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A natureza do sector 
manufactureiro e as 
políticas aplicables
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O sector manufactureiro hai que 
consideralo de xeito amplo, entendendo 
a unidade de produción non só como 

a  propiamente 
dita, senón considerando tamén o 
proceso de produción ou servizos 

asociados á propia cadea de valor.
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TÁBOA 1.

SECTOR MANUFACTUREIRO: INDUSTRIA MANUFACTUREIRA E SERVIZOS AVANZADOS. 

INDUSTRIA  MANUFACTUREIRA

10 Industria da alimentación

11 Fabricación de bebidas

12 Industria do tabaco

13  Industria téxtil

14 Confección de roupa de vestir

15 Industria do coiro e do calzado

16 Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e espartaría

17 Industria do papel

20 Industria química

21 Fabricación de produtos farmacéuticos

22 Fabricación de produtos de caucho e plásticos

23 Fabricación doutros produtos minerais non metálicos

24 Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e ferroaliaxes

25 Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipamento

26 Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos

27 Fabricación de material e equipamento eléctrico

28 Fabricación de maquinaria e equipamento n.c.n

29 Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques

30 Fabricación doutro material de transporte

31 Fabricación de mobles

32 Outras industrias manufactureiras

33 Reparación e instalación de maquinaria e equipo

ACTIVIDADES PROFESIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS

69 Actividades xurídicas e de contabilidade

70 Actividades das sedes centrais; actividades de consultoría de xestión empresarial

71 Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría, ensaios e análises técnicas

72 Investigación e desenvolvemento

73 Publicidade e estudios de mercado

Fonte: Elaboración propia a partir de CNAE (2017)

Dende o ano 2008 desapareceron 
3,5 millóns de empregos na 
manufactura e a proporción deste 

subsector no PIB diminuíu ata o  

15,1 % no ano 2013 (afastándose do 
obxectivo proposto pola Comisión Europea).
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Fonte: Eurostat (2017a)

FIGURA 1.

EVOLUCIÓN DO PESO RELATIVO DAS RAMAS PRODUTIVAS DA INDUSTRIA MANUFACTUREIRA 
(CNAE 2009 10-33).
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A política industrial ten unha 

base horizontal, a cal actúa 

sobre o contorno económico sen 
discriminación sectorial, e unha 
aplicación sectorial (políticas verticais 
concretas).

Obxectivos da Política Industrial:
- Acelerar a adaptación a cambios 

estruturais.

- Fomentar un contorno favorable.

- Crear un clima de cooperación.

- Favorecer o aproveitamento 

industrial das políticas de I+D+i.
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A industria como base dun 
crecemento inclusivo

1.2
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Aqueles países cun maior peso 
industrial tenden a ser máis 
resistentes aos ciclos económicos, 

rexistrando unha menor destrución 
de emprego.



Fonte: Eurostat (2017a, 2017b)
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Os nove países europeos que 

superan no ano 2014 os 4.000 € 

de VEB industrial per cápita 

presentan un nivel de exportacións 

per cápita que supera á media do 

conxunto de países da UE-28. 

FIGURA 2.

RELACIÓN ENTRE O VEB INDUSTRIAL MANUFACTUREIRO (CNAE2009 10-33)  
E O DESEMPREGO 2014.
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Fonte: Eurostat (2017c, 2017d) e ICEX (2017a)
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O peso do VEB industrial en Galicia 

sufriu unha retracción do 2,4% 

(ata o 15%) no período 2008-2014, 

mentres que o Norte de Portugal 
incrementouno nun 0,6% (ata o 
21,5%) no mesmo período.

FIGURA 3.

RELACIÓN ENTRE O VEB INDUSTRIA MANUFACTUREIRA E EXPORTACIÓNS  
PER CÁPITA 2014 (CNAE2009 10-33).



Fonte: Eurostat (2017c)

FIGURA 4.

PESO RELATIVO DA INDUSTRIA MANUFACTUREIRA (CNAE2009 10-33)  
NO PERÍODO 2008-2014.
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Un sector manufactureiro 

forte presenta importantes efectos de 
arrastre sobre o conxunto da economía.  

En España, por cada euro de  VEB  
industrial xerado, o resto dos 
sectores xeran 1,61.  



Fonte: Eurostat (2017d)
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En termos de emprego, o 

multiplicador do VEB acada un 
valor superior a 1,40 por cada 

emprego directo creado na industria 

manufactureira.

FIGURA 5.

ESFORZO INVESTIDOR PRIVADO EN I+D+i NO ANO 2013.
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(1) Construción aeronáutica, Construción naval e Material ferroviario.

(2) Para o cálculo dos multiplicadores para o conxunto da industria descontáronse os efectos cruzados ou relacións que existen 
entre os propios sectores considerados de forma individual.

Fonte: PwC (2013)

 VALOR ENGADIDO BRUTO EMPREGO

 INDIRECTO INDUCIDO INDIRECTO INDUCIDO

Metalurxia 1,47 0,46 1,96 0,66

Produtos minerais non metálicos 1,20 0,47  1,15 0,53

Industria química e farmacéutica 0,89 0,47  1,21 0,76

Fabricación de produtos metálicos 0,91 0,52  0,61 0,42

Maquinaria e equipo mecánico 0,86 0,65  0,73 0,60

Equipo eléctrico, electrónico e óptico 1,15 0,77  0,88 0,65

Vehículos de motor 1,26 0,61  1,17 0,62

Material de transporte (1) 1,04 0,61  0,87 0,56

Alimentación 3,29 0,73  2,85 0,49

Bebidas e tabaco 2,43 0,66  2,93 0,78

Téxtil, confección, coiro e calzado 1,11 0,65  0,52 0,32

Madeira e cortiza 1,11 0,57  0,55 0,33

Caucho e materias plásticas 0,98 0,53  0,79 0,50

Industrias manufactureiras diversas 1,01 0,61  0,54 0,32

Total (2) 1,14 0,47 1,03 0,40

TÁBOA 2.

MULTIPLICADORES DO VEB E EMPREGO NA INDUSTRIA MANUFACTUREIRA EN ESPAÑA,  
ANO 2011.

“Os valores recollidos nos índices de 
competitividade rexional (ICR) e no 
índice europeo de innovación (IEI) 

amosan que os países europeos 
con maior nivel de innovación 
son os máis competitivos.”



POR UNHA ALIANZA NO SECTOR INDUSTRIAL GALEGO
O sector da industria manufactureira e servizos avanzados . 27

Fonte: Comisión Europea (2017a e 2017b)

FIGURA 6.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE REXIONAL E ÍNDICE EUROPEO DA INNOVACIÓN 2016.





MARCO DE

REFERENCIA
GLOBAL DA POLÍTICA
INDUSTRIAL NOS

DISTINTOS NIVEIS
ADMINISTRATIVOS





Marco de referencia 
global da política 
industrial nos distintos 
niveis administrativos

2

POR UNHA ALIANZA NO SECTOR INDUSTRIAL GALEGO
O sector da industria manufactureira e servizos avanzados . 31

-
-
-

-

-

-
-

-

-

Necesidade dunha acción política 
coordinada: 

A  
revelou e acentuou importantes 

diferenzas e graos de 
desenvolvemento entre as 

economías dos Estados membros 

e rexións da Unión Europea, 
e puxo de manifesto a estreita 

interdependencia entre as 
economías de todos eles.
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TÁBOA 3.

PRINCIPAL MARCO DE REFERENCIA ESTRATÉXICO DAS POLÍTICAS INDUSTRIAIS.

UNIÓN EUROPEA (basicamente 
orientacións da Comisión) ESPAÑA GALICIA

2010.- Estratexia Europa 2020
2010.- Plan Estratéxico de Galicia 
2010-2014. Horizonte 2020

 
“Unha política industrial integrada 
para a era da globalización: por a 
competitividade e a sostibilidade no 
punto de mira”

2011.- Lei 13/2011, do 16 de 
decembro, reguladora da política 
industrial de Galicia.

 
“Unha industria europea máis forte 
para o crecemento e a recuperación 
económica”

2013.- Axenda Dixital para España

 
“Por un renacemento industrial 
europeo”

2014.- Axenda para o 
fortalecemento do sector industrial 
en España.

2014.- Estratexia de Especialización 
Intelixente de Galicia 2014-2020 
(RIS3 Galicia)

2014.- CCMI/120  
“O regreso da industria á UE no marco 
da reindustrialización”

 
“Unha Estratexia para o mercado 
Único Dixital de Europa”

2015.- Industria conectada 4.0  
A transformación dixital da industria 
española.

2015.- Axenda de Competitividade 
Galicia Industria 4.0

“Dixitalización da industria europea. 
Aproveitar todas as vantaxes dun 
mercado único dixital”

2016.- Plan Estratéxico de Galicia 
2015-2020

2017.- Lei 5/2017, do 19 de outubro, 
de fomento da implantación de 
iniciativas empresariais en Galicia.

Fonte: Elaboración propia
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No ano 2010 a Unión Europea aprobou 
a “Estratexia 2020 - Unha estratexia 

para un crecemento intelixente, 
sostible e integrador”.

Ámbito comunitario

2.1
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TÁBOA 4.

OBXECTIVOS PRIORITARIOS DA ESTRATEXIA EUROPA 2020.

Investir un 3% do Produto Interior Bruto da UE en Investigación e Desenvolvemento

Situar as emisións de gases de efecto invernadoiro un 20% (ou incluso un 30% por debaixo dos niveis de 1990, xerar 

Reducir polo menos 20 millóns o número de persoas en risco de pobreza ou exclusión social 

Reducir as taxas de abandono escolar por debaixo do 10% e lograr que polo menos un 40% das persoas de 30 a 34 
anos terminen estudos superiores 

Garantir o emprego ao 75% das persoas de 20 a 64 anos 

Fonte: Comisión Europea (2010a)

A Comisión Europea elaborou en 2012 

a comunicación “Unha industria 
máis forte para o crecemento 
e a recuperación económica” 
por mor do impacto negativo da crise  
en varios Estados membros.



-
-
-

-
-
-

-

POR UNHA ALIANZA NO SECTOR INDUSTRIAL GALEGO
O sector da industria manufactureira e servizos avanzados . 35

TÁBOA 5.

PIARES E LIÑAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS DUNHA POLÍTICA INDUSTRIAL REFORZADA.

P.1.- Facilitar o investimento en novas tecnoloxías e innovación

Mercados para as tecnoloxías avanzadas de fabricación con vistas a unha produción limpa;

Mercados para as tecnoloxías facilitadoras esenciais;

Mercados de bioprodutos;

Política industrial sostible, construción e materias primas

Vehículos limpos;

Redes intelixentes.

P.2.- Acceso aos mercados

Mellorar o mercado interior de mercadorías;

Fomentar o emprendemento para que o mercado interior sexa máis dinámico;

Mercado interior de tecnoloxía, patente unitaria e protección dos dereitos de propiedade intelectual;

Mercados internacionais.

Axudas do sector público para facilitar o acceso ao capital ás empresas;

Acceso aos mercados de capitais.

P.4.- Papel crucial do capital humano

Reto da creación de emprego;

Investimento en capacidades de formación para acompañar os cambios estruturais;

Anticipación das necesidades en emprego e en capacidades de xestión da reestruturación das empresas.

Fonte: Comisión Europea (2012)

No 2014, a Comisión Europea 

presentou a súa comunicación “Por 
un renacemento industrial 
europeo”. Esta incide en que a 
interacción da industria co resto do 
entramado económico vai máis alá 
do propio proceso de fabricación 
das manufacturas, resaltando que as 
actividades industriais se integran en 
cadeas de produción cada vez máis 
complexas.
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M.1.- Un marco único para a coordinación das iniciativas para dixitalizar a industria.

M.2.- Investimento conxunto no fomento de capacidades de innovación dixital de Europa.

Promover a innovación dixital en todos os sectores: centros de innovación dixital; asociacións para o liderado  
nas cadeas de valor e as plataformas das tecnoloxías dixitais.

Normalizació

M.3.- Ofrecer as condicións adecuadas no marco regulamentario.

M.4.- Un capital humano preparado para a transformación dixital coas competencias necesarias ao efecto.

Fonte: Comisión Europea (2016a)

TÁBOA 6.

DIXITALIZACIÓN DA INDUSTRIA EUROPEA. MEDIDAS PARA FORTALECER O PIAR INDUSTRIAL 
E DE INNOVACIÓN.

Dado que a industria manufactureira e 
a súa interacción cos servizos é clave na 
recuperación das economías europeas, 
cómpre facer mención á comunicación 
do ano 2016 “Dixitalización da 
industria europea. Aproveitar 
todas as vantaxes dun mercado 
único dixital”.
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Ámbito estatal

2.2
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A “Axenda para o 
fortalecemento do sector 
industrial en España” e a 
“Industria conectada 4.0: a 
transformación dixital da 
industria española” son os 
vixentes marcos de referencia a nivel 
estatal en canto a política industrial.
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L.1.- Estimular a demanda de bens industriais con efecto multiplicador na economía

Impulsar plans de renovación do parque automobilístico

Potenciar o investimento en sectores industriais de alta tecnoloxía que orixinan importantes retornos  
económicos (exemplo: industria do Espazo)

Lanzamento de campañas para a posta en valor dos produtos industriais de España

Recoñecemento de empresas e produtos nacionais con elevados estándares de calidade

L.2.- Mellorar a competitividade dos factores produtivos clave

Redución dos custos do transporte

Mellora das redes e conexións estatais e europeas

L.3.- Garantir un subministro enerxético estable, competitivo e sostible dentro da UE

Impulso do Mercado Interior no ámbito enerxético, avanzando cara a consecución de infraestruturas integradas  
a nivel comunitario

Favorecer a exploración e explotación do gas natural non convencional e outras fontes de enerxía

TÁBOA 7.

AXENDA PARA O FORTALECEMENTO DO SECTOR INDUSTRIAL EN ESPAÑA. LIÑAS DE 
ACTUACIÓN E MEDIDAS PRIORITARIAS.

Fonte: MIEyT (2015a)

ÁMBITO ESTATAL ÁMBITO INTERNACIONAL
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español

9

Apoiar a inter-
nacionalización 
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industriais e 

 
de mercados

10

Orientar a 
capacidade de 

España á defensa 
dos seus intereses 

industriais

5

6    Apoiar o crecemento e profesionalización das PEMEs españolas

7    Adaptar o modelo educativo ás necesidades das empresas

8 

FIGURA 7.

AXENDA PARA O FORTALECEMENTO DO SECTOR INDUSTRIAL EN ESPAÑA.  
LIÑAS DE ACTUACIÓN.
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L.4.- Reforzar a estabilidade e uniformidade do marco regulamentario español

Avanzar no desenvolvemento e implantación do previsto na Lei de Unidade de Mercado en relación coa  
eliminación de duplicidades na xestión administrativa, así como na dispersión de competencias entre distintos 
organismos, para atender distintos aspectos da mesma actividade industrial;

Coordinar a regulamentación en materia de seguridade industrial para impulsar a uniformidade normativa en  
todo o territorio estatal;

Establecer a obriga de avaliar o impacto da normativa que maior incidencia ten sobre a actividade industrial,  

Avanzar no control da morosidade nos prazos de pago establecendo a obriga, no seu caso, de auditar os  
devanditos prazos ou con medidas que dean prioridade ás empresas non morosas.

Reforzar os pro  

Apoiar a innovación nas empresas farmacéuticas a través de programas de incentivos;

Apoiar a creación de empresas de base tecnolóxica.

L.6.- Apoiar o crecemento e profesionalización das PeMEs españolas

Promover as decisións empresariais que impliquen gañar tamaño, traballando xunto aos sectores para  
incentivar de forma natural o incremento do seu tamaño medio;

Estudar a posibilidade de establecer outros mecanismos de compensación de débedas coas Administracións.

L.7.- Adaptar o modelo educativo ás necesidades das empresas

Reforma, promoción e desenvolvemento do sistema integrado de Formación Profesional, adecuándoo ás  
necesidades do tecido produtivo;

Reforma do sistema de FP para o emprego, promovendo unha maior adaptabilidade do mesmo ás necesidades do 
mercado de traballo.

Reforma do marco xurídico para desenvolver o mercado de capital risco harmonizándoo coa lexislación comunitaria;

Potenciar os instrumentos de capital risco existentes e desenvolver outros novos;

autónomos e dos Fondos do BEI postos á súa disposición;

Reforma do sistema de garantías inmobiliarias;

Maximizar a participación de España na iniciativa PeME da UE;

Gravar as accións para o emprendemento (stock options) para PeMEs no momento da súa transmisión tributando  
por ganancias de capital.

Establecer mecanismos que permitan a empresas industriais acadar referencias nacionais para os seus produtos  
e/ou servizos, facilitando a súa saída ao exterior;

Reforzar o posicionamento de España como sede de empresas multinacionais;

Impulsar o labor diplomático cara a oportunidades comerciais nos distintos países, sistematizando unha  
información permanente e sectorializada de oportunidades para a implantación da industria neses países e  
para posicionarse con maior antelación ás oportunidades exportadoras de servizos e produtos;

 
da expedición dos visados e das autorizacións, favorecendo a mobilidade internacional.

Medidas de vixilancia de mercado no control de importacións e defensa dos nosos produtos.

Fonte: MIEyT (2015a)
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Fonte: MIEyT (2015b)

TÁBOA 8.

INDUSTRIA CONECTADA 4.0: A TRANSFORMACIÓN DIXITAL DA INDUSTRIA ESPAÑOLA.  
LIÑAS DE ACTUACIÓN E ÁREAS ESTRATÉXICAS.

LIÑAS DE ACTUACIÓN ÁREAS ESTRATÉXICAS

Garantir o coñecemento e desenvolvemento de 
competencias da industria 4.0

Concienciación e comunicación 

Formación académica e laboral

Colaboración multidisciplinar Contornos e plataformas colaborativos

Impulso ao desenvolvemento da oferta de habilitadores 
dixitais 

Fomentar o desenvolvemento de habilitadores dixitais 

Apoio a empresas tecnolóxicas 

Promover actuacións adecuadas para a posta en marcha 
da industria 4.0

Apoio á adopción da Industria 4.0 pola industria 

Marco regulatorio e estandarización 

Proxectos da Industria 4.0

“Industria conectada 4.0 presenta un 

triplo obxectivo: (i) incrementar 
o valor engadido e o 
emprego no sector industrial, 
(ii) desenvolver a oferta 
local de solucións dixitais, 
(iii) desenvolver pancas 
competitivas diferenciais para 
favorecer a industria española e impulsar 
as súas exportacións”
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“Plan Estratéxico de Galicia 
2010-2014. Horizonte 2020”
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Ámbito autonómico

2.3
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FIGURA 8.

FACTORES DE DESENVOLVEMENTO DO NOVO MODELO ECONÓMICO.

Fonte: Xunta de Galicia (2010)
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2.3.1. 
RIS3 Estratexia de  
Especialización de Galicia
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A “Estratexia de 
Especialización de Galicia 
(RIS3 Galicia)” para o período 
2014-2020 establece 3 RETOS:

1. Novo modelo de xestión dos 
recursos naturais e culturais 
baseado na innovación.

2. Novo modelo industrial 
sustentado na competitividade  
e o coñecemento.

3. Novo modelo de vida  
sustentable cimentado no 
envellecemento activo da 
poboación.
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Fonte: Xunta de Galicia (2014)

TÁBOA 9.

RIS3. “NOVO MODELO INDUSTRIAL SUSTENTADO NA COMPETITIVIDADE E O COÑECEMENTO”. 
PRIORIDADES.

facilitadoras esenciais (TFE), orientado ao fornecemento de novos procesos e produtos de alto valor engadido que 
permitan explorar novos mercados baseados na hibridación, no coñecemento e na tecnoloxía.

Competitividade do sector industrial.

 Potenciar a competitividade do sector industrial galego a través da optimización de procesos produtivos baixo o 

medioambiental na industria.

Economía do coñecemento: TIC e TFE.

 Impulso das TICs como sector tractor da economía do coñecemento en Galicia, ao igual que outras TFEs. 

Dos catro programas cos que se 

desenvolve a Estratexia RIS3, o 

PeME Innova e o  

concentran o 74% das axudas.
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2.3.2. 
Axenda da Competitividade  
Galicia Industria 4.0

-

Axenda 
da Competitividade Galicia Industria 4.0”

-
-

-

-

A “Axenda da Competitividade 
Galicia Industria 4.0” constitúe o 
Plan Director da Industria de Galicia para 
o período 2015-2020. Preténdese acadar 
o obxectivo fundamental do fomento da 
competitividade das empresas galegas  
nun mercado global mediante os  
seguintes programas:

1. Factores territoriais de competitividade

2. Reforzo das persoas e organizacións

3. Capitalización e crecemento empresarial

4. Innovación e mercados

5. Internacionalización

Fonte: Xunta de Galicia (2015a)

PROGRAMAS DE IMPULSO OBXECTIVO DO PROGRAMA

Factores territoriais de 
competitividade

Promover un entorno favorable ao desenvolvemento da actividade industrial, para  
o que recolle as medidas que a Administración pública debe tomar.

Reforzo das persoas e 
organizacións

Apoiar a transformación empresarial para basear o seu funcionamento 
na observación e adaptación sistémica ao entorno, a visión estratéxica, 
desenvolvemento de competencias do capital humano e excelencia organizativa.

Capitalización e crecemento 
empresarial

Contribuír ao fortalecemento das empresas para acadar un maior crecemento 

Innovación e mercados
Desenvolver actuacións estratéxicas destinadas ao fortalecemento do Sistema 
galego de Innovación no seu conxunto. Deste xeito, unha adecuada articulación 

Internacionalización
Lograr que as empresas incorporen estratexias de internacionalización no seu 

asesoramento e servizos de apoio.

TÁBOA 10.

GALICIA INDUSTRIA 4.0.- AXENDA DA COMPETITIVIDADE. PROGRAMAS DE IMPULSO.
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Fonte: Xunta de Galicia (2015a)

FIGURA 9.

“GALICIA INDUSTRIA 4.0- AXENDA DE COMPETITIVIDADE”. ENFOQUES ESTRATÉXICOS.

-

-

-
-

-

-
-

-

FACTORES TERRITORIAIS  
DE COMPETITIVIDADE

TIC

Enerxía

Solo industrial

Infraestruturas e loxística

Formación Dual

Normativa

MERCADOS- 
INTERNACIONALIZACIÓN

Mercados de alto potencial

Acceso a novos clientes

Lobbies empresariais e 
institucionais

Atracción de investimento do 
exterior

Consolidación no exterior da 
imaxe de marca

PERSOAS-ORGANIZACIÓN

Formación, información e 
difusión

Profesionalización das PEMEs

Emprendimento

Novos modelos de negocio

Cooperación

CAPITALIZACIÓN E CRECEMENTO

Adecuación do nivel de 
fondos propios

Adecuación da estrutura do 

Dimensión Empresarial

Cadea de valor integral e 
Hibridación intersectorial

Sostibilidade
INNOVACIÓN

PEMEs innovadoras

Atracción de investimento 
privado ao S.G. de 
Innovación

Trasferencia de investigación 
ao mercado

Creación de oportunidades 
para o talento investigador

Sector TIC

· P
RO

GR
AM

AS DE IMPULSO · ENFO
Q

UES ESTRATÉXICOS E MED
ID

AS
 



POR UNHA ALIANZA NO SECTOR INDUSTRIAL GALEGO
O sector da industria manufactureira e servizos avanzados . 47

2.3.3. 
Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020

-

-

-

-
-
-

O “Plan Estratéxico de 
Galicia 2015-2020”
as distintas estratexias iniciadas 

anteriormente. Procura impulsar 
o crecemento económico de 
Galicia e modernizar e promover a 
cohesión social e territorial.

Fonte: Xunta de Galicia (2015b)

FIGURA 10.

PLAN ESTRATÉXICO DE GALICIA 2015-2020. ARQUITECTURA.

OBXECTIVO  
TRANSVERSAL 1

Impulso da cultura da 
innovación

OBXECTIVO 
TRANSVERSAL 2

Fomento do 
emprendedurismo, a 
industrialización e da 
internacionalización

OBXECTIVO 
TRANSVERSAL 3

Dinamización 

OBXECTIVO 
TRANSVERSAL 4

Cohesión territorial e 
 

no medio rural

EIXE 1 EMPREGABILIDADE E CRECIMENTO INTELIXENTE

EIXE 2 BENESTAR DAS PERSOAS E AS FAMILIAS E COHESIÓN SOCIAL

EIXE 3 CRECEMENTO SUSTENTABLE, TERRITORIO, MAR, AGRICULTURA, GANDERÍA E MONTES

EIXE 4 SOCIEDADE DIXITAL, LINGUA, CULTURA E REFORZO DO PESO DE GALICIA NO SEU ENTORNO

EIXE INSTRUMENTAL: ADMINISTRACIÓN MODERNA, EFICIENTE E DE CALIDADE

PRINCIPIOS HORIZONTAIS

Gobernanza e asociación

 
 

Promoción da igualdade 
entre homes e mulleres e no 

discriminación

Desenvolvemento sustentable
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Fonte: Xunta de Galicia (2015b)

TÁBOA 11.

PLAN ESTRATÉXICO DE GALICIA 2015-2020. EIXES E PRIORIDADES DE ACTUACIÓN.

Eixe 1: Empregabilidade e crecemento intelixente.

 
 virtuoso da innovación para o crecemento.

PA 1.2 Fomento da actividade empresarial e comercial, impulso da competitividade e internacionalización   
 das empresas e autónomos, apoio á artesanía, regulación sectorial e protección da competencia.

PA 1.3 Aumento da empregabilidade e produtividade dos traballadoras e traballadores de Galicia a través da  
 formación e innovación constante.

PA 1.4 Completar Galicia no que atinxe a infraestruturas básicas. Dar un novo pulso ás políticas de   
 rehabilitación e conservación da vivenda.

PA 1.5 Consolidar un sistema educativo que minimice o fracaso escolar e se aliñe en resultados coas rexións  
 líderes de Europa en todos os niveis e impulsar o SUG cara á excelencia.

Eixe 2: Benestar das persoas e as familias e cohesión social.

PA 2.1 Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos de vida  
 saudables.

PA 2.2 Desenvolvemento do sistema de servizos sociais de atención ás persoas maiores e dependentes.

PA 2.3 Mellora dos servizos sociais a familias e á infancia, apoio á conciliación e á promoción da igualdade,  
 servizos e axudas complementarios da educación e políticas de xuventude e cooperación.

PA 2.4 Deseño dunha estratexia de integración social que mellore o benestar da cidadanía, axude ás persoas  
 máis desfavorecidas a retornar o máis axiña posible a situacións socioeconómicas aceptables e que   
 fomente a igualdade de xénero.

PA 2.5 Garantir o acceso a unha vivenda digna en réxime de propiedade ou aluguer axeitada ás posibilidades  
 de cada familia.

Eixe 3: Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandería e montes.

 
 poboación ao medio rural.

 
 dunha economía baixa en carbono.

PA 3.3 Potenciación do turismo en Galicia a partir dun medio ambiente e cultura privilexiados

PA 3.4 Conservación da natureza, ordenación do territorio e da paisaxe e cohesión territorial.

PA 3.5 Pechar un modelo de tratamento de residuos e un modelo de ciclo de auga líder en Europa.

Eixe 4: Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno.

PA 4.1 Desenvolvemento da economía dixital. Apoio á industria cultural e de medios como unha fonte de  
 riqueza e impulso ao desenvolvemento da sociedade da información.

PA 4.2 Conservación e promoción da riqueza cultural de Galicia.

 
 a Eurorrexión e o resto do Estado.

PA 5.1 Función pública profesional, motivada e orientada ao servizo público.
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-
-

Fonte: Xunta de Galicia (2015b)

FIGURA 11.

RETOS DO PLAN ESTRATÉXICO DE GALICIA (PEG) 2015-2020.
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