materiais e económicos destes órganos, buscar a máxima colaboración
entre as Administracións Públicas para incrementar as partidas
anuais destinadas ó efecto e acadar unha mellora nas infraestruturas
e equipamentos dos Xulgados de Paz, incluída a implantación de novas
tecnoloxías en ditas oﬁcinas xudiciais.
8. Elaborar un Plan de Infraestruturas Xudiciais, cun modelo de construcción
axeitado ó que será a nova Oﬁcina Xudicial, con actuacións en ediﬁcios
de Xulgados e Tribunais.
9. Co obxectivo de facer da Xustiza unha administacion rápida e áxil,
propoñemos a creación de novos Órganos Xudiciais naqueles partidos
xudiciais que polo seu volume de traballo o requiran.
10. Posta en marcha inmediata dos Institutos de Medicina Legal, dotándoos
dos medios persoais e materiais necesarios.
11. Impulsar a utilización da lingua galega establecendo as modiﬁcacións
e convenios necesarios para que o sistema informático dos órganos
xudiciais permita o uso do galego e do castelán. Asimesmo potenciaranse
os servizos de traducción e dotaráselles dos medios suﬁcientes para
atender todo tipo de traduccións e interpretacións que se soliciten.
12. Dotar ós Xulgados de Violencia Sobre a Muller dos servizos que prevé
a Lei Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral Contra a
Violencia de Xénero.
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Reforzando os Gobernos Locais.
Ao servizo dos cidadáns
Dous teñen sido os rasgos destacados na actuación da Xunta de Galicia en
relación cos poderes locais. En primeiro lugar, o uso e abuso da relación clientelar
como norma de comportamento. Os fondos públicos autonómicos asígnanse a
concellos amigos de xeito discrecional, favorecendo de xeito sesgado a uns
cidadáns fronte a outros, facendo dependentes e débiles ós concellos receptores
e impedindo a adopción de políticas autónomas nos restantes.
O despilfarro de recursos públicos que se provoca, a falta de equidade que
xenera e a perversión moral e política da relación entre administracións e cos
cidadáns ten sido dunha magnitude diﬁcilmente superable. Unha administración
local presionada polos seus cidadáns para prestar máis e mellores servizos
(moitos deles de competencia autonómica), nunha situación de insuﬁciencia
ﬁnanceira crónica, diﬁcilmente pode atender con calidade esas demandas
crecentes.
En segundo lugar, a desconﬁanza da Xunta de Galicia en relación ós poderes
locais, que se desexan sumisos e dependentes e, sobre todo no caso das cidades,
témense como competidores eﬁcaces. Como consecuencia de esta actitude, e
pese ás ambicións proclamadas, non se desenvolve o Pacto Local nin outros
instrumentos estables de cooperación; incúmplense as previsións normativas
da Lei de Administración Local de Galicia e non se apresenta no Parlamento a
Lei de Facendas Locais de Galicia, que permitiría obxectivar as relacións entre
Xunta e Concellos neste ámbito; o Fondo Galego de Cooperación Local ten
aínda unha importancia moi limitada para garantir a suﬁciencia ﬁnancieira da
administración local.
Por outra parte, é constatable o fracaso do modelo de organización do
territorio: a comarcalización ten servido unicamente para un novo avance na
burocratización, sen atender ós problemas dos cidadáns.

Obxectivos
· Un novo modelo de relacións interadministrativas baseado no respeto, a
conﬁanza e a lealdade.
·
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O reforzamento das competencias e as capacidades do goberno local
para atender mellor ós cidadáns. A valorización da proximidade. A
aplicación do principio de subsidiariedade.
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·

A potenciación da cooperación intermunicipal e interadministrativa para
a prestación de servizos comúns.

·

Dotar ós gobernos locais de máis recursos, de xeito transparente e
equitativo, estimulando os comportamentos ﬁscalmente responsables.
Eliminar a discrecionalidade clientelar, atendendo ó tempo ás
heteroxéneas situacións municipais.

·

A consolidación dun sistema de polos de referencia (as sete áreas
urbanas e as cabeceiras rexionais precisas) para a descentralización
administrativa (Xunta, Deputacións) que garanta o acceso dos cidadáns
ós servizos.

·

A modernización da administración local e o fomento da eﬁcacia e a
calidade.

Medidas
1. Unha nova Lei de Administración Local de Galicia, cos seguintes
obxectivos básicos:
Conﬁgurar o ámbito de competencias especiﬁcamente local, que a
comunidade autónoma non poderá alterar sin modiﬁcar esta Lei, para
facer efectivo o principio de proximidade.
Tomar en consideración as peculiaridades da administración local galega
e a súa heteroxeneidade.
Regular os instrumentos de coordinación, cooperación e colaboración
interadministrativa.
Garantir a coerencia co modelo de organización territorial.
2. Regular o estatuto do Veciño, os dereitos dos grupos opositores e o
estatuto do concelleiro.
3. A creación do Consello de Administración Local de Galicia, con
participación de concellos, deputacións e Xunta de Galicia, como espazo
permanente de colaboración, consulta e discusión. No seo deste Consello
crearase unha Conferencia Galega de Cidades, órgano de cooperación
entre éstas e o Goberno Galego. Reforzarase o papel da Federación
Galega de Municipios e Provincias.
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4. No marco dunha Escola Galega de Administración Pública activada,
tomará forma un Centro de Recursos para a Administración Local, como
lugar de encontro e cooperación para a formación de funcionarios
locais, foro permanente de intercambio de prácticas e experiencias,
desenvolvemento de sistemas e programas de modernización etc., que
funcionará en colaboración coas entidades xa existentes en diversos
ámbitos (INAPE, Deputacións, FEGAMP, Colexios Profesionais, Concellos,
etc.). Desenvolverá unha política de selección e difusión de boas prácticas
municipais.
5. En colaboración coa Axencia de Avaliación de Calidade e Políticas Públicas
impulsarase a adopción de prácticas de calidade no ámbito local así como
todos os instrumentos que permita coñecer a eﬁcacia e eﬁciencia do uso
dos recursos públicos no ámbito local así como o nivel de satisfacción
dos cidadáns, no camiño da creación dunha axencia galega especíﬁca.
6. A promulgación dunha Lei de Facendas Locais de Galicia, para concretar
os principios de transparencia e equidade na asignación de fondos
públicos.
Garantir a suﬁciencia, desenvolvendo a previsión normativa sobre
participación municipal en tributos da Comunidade Autónoma e
establecendo os criterios de ﬁnanciación para as transferencias
competenciais a favor dos entes locais.
Integrar nos criterios de distribución elementos de equidade e niveladores
(dispersión da poboación, nivel de cobertura dos servizos, etc.)
Favorecer a progresiva converxencia do nivel de esforzo ﬁscal dos
concellos pequenos e medianos cos comparables noutras comunidades
autónomas, para favorecer a súa autonomía e suﬁciencia ﬁscal.
Incentivar ﬁscalmente a creación de mancomunidades de servizos
7. A Xunta de Galicia impulsará decididamente o Pacto Local: determinará
as competencias susceptibles de ser prestadas polas entidades locais e os
servizos que éstas poden xestionar en mellores condicións, previa consulta
ás administracións locais concernidas; a proposta, que contemplará como
mínimo o que hoxe xa xestionan en condicións precarias os maiores
concellos, deberá incluír fórmula de cesión, calendario, condicións e
recursos, e será sometida ﬁnalmente ó Parlamento de Galicia. Asimesmo,
cando sexa necesario, modiﬁcarase a normativa autonómica que limita
ou invade competencias municipais.
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8. A transferencia de servizos e competencias ós concellos e entidades
mancomunadas con capacidade de xestión, deberá garantir o seu
ﬁnanciamento suﬁciente e estable, cun índice de evolución similar ó dos
tributos autonómicos, así como os fondos de investimento de se detectar
déﬁcit de infraestruturas.
9. A Xunta de Galicia impulsará a capacidade de actuación dos gobernos
locais en áreas novas que son sen embargo un compromiso ineludible
nos próximos tempos:
·

Plans de rexeneración e rehabilitación integral de barrios e espazos
urbanos degradados, sobre todo nas áreas metropolitanas.

·

Plans de reforzo dos servizos públicos e outras prestacións
básicas para os concellos cunha porcentaxe elevada de
inmigrantes e emigrantes retornados.

·

Plans de accesibilidade ós servizos básicos nas áreas rurais
en perigo de despoboamento, que combinen a aproximación
dos servizos autonómicos, o reforzo das capacidades locais e a
integración en redes.

·

Plans de mobilidade pública nas áreas urbanas que, a partir dos
actuais acordos en materia de transporte, permitan constituír
sistemas públicos de transporte, integrados, de baixas tarifas e
dirixidos por un Consorcio.

10. A Xunta de Galicia facilitará, mediante os cambios na nova Lei de
Administración Local de Galicia, e incentivará as experiencias de
colaboración intermunicipal para a prestación de servizos ós cidadáns,
a través de fórmulas diversas (Mancomunidades, Áreas metropolitanas,
Consorcios). Fomentarase a presenza das Deputacións Provinciais para
favorecer o compromiso dos pequenos e medianos concellos.
11. As Deputacións Provinciais deben ser materia de reﬂexión para precisar
o seu papel no entramado institucional. Desde a Xunta de Galicia pódese
cooperar neste proceso de redeﬁnición, que debe ter lugar en varias
direccións:
A potenciación do seu papel como institucións prestatarias de servizos
de asistencia e apoio ós concellos, xogando un papel supletorio das
capacidades municipais, nos ámbitos económico, xurídico e técnico.
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As Deputacións deben transformarse nun auténtico Consello Xeral dos
concellos da provincia.
A coordenación coas administracións locais do seu ámbito e a
administración autonómica para a conﬁguración de redes temáticas ou
especializadas que aumenten a eﬁcacia no uso dos recursos e permitan
atender mellor ós cidadáns.
A descentralización das Deputacións, conﬁgurando polos de prestacións
de servizos nas áreas urbanas e cabeceiras rexionais, de ser o caso.
Un novo deseño dos Plans Provinciais, para integrar o papel da
Comunidade Autónoma, favorecer o equilibrio territorial do investimento
así como a autonomía local, garantindo ademáis un uso equitativo e
transparente dos recursos públicos. Este novo deseño debe reﬂexarse na
Lei de Facendas Locais de Galicia.
12. A Administración Autonómica debe actuar tamén como administración
local supletoria en última instancia:
. O apoio a concellos con necesidades especíﬁcas (turismo, inmigración,
despoboamento,...), situadas en ámbitos de competencia autonómica.
· A colaboración cos concellos e a própria administración provincial
para garantir a capacidade dos concellos no desenvolvemento das
competencias próprias ou asumidas. Crearase un servizo especíﬁco
para atención ós concellos. Estudarase a colaboración da administración
autonómica coa central na renovación catastral.
· Impulsarase a modernización da administración local, por medio de Un
Plan Autonómico para a aplicación das Novas Tecnoloxías da Información
nos Servizos Públicos Locais.
· Un Plan de Formación de funcionarios e electos, desenvolto polo Centro
de Recursos
· Un Plan de Simpliﬁcación e Racionalización de Procedementos
administrativos, que inventaríe, modelice, estandarice e informatice os
procedementos.
· Un Plan de integración das bases de datos que optimice o funcionamento
das administracións e reduza os requerimentos solicitados ós cidadáns.
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A seguridade é un dereito
Garantiza-la seguridade: prioridade do novo goberno. A seguridade e liberdade
son dous valores propios da sociedade do benestar.
As persoas, ademais de ter asegurada a liberdade, dende o recoñecemento
dos seus dereitos políticos e sociais, tamén queren vivir nunha sociedade
segura. Garanti-la seguridade cidadá para o exercicio dos dereitos e liberdades
en igualdade de condicións debe ser un dos obxectivos principais de calquera
sociedade democrática.
Ningún cidadán, sexa cal sexa a súa situación social ou económica ou lugar
onde viva, ten que quedar privado deste dereito a estar e a sentirse seguro, a ser
e sentirse libre.
Os cidadáns de Galicia, España e Europa esixen máis garantías de seguridade
e de liberdade. A seguridade debe ser unha das primeiras responsabilidades dun
goberno que queira merecer o nome de goberno: así pois hai que garanti-la
tranquilidade nas rúas, barrios, vilas, e cidades.
A seguridade nunca poderá ser completa e, ademáis poñeremola en
cuestión de non termos un goberno que contemple no centro da súa axenda
política a prevención, planiﬁcación e xestión eﬁcaz do risco.
A sensación de seguridade vai moi ligada, por exemplo, a cómo un se
imaxina o seu futuro, ós temores creados pola precariedade laboral, ós prezos
da vivienda, á seguridade no traballo, nas estradas e, en deﬁnitiva, ós riscos
relacionados cos alimentos, co aire que respiramos e o mal uso das novas
tecnoloxías.
O respecto e a convivencia fan posible un novo contrato entre a cidadanía
e o Goberno, un contrato que debe posibilitar que xunto cos dereitos e as
oportunidades se fagan evidentes tamén as responsabilidades e as obrigas.
A delincuencia e a fractura social afectan a todo o mundo, pero os máis
febles e con menos oportunidades na vida son aqueles que máis sofren. No
camiño de acadar unha sociedade forte e xusta, teremos que apostar pola
articulación coherente de respostas á delincuencia e a aqueles comportamentos
que rachan coa convivencia, apelando á responsabilidad cívica como valor de
xustiza social.
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A nosa política asentarase sobre dous piares indisociables. O primero
deles o deseño dun abano integrado de políticas de solidariedade e de cohesión
social, dirixidas a impedi-la aparición de situacións e factores que propician a
comisión de moitos delitos. O segundo será a posta en marcha dun sistema
público de seguridade eﬁcaz, sobre a base da modernización, racionalización,
coordenación e integración do sistema policial actual.
Unha mellor ou peor organización do modelo policial que opera no territorio
inﬂuirá nos mellores ou peores resultados no referente á eﬁcacia do sistema de
seguridade. Os corpos policiais deberán estar ó servizo da cidadanía e ó servizo
da resolución dos conﬂictos que aparecen na vida cotiá.
Debemos avanzar de cara a un novo concepto de seguridade pública
que vaia mais aló da represión da delincuencia e que teña que ver tamén coa
educación, a reinserción e a loita contra a exclusión e a marxinación social, así
como as cuestións que se reﬁren á saúde pública no seu sentido mais integral
e preventivo, polo que debemos dotar á Xunta e ós concellos do instrumento
normativo- Lei de Policia Galega – que permita a adecuada coordenación das
policias locais e a policía galega, así como a coordinación coas demais forzas e
corpos de seguridade do Estado.
Este será o noso compromiso: o goberno socialista poñerá en marcha, con
carácter inmediato, unha política global e eﬁcaz de seguridade para todos. Unha
política para que tódolos cidadáns estean e se sintan seguros.

Seguridade cidadá
A seguridade cidadá tense convertido nunha das principais preocupacións da
sociedade galega. Aínda que no conxunto de Galicia non representa aínda cifras
alarmantes, é certo que tódolos datos indican que nos últimos anos se ven
producindo un preocupante incremento da inseguridade.
Por iso, a política de seguridade debe ser un dos primeiros eixos da política
do novo Governo da Xunta de Galicia.Tras 25 anos de autonomía e de institucións
democráticas, os sucesivos gobernos do PP non foron quen de deﬁnir un modelo
de seguridade pública para Galicia.
Menos policías, peor equipados, mal pagados, peor coordenados, máis
desmoralizados e cunha pésima dirección política. Este é o resultado de 15 anos
de goberno do PP en Galicia e 8 en España.
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Por esta razón, o novo Goberno da Xunta de Galicia debe adoptar un
sistema integral de seguridade e coordina-las diferentes políticas e corpos
de seguridade existentes en Galicia. O novo Goberno da Xunta ten que crear
un sistema de seguridade axeitado á realidade territorial, social e política do
país coa concurrencia de aspectos como a representatividade, a participación
comunitaria, a coordenación institucional, a descentralización, a información e
o acceso ó sistema de seguridade.
A creación e despliegue da Policía Galega, comporta unha redistribución e
progresiva sustitución dos diversos corpos policiais existentes en Galicia. Este
proceso de creación, implantación e transición de corpos policiais producirase
de xeito satisfactorio e responsable e con plena garantía de corresponsabilidade
do goberno central.
Por iso, as estratexias e os criterios prioritarios do novo Goberno da Xunta de
Galicia ten que ser acelerar a creación e despliegue da policía galega en tódalas
zonas con necesidades urxentes de seguridade, dende o imprescindible acordo
de colaboración e cooperación coa Administración do Estado, incorporando
axentes do Corpo Nacional de Policías e da Garda Civil ó corpo policial galego e
recoñecer a experiencia e os servizos policiais realizados en Galicia dos axentes
das forzas e corpos de seguridade do Estado; estes corpos son e deben seguir a
ser tamén policía de Galicia.
Actualmente, en Galicia a seguridade pública é unha competencia exercida
dende tres niveis distintos de administración, central, autonómico e local. Esta
situación esixe unha planiﬁcación coordenada e efectiva, que evite situacións
de falla de coordenación e de duplicidade e, ó mesmo tempo, faise urxente
unha extensión uniforme, rápida e eﬁcaz, para non aumentar o deterioro da
seguridade.
Tamén resulta necesario impulsar un novo sistema de participación e
colaboración cos responsables municipais no deseño policial galego. Aínda é
posible actuar correctamente e non danar, como se ten feito ata o de agora,
unha ocasión idónea para racionaliza-los servizos policiais, optimiza-los medios
e recursos actuais e deﬁni-las infraestruturas para construir un modelo sostible
de policía integral, que constitúa o eixo fundamental do autogoberno de
Galicia.
O Goberno da Xunta promoverá unha acción decidida para asumi-la súa
autoridade en materia de seguridade: no camiño de acada-lo mando único dos
corpos de policía en Galicia e inicia-lo extensión do corpo de policía galega.
O Goberno da Xunta, mentras non ﬁnalice a implantación da Policía Galega,
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participará de cheo nas responsabilidades plenas sobre tódolos corpos de policía
no territorio galego. A traverso desta coparticipación no exercicio da autoridade
sobre os corpos policiais en Galicia, o Goberno da Xunta poderá xestionar e
gobernar eﬁcientemente a situación de transición na sustitución dos corpos
policiais, a partires dos principios básicos de seguridade, corresponsabilidade e
lealdade institucional.
O novo Goberno da Xunta deberá promociona-la idea de que a seguridade
necesita da participación de tódolos actores sociais implicados. Neste senso
formulamos a proposta dos contratos locais, sociais e de seguridade.
Estes contratos constitúen o instrumento principal da política de seguridade do
novo Goberno da Xunta e baséanse na intensiﬁcación das accións conxuntas
con tódalas administracións públicas implicadas.
As accións dos contratos locais, sociais e de seguridade estarán
encamiñadas a dota-las áreas escollidas dunha calidade urbana e unhas
condicións equiparables á media galega, a traverso de accións como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a creación de novos espazos libres,
o fomento da mobilidade sostible,
a rehabilitación do parque de vivendas,
as operacións de reforma urbana,
a dotación de vivendas para xoves,
a adaptación de equipamentos,
a integración da poboación inmigrada ou marxinal,
o fomento de actividades económicas e comerciais,
a loita contra do fracaso escolar,
e programas de policía de proximidade ou de barrio.

Por iso, o novo Goberno da Xunta deberá establecer vínculos de colaboración
activa cos concellos galegos, a policía, a escola, a xustiza, o comercio e as
asociacións cívicas, e dar así prioridade á educación e ó civismo como eixo da
prevención, e á proximidade como obxectivo da actuación policial.
Os barrios serán espazos privilexiados da aplicación das novas propostas
políticas de seguridade para garanti-la calidade de vida e o benestar dos
cidadáns.
Tamén no rural e na percura dunha protección medioambiental, etnográﬁca
e patrimonial crearanse unidades especiais da policía galega, e de xeito especíﬁco
para tódalas rutas xacobeas, unha unidade policial montada do Camiño.
É urxente un novo modelo policial, garantizando un sistema unitario de policía
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que, especializado funcional e territorialmente, responda na súa organización e
funcionamiento a principios de descentralización e subsidiariedade.
Por elo participaremos nas reformas legais, reforzando os aspectos de
coordenación e planiﬁcación da seguridade cidadana, cunha maior participación
de tódalas administracións, central, autonómica e locais na consecución:
• dunha seguridade integral para todos;
• a modernización da organización, material, instalacións, funcións e
despliegue;
• o reforzamento das facultades dos alcaldes en materia de seguridade;
• a deﬁnición das funcións dos policías locais como policía de proximidade.

Obxectivos
· Avanzar no camiño da autoridade plena do Goberno galego en materia
de seguridade.
·

Un novo sistema integral de seguridade: coordenación e planiﬁcación.

·

Seguridade próxima: contratos locais, sociais e de seguridade e
coordenación coas autoridades locais.

·

Aproba-la Lei da Policía Galega e inicia-la súa extensión no territorio
galego.

·

Establece-los medios necesarios para fortalece-la coordenación,
colaboración e traballo conxunto da policía galega e as policías locais
para que se convirtan nun único servizo de policía.

·

Promove-la reforma das trabas legais que actualmente impiden a
mancomunidade dos servizos policiais para que os concellos veciños
que así o desexen e demanden poidan facelo.

·

Priorizar un servizo de policía de ámbito e actuación metropolitana.

·

Crear un servizo de policía de ámbito rural, especíﬁcamente unha policía
montada do Camiño.

Medidas
1. Aproba-la Lei da Policía Galega.
2. Co-Participar no mando dos corpos de policía desplegados en Galicia.
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3. Inicia-la implantación do corpo da Policía Galega en todo o territorio.
4. Deﬁni-lo papel da Policía Galega como policía integral, dacordo co modelo
policial que nace da Unión Europea e do Tratado de Schengen (art. 40 e 41)
5. Inclui-la máxima aplicación do criterio de integración na Policía Galega
de membros dos corpos e forzas de seguridade do Estado residentes en
Galicia.
6. Revisar e fortalece-lo proceso de selección e formación dos aspirantes ó
corpo da Policía Galega.
7. Potenciaremo-la Escola de Seguridade Pública de Galicia, formando ós
membros dos Corpos de Seguridade, Bombeiros, e Protección Civil coma
cualiﬁcados servidores públicos e garantes dos dereitos e liberdades dos
cidadáns.
8. Adoptar unha nova política de recursos humanos baseada no incremento do
número de policías destinados a tarefas exclusivamente policiais.
9. Incorporar facultativos, administrativos e técnicos nas tarefas burocráticas
e de soporte da actuación policial.
10. Promover e garanti-lo uso do galego na Administración de Interior como
expresión do principio de proximidade, coa implantación de programas e de
incentivos axeitados.
11. Articular un Plano Galego de Seguridade Cidadana. O Goberno presentará,
bianualmente, un Plano de Seguridade que establecerá as directrices e
as políticas para desenvolver, a partires das previsións xerais de riscos,
actuacións e medios en Seguridade cidadana, emerxencias, seguridade vial
e aqueloutras que afecten á convivencia e ó civismo.
12. Informar sobre a seguridade en Galicia. O Goberno da Xunta elaborará un
informe anual sobre a situación da seguridade en Galicia.
13. Compromiso de elaborar un Plano Galego de Prevención da Delincuencia
que facilite as intervencións públicas e a implicación das entidades públicas
e asociacións, mediante a deﬁnición de obxectivos principais e aportación
de recursos presupostarios.
14. Con carácter especíﬁco na prevención da delincuencia xuvenil,
fundamentalmente en delitos contra a propiedade, é necesario que os
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instrumentos existentes no ámbito da política do menor se reforcen con
actuacións de carácter preventivo en idades de 14 a 17 anos.
15. Realizaremos programas transversais coa actividade urbanística, en pro dun
diseño de espazos públicos pensados para favorece-la seguridade.
16. Buscaremos, en colaboración cos diferentes operadores que interveñen no
campo da prevención da inseguridade, especialmente da Administración
de Xustiza, o consenso necesario para establecer un sistema universal de
recollida de información estatística sobor da criminalidade.
17. Converte-la Xunta Galega de Seguridade nun órgano efectivo de coordenación
operativa e cooperación co Goberno central e os concellos. O Conselleiro do
Interior será o seu presidente e asumirá a coordenación dos corpos policiais
en Galicia, dacordo co principio de lealdade institucional. Dotaremos
de coherencia, racionalidade e eﬁcacia tódalas actuacións das diversas
Administracións públicas e Forzas de Seguridade delas dependentes coa ﬁn
de asegura-la máxima coordenación política, administrativa e operativa.
18. Elaborar un Plano Galego de Seguridade Cidadana, coa participación dos
representantes do Estado, das administracións locais e entidades cívicas,
a ﬁn de asegura-la coordenación de medidas de seguridade en materia
de espectáculos públicos, horarios, policía administrativa, execución
de sancións, políticas de prevención, actuación dos servizos sociais,
centros de acollida, menores, mulleres maltratadas, centros educativos,
servizos sanitarios, prevención e tratamento de drogodependencias, etc. e
coordenación coas policías locais.
19. Creación do “Centro Coordenador de Seguridade e Emerxencias–Telèfono
Único - 112”. Este órgano deberá garantir unha atención eﬁcaz das chamadas
dos cidadáns a un teléfono común e único de emerxencias.
20. A traverso deste centro coordenaranse e xestionaranse operativamente
tódalas actividades e servizos de tódalas organizacións relacionadas coa
prevención, planiﬁcación, atención, asistencia técnica e profesional de
persoas, bens ou dereitos, para dispoñer dunha actuación rápida e eﬁcaz
dos servizos públicos e privados de emerxencias e de seguridade.
21. Crea-los “Consellos Territoriais de Seguridade”, formados polo conxunto de
concellos das diferentes áreas metropolitanas, urbanas e comarcais. Estes
consellos deseñarán e aplicarán os plans territoriais de seguridade, que non
teñen que ser nada máis que a adaptación do “Plano de Seguridade Pública
de Galicia” ás especiﬁcidades das diferentes entidades territoriais que
conforman Galicia.
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22. Corresponderá ó Alcalde a dirección dos Corpos de Policía Local e, no seu
caso, outras unidades policiais adscritas. A policía local será, no ámbito das
súas competencias, policía xudicial, e disporá dos medios materiais, humans
e de formación suﬁcientes.
23. Potencia-lo papel das Xuntas Locais de Seguridade, presididas polos
alcaldes, como órganos de coordenación executivos con competencias
preventivas e de planiﬁcación das actuacións dos corpos presentes no
territorio. Coordinarán ás diferentes administracións e recursos a nivel
local, elaborarán o correspondente Plano Local de Seguridade nos ámbitos
operativos de proximidade e de policía de barrio, e de prevención e loita
contra a pequena delincuencia.
24. Potencia-los Consellos Locais de Seguridade como foros de participación e
debate de propostas de políticas públicas e avaliación de programas.
25. Comunicar e coordenar tódalas policías locais coa Policía Galega, a traverso
do establecemento de bases de datos comúns e sistemas de comunicación
conxuntos que permitan garantizar dita coordenación.
26. Potenciar a creación de novos instrumentos de coordenación operativa,
autonómico e local, como os Servizos comúns de “Pronto Auxilio ou atención
ó Ciudadán”. Para incrementa-la eﬁcacia destes servizos, promoverase que
os vehículos dos diferentes Corpos policiais sexan dotados con localizadores
GPS.
27. Establece-los contratos locais, sociais e de seguridade, no marco da política
de soporte ós barrios con proxectos que desenvolverá o novo Goberno da
Xunta en coordenación coas autoridades locais.
28. Nas vilas e cidades, as Policías Municipais poderán asumir de forma integral
as funcións de Policía de Proximidade e dar resposta á delincuencia menor
e ás infraccións penais relacionadas con colectivos de risco como menores,
maiores e mulleres.
29. Establecer mecanismos regulares de coordinación entre os contratos locais,
sociais e de seguridade coa proposta de soporte ós barrios con proxectos.
30. Crear unidades especiais para protección medioambiental, etnográﬁca e
patrimonial no campo rural, e a unidade montada do Camiño.
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31. Favorece-la participación das organizacións veciñais e sociais nas políticas
de seguridade e convivencia cidadás.
32. Os socialistas reaﬁrmamos o noso compromiso prioritario coas víctimas do
delito e, por elo, as víctimas de violencia de xénero serán obxecto dun Plano
Integral de Asistencia.
33. Crearemos equipos policiais especializados na violencia de xenero,
conscientes de que é una auténtica necesidade na actual vida colectiva,
marcada por un longo rosario de avatares e circunstancias que son causa
importante de inquietude e de inseguridade para moitas mulleres.
34. Crearemos servizos especíﬁcos para a prevención, atención e inserción
social das mulleres víctimas do tráﬁco de explotación sexual, así coma dos
menores ó seu cargo.
35. Impulsaremo-la creación de Redes de Servizos de Asistencia ás Víctimas, en
colaboración cos Concellos, para xestionar o sistema de axudas e protección
ás víctimas de delitos.
36. Poñeremos en marcha medidas que garantan o cobro inmediato das
indemnizacións debidas ás víctimas de delitos económicos e ﬁnanceiros, e
impoñeremo-la auditoría das empresas de servizos ﬁnanceiros e medidas de
control sobre tales entidades.

Protección civil
Para os socialistas, o concepto de seguridade exténdese tamén á protección
fronte ós riscos inherentes ó medio no que os cidadáns se desenvolven: riscos
por catástrofes ou desastres naturais, climáticos, industriáis, etc. A seguridade
e a mobilización de recursos que se requiren para facer frente a emerxencias de
tipo ambiental esixen a creación dun verdadeiro Servizo Público de Protección
Civil.
Un Servizo Público de Protección Civil orientado ó estudo e a prevención
das situacións de risco colectivo, catástrofe extraordinaria ou calamidade
pública nas que poidan perigar a vida e integridade física das persoas e os bens,
tanto públicos como privados.
A salvagarda e a seguridade dos cidadáns no caso de emerxencias e
catástrofes, esixen unha aposta pola planiﬁcación en materia de protección civil
(nos concellos está a primeira resposta diante dunha situación de risco para a
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poboación) e pola mellora e tecniﬁcación dos servizos públicos de emerxencia,
atención e extinción de incendios .
Como consecuencia da implantación e funcionamento do servizo público
de teléfono único de emerxencia 112, é preciso realizar un plantexamento que
contribúa a otorgar unha participación máis activa ós municipios, tanto na
implantación e coordenación, como no funcionamento destos novos servizos de
atención á emerxencia.

Obxectivos
· Elaboración dos correspondentes Plans de Protección Civil, contemplando
os obxetivos de prevención de riscos que afecten ó conxunto de Galicia e
ós diversos concellos.
·

Prever unha organización eﬁcaz, en caso de emerxencia e risco para a
poboación, un desenvolvemento das accións encamiñadas á promoción
da autoprotección corporativa e cidadana, e a implantación de tódas
aquelas medidas que faciliten a minimización e control do risco de
emerxencia no concello.

·

Unha nova normativa en materia de protección civil, co obxectivo
de incrementa-las actuacións preventivas, deﬁnindo claramente a
participación dos concellos no desenvolvemento e funcionamento dos
servizos de protección civil.

·

Potencia-la participación cidadana e apoia-la creación de asociacións de
voluntarios coordenados por técnicos e profesionais na materia.

·

Incrementa-la cultura de protección civil e do voluntariado nas escolas e
institutos.

Medidas
1. Crearase a Axencia Galega de Protección Civil e Emerxencias, para
armonizar as accions de previsión, prevención, planiﬁcación, intervención
e rehabilitación necesaria e afrontar con éxito a acción coordinada
de toda-las Administracións en caso de risco grave, catástrofe ou
calamidade pública.Desta Axencia dependerá o Centro Coordenador de
Seguridade e Emergencias - 112
2. Levaranse a cabo os correspondentes Plans de Prevención de
Emerxencias e Catástrofes de aqueles riscos tecnolóxicos e naturais que
mais afecten a poboación, en colaboración coas Corporacións Locais e
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do Estado.
3. Posta en funcionamento dun Plano especíﬁco de Atención ó Peregrino
4. Impulsaranse as xestións necesarias para realiza-las campañas de
divulgación e a elaboración de guías dirixidas á poboación co obxecto
de minimiza-los riscos para tódala poboación civil, en especial, aquela de
alto risco (nenos, anciáns, discapacitados, etc.).
5. Impulsarase a deﬁnición da carreira técnica dos diversos profesionais,
a formación axeitada que deben ter e a súa imbricación na estrutura
administrativa da que dependen.
6. Planiﬁcación de plans especiais de formación en materia de protección
civil, dirixidos ós servizos municipais.
7. Impulsarase a armonización dos servizos de Prevención e Estinción de
incendios da Comunidade Autónoma, Deputacións e Concellos.
8. Potenciarase a deﬁnición da carreira profesional de bombeiro, coa
elaboración do Estatuto do Bombeiro profesional que recolla as
condicións de traballo, a formación e o resto de aspectos vinculados ó
exercicio da súa profesión.
9. Desenvolver en cooperación cos concellos e sindicatos un Plano Director
dos Servizos de Prevención e Extinción de Incendios e Salvamentos, que
promova a extensión territorial de Parques ben dotados, e eﬁcaces na
resposta diante situacións de emerxencia.
10. Reorganización e rediﬁnición dos parques comarcais e municipais contra
incendios, dos Grupos Municipais de Intervención Rápida, das brigadas
forestais. Impulso das políticas de consolidación e estabilidade no emprego.
11. Elaborar, dacordo cos concellos, novos protocolos de coordenación e
xestión de chamadas ó 112, co obxectivo ﬁnal de garantir un mellor servizo
ós cidadáns e convertilo efectivamente no teléfono único e común de
emerxencias da comunidade autónoma.
12. Colaboración coas agrupacións forestais públicas e privadas, e
comunidades de montes veciñais para a protección forestal, prevención
do lume e aproveitamentos sostibles dos recursos naturais.
13. Impulso e promoción da cultura do voluntariado de Protección Civil, en
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colaboración cos concellos, centros de ensino e demáis administracións
públicas.
14. Establecemento dunha rede de comunicacións de tecnoloxía avanzada
de última xeración para cubrir todo o territorio galego, que garanta a
transmisión de mensaxes e datos medioambientais, metereolóxicos,
ruidos, contaminación, hidrolóxicos, ....na prevención e atención diante
calquera tipo de emerxencia.

Seguridade vial
Outro dos eixos clave na política de seguridade do novo Goberno galego debera
se-la seguridade vial, e a asunción das competencias en materia de tráﬁco.
O PSdeG-PSOE, asume resoltamente o compromiso de dotar a Galicia dunha
política alternativa de seguridade vial, capaz de facer fronte ó grave problema
da sinistralidade e lograr un cambio rotundo de tendencia.
Son moitos os accidentes producidos cada ano, que provocan miles de
víctimas, moitos deles de morte, coas conseguintes traxedias familiares e
persoais. Os accidentes de tráﬁco son a primeira causa de mortalidade entre a
poboación de 5 a 35 anos. Nos últimos anos Galicia está a superar a porcentaxe
da media española en accidentes de tráﬁco e número de mortos, tanto referido
á poboación coma ó parque de vehículos.
En Galicia falla unha rede de dispositivos de rehabilitación física e sicolóxica
para as víctimas con secuelas graves, pasado o periodo de hospitalización, e
unha rede suﬁciente de reinserción sociolaboral para as víctimas de accidentes
de tráﬁco. As responsabilidades dos conductores non se teñen tratado
axeitadamente e na actualidade hai unha falla total de reﬂexión sobor deste
tema, entre tódolos responsables estatais e autonómicos.
Por outra banda as propias víctimas de accidentes de tráﬁco atópanse
nunha situación de auténtica indefensión diante dos conductores agresores
que levan vehículos a motor sen o correspondente seguro, ou sen a licencia
obrigatoria que lles habilita para a conducción.
Esta indefensión tamén é xurídica, xa que a víctima no ten unha información
axeitada sobre os procedementos xudiciais que hai que seguir no caso de
accidente, ademais dos perxuízos personais e socioeconómicos que provocan o
retraso dos procesos xudiciais, en relación ó cobro de posibles indemnizacións e/
ou percepcións de pensións de invalidez.Tódolos corpos galegos de emerxencia
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deberán ser unha ferramenta clave na asistencia e traslado urxente das víctimas
de accidentes de tráﬁco.
Con respecto á seguridade vial, os obxectivos do novo Goberno da Xunta
son claros e non resulta necesario que haxa demasiados: reducir a siniestralidade
a causa de accidentes de tráﬁco na rede viaria galega, que pode expresarse nos
termos de reducir, como mínimo, nun 50% o número de víctimas de accidentes
de tráﬁco antes do ano 2010, obxectivo tamén da Unión Europea.

Obxectivos
· Reduci-la sinistralidade causada polos accidentes de tráﬁco na rede
viaria galega.
·

Reducir, como mínimo, nun 50% o número de víctimas de accidentes de
tráﬁco antes do 2010.

·

Asumi-las competencias en materia de tráﬁco e seguridade vial.

Medidas
1. Negociar coa administración central a transferencia de competencias en
materia de tráﬁco e seguridade vial.
2. Crear o Plano Estratéxico de Seguridade Vial, para a reducción da
sinistralidade a causa de accidentes de tráﬁco na rede viaria galega, coa
ﬁn de reducir nun 50% o número de víctimas de accidentes de tráﬁco
antes do ano 2010 como é obxectivo da UE.
3. No camiño de reduci-la sinistralidade viaria teremos que actuar
nos distintos campos da educación e formación vial, investigación,
infraestruturas e servizos, campañas informativas, vixilancia e control, e
axuda ás víctimas dos accidentes de tráﬁco.
4. O Plano elaborarase coa participación efectiva de tódolos órganos
competentes, Administración Xeral do Estado, Xunta de Galicia,
Concellos, colectivos profesionais e outras entidades representativas
dos sectores interesados.
5. Asimesmo incorporará programas especíﬁcos adicados á prevención de
accidentes durante os ﬁns de semana e durante a conducción nocturna,
a prevención de conductas de risco, o abuso de alcohol e outras drogas.
6. Incrementar e difundir programas de educación e formación viarias para
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usuarios, con especial atención ós nenos e persoas maiores.
7. Creación dun Centro Universitario especializado en Seguridade Vial,
dotado dos recursos humáns e materiais necesarios .
8. Desenvolve-la investigación necesaria para a prevención de accidentes no
noso país coa participación dos diversos departamentos que interveñen
neste tema (Obras públicas, Sanidad, Interior, Xustiza, Presidencia,
universidades, etc.) e baixo a coordenación da autoridade autonómica
de tráﬁco.
9. Implanta-la educación vial nas distintas etapas do noso sistema
educativo.
10. Formación especializada e permanente do profesorado de seguridade
vial cunha formación común superior a través do Instituto Galego de
Tráﬁco e Seguridade Vial.
11. Ciclos formativos teórico-prácticos para conductores, para acadar unha
formación axeitada para unha utilización cívica da rede viaria.
12. Redeﬁnición e ampliación da rede asistencial do “Servizo de Emerxencias
Mèdicas - 061” para aumentar o parque de vehículos de asistencia
medicalizada (VAM), coa ﬁn de proporcionar apoio vital avanzado ás
persoas accidentadas
13. Mellora-lo despliegue de recursos de atención ás emerxencias médicas
para que, mediante los vehículos de atención medicalizada e outros
dispositivos de asistencia prehospitalaria, se poida dar axuda vital
avanzada en todo o territorio galego ás persoas que se atopen nunha
situación potencialmente crítica.
14. Incrementa-la dotación de recursos humáns e técnicos da autoridade
competente en tráﬁco para a promoción da prevención dos accidentes
de tráﬁco e a sensibilización en materia de seguridade pasiva.
15. Incrementaranse os créditos adicados a conservación e sinalización das
estradas, barreiras metálicas, elementos de balizamento, iluminación e
reparación de ﬁrmes.
16. Confeccionarase un mapa dos puntos perigosos nas estradas galegas e
TCA, tramos de concentracións de accidentes, con atención especial á
seguridade nos túneles.
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17. Promoverase a incorporación das tecnoloxias ITS (Sistemas Intelixentes
de Transporte) á seguridade nas estradas e a incorporación de
innovacións dirixidas a mellorar a seguridade dos vehículos, conductores,
pasaxeiros e peons.
18. Crear unha comisión parlamentaria permanente de seguridade vial e
mobilidade sostible, que recolla propostas, encargue informes sobre
competencias en materia de seguridade vial e promova a lexislación
pertinente, estudie e dea a coñece-lo impacto socioeconómico da
sinistralidade por accidentes de tráﬁco e propoña medidas para
erradicala.
19. Crear un fondo de axuda ás corporacións locais para que poidan actuar
con maior eﬁcacia na seguridade vial.
20. Impulsa-la acción da ﬁscalía de tráﬁco e dotala de recursos para que
poida desenvolve-la súa tarefa de forma territorializada e coa maior
eﬁcacia.
21. Crearemos os oportunos equipos multidisciplinares de axuda e asistencia
tanto psicolóxica como legal ás víctimas dos accidentes e ós familiares
que o precisen.
22. Establecer un sistema de axuda inmediata (anticipo de indemnizacións)
ás víctimas de accidentes de tráﬁco e/ou ás súas familias, que poida ser
xestionado con rapidez pola Oﬁcina Galega de Atención ás Víctimas.
23. Promover campañas para evitar que se consuma alcohol antes de
conducir. Campañas divulgativas permanentes .

Partido dos Socialistas de Galicia

353

