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I. ESTRUTURA ORGÁNICA E COMPETENCIAS
 

I.1. eSTRuTuRA ORGÁNICA
 

O Decreto 58/2022, do 15 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta 
de Galicia, foi aprobado tendo en conta os criterios de eficacia e economía que deben inspirar a 
actuación e a organización administrativa. 

De acordo con estes criterios, foron aprobados os decretos 72/2022 e 73/2022, do 25 de 
maio, polos que se establecen os órganos superiores e de dirección dependentes da Presidencia 
da Xunta de Galicia, e a estrutura orgánica das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de 
Galicia, respectivamente, obedecendo aos postulados de racionalización, coordinación das dis-
tintas unidades administrativas, calidade na prestación de servizos públicos e mellora continua. 

O Decreto 117/2022, do 23 de xuño, establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia 
Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e supón un marco de estabilidade con 
respecto á estrutura da anterior Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e 
Turismo, fixada polo Decreto 214/2020, do 3 de decembro, dado o bo funcionamento e os re-
sultados acadados por esta. Non obstante, cómpre proceder á súa actualización. Así, delimítanse 
as competencias da Vicepresidencia Segunda para adaptar a súa configuración á nova estrutura 
orgánica da Xunta de Galicia.

Deste xeito, suprímense da agora Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, 
Xustiza e Deportes a Asesoría Xurídica Xeral e as competencias relativas a turismo e incorpóran-
se as referidas a Deportes. Igualmente, reordénanse as competencias da Secretaria Xeral Técnica, 
en consonancia co disposto na disposición adicional cuarta do Decreto 72/2022, do 25 de maio, 
polo que se establecen os órganos superiores e de dirección dependentes da Presidencia da 
Xunta de Galicia. 

A Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, baixo a supe-
rior dirección da persoa titular, contará para o exercicio das súas funcións coa seguinte estrutura 
orgánica: 

a) A Secretaría Xeral Técnica. 

b) A Secretaría Xeral para o Deporte. 

c) A Dirección Xeral de Xustiza.

d) A Dirección Xeral de Administración Local. 

e) A Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias. 

f) A Dirección Xeral de Emerxencias e Interior. 

g) A Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea.
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As delegacións territoriais da Xunta de Galicia quedan adscritas organicamente á Vicepresi-
dencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, e exercerán as competencias 
previstas no artigo 7 do Decreto 245/2009, do 30 de abril, polo que se regulan as delegacións 
territoriais da Xunta de Galicia, así como aqueloutras previstas na normativa aplicable. 

Na orde funcional dependerán das directrices, instrucións ou criterios que emanen dos 
diversos órganos superiores das consellerías que correspondan por razón das distintas compe-
tencias materiais. 

As secretarías territoriais, con nivel orgánico de subdirección xeral, dependen orgánica e 
funcionalmente da persoa titular da delegación territorial e exercerán as seguintes funcións: 

a) O apoio e o asesoramento á persoa titular da delegación territorial no exercicio das 
súas competencias. 

b) A suplencia da persoa titular da delegación territorial en caso de vacante, enfermidade 
ou ausencia, así como como nos casos en que fose declarada a súa abstención ou re-
cusación. 

c) A xestión e a coordinación dos servizos de automobilismo provinciais e do persoal ads-
crito a eles, así como a utilización das súas dependencias e garaxes. 

d) Cantas outras competencias lle sexan atribuídas ou delegadas. 
 

Así mesmo, quedan adscritos á Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xus-
tiza e Deportes, o Instituto de Medicina Legal de Galicia, órgano técnico ao servizo da Adminis-
tración de xustiza, creado polo Decreto 119/2005, do 6 de maio, e os órganos colexiados que 
se establecen no artigo 3.3 do Decreto 117/2022, do 23 de xuño.

Finalmente, quedan adscritas á Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xusti-
za e Deportes as seguintes entidades: 

a) A Academia Galega de Seguridade Pública, que se axustará nos seus fins, estrutura e 
funcionamento ao disposto na Lei 1/2007, do 15 de xaneiro, da Academia Galega de 
Seguridade Pública, e demais normas de aplicación. 

b) A Axencia Galega de Emerxencias, que se axustará nos seus fins, estrutura e funciona-
mento ao disposto na Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia, e demais 
normas de aplicación.

 

I.2. COMPeTeNCIAS
 

A Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, configurada 
como órgano de apoio e asistencia á Presidencia, é o departamento da Xunta de Galicia ao cal lle 
corresponden a elaboración, a proposta e a execución da política do Goberno galego en materia 
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de xustiza, administración local, relacións institucionais e parlamentarias, emerxencias e interior, 
relacións exteriores e coa Unión Europea e deportes, que exercerá no nivel de desenvolvemen-
to que se indica no Decreto 117/2022, do 23 de xuño, para cada un dos órganos que integran 
este departamento.

 

I.2.1. DA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, 
XUSTIZA E DEPORTES
 

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA

A Secretaría Xeral Técnica exercerá as competencias e funcións establecidas polo orde-
namento xurídico vixente en relación coas diferentes unidades e servizos en que se estrutura a 
consellería, así como aqueloutras que lle sexan delegadas ou encomendadas pola persoa titular 
da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. 

Correspóndenlle, en particular: 

a) A asistencia técnica, o apoio e asesoramento á persoa titular da Vicepresidencia Segunda 
e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. 

b) As funcións de réxime interior e os asuntos xerais da Vicepresidencia Segunda e Con-
sellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. 

c) A vicepresidencia da Comisión de Secretarios Xerais, de conformidade co establecido 
na disposición adicional cuarta do Decreto 72/2022, do 25 de maio, polo que se esta-
blecen os órganos superiores e de dirección dependentes da Presidencia da Xunta de 
Galicia. 

 

Ademais do anterior e xunto co desenvolvemento de competencias de carácter xenérico, 
asume a xestión, entre outras, das seguintes materias:

a) A dirección, a coordinación e o control das oficinas de asistencia en materia de rexis-
tro e atención á cidadanía, así como das demais oficinas de rexistro da Administración 
autonómica e das entidades locais galegas vinculadas ao Sistema de interconexión de 
rexistros (SIR).

b) A xestión e o mantemento do Rexistro Electrónico de Apoderamentos, así como a 
coordinación co Rexistro Electrónico de Apoderamentos da Administración xeral do 
Estado e demais administracións públicas. 

c) A recepción, a dixitalización e o envío aos órganos competentes dos documentos pre-
sentados nas oficinas de Rexistro e Atención á cidadanía.
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d) A xestión de asuntos relativos ás asociacións, fundacións de interese galego, colexios 
profesionais e academias de Galicia. 

e) A tramitación das respostas aos requirimentos e peticións formulados á Vicepresidencia 
Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes polos xulgados, tribunais, o 
Defensor do Pobo, o Valedor do Pobo, a cidadanía e outros órganos e institucións. 

f) A xestión dos expedientes de contratación administrativa. 

g) A xestión dos asuntos relativos aos proxectos e actuacións da Vicepresidencia Segunda 
e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes financiados ou susceptibles de ser 
financiados con fondos europeos. 

h) O impulso, a coordinación e a xestión das actuacións de carácter transversal que lle 
poidan afectar á Xunta de Galicia. 

i) A xestión de infraestruturas administrativas.

j) A avaliación, a implantación e a planificación en materia de prevención de riscos laborais. 

k) A coordinación dos servizos que a Xunta de Galicia lle encomende para a xestión da 
prevención e asistencia en materia de accidentes de traballo e enfermidades profesio-
nais. 

l) O seguimento e a supervisión das obras e proxectos de competencia da consellería. 

m) A dirección do Parque Móbil da Xunta de Galicia e a coordinación dos parques secto-
riais pertencentes a outras consellerías. 

n) A coordinación da asistencia médica facultativa ao persoal dos servizos centrais.

 

SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE

A Secretaría Xeral para o Deporte exercerá as competencias e funcións en materia de de-
portes, entre elas as seguintes:

a) O deseño, a programación, o desenvolvemento e a execución da política deportiva de 
Galicia.

b) A promoción e a difusión da actividade física e do deporte, con especial atención á pro-
moción da igualdade entre homes e mulleres, actuando, se é o caso, en colaboración 
con outras administracións e entidades públicas e privadas.

c) O apoio e a promoción das asociacións deportivas, sempre que o seu ámbito de actua-
ción non exceda o propio da comunidade autónoma.

d) O estudo e a planificación das liñas de actuación no ámbito das infraestruturas depor-
tivas.

e) A promoción e a execución de infraestruturas de titularidade municipal mediante con-
venios de colaboración coas administracións locais. A colaboración coas administracións 
locais e coas entidades deportivas a través de axudas e subvencións nos ámbitos das 
infraestruturas e da adquisición de equipamentos.
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f) En relación cos centros, tanto propios como dependentes doutas entidades, corres-
ponderalle coordinar e supervisar o seu funcionamento e prestarlles a asistencia técnica 
necesaria para o correcto desenvolvemento da súa actividade.

g) g) A xestión das prestacións e programas en materias propias das Secretaría Xeral, así 
como a realización de todas aquelas accións encamiñadas á mellora da actividade física 
e deportiva e da infraestrutura deportiva galega. 

h) A promoción e a difusión do deporte galego nos ámbitos supraautonómicos.

i) Aqueloutras que lle atribúa a normativa vixente.
 

Ademais do anterior, asume, entre outras, as seguintes funcións:

 - A coordinación e a asistencia técnica dos centros e instalacións deportivas para o co-
rrecto desenvolvemento da súa actividade.

 - O seguimento da creación e custodia do Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia 
e a elaboración do Plan xeral de instalacións e equipamentos deportivos. 

 - A tramitación, a concesión e a xestión das axudas e subvencións a entidades públicas ou 
privadas para a construción ou reparación de infraestruturas deportivas ou adquisición 
de equipamentos deportivos. 

 - A tramitación e a execución de convenios que permitan a execución das liñas de actua-
ción da Secretaría Xeral.

 - A elaboración, o deseño e a execución dos plans de tecnificación deportiva e alto nivel.

 - A elaboración de plans e programas relacionados co ámbito deportivo non competitivo, 
especialmente relativos á promoción da actividade física no conxunto da sociedade e ao 
desenvolvemento das funcionalidades económica, social e educativa do deporte.

 - A xestión dos centros de tecnificación deportiva da Xunta de Galicia e a súa coordina-
ción coas federacións deportivas e outras entidades para a súa utilización.

 - A tramitación da axuda á Fundación Deporte Galego.

 - A coordinación e a supervisión da función da Escola Galega do Deporte.

 - A elaboración dos plans e programas relacionados co deporte en idade escolar, particu-
larmente con relación ao programa Xogade.

 - As actuacións relativas ao desenvolvemento do alto nivel deportivo, do alto rendemen-
to deportivo e do rendemento deportivo de base, en especial no ámbito do recoñece-
mento da condición de alto nivel, alto rendemento e rendemento deportivo de base e 
dos núcleos de adestramento especializado. 

 - A realización e a análise de auditorías financeiras e operativas ou de xestión ás federa-
cións deportivas galegas. 

 - O Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia, asumindo as tarefas derivadas da Lei 
3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia e do Decreto 85/2014, do 3 de xullo, polo 
que se aproba o Regulamento do Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia. 
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 - Exercer as funcións de secretario do Comité Galego de Xustiza Deportiva.

 - Levar o seguimento xurídico dos procesos electorais das federacións deportivas. 

 

DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA

Correspóndelle á Dirección Xeral de Xustiza exercer as competencias atribuídas á Xunta 
de Galicia estatutariamente ou por transferencia, relativas á promoción e ao desenvolvemento 
do dereito civil especial, promoción do galego no ámbito da xustiza, propostas de demarcación 
e planta xudicial, notarial e rexistral, acceso dos cidadáns á xustiza en igualdade de oportunidades 
a través do sistema de asistencia xurídica gratuíta, as relacións co Poder Xudicial e demais institu-
cións relacionadas coa xustiza, así como as facultades organizativas e de xestión de medios que 
configuran a denominada administración da Administración de xustiza.

O artigo 20 do Estatuto de Autonomía de Galicia (Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril) re-
colle unha cláusula subrogatoria que fai relación ao que a sentenza do Tribunal Constitucional 
56/1990, do 29 de marzo, denomina “administración da Administración de xustiza”, concreta-
mente referíndose ao exercicio de todas as facultades que as leis orgánicas do Poder Xudicial 
e do Consello Xeral do Poder Xudicial atribúen ao Goberno do Estado en relación coa Admi-
nistración de xustiza. Ao abeiro desta cláusula estatutaria apróbase o Real Decreto 2166/1994, 
do 4 de novembro, sobre traspaso de funcións en materia de provisión de medios materiais e 
económicos para o funcionamento da Administración de xustiza (funcións asumidas a través do 
Decreto 394/1994, do 29 de decembro), o Real decreto 2397/1996, do 22 de novembro, sobre 
traspaso de funcións e servizos en materia de medios persoais ao servizo da Administración de 
xustiza (funcións asumidas a través do Decreto 438/1996, do 20 de decembro), e o Real decreto 
233/1998, do 16 de febreiro sobre traspaso das competencias equivalentes relativas ás fiscalías 
de Galicia e os institutos de medicina legal (funcións asumidas a través do Decreto 82/1998, 
do 5 de marzo), que completan o proceso de transferencia de medios en materia de xustiza á 
Comunidade Autónoma de Galicia. O marco das competencias da comunidade autónoma nesta 
materia resultan da relación das anteditas normas coas previsións da Lei orgánica 19/2003, do 23 
de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 6/1985 do Poder Xudicial, que supuxo unha 
significativa ampliación de competencias da comunidade autónoma en materia de xustiza.

En fin, o feixe de facultades e potestades comprendidas no ámbito da actuación da Direc-
ción Xeral de Xustiza poden resumirse en:

 - Dotación de medios de soporte da Administración de xustiza, incluíndo recursos huma-
nos así como medios económicos (pagamento de valoracións e peritaxes, transportes e 
indemnizacións por razóns de servizo) e materiais (parque inmobiliario, mobiliario, ins-
trumental, material e outros subministros) dos xulgados, tribunais, fiscalías, rexistros civís, 
instituto de medicina legal e demais servizos da Administración de xustiza en Galicia. 
Neste ámbito, e en virtude do disposto na Lei orgánica 4/2014, do 11 de xullo, comple-
mentaria da Lei de racionalización do sector público e outras medidas de reforma admi-
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nistrativa, pola que se modifica a Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, 
transfírense á comunidade autónoma a xestión da xubilación do persoal funcionario ao 
servizo da Administración de xustiza con destino en Galicia, competencia reservada ata 
ese momento ao Ministerio de Xustiza.

 - Xestión do sistema de asistencia xurídica gratuíta no relativo á regulamentación admi-
nistrativa, recoñecemento das prestacións aos cidadáns beneficiarios e indemnización 
económica á avogacía e a procura polos servizos profesionais.

 - Deseño do modelo de implantación da nova organización da Administración de xustiza 
e das relacións de postos de traballo do persoal ao servizo da Administración de xustiza, 
cara a racionalización e optimización dos recursos destinados ao seu funcionamento.

 - Fomento do coñecemento, investigación e desenvolvemento das ciencias xurídicas e fo-
renses, en especial do dereito galego e na formación dos operadores xurídicos, así como 
desenvolvemento de proxectos e iniciativas que colaboran cos fins de prevención e 
solucións dos conflitos, seguridade xurídica e paz social aos que está orientada á xustiza.

 - O impulso de medidas alternativas de resolución de conflitos, especialmente a media-
ción intraxudicial, mediante a colaboración co Consello Xeral do Poder Xudicial, a Fisca-
lía Xeral do Estado, colexios profesionais e outras entidades ou organismos.

 - Promoción do uso do galego no ámbito da xustiza.

 - Coordinación das delegacións territoriais en materia de xestión de medios persoais, 
económicos e materiais da Administración de xustiza.

 

DIRECCIÓN XERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

A Dirección Xeral de Administración Local é o órgano encargado da xestión das competen-
cias que se lle atribúen á Xunta de Galicia en materia de Administración local. Correspóndenlle a 
este órgano as relacións coas entidades locais e coas demais institucións relacionadas co ámbito 
do poder local.

En particular, son competencias da Dirección Xeral de Administración Local:

 - A coordinación das políticas públicas en materia de Administración local, xestión en 
materia de pacto local e cooperación coas asociacións de municipios.

 - A proposición das directrices en relación cos programas de cooperación e financiamen-
to local e, en especial, co Fondo de Cooperación Local.

 - A elaboración dos programas formativos en materia de Administración local.

 - O fomento das liñas de colaboración coas entidades locais galegas no referente á con-
vocatoria e execución das subvencións a elas destinadas.

 - O fomento e a ordenación dos procesos asociativos e consorciais das entidades locais 
así como as propostas en materia de organización territorial.

 - O fomento do asociacionismo veciñal.
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 - A execución das competencias que, con respecto aos funcionarios e ás funcionarias con 
habilitación de carácter nacional, correspóndanlle á Comunidade Autónoma de Galicia.

 - A elaboración, impulso e xestión de programas con financiamento da Unión Europea e 
de cooperación transfronteiriza con incidencia no mundo local e no ámbito das compe-
tencias da consellería competente en materia de Administración local, facendo especial 
fincapé nas accións enmarcadas no eido da cooperación Galicia-Norte de Portugal.

 - O impulso, estudo e control do cumprimento da Lei de Administración local de Galicia 
e demais normativa de réxime local, así como o exercicio das competencias que nesa 
materia correspóndanlle á Comunidade Autónoma de Galicia.

 - O impulso do proceso de incorporación do galego á Administración Local de forma 
coordinada coa Secretaría Xeral de Política Lingüística.

 - A xestión do Portal Eido Local, así como o fomento e impulso da incorporación das 
novas tecnoloxías, en colaboración coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de 
Galicia, e de métodos de calidade nas administracións locais galegas.

 - A tramitación dos expedientes de declaración de urxente ocupación nas expropiacións 
forzosas instados polas entidades locais.

 - O Rexistro de Entidades Locais de Galicia.

 - A tramitación dos expedientes de alteración e deslindamento de termos municipais; a 
tramitación dos expedientes suxeitos a intervención autonómica en materia de patrimo-
nio das entidades locais e a tramitación dos expedientes de solicitude de disolución dos 
órganos das corporacións locais e de consultas populares en asuntos de competencia 
municipal.

 - O impulso da formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero 
nas accións formativas para membros e persoal da Administración local en colaboración 
coa Secretaría Xeral de Igualdade.

 - Aquelas outras que, dentro do seu ámbito competencial, lle sexan asignadas ou dele-
gadas.

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMEN-
TARIAS

A Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias é o órgano encargado da xes-
tión das competencias que se lle atribúen á comunidade autónoma galega nas seguintes materias:

a) A asunción das relacións entre o Goberno e o Parlamento galego, para artellar de xei-
to fluído as comunicacións entre ambos os dous órganos da comunidade autónoma, 
facilitando o control parlamentario sobre o Goberno e a achega das propostas deste 
ao lexislativo.
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b) A representación ordinaria do Goberno na Xunta de Portavoces do Parlamento, sen 
prexuízo de que a poida asumir outra persoa, membro do Goberno galego, cando este 
o considere oportuno.

c) A asistencia ou representación da persoa titular da Vicepresidencia Segunda e Con-
sellería de Presidencia, Xustiza e Deportes nas reunións da Xunta de Portavoces do 
Parlamento, cando o Goberno considere oportuno acudir a elas, de conformidade co 
previsto no artigo 38.2 do Regulamento.

d) A información e asistencia ao Goberno nas súas relacións co Parlamento de Galicia.

e) O seguimento do programa lexislativo do Goberno galego e dos acordos adoptados 
polo Parlamento de Galicia.

f) A organización e coordinación dos procesos electorais en que sexa competente a Co-
munidade Autónoma de Galicia, así como a representación da Xunta de Galicia naque-
les procesos electorais a que estea invitada como observadora.

g) A xestión e a resolución das axudas ás formacións políticas con representación no Par-
lamento de Galicia, previstas no capítulo III do título I da Lei 9/2015, do 7 de agosto, 
de financiamento das formacións políticas e das fundacións e entidades vinculadas ou 
dependentes.

h) O seguimento das iniciativas tramitadas nas Cortes Xerais ou noutras comunidades 
autónomas que puideren ter algunha relación coa Comunidade Autónoma de Galicia.

i) A determinación do departamento da Xunta de Galicia que debe dar resposta ás inicia-
tivas parlamentarias que se presenten na Cámara.

j) A representación da comunidade autónoma no que atinxe ás relacións institucionais coa 
administración e Goberno estatal, así como coas restantes administracións e gobernos 
doutras comunidades autónomas.

k) O rexistro dos convenios subscritos pola Administración xeral da Comunidade Autó-
noma de Galicia e polas entidades instrumentais do sector público autonómico galego.

l) A legalización de sinaturas de documentos da Administración da Comunidade Autóno-
ma de Galicia e do sector público autonómico que vaian producir efectos no estranxei-
ro, conforme o establecido no Decreto 351/2009, do 9 de xullo, polo que se regula 
a legalización de documentos da administración da Comunidade Autónoma de Galicia 
que deban producir efectos no estranxeiro.

m) A representación da Comunidade Autónoma de Galicia na Comisión Mixta de Trans-
ferencias e nas comisións bilaterais de cooperación entre a Administración xeral do 
Estado e a Administración autonómica, así como naqueles foros en que sexa necesaria 
a súa presenza e non estea predeterminado o departamento que deba asistir por razón 
da materia que se vai tratar, cando así o acorde o Consello da Xunta de Galicia.

n) O seguimento da participación da Xunta de Galicia nas conferencias sectoriais.

o) A coordinación da actividade da Comisión de Seguimento de disposicións normativas 
do Estado e doutras comunidades autónomas.
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p) A coordinación e o seguimento de actuacións en materia de liberdade relixiosa e de 
culto, xunto cos órganos competentes dos demais departamentos, así como a colabo-
ración coas institucións e organizacións interesadas no seu estudo e desenvolvemento.

q) A coordinación, xunto cos órganos competentes dos demais departamentos, de pro-
gramas de cooperación en materia de memoria democrática con outras comunidades 
autónomas, corporacións locais e outros organismos.

r) A representación da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e 
Deportes naqueles supostos en que lle sexa encomendada pola persoa titular.

s) Aqueloutras que, dentro do seu ámbito competencial, lle sexan asignadas ou delegadas.

 

DIRECCIÓN XERAL DE EMERXENCIAS E INTERIOR

A Dirección Xeral de Emerxencias e Interior exercerá as competencias que lle corres-
ponden á Xunta de Galicia, relativas ás materias de atención de emerxencias e protección civil, 
interior e seguridade.

En particular, correspóndelle o exercicio das funcións que derivan das competencias nas 
seguintes materias:

En materia de emerxencias e protección civil:

A dirección e a coordinación das funcións que ten atribuídas a Axencia Galega de Emerxen-
cias nesta materia, conforme ao establecido no Decreto 117/2022, do 23 de xuño, polo que 
se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, 
Xustiza e Deportes, entre as que cómpre destacar:

 - A coordinación e a execución das atribucións que ten asumidas a consellería en ma-
teria de atención de emerxencias e de protección civil, tales como a intervención e a 
atención das emerxencias e o restablecemento dos servizos esenciais para a cidadanía 
afectada por unha emerxencia, no marco das funcións atribuídas a esta pola Lei 5/2007, 
do 7 de maio ,de emerxencias de Galicia.

 - A planificación da protección civil e a prevención, a previsión e a análise de riscos rela-
cionados con ela.

 - A representación da consellería no Consejo Nacional de Protección Civil e noutros 
organismos de coordinación internacionais, europeos e autonómicos de protección civil.

 - O exercicio da planificación e a coordinación dos plans e os programas dos servizos 
contra incendios e salvamento locais, sen prexuízo das competencias que lle poidan 
corresponder á Dirección Xeral de Administración Local.

 - As relacións da Administración autonómica, en materia de atención de emerxencias, 
coas administracións locais, coas comunidades autónomas, coa Administración xeral do 
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Estado e cos estados da Unión Europea, tendo unha relación especial con Portugal pola 
súa proximidade e pola posibilidade e ter que compartir emerxencias comúns.

 - O seguimento da encomenda do Consello de Seguridade Nuclear á Xunta de Galicia en 
materia de vixilancia radiolóxica co exercicio de autoridade competente para a protec-
ción dos traballadores e da poboación fronte á exposición a fontes de radiación natural 
asociada a actividades laborais, en aplicación da normativa vixente.

 

En materia de seguridade e interior:

 - O exercicio da xefatura dos servizos de seguridade baixo a superior autoridade da per-
soa titular da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

 - A proposta e execución dos plans de seguridade da Comunidade Autónoma de Galicia 
así como a elaboración e proposta dos plans e proxectos de actuación, xestión e pla-
nificación operativa dos servizos policiais adscritos á Dirección Xeral de Emerxencias e 
Interior.

 - A planificación, xestión e distribución dos recursos humanos e materiais destinados á 
seguridade da Comunidade Autónoma de Galicia e a proposta ou a resolución, se é 
o caso, das cuestións relativas á selección, formación e perfeccionamento do persoal 
adscrito aos servizos policiais da Xunta de Galicia.

 - As funcións de coordinación das policías locais que lle correspondan á comunidade 
autónoma.

 - O establecemento de mecanismos e fórmulas de cooperación coas forzas e corpos de 
seguridade do Estado para a coordinación e realización das competencias en materia de 
prevención e seguridade.

 - A elaboración de cantos informes e estudos requira e esixa o exercicio das competen-
cias que lle corresponden á consellería en materia de prevención e seguridade.

 - O impulso para garantir a formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia 
de xénero, dentro das actividades formativas e de perfeccionamento do persoal de se-
guridade, policía e bombeiros, en colaboración coa Secretaría Xeral de Igualdade.

 - A preparación dos correspondentes estudos e anteproxectos de disposicións xerais.
 

En materia de xogo e espectáculos públicos:

 - A tramitación dos expedientes administrativos en materia de casinos, xogos e apostas 
cuxa autorización corresponda a esta dirección xeral; a execución das directrices que 
lle sexan indicadas en relación aos distintos sectores do xogo e a elaboración dos co-
rrespondentes estudos, informes e anteproxectos de disposicións xerais na materia, 
así como para a recolla da información estatística das empresas correspondentes en 
coordinación coa Secretaría Xeral Técnica.

 - A tramitación dos expedientes administrativos relativos á autorización da celebración 
de espectáculos públicos e actividades recreativas que se desenvolvan en máis dun 
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termo municipal da Comunidade Autónoma de Galicia e, en xeral, todos os que sexan 
de competencia da dirección xeral en materia de espectáculos públicos, así como a 
elaboración dos correspondentes estudos, informes e anteproxectos de disposicións 
xerais na materia.

 - Aqueloutras que, non estando incluídas nesta relación, lle atribúa a normativa vixente, 
así como as que dentro do seu ámbito competencial, lle sexan asignadas ou delegadas.

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓN EXTERIORES E COA UNIÓN EURO-
PEA

Entre as atribucións da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea des-
tacan as seguintes:

•	 A execución da actividade europea e da actividade exterior da Xunta de Galicia, sen prexuí-
zo das competencias sectoriais que lle correspondan a cada departamento.

•	 A cooperación institucional e técnica en relación co proceso de integración europea, espe-
cialmente naquelas materias relacionadas coas políticas rexionais e sectoriais, e nas organiza-
cións rexionais europeas non comunitarias.

•	 A coordinación entre os departamentos da Xunta de Galicia para os asuntos relacionados 
coa Unión Europea e coa acción e cooperación exteriores.

•	 A elaboración dos plans e estratexias no marco da Unión Europea, da acción exterior e da 
cooperación ao desenvolvemento, nos cales se determinarán as prioridades xeográficas e 
sectoriais de actuación da Xunta de Galicia.

•	 A representación da comunidade autónoma nos órganos que existan entre a Administración 
xeral do Estado e as comunidades autónomas, sobre acción exterior e cooperación ao des-
envolvemento, sen prexuízo das competencias doutros órganos autonómicos.

•	 A promoción das relacións de cooperación con entidades e institucións non estatais ou sub-
estatais estranxeiras, fomentando especialmente a dimensión de xénero en todas elas, sen 
prexuízo das funcións doutros departamentos ou centros directivos.

•	 A elaboración das propostas de desenvolvemento normativo nas materias da súa compe-
tencia.

•	 O fomento da imaxe integral de Galicia no exterior. 

•	 O seguimento das actuacións da Fundación Galicia Europa.

•	 A tramitación das notificacións oficiais de axudas públicas e das correspondentes ás ac-
tuacións inherentes ás queixas e infraccións comunitarias en que o Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea e Cooperación ou a Comisión Europea requiran un único centro 
de notificación e de interlocución.

•	 O desempeño das tarefas inherentes á súa condición de organismo intermedio para a xes-
tión dos fondos comunitarios destinados á cooperación transfronteiriza, de conformidade 
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co establecido nos regulamentos comunitarios, nas disposicións de aplicación do programa 
operativo e no acordo que se subscriba coa autoridade de xestión.

•	 A canalización da información que se xere no ámbito da Unión Europea e que sexa de inte-
rese para as distintas consellerías e órganos superiores da Xunta de Galicia, para as entidades 
integrantes do sector público autonómico e para a sociedade galega en xeral.

•	 A implementación e supervisión da execución da Estratexia galega de acción exterior 
(Egaex), así como a prospección do contorno exterior para propor a súa revisión puntual ou 
actualización integral, sen prexuízo das competencias que lle correspondan a outros centros 
directivos.

•	 O impulso da acción de cooperación ao desenvolvemento de conformidade coas priorida-
des xeográficas e sectoriais de actuación da Xunta de Galicia, e a intervención na determina-
ción dos procedementos económicos e administrativos na materia. 

•	 O fomento da cooperación ao desenvolvemento entre os diferentes axentes de coopera-
ción galegos, promovendo a súa participación a través do Consello Galego de Cooperación 
para o Desenvolvemento.

 

DELEGACIÓNS TERRITORIAIS

As delegacións territoriais da Xunta de Galicia, nas cales se integran todos os órganos, unida-
des e servizos da Administración periférica autonómica sitos no seu respectivo ámbito territorial 
foron creadas por Decreto 245/2009, do 30 de abril. 

Os delegados ou delegadas territoriais exercen a representación da Xunta de Galicia e a 
coordinación do exercicio das competencias da Administración xeral da comunidade autónoma 
no seu correspondente ámbito territorial, dependendo funcionalmente das directrices, instru-
cións ou criterios que emanen dos diversos órganos superiores das consellerías correspondentes, 
por razón das distintas competencias materiais.

 

I.2.2. DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
 

ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA

A Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP), foi creada pola Lei 1/2007, do 15 de 
xaneiro, que regula, entre outros aspectos, os seus fins e as súas funcións: 

•	 A Academia Galega de Seguridade Pública orientará a súa actuación ao: 

 - Enriquecemento do capital humano dos servizos de seguridade pública mediante a súa 
capacitación a través da formación, a innovación e a excelencia. 
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 - Compromiso de xerar e transferir as bases de coñecemento para a mellora das políticas 
en materia de seguridade pública. 

 - Impulso da calidade nos servizos de seguridade pública para unha mellor atención ao 
cidadán 

 

•	 As funcións formativas da AGASP son as seguintes: 

1. No ámbito da formación xudicial e penitenciaria e da seguridade privada: 

Organizar e realizar nas materias de seguridade pública, en colaboración co Consello Xeral 
do Poder Xudicial e cos ministerios competentes en materia de xustiza e interior, así como 
con outros organismos, universidades ou centros de investigación, actividades dirixidas á for-
mación de xuíces e fiscais, dos funcionarios de institucións penitenciarias e dos traballadores 
da seguridade privada, a través do asinamento dos oportunos convenios. 

2. No ámbito da formación policial: 

 - Elaborar os programas formativos e impartir os cursos dirixidos ao ingreso e á promo-
ción interna nas distintas escalas dos corpos da policía de Galicia e das policías locais, así 
como a súa formación continua, perfeccionamento e especialización. 

 - Colaborar coas administracións competentes na selección do persoal dos corpos da 
policía de Galicia e das policías locais. 

 - Facilitarlles aos concellos os medios de coñecemento e información precisos para unha 
mellor execución dos servizos específicos das policías locais. 

3. No ámbito da formación de protección civil, bombeiros e axentes forestais: 

 - Elaborar os programas formativos e impartir os cursos de formación e perfeccionamen-
to dirixidos aos integrantes dos servizos de protección civil e aos membros dos corpos 
de bombeiros das entidades locais coas que se formalice o correspondente convenio 
de colaboración. 

 - Impartir os cursos dirixidos aos axentes forestais. 

 - Colaborar coas entidades locais na selección e formación continua do persoal integrante 
dos corpos de bombeiros e de protección civil. 

 - Facilitarlles aos concellos os medios de coñecemento e información precisos para unha 
mellor execución dos servizos específicos de bombeiros e protección civil, establecén-
dose os convenios oportunos. 

 

•	 Son tamén funcións da AGASP nas materias que lle son propias: 

 - Investigar, estudar e divulgar contidos, técnicas e documentación, con especial referencia 
á realidade galega. 

 - Promover relacións de intercambio e colaboración coas universidades e institucións de 
Galicia, así como con outros centros docentes e investigadores de ámbito autonómico, 
estatal ou internacional. 
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 - Homologar, cando proceda, os títulos correspondentes aos cursos de formación impar-
tidos por outras academias, escolas ou centros. 

 - Calquera outra que lle poida ser atribuída polas normas, de conformidade coa súa na-
tureza.

 

I.2.3. DAS AXENCIAS PÚBLICAS AUTONÓMICAS
 

AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS

A Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA) axustarase nos seus fins a estrutura e fun-
cionamento ao disposto na Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia, ao Decreto 
292/2008, do 30 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Axencia Galega de 
Emerxencias, e ao Decreto 117/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica 
da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deporte que regula na súa 
disposición adicional primeira a integración na Axencia Galega de Emerxencias da Subdirección 
Xeral de Planificación e Protección Civil e dos servizos de Emerxencias das xefaturas territoriais, 
establecendo as súas funcións.

Correspóndelle á AXEGA o exercicio das seguintes funcións:

 - A coordinación e a execución das atribucións que ten asumidas a consellería en materia 
de atención de emerxencias e de protección civil, tales como a intervención e a atención 
das emerxencias e o restablecemento dos servizos esenciais para a cidadanía afectada 
por unha emerxencia, no marco das funcións atribuídas a esta pola Lei 5/2007, do 7 de 
maio, de emerxencias de Galicia.

 - Xestionar o Centro de Atención de Emerxencias 112 Galicia e prestar materialmente a 
asistencia requirida polos cidadáns e polas cidadás a través del, ou dar traslado, segundo 
se estableza regulamentariamente, daquelas que lles corresponda atender a outros or-
ganismos competentes na materia.

 - Xestionar os medios e recursos operativos que se poidan incorporar á axencia.

 - Analizar os riscos e mais identificalos e localizalos no territorio co fin de elaborar o 
mapa e o catálogo de riscos de Galicia, así como os catálogos de medios e recursos e 
o catálogo de servizos.

 - Desenvolver programas en materia de protección civil e xestión de riscos e de emer-
xencias consonte as directrices emanadas da Xunta de Galicia e establecer os medios 
para fomentar actuacións que contribúan á prevención de riscos, á atenuación dos seus 
efectos e, en xeral, á toma de conciencia e sensibilización dos cidadáns da importancia 
de protección civil.
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 - Levar a cabo os estudos necesarios para a elaboración do Plan territorial de protección 
civil de Galicia, dos plans especiais e das liñas directrices para a elaboración dos plans 
territoriais que correspondan.

 - Avaliar e cualificar o risco cando lle sexa comunicada unha situación de emerxencia das 
que poden dar lugar á activación dun plan público de protección civil.

 - Por á disposición dos órganos competentes da Xunta de Galicia os medios á súa dispo-
sición para a xestión das emerxencias de interese galego baixo a superior dirección da 
persoa titular da presidencia da Xunta ou da persoa titular da consellaría na que esta de-
legue e mais daqueloutras emerxencias que os plans especiais ou territoriais determinen.

 - Estudar as actuacións necesarias para o restablecemento dos servicios esenciais para a 
comunidade e a restauración, a rehabilitación e o entorno a normalidade en casos de 
catástrofe ou calamidade.

 - Fomentar, a vinculación voluntaria e desinteresada dos cidadáns as actividades de pro-
tección civil.

 - A planificación da protección civil e a prevención, a previsión e a análise de riscos rela-
cionados con ela.

 - A representación da consellería no Consejo Nacional de Protección Civil e noutros 
organismos de coordinación internacionais, europeos e autonómicos de protección civil.

 - O exercicio da planificación e a coordinación dos plans e os programas dos servizos 
contra incendios e salvamento locais, sen prexuízo das competencias que lle poidan 
corresponder á Dirección Xeral de Administración Local.

 - As relacións da Administración autonómica, en materia de atención de emerxencias, 
coas administracións locais, coas comunidades autónomas, coa Administración xeral do 
Estado e cos estados da Unión Europea, tendo unha relación especial con Portugal pola 
súa proximidade e pola posibilidade e ter que compartir emerxencias comúns.

 - O seguimento da encomenda do Consello de Seguridade Nuclear á Xunta de Galicia en 
materia de vixilancia radiolóxica co exercicio de autoridade competente para a protec-
ción dos traballadores e da poboación fronte á exposición a fontes de radiación natural 
asociada a actividades laborais, en aplicación da normativa vixente.

 

I.2.4. DOS CONSORCIOS AUTONÓMICOS
 

A entrada en vigor da Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia, supuxo o man-
dato do Parlamento de Galicia para que se acaden importantes obxectivos no ámbito da protec-
ción civil e a xestión de emerxencias, sendo un dos máis destacables a necesidade de acadar a 
maior homoxeneidade posible da prestación do servizo de extinción de incendios e salvamento 
en toda Galicia do xeito máis eficaz.
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Neste senso a Xunta de Galicia, xunto coas deputacións provinciais de Galicia, participa na 
xestión e financiamento dos distintos consorcios contra incendios existentes na nosa comunida-
de.

A figura do consorcio contra incendios foi posta en marcha pola Xunta de Galicia, ao abeiro 
da lei de Administración local de Galicia, no ano 1999 coa finalidade de prestar este servizo esen-
cial á poboación galega con independencia do seu lugar de residencia, garantindo a protección 
das súas vidas e patrimonios mediante a implementación de servizos profesionais de atención ás 
emerxencias as vinte e catro horas do día os 365 días do ano.

Estes consorcios, que inicialmente foron configurados con carácter comarcal, permitiron pa-
sar dos 7 parques existentes na nosa comunidade no ano 1999 (parques municipais das grandes 
cidades galegas) á existencia neste intre, xa en funcionamento, de 32 parques en Galicia. 

A fórmula de xestión destes servizos é a través dos consorcios contra incendios e de sal-
vamento, que permiten unha xestión áxil e eficaz dos recursos, ao mesmo tempo que unha 
proximidade ao territorio cuberto polos mesmos e ás administracións implicadas no seu ámbito 
de actuación.

Estes consorcios que xestionan o servizo de extinción de incendios e salvamento, teñen 
actualmente todos eles, agás o consorcio comarcal Deza/Tabeirós con parque en Silleda, un ca-
rácter provincial nas catro provincias galegas, e, sen prexuízo da participación financeira da Xunta 
de Galicia, adscríbense ás respectivas deputacións provinciais de acordo coa Lei 27/2013, do 27 
de decembro e a Lei 40/2015, do 1 de outubro.

 

I.2.5. DAS FUNDACIÓNS DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
 

FUNDACIÓN GALICIA EUROPA

A Fundación Galicia Europa é unha entidade sen ánimo de lucro e ente instrumental do 
sector público autonómico, creada en 1988, que ten como obxectivo xeral promover o achega-
mento entre Galicia e Europa. 

Ademais da previsión establecida no Decreto 178/2015 de acción exterior da Comunida-
de Autónoma de Galicia, a Fundación Galicia Europa aparece regulada na disposición adicional 
segunda da Lei 10/2021, do 9 de marzo, reguladora da acción exterior e da cooperación para o 
desenvolvemento de Galicia. Tal e como se prevé na citada norma, a Fundación Galicia Europa, 
configúrase como unha entidade instrumental do sector público autonómico sen ánimo de lucro 
que opera, ademais, sometida ao dereito local foráneo onde desenvolve as súas actividades. Ten 
o mandato da Administración autonómica para exercer a representación autonómica galega ante 
as institucións e os órganos da Unión Europea, seguindo as directrices do Goberno autonómico 
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e respectando os principios de unidade de acción exterior do Estado. A fundación estará adscrita 
e sometida á tutela funcional do órgano de dirección da Administración autonómica en que se 
encadren as competencias fundamentais de relacións coa Unión Europea e acción exterior da 
Administración autonómica.

Respecto das funcións que lle son propias á Fundación Galicia Europa, ao longo do seus máis 
de 30 anos de historia, o traballo da FGE tense materializado en catro grandes ámbitos de acción 
que responden aos seguintes obxectivos: 

1. Defender os intereses de Galicia perante a Unión Europea.

2. Informar sobre a Unión Europea en Galicia.

3. Formar e sensibilizar sobre a Unión Europea en Galicia. 

4. Promover a participación das entidades galegas en proxectos europeos.

 

1. Defensa dos intereses galegos ante a Unión Europea.

 - Asegurar unha transición xusta e ordenada dos sectores económicos galegos no marco 
do paquete lexislativo “obxectivo 55” e reforzo do posicionamento galego respecto das 
enerxías verdes no marco do Plan Repower EU.

 - Defensa dos intereses galegos no debate comunitario sobre o seguinte orzamento co-
munitario despois de 2027, que comezará de xeito intimamente vencellado ao desen-
volvemento das políticas comunitarias. A proposta por parte da Comisión Europea pode 
preverse para 2024, polo que xa no ano 2023 comezarán as conversas en Bruxelas.

 - Colaboración coa Axencia Galega de Innovación co obxectivo de facer un seguimento 
da prioridades e os programas europeos relacionados coa innovación a nivel europeo. 
Especialmente, as relacionadas coas tecnoloxías verdes e a dixitalización, o Consello 
Europeo de Innovación e a posta en marcha das chamadas “misións”.

 - Contribución ao debate sobre a revisión da Política Común de Pesca.

 - Seguimento do programa de traballo da Comisión e as negociacións entre o Consello e 
o Parlamento Europeo no penúltimo ano de lexislatura deste último e coincidindo coa 
Presidencia española da UE no segundo semestre do ano.

 - Seguimento das novidades en materia de transporte e apoio as reivindicacións galegas 
no marco da revisión da Rede Transeuropea de Transportes.

 - Seguimento e apoio da posible creación dunha Macrorrexión Atlántica.

 - Apoio á participación da Xunta de Galicia no Comité Europeo das Rexións para de-
fender os intereses galegos no proceso de toma de decisións comunitario dende este 
órgano consultivo.

 - Apoio á participación da Xunta de Galicia no Consello da UE en materia de xuventude 
para asegurar unha efectiva coordinación das comunidades autónomas.
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 - Organización dos encontros virtuais mensuais entre a Xunta de Galicia e a Comisión 
Europea co obxectivo de debater sobre distintos temas da axenda comunitaria, así 
como explicar ante a Comisión Europea o traballo desenvolvido pola Xunta de Galicia.

 - Organización de visitas institucionais a Bruxelas e de reunións virtuais coas institucións 
comunitarias.

 - En xeral, posta a disposición da Xunta de Galicia de asesoramento técnico e o apoio 
para asegurar unha activa participación da comunidade autónoma nos foros europeos 
de carácter institucional ou asociativo dos que é membro ou nos que está invitada a 
pronunciarse.

 

2. Información sobre a Unión Europea en Galicia.

 - Envío de información europea a Galicia a través de notas informativas, contactos direc-
tos cos departamentos da Xunta de Galicia, o portal web e as redes sociais (Linkedin e 
Twitter). No marco do novo portal web da FGE, reforzo da actividade de análise das 
políticas europeas dende un punto de vista galego.

 - Envío dun boletín electrónico mensual sobre actualidade comunitaria dende un punto 
de vista galego no que tamén se informa sobre a participación galega nos asuntos euro-
peos e se seleccionan as convocatorias máis relevantes de programas de financiamento, 
as consultas públicas e os eventos de interese en Galicia.

 - Baixo a etiqueta #Euroxuventude, información á mocidade galega sobre as distintas 
iniciativas e programas europeos deseñados para eles, así como sobre as saídas profesio-
nais en organismos internacionais e nas institucións comunitarias co apoio da guía online 
sobre este tema que vén actualizando a FGE dende hai varios anos.

 

3. Formación e sensibilización en temas europeos.

 - Convocatoria de bolsas dirixidas a titulados superiores, para a realización de prácticas 
en asuntos europeos na oficina da FGE en Bruxelas, así como acollemento en prácti-
cas de estudantes de graos e mestrados universitarios da Universidade de Santiago de 
Compostela.

 - Organización de xornadas e seminarios que contribúan a dar a coñecer a Unión Euro-
pea en Galicia.

 - No marco de #Euroxuventude, organización de actos divulgativos sobre as oportunida-
des que ofrece a UE, en colaboración coa Dirección Xeral de Xuventude.

 

4. Promoción da participación de entidades galegas en proxectos europeos.

 - Continuación do programa de especialización en financiamento comunitario, denomi-
nado TecEuropa, iniciado en 2015, e dinamización da rede de especialistas co mesmo 
nome formada por profesionais ao servizo de entidades galegas susceptibles de optar a 
fondos da Unión Europea.
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 - Asesoramento aos actores galegos interesados en participar en proxectos europeos.

 - Difusión da Guía de Financiamento Comunitario 2021-2027 e actualización cos progra-
mas operativos dos fondos de xestión compartida que se vaian aprobando. 

 

FUNDACIÓN SEMANA VERDE

A Fundación Semana Verde de Galicia é unha entidade sen ánimo de lucro, constituída me-
diante escritura pública outorgada o 16 de Marzo de 1991. Foi declarada de interese galego por 
Orde da Consellería do 10 de xullo de 1991 (DOG, núm. 140, do 23 de xullo). Figura inscrita no 
Rexistro de fundacións de interese galego, Sección da Vicepresidencia Segunda e Consellería de 
Presidencia, Xustiza e Deportes con número 1991/5.

A composición do padroado, establecida no artigo 12 dos estatutos (aprobados por acordo 
da Xunta de Galicia do 13 de decembro de 2018 e formalizados en escritura pública 20 de de-
cembro de 2018) é a seguinte: o presidente e 6 patróns en representación da Xunta de Galicia; 
dous patróns en representación da Deputación de Pontevedra; dous patróns en representación 
da Asociación Feiral Semana Verde de Galicia; un patrón en representación do Concello de Si-
lleda e un patrón en representación de Abanca.

Entre os fins da fundación atópanse:

 - Contribuír ao desenvolvemento do sector agrario galego, a través de actividades feirais 
e mercados agropecuarios.

 - Promover a cooperación público-privada no desenvolvemento de actividades feirais e 
promocionais no eido agrario, alimentario, industrial e comercial co obxecto de impulsar 
a mellora continua dos devanditos sectores.

 - Reforzar a posición estratéxica de Galicia como plataforma feiral para o desenvolve-
mento de grandes eventos sectoriais de ámbito estatal e internacionais.

 - O impulso e promoción do Recinto Feiral de Galicia en Silleda como enclave estratéxi-
co para o desenvolvemento socioeconómico de Galicia, e en particular, como infraes-
trutura de promoción e exposición comercial.

 

Para a consecución destes fins, a fundación realiza as seguintes actividades:

 - Organización de actividades feirais, expositoras e promocionais relacionadas cos sec-
tores agrario e industrial de Galicia, ben directamente ou ben en colaboración con 
administracións públicas ou outras entidades públicas ou privadas, con especial mención, 
neste último caso, á Asociación Feiral Semana Verde de Galicia.

 - Colaboración co sector público e privado na realización de eventos sectoriais, exposi-
cións e lonxas de contratación, que contribúan ao cumprimento dos fins fundacionais.
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 - Facilitar a implantación de actividades económicas públicas, privadas ou mixtas baixo 
o réxime de concertación, dentro das súas instalacións e terreos, que contribúan de 
forma significativa á elevación do nivel económico da zona e á viabilidade económica da 
fundación.

 - Prestación de servizos e aportación de medios técnicos e instalacións do Recinto Feiral 
de Galicia en Silleda en orde ao impulso e mellora da posición estrutural dos sectores 
agroalimentario e industrial, e así mesmo, en orde á garantía da viabilidade económica da 
Fundación, mediante a posta en valor das instalacións da mesma, para a mellora da xes-
tión económico-administrativa e o mellor aproveitamento do patrimonio da fundación.

 - Apoio e difusión de boas prácticas que contribúan a mellorar o dinamismo e rendibi-
lización do sector feiral de Galicia, e en particular, a avaliación e redución do impacto 
negativo do mesmo no medio ambiente.

 - Patrocinio do certame anual “Semana Verde de Galicia” e subscrición de convenios de 
colaboración e patrocinio con aquelas entidades públicas ou privadas que contribúan de 
forma significativa ao cumprimento dos fins fundacionais, con especial mención, neste 
último caso, á Asociación Feiral Semana Verde de Galicia.

 

Así mesmo, a Fundación Semana Verde de Galicia realiza as tarefas resultantes das enco-
mendas que se lle asignan.

 

FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO

A Fundación Deporte Galego foi constituída pola Xunta de Galicia como fundación de 
interese galego para o fomento do deporte e a práctica deportiva no seu ámbito de actuación. 
A fundación, constituída sen ánimo de lucro, está declarada de interese galego por Orde do 19 
de xuño de 2001.

O seu patrimonio está afectado de forma permanente á realización dos fins de interese xe-
ral que constitúen o seu obxecto. Asemade, ten a consideración de medio propio e instrumental 
da Xunta de Galicia, o que implica a súa vinculación ao réxime dos artigos 47 e seguintes da Lei 
16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do 
sector público autonómico de Galicia.

A Fundación Deporte Galego está adscrita á Secretaría Xeral para o Deporte.

De acordo os seus estatutos, a fundación ten por finalidade a promoción e incentivo do 
deporte e da actividade física en Galicia, comprendéndose nestes ámbitos tanto as actividades 
deportivas competitivas como calquera outras vertentes do eido deportivo e da actividade física, 
como son os ámbitos educacional, a saúde ou, entre outros, os ligados á vertente económica do 
deporte e ás súas función sociais. No seu ámbito de actuación podemos destacar as seguintes 
tres grandes liñas.
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1. Apoio ao deporte de alto nivel.

O obxectivo fundamental nesta liña é incrementar o número de entidades e recursos para 
elas. Asemade, desenvolver actuacións que favorezan ás persoas deportistas compaxinar 
estudos ou traballo e competición, así como a incorporación ao mundo laboral unha vez 
finalizada a súa carreira deportiva. Para o cumprimento desta liña lévanse a cabo distintas 
accións, entre as que podemos destacar as seguintes:

 - A sinatura de convenios de patrocinio cos clubs galegos de alta competición.

 - A convocatoria de axudas aos deportistas galegos de alto nivel.

 - A posta en marcha da Oficina de Atención ao Deportista.

2. Plan Galicia Saudable.

Co Plan Galicia Saudable preténdese o fomento da práctica de actividade física e a mellora 
da condición física en toda a poboación co obxectivo de reducir o risco de padecer enfer-
midades non transmisibles. As actuacións coordinadas coas diferentes consellerías é o eido 
principal na consecución deste obxectivo, colaborando coa comunidade científica na funda-
mentación das mesmas e consolidando as TIC como ferramentas imprescindibles.

3. Deseño de programas físico – deportivos nas instalacións xestionadas directamente pola 
fundación.

Dentro desta liña podemos destacar a supervisión e o control das xestións e actuacións 
realizadas polas empresas concesionarias nas xestións indirectas.

Por último, cómpre mencionar que a Fundación integra os principios de igualdade e inclu-
sión de maneira transversal nas súas actuacións, na práctica deportiva en xeral e na de alto nivel 
en particular.
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II. PRINCIPAIS LIÑAS DE ACCIÓN

II.1. DA VICePReSIDeNCIA SeGuNDA e CONSelleRÍA De PReSIDeNCIA, 
XuSTIZA e DePORTeS
 

Seguirase nesta senda de rehabilitación e recuperación do patrimonio coa actuación prevista 
no edificio situado na rúa Lalín en Vigo para poder albergar locais dedicados a asociacións. 

Trátase dunha iniciativa xa probada con éxito no concello de Pontevedra, onde 28 asocia-
cións dispoñen xa dun espazo propio. Os locais da Rúa Lalín paliarían o déficit existente no con-
cello de Vigo para que os colectivos municipais desenvolvan a súa actividade en boas condicións.

Continuando co Concurso de Ideas convocado no ano 2022 para esta obra, no ano 2023 
se elaborará o proxecto e se iniciarán os traballos de acondicionamento do edificio. 

Dende o ano 2009, a Xunta de Galicia apostou pola mellora das infraestruturas xudiciais xa 
existentes e pola creación de novos edificios que permitisen uns medios máis adecuados para a 
xustiza e con visión de futuro para a creación de novas unidades xudiciais A día de hoxe, a Xunta 
leva destinado desde 2009 máis de 125 millóns de euros á mellora das infraestruturas xudiciais.

Estas actuacións de mellora inclúen desde a construción de edificios xudiciais de nova planta 
ata a completa rehabilitación doutros; así como a realización de obras menores e traballos de 
mellora da eficiencia enerxética. 

Hai que salientar que en 2022, coa finalización da Cidade da Xustiza en Vigo, realizouse o 
investimento máis ambicioso da Xunta desde que se transferiron as competencias de xustiza, 
con máis de 45 millóns de euros investidos. En 2023, completarase o investimento preciso para 
o seu pleno funcionamento.

A previsión para 2023 é continuar coa construción de novos edificios xudiciais. Na Estrada, 
construirase un novo edificio, que albergará os dous órganos xudiciais existentes na actualidade 
e contará tamén con espazo suficiente e adecuado para posibles ampliacións de xulgados. 

Iniciadas as actuacións no 2021 co concurso de ideas, prevese a construción dun novo edi-
ficio para a sede do Imelga en Santiago de Compostela que contará con instalacións modernas 
e adecuadas para o desempeño das funcións dos médicos forenses. Este novo edificio será un 
referente en Galicia para a investigación médico-científica legal. 

Por outra banda, coas obras de mellora da eficiencia enerxética realizadas ata o momento 
conseguiuse diminuír o consumo enerxético asociado á utilización dos edificios xudiciais, obtén-
dose ademais importantes reducións de emisións de gases contaminantes á atmosfera, en liña co 
establecido na Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050.
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Seguindo esta liña, continuarase coas tarefas xa iniciadas en anos anteriores en materia de 
eficiencia enerxética. En 2022 iniciáronse as obras de eficiencia enerxética nos xulgados de Noia 
e Marín cun investimento de máis de 400.000 euros e en 2023 realizaranse novas actuacións nas 
envolventes de xulgados, instalando tamén iluminación e equipos de ventilación e climatización 
ecoloxicamente sostibles. 

A aposta da Xunta de Galicia por unha economía verde e sostible, encamiñada a reducir as 
emisións de gases contaminantes á atmosfera, reflíctese tamén no Plan de renovación do Parque 
Móbil Central da Xunta de Galicia. 

O obxectivo da Xunta de Galicia é continuar coa substitución paulatina da flota actual por 
outros vehículos máis eficientes, dunha forma gradual e progresiva, nos vindeiros tres anos, o que 
asegurará unha mobilidade sostible, segura e conectada, optando preferentemente pola adquisi-
ción de vehículos de etiqueta eco ou cero. En 2023 esta actuación estará parcialmente financiada 
con fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (MRR), Programa Moves III, que se 
dedicarán tanto á reposición de vehículos existentes por outros de tecnoloxía híbrida conectable 
(PHEV), como á adquisición de puntos de recarga.

Todos estes investimentos tradúcense en beneficios reais para a cidadanía e para os empre-
gados públicos, ao dispoñer de mellores infraestruturas, máis eficientes e menos espalladas e de 
medios que garanten unha mobilidade sostible e segura.

Ao tempo, seguiremos recollendo nos pregos que rexen as contratacións públicas cláusulas 
de carácter social, relativas ao emprego das persoas traballadoras asignadas á realización dos 
servizos.

A título de exemplo, continuarán fixándose condicións especiais de execución que esixan o 
cumprimento das disposicións vixentes en materia laboral, de seguridade e saúde no traballo e 
de integración laboral, en particular:

 - A obriga de adoptar as medidas de seguridade e hixiene que sexan preceptivas ou ne-
cesarias para prever de xeito rigoroso os riscos que poidan afectar á vida, integridade e 
saúde dos traballadores.

 - A garantía do cumprimento estrito das condicións laborais establecidas nos convenios 
colectivos que lles resulten de aplicación.

 

A actualización permanente e a incorporación de novas ferramentas e métodos de traballo 
que está a realizar a Xunta de Galicia, ten unha importante representación no sistema de rexistro 
da Administración autonómica. Dende o ano 2012 veñen realizándose accións que desemboca-
ron nas actuais funcións que están a desenvolver as oficinas de atención á cidadanía e en materia 
de rexistro, denominación que procede da Lei de administración dixital de Galicia.
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O desenvolvemento das funcións destas oficinas fai imprescindible una boa formación dos 
seus traballadores, son a primeira liña de atención á cidadanía e, polo tanto, é necesario que te-
ñan un bo coñecemento das diferentes materias coas que tratar e un bo trato na relación persoal.

Ao anterior hai que engadir as ferramentas que van a facilitar un traballo mais seguro na 
súa prestación e unha forma más sinxela de actuación. Por esta razón continuamente estanse a 
actualizar ou incorporar novas aplicacións informáticas con novo material que as sustente.

Unha das medidas de achegamento e simplificación da relación coa cidadanía é a “Cita 
previa” que pode solicitarse na páxina web da Xunta de Galicia, o que supón unha maior co-
modidade para a cidadanía, en especial nos supostos de presentación dun volume importante 
de documentación para a súa dixitalización, implicando un aforro de tempo, evitando perdidas 
innecesarias e unha axilización do ritmo de traballo destas oficinas.

Por outra banda, a implantación das medidas da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do proce-
demento administrativo común das administracións públicas e da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de 
Administración dixital de Galicia, significa un cambio importante na forma e no fondo da presta-
ción dos servizos por parte das oficinas de atención á cidadanía e en materia de rexistro.

Esta nova situación implicará ademais un enfoque diferente respecto das actividades que 
estaban a desenvolver estas unidades, coa asunción de novas funcións entre as que cabe destacar: 
a dixitalización documental, a asistencia á cidadanía no uso de medios electrónicos para as súas 
relacións coas Administracións e para a presentacións de solicitudes de iniciación dos procede-
mentos administrativos que xestione a Xunta de Galicia, o rexistro de apoderamentos, o rexistro 
de funcionarios habilitados e as notificacións por comparecencia:

1. Dixitalización.

A Xunta de Galicia leva a cabo diferentes medidas co obxectivo de facilitar o acceso da 
cidadanía á Administración e aos seus procedementos. Cabe destacar de entre elas a dixi-
talización, que significa á transformación dos documentos presentados en formato papel en 
documentos electrónicos, regulada no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro. Nun pri-
meiro momento empezou a dixitalización con sete procedementos, aumentando progresi-
vamente o número deles ata chegar á dixitalización total na actualidade. Esta medida implica:

 - Maior seguridade, evitando calquera posibilidade de perda ou envío erróneo, ao ter 
todas as unidades administrativas un código propio.

 - Maior axilidade na xestión. A solicitude estará a disposición da unidade xestora segun-
dos despois da dixitalización.

 - Avance na xestión electrónica da tramitación administrativa, evitando a utilización do 
papel.

 - Envío, a través do Servizo de Interconexión de Rexistros (SIR), da documentación a 
calquera outra Administración do estado español de forma telemática.
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2. Asistencia no uso de medios electrónicos.

A discriminación que supoñía o acceso electrónico á administración en función da formación 
de cada persoa e dos medios económicos ou tecnolóxicos de que dispuxera, remata con 
esta medida. A sensibilidade da Xunta de Galicia para cos particulares con menos recursos, 
fai desta unha das medidas que primeiro se empezou a aplicar. O persoal destas oficinas está 
a atender, axudar e a asesorar aos particulares que o demanden, permitindo, ademais, que 
desta forma podan presentar solicitudes en formato electrónico que permitan o inicio de 
procedementos ante a Administración autonómica.

3. Copias auténticas cara o expediente electrónico total.

O interese pola modernización da actividade administrativa e a valoración dás posibilidades 
dos medios electrónicos, implica tamén a eliminación das copias compulsadas en formato 
papel e, por así dicilo, dun só uso. Os funcionarios destas oficinas, que estarán inscritos no 
Rexistro de funcionarios habilitados, dispoñen de sinatura electrónica que permite a reali-
zación de copias auténticas electrónicas de documentos públicos ou privados, neste último 
caso unicamente con fins administrativos. As copias realizadas desta forma teñen o seu 
correspondente código de verificación que identifica ao funcionario que a fixo, e que per-
mite ao particular a utilización dese documento dixital noutros usos administrativos e ante 
calquera administración. Esta medida implica un avance importante cara a implantación do 
expediente electrónico total e das relacións interadministrativas dixitais.

4. Notificación por comparecencia espontánea.

Mediante esta actuación, o particular pode comparecer en calquera das oficinas e pode ser 
notificado persoalmente de calquera resolución ou trámite administrativo consecuencia dun 
procedemento que teña incoado na Administración autonómica.

5. Alta, modificación ou baixa da Chave 365 e a alta no certificado da FNMT.

A primeira, xunto coa dixitalización da documentación, é unha das funcións mais demanda-
das da cidadanía.

6. Información de carácter xeral.

Seguindo o establecido polo artigo 5 e seguintes do Decreto 129/2016, do 15 de setembro, 
polo que se regula a atención á cidadanía no sector público de Galicia, estase a facilitar, a 
quen o solicita, información xeral, normalmente vinculada a estruturas orgánicas, convoca-
torias de emprego público do sector público autonómico, procedementos administrativos 
dispoñibles, documentación necesaria, etc.

7. Rexistro de apoderamentos.

Dende o 2 de abril do 2021, está a funcionar esta nova actividade, creada pola Lei 39/2015, 
do 1 de outubro, do procedemento administrativo das Administracións públicas, desenvolto 
polo Decreto 52/2021, do 18 de marzo, polo que se regula o rexistro de apoderamentos de 
Galicia. A finais de agosto de 2022 estaban rexistrados 3.304 apoderamentos.

 

En definitiva, en 2023 continuaremos afondando nese esforzo xeral conxunto de moderni-
zación e optimización do funcionamento da Administración autonómica, impulsando iniciativas 
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e adoptando medidas que redunden tanto no beneficio xeral da cidadanía como na mellora das 
condicións de traballo dos empregados públicos.

 

SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE

Seguindo coas liñas marcadas nos últimos exercicios, durante o 2023 as principais liñas de 
acción da Secretaría Xeral para o Deporte agruparanse en catro grandes áreas.

En primeiro lugar, a explotación das distintas funcionalidades do feito deportivo, con especial 
referencia á función sanitaria, á educativa e á económica do deporte. Neste contexto, e dende a 
perspectiva da promoción da saúde, continuarase co desenvolvemento do Plan Galicia Saudable 
a través das actuacións que dinamicen a práctica da actividade física entre toda a poboación ga-
lega, en especial a actividade deportiva en idade escolar. Ademais, fomentarase a actividade física 
dende un punto de vista sanitario, como elemento preventivo das enfermidades non transmisi-
bles facilitando a práctica a toda a cidadanía, consolidando as ferramentas TIC.

No ámbito educativo, de forma directa e en colaboración coas entidades deportivas de 
Galicia, continuarase cos programas de actuación destinados á consolidación da actividade física 
e o deporte entre os nosos escolares a través das actuacións encadradas na actividade física e 
deportiva na idade escolar: entre outros, XOGADE ou Proxecto de Vida Activa e Deportiva 
(modalidades DAFIS, Milla diaria, Camiña/en bici á escola, Mais e mellor actividade física, etc.).

Na funcionalidade económica do deporte, a Secretaría Xeral para o Deporte potenciará, 
entre outras, actuacións encamiñadas ao impulso da achega económica do noso sector deportivo 
á economía galega, especialmente no ámbito do turismo, como son a organización de eventos 
deportivos.

En segundo lugar, o apoio ao tecido asociativo deportivo galego e aos deportistas. Neste 
ámbito, destácanse como accións principais o plan de axudas ás federacións, mediante a subs-
crición de convenios de colaboración, así como o perfeccionamento no control do seu funcio-
namento; o plan de axudas aos clubs e a outras entidades deportivas; o desenvolvemento do 
deporte de alto nivel e o apoio ou organización de eventos deportivos. Cobra especial mención 
neste 2023 a preparación dos XXOO e PP de París 2024.

Continuarase coa aposta polos centros deportivos de tecnificación e alto nivel en Galicia 
– Centro Galego de Tecnificación Deportiva, o Centro de Vela de Vilagarcía e a Pista de Pira-
güismo de Verducido – Complezo Náutico e Campo de Regatas de Verducido–David Cal, como 
pezas claves no crecemento da alta competición do deporte de Galicia. Neste punto, continua-
rase o apoio aos núcleos de adestramento deportivo especializado (NADE).

En terceiro lugar, seguirase co desenvolvemento normativo da Lei 3/2012, do 2 de abril, do 
deporte de Galicia.
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En cuarto lugar, a mellora da dotación de equipamentos e do mapa de infraestruturas de-
portivas de Galicia, tanto propias como de terceiros.

Todas estas actuacións serán abordadas dende unha perspectiva que afonde na mellora e 
optimización da calidade do eido deportivo galego.

 

DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA

As principais liñas de actuación da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, 
Xustiza e Deportes en materia de Administración de xustiza e no marco do programa de gasto 
131A “Administración de xustiza”, son as seguintes:

Continuar co proceso de modernización da Administración de xustiza, tanto dende o punto 
de vista dos seus medios materiais como da optimización dos seus recursos humanos. 

Neste marco, seguiremos a traballar no impulso do novo modelo organizativo que se recolle 
no proxecto de eficiencia organizativa do Ministerio de Xustiza, acadado no marco da cogo-
bernanza e que ven a implantar os denominados tribunais de instancia e oficinas municipais de 
xustiza, e que supón un cambio de modelo da Oficina Xudicial, incorporando diferentes unidades 
e servizos. 

Neste sentido, sen esquecer a preparación operativa de servizos comúns xerais, as priorida-
des na implantación virán marcadas pola situación concreta dos distintos partidos xudiciais, que 
se analizará de maneira conxunta co Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, sen prexuízo da 
interlocución con outros axentes sociais e operadores xurídicos.

No 2023, seguirase co avance, nas medidas de dixitalización e catalogación de arquivos 
xudiciais, de expurgo, así como na mellora das salas de vistas, todas as cales serán enteiramente 
dixitais e de autopsias.

Dende o ano 2009, a Xunta de Galicia, no marco das súas competencias en materia de 
Administración de Xustiza, apostou pola mellora das infraestruturas xudiciais xa existentes e pola 
creación de novos edificios que permitisen uns medios máis adecuados para a Xustiza e con 
visión de futuro para permitir a creación de novas unidades xudiciais. 

Desde a posta en marcha deste plan, a achega da Xunta a este en grandes obras e en actua-
cións de mellora da eficiencia enerxética superou os 123 millóns de euros, o maior investimento 
na Administración de xustiza, desde que a comunidade galega administra as súas competencias, 
ao que se engaden obras menores nos edificios xudiciais da comunidade autónoma.

Grazas á execución deste Plan, xa están en funcionamento edificios novos como os xulga-
dos de Santiago de Compostela, Ourense, a nova sede da Audiencia provincial de Coruña na 
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antiga Fábrica de Tabacos, o novo edificio xudicial da Parda en Pontevedra o Servizo Común de 
Actos de Comunicación e Execución de Vigo , o novo edificio xudicial de Tui e a recentemente 
inaugurada nova sede da Cidade da Xustiza de Vigo, que é o maior investimento realizado nunha 
infraestrutura xudicial dente o traspaso das competencias á comunidade autónoma, ademais da 
rehabilitación doutros en Coruña, Ferrol, O Carballiño ou Viveiro.

En relación ás grandes obras proxectadas no ámbito xudicial, no ano 2023 esta previsto 
o inicio da construción dun novo edificio xudicial no concello da Estrada no que se situarán os 
dous xulgados actuais. Ademais, continuarase en 2023 coas actuacións para a construción en 
Santiago de Compostela dun edificio que será a nova sede do Instituto de Medicina Legal de 
Galicia (Imelga), actuacións que comezaron en 2021 coa convocatoria dun concurso de ideas, 
con intervención de xurado, a nivel anteproxecto. Con esta nova construción, a comunidade 
autónoma contará cunha sede de referencia para a investigación médico-científica legal en Galicia.

Con estas obras, a Xunta non só cumpriu os seus compromisos, senón que foi máis aló 
deles e aínda segue a mellorar as sedes xudiciais tanto con obras menores como con proxectos 
de eficiencia enerxética. No 2023, continuarase ademais coas actuacións de mellora da eficiencia 
enerxética nos inmobles dedicados á Administración de xustiza.

Daráselle continuidade no 2023 ao plan plurianual de renovación do equipamento mobi-
liario dos arquivos e oficinas xudiciais, no que xa foron executados máis de 5 millóns de euros 
. Para afondar nesta liña de investimento, no orzamento para 2023 consignaranse 2.056.298 €, 
medrando así as previsións iniciais dos investimentos do plan.

Igualmente segue a ser unha liña fundamental de actuación o apoio á prestación do servizo 
da xustiza gratuíta e poder así atender a mellora nos baremos de retribución dos e das profesio-
nais da avogacía e procuradoría, paro o que se asinaron novos acordos cos consellos galegos de 
avogados e de procuradores.

Por outra banda, continuarase a promover métodos adecuados de solución de contro-
versias, especialmente a mediación intraxudicial, iniciativa pola que a Xunta de Galicia apostou 
reiteradamente desde o ano 2009 en que comezou o programa experimental de mediación 
intraxudicial familiar en Santiago ata a implantación en todas as cidades galegas, así como dos 
proxectos de mediación no ámbito civil e mercantil e no ámbito penal. Este impulso seguirá no 
2023 tendo en conta as previsións lexislativas que na materia proxecta o Ministerio de Xustiza. 
Tamén continuará o avance na atención das labores de ordenación e expurgo dos expedientes 
xudiciais, así como o impulso da modernización tecnolóxica na actividade cotiá dos xulgados 
galegos mediante a implantación de solucións de natureza dixital acordes cunha moderna Ad-
ministración de xustiza, con especial atención á relación cos cidadáns e profesionais de xustiza.

Outra liña de actuación fundamental está vinculada á continuidade das actuacións ampa-
radas polo Pacto de Estado Contra a Violencia de Xénero, que inclúen o funcionamento dos 
traballadores sociais das Oficina de Atencións ás Vítimas dos delitos, a formación nesta materia 
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dirixida aos operadores xurídicos, e a continuidade do proxecto para a posta en marcha de ac-
cións dirixidas á atención xurídica a mulleres vítimas de violencia sexual.

No ano 2023 tamén será unha actuación destacada a continuidade da celebración do xuízo 
do accidente do tren Alvia, mediante un encargo realizado á Fundación Cidade da Cultura de 
Galicia, unha vez que se comprobou que as instalacións da Administración de xustiza en Galicia 
non tiñan capacidade adecuada para albergar un xuízo desas características.

Finalmente, a Xunta de Galicia abordou no 2020 a implantación dun sistema de carreira 
profesional para o persoal ao servizo da Administración de xustiza que continuará a desenvolver, 
permitindo aplicar un recoñecemento da súa traxectoria profesional. Así, a falta dun sistema de 
carreira profesional que tal e como establece a Lei orgánica do poder xudicial, debe ser aprobada 
por Real decreto, configurouse un sistema transitorio que permita retribuír ao persoal ao servizo 
da Administración de xustiza en condicións similares ás dos empregados públicos da Xunta de 
Galicia. Para o persoal funcionario interino, aplicarase o “sistema de recoñecemento da traxecto-
ria profesional nos mesmos termos que se establezan para o persoal interino da Administración 
xeral da Xunta de Galicia”.

Así, no ano 2023, o persoal da Administración de xustiza, será retribuído, segundo corres-
ponda, cos seguintes graos: 

 - Grao extraordinario I para o persoal interino.

 - Grao extraordinario I para o persoal funcionario de carreira (nova convocatoria).

 - Grao extraordinario II para persoal funcionario de carreira.
 

Cabe salientar que desde o ano 2009 o cadro do persoal incrementouse nun 20%. Así, 
tras a aprobación de 57 novas prazas no ano 2022, para o ano 2023, está previsto a creación 
de 24 novas prazas de persoal funcionario para a posta en funcionamento de 3 novas unidades 
xudiciais. Cómpre insistir na necesidade de que a Administración Xeral do Estado, a través do 
Ministerio de Xustiza, autorice nas ofertas de emprego público prazas suficientes na comunidade 
autónoma que posibilite a cobertura de postos por persoal de carreira.

 

DIRECCIÓN XERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

A Dirección Xeral de Administración Local, no marco e execución das súas competencias, 
persegue como obxectivos prioritarios:

A optimización e mellora da xestión na prestación de servizos á cidadanía.

Logro de melloras progresivas na cooperación coas entidades locais.

Avance en dotacións e servizos prestados aos administrados.
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Fomento e o impulso da incorporación das novas tecnoloxías e da e-Administración ou Ad-
ministración electrónica nas entidades locais, en colaboración coa Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia.

A colaboración entre a Dirección Xeral de Simplificación Administrativa, a Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Dirección Xeral de Administración Local permitiu a 
posta a disposición dos concellos de Galicia do Portal de Transparencia e a Guía de Transpa-
rencia Local de Galicia que se configuran coma unha ferramenta para que os concellos podan 
dar información a cidadanía e o mesmo tempo serve de vía de comunicación permanente a 
través da rede entre tódolos concellos e a Administración autonómica e por suposto facilítalles 
o cumprimento das obrigas derivadas da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, 
acceso a información pública e bo goberno do Estado. Durante o exercicio 2023 manteranse 
permanentemente actualizados ambos instrumentos incorporando as novas obrigas derivadas da 
lexislación sectorial.

O establecemento, dentro do marco básico estatal, dun réxime normativo propio para a 
administración local galega, efectuando as adaptacións e propostas, tanto a nivel lexislativo como 
regulamentario, que reflictan as particularidades e características propias, tanto da nosa comuni-
dade autónoma, como das nosas entidades locais.

Un dos grandes retos deste centro directivo é o impulso dunha nova xestión pública local 
e a modernización das entidades locais de Galicia. Con este fin, a Xunta de Galicia, a través da 
Dirección Xeral de Administración Local, colaborará no ano 2023 coa Universidade de Vigo e a 
Red Locais en dúas iniciativas claves para a Administración local galega:

Traballarase na revisión e mellora da Lei de Administración local de Galicia, co obxectivo 
de elaborar unha nova normativa adaptada aos cambios sociais, económicos e tecnolóxicos 
producidos nos últimos tempos que sexa capaz de impulsar unha administración local moderna 
e centrada no cidadá.

Porase en marcha como novidade a primeira Cátedra institucional de Bo Goberno Local, 
foro de reflexión e debate único en España sobre o municipalismo e sobre a súa xestión. A través 
desta cátedra fomentarase o debate público sobre o mundo local do que nacerán propostas para 
dar solución aos problemas detectados.

O fomento das liñas de colaboración coas entidades locais galegas no referente á convo-
catoria e execución de liñas de subvención destinadas a elas, con especial énfase no apoio aos 
concellos na prestación dos servizos que lles son propios, apoiando a creación e a mellora das 
infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos mu-
nicipais para que os concellos poidan contar con espazos dignos e adecuados para a prestación 
dos servizos que teñen encomendados.

Esta é a finalidade que persegue a orde de infraestruturas municipais, que constitúe unha das 
principais liñas de colaboración cos concellos cas que conta a Dirección Xeral de Administración 
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Local mediante a que se está a mellorar a cobertura do benestar da poboación rural, favorécese 
o reequilibrio territorial e facilítase a realización de actividades que poidan xerar emprego e fixar 
poboación.

Con relación a este último aspecto, cómpre subliñar que esta convocatoria configurase 
como un instrumento adecuado para fomentar os proxectos de cubrición de parques infantís 
xa existentes ou ben a construción de novos parques cubertos, contribuíndo cos concellos no 
desenvolvemento desta tipoloxía de proxectos de innegable repercusión nunha área tan sensible 
para a cidadanía como é o lecer infantil e a creación de ámbitos de convivencia e relación social 
na infancia.

Entre outros obxectivos perseguidos por esta orde destaca o fomento da mellora da acce-
sibilidade e seguridade nos espazos ou instalacións deportivas co fin de fomentar a práctica do 
deporte seguro por tódolos segmentos da poboación e especialmente das mulleres.

No período 2009-2022 a Dirección Xeral de Administración Local destinou máis de 44 
millóns de euros ao financiamento desta liña de axudas cos que se financiaron un total de 1.480 
proxectos.

Seguiremos traballando da man das entidades locais para continuar avanzando na mellora 
do financiamento dos concellos. Compre destacar que un dos fitos fundamentais na relación cos 
entes locais produciuse en 2011, cando se garantiu por lei a participación mínima dos concellos 
nos orzamentos da Xunta a través do Fondo de Cooperación Local (FCL). Así, os fondos que 
os concellos galegos recibiron en 2022 ascenden a 488,5M€, entre o total do Fondo de Coope-
ración Local e outras transferencias dos demais departamentos autonómicos, o que supuxo un 
20% máis que en 2021.

Para este ano 2023 o fondo adicional do FCL terá unha dotación de case 12,9 millóns de 
euros, o que supón un incremento do 45,2% respecto ao ano anterior. Isto supón que a canti-
dade total asignada ao Fondo de Cooperación Local, entre o fondo base e o adicional, ascende 
a case 126 millóns de euros, o que implica un 3,3% máis, con 4 millóns adicionais respecto ao 
exercicio anterior.

O Goberno galego, xunto coa FEGAMP, continuará liderando o plan coordinado, conxunto 
e global para toda Galicia de loita contra a vespa velutina, posto en marcha no ano 2020 para 
dar solución a un problema que se estende por practicamente todo o territorio galego e no que 
tanto a Xunta coma os concellos levamos anos traballando. Un Plan que conta, na actualidade, 
con 306 concellos adheridos, o 98% do total. 

Así, para continuar con este obxectivo, consígnanse en 2023 un total de 1,8 millóns de 
euros. Deles, 1,2 atópanse residenciados no fondo adicional do Fondo de Cooperación Local e 
575.000 euros no orzamento das diferentes consellerías colaboradoras (Medio Rural e Medio 
Ambiente, Territorio e Vivenda). 
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Tamén se evidenciará a colaboración cos concellos nas medidas de apoio ás policías locais 
da nosa comunidade, con especial fincapé no reforzo da seguridade cidadá naqueles concellos 
con elevado incremento poboacional durante a tempada de verán.

No ano 2022 o Plan específico de subvencións a concellos turísticos con elevado incre-
mento poboacional duplicou o seu orzamento acadando os 145.000 euros co fin de reforzar as 
axudas destinadas á contratación de auxiliares de policía local polos concellos de maior afluencia 
turística, apoiando así o labor que desempeñan os corpos de Policía Local no actual contexto de 
crise sanitaria.

Nos últimos anos o goberno galego leva investido máis de 700.000 euros no financiamento 
dos postos de auxiliares de policía local nos períodos estivais

A necesidade de que as entidades locais afronten o reto de acadar unha suficiente capaci-
dade organizativa e financeira para prestar os servizos públicos da súa competencia, de maneira 
axeitada e sostible, subxace nas accións que promoverá a Dirección Xeral de Administración Lo-
cal en apoio ás fórmulas de colaboración e cooperación intermunicipal, que racionalicen servizos 
e recursos para ofrecer uns mellores servizos á cidadanía, favorecendo a concesión das axudas ás 
entidades locais que se acollan a estas fórmulas.

Tamén se lle dará impulso ao asociacionismo municipal das entidades locais mediante ini-
ciativas que premien accións concretas de colaboración na xestión conxunta de servizos entre 
agrupacións de concellos, mancomunidades de concellos e consorcios locais, no eido das sub-
vencións e do sostemento común dos postos de habilitados no que se fomentará as agrupacións 
de concellos.

É necesario continuar apoiando a cooperación municipal, tanto a través de fórmulas de 
xestión compartida de servizos públicos como mediante o fomento de novos procesos de fusión 
municipal impulsando activamente unha xestión eficaz e eficiente dos recursos dos concellos 
co obxecto de garantir a continuidade na prestación de servizos aos cidadáns en condicións de 
calidade.

Así, a Xunta de Galicia leva anos desenvolvendo unha política de promoción e fomento 
da cooperación municipal tanto a nivel normativo como orzamentario, co establecemento de 
vantaxes obxectivas para os concellos fusionados ou que presten servizos públicos de xeito 
conxunto, como a través do fondo especial para fusións.

Trala realización do estudo sobre a planta municipal xunto coas tres universidades galegas 
e a Fundación Juana de Vega, avanzarase, en colaboración coa FEGAMP, no impulso de novas 
formas de xestión compartida e propostas de fusión municipal.

Logo da realización do estudo sobre a delimitación competencial da Administración local 
de Galicia, avanzarase, en colaboración coa FEGAMP, na clarificación daqueles ámbitos compe-
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tenciais das administracións territoriais autonómica e local máis discutidos e nos eidos nos que as 
competencias non están ben definidas normativamente por ser concurrentes.

É obxectivo fundamental a coordinación das políticas da Xunta e as deputacións provinciais, 
avanzando na concreción do reparto de competencias entre gobernos e especializando a acti-
vidade das deputacións na garantía dos servizos locais nos concellos de menor poboación. Isto 
atopa a súa mellor expresión no obxectivo de estender os servicios de emerxencias ao 100% 
do territorio galego. 

Así mesmo, son obxectivos da dirección xeral:

 - A relación coas corporacións locais e a elaboración dos programas formativos en mate-
ria de Administración local.

 - O fomento da formación nas administracións locais de Galicia, potenciando para iso os 
medios dos que dispón a Administración autonómica, de xeito que se asegure unha 
oferta formativa racional e axeitada no conxunto das administracións existentes en Ga-
licia.

 - A execución das competencias que, con respecto ao funcionariado con habilitación de 
carácter nacional, lle corresponden á Comunidade Autónoma de Galicia.

 

No ano 2023, logo do éxito das convocatorias realizadas nos últimos anos a Dirección Xeral 
de Administración Local realizará unha nova convocatoria para seguir dispoñendo de persoal in-
terino para poder ofertar aos concellos de Galicia a posibilidade de provisión dos postos vacantes 
abertos ás escalas e subescalas da Administración local con habilitación nacional de maneira máis 
áxil e con respecto aos principios constitucionais de acceso á función pública.

Impulsarase, en estreita relación coas entidades locais, o desenvolvemento e materialización 
das accións previstas no Pacto Local, de modo que se poida acadar a implantación e desenvol-
vemento das previsións contidas nel. Continuarase na senda iniciada no 2017, ano no que a 
Comisión Galega de Cooperación Local retomou a súa actividade. A Dirección Xeral de Admi-
nistración Local realiza unha importante labor de seguimento e impulso do cumprimento dos 
acordos adoptados.

Incentivarase ás entidades locais que cumpran coa súa obriga anual de rendición de contas. 
Estas institucións cando son beneficiarias dunha subvención financiada con fondos propios da 
Comunidade Autónoma non teñen que xustificar o pagamento material das actuacións subven-
cionadas con carácter previo ao libramento da subvención, é suficiente a acreditación do recoñe-
cemento da obriga, sen prexuízo de ter que acreditar a efectividade do pagamento da actuación 
no prazo de sesenta días desde a recepción dos fondos públicos.

A xestión do Fondo de Compensación Ambiental tamén se empregará como ferramenta 
de reequilibrio territorial e de impulso ao funcionamento dos servizos e á dotación de infraes-
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truturas e realización de investimentos produtivos e xeradores de emprego no ámbito local e no 
financiamento do gasto corrente ou de funcionamento das entidades locais en materia ambiental.

Para 2023 a orde reguladora do Fondo de Compensación Ambiental recollerá, igual que 
o fixera nas convocatorias dos últimos anos, un catálogo de actuacións subvencionables, agru-
padas por categorías que se orientan ao fin sinalado pola Lei 8/2009, do 22 de decembro e ao 
cumprimento dos obxectivos marcados pola Unión Europea, é dicir, a redución das emisións de 
gases de efecto invernadoiro, o impulso e incremento da participación de enerxía procedente de 
fontes renovables e a mellora e o incremento da eficiencia enerxética.

Nesta orde recóllese un catálogo de proxectos subvencionables, agrupándoos en varias 
categorías, sen esquecer que se trata dunha enumeración non pechada susceptible de ampliación 
mediante as achegas que as propias entidades locais fagan no momento de materializar a súa 
solicitude.

A través do desenvolvemento de proxectos para a optimización enerxética dos edificios, 
instalacións e vehículos das entidades locais e para a implantación de tecnoloxías máis eficientes 
e respectuosas co ambiente e de menor consumo enerxético pode conseguirse unha redución 
das emisións de gases de efecto invernadoiro á atmosfera e asemade unha redución da factura 
enerxética das entidades locais. A isto engádese o efecto exemplarizante dos proxectos na me-
dida en que contribúen a concienciar a veciñanza da repercusión sobre o ambiente das medidas 
de eficiencia enerxética e impulso da sustentabilidade ambiental no sector público local.

Dende o ano 2020, ao abeiro desta orde fináncianse proxectos novidosos entre os que se 
destacan:

 - As campañas divulgativas municipais para a sensibilización sobre a importancia das medi-
das de protección ambiental e de eficiencia enerxética: boas prácticas ambientais, divul-
gación de medidas de aforro e eficiencia enerxética.

 - A elaboración e difusión de material divulgativo e recursos didácticos sobre valores 
ambientais ou espazos naturais concretos no ámbito municipal.

 - Plans e estratexias de mellora ambiental nos edificios municipais: auditorías enerxéticas, 
certificación enerxética de edificios municipais ou plans para a implantación de estra-
texias enerxéticas municipais.

 - Plans sustentables de mobilidade que fagan compatibles as necesidades do transporte 
local e a sustentabilidade ambiental.

 - As actuacións nos núcleos rurais que permitan unha mellor integración paisaxística no 
contorno, particularmente o soterramento dos tendidos aéreos de cableado e a cons-
trución de pavimentos interiores de pedra.

 - Adquisición de equipamento de alta eficiencia enerxética: equipos de climatización, ofi-
máticos e de alumeado interior.
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 - Renovación sustentable das flotas municipais mediante a adquisición de vehículos con 
distintivo ambiental Cero emisións ou Eco.

 

Xunto a isto cabe salientar tamén a maior definición dos proxectos destinados a mellorar 
a eficiencia enerxética das instalacións e edificios municipais, establecendo diferentes niveis de 
actuación: mellora da eficiencia enerxética da envolvente do edificio, mellora de iluminación in-
terior, instalación de sistemas eficientes de climatización, sistemas de aforro de auga, ascensores 
eficientes, e introdución de enerxías renovables para calefacción e auga quente sanitaria, con re-
ferencia expresa por primeira vez á instalación de paneis solares térmicos en edificios municipais.

Durante o período 2010-2022, a través das liñas competitiva e non competitiva do Fondo 
de Compensación Ambiental xestionadas pola Dirección Xeral de Administración Local, desti-
náronse mais de 116 millóns de euros a actuacións de conservación, reposición e restauración 
do ambiente e ao reequilibrio territorial. No ano 2023 este fondo terá un papel moi importante 
na recuperación sostible dos nosos concellos.

No ano 2021, no eido da Estratexia galega de cambio climático e enerxía 2050, estableceuse 
unha nova liña de subvencións que ten como obxectivo a redución do incremento das emisións 
de gases con efecto invernadoiro (GEI) ca que se pretende a renovación en verde do parque de 
vehículos dos corpos de Policía Local de Galicia, contribuíndose a mudanza cara a un modelo de 
mobilidade e trasporte facilitador de vida en condicións saudables, compatible coa sustentabilida-
de ambiental e conciliable coa promoción do desenvolvemento económico.

Esta orde incardínase no Fondo de Compensación Ambiental dentro das actuacións globais 
destinadas á conservación, reposición e restauración do ambiente e do reequilibrio territorial, 
nas que se inclúen as actuacións que teñen por obxecto a prevención, extinción e xestión de 
situacións de sinistro ou risco.

Por medio de esta orde, financiada co Fondo de Compensación Ambiental e dirixida aos 
concellos de Galicia de menos de 50.000 habitantes, financiarase a subministración de vehículos 
eléctricos ou híbridos enchufables ou non enchufables que reúnan as condicións para obter o 
distintivo ambiental Cero emisións ou Eco, mediante o sistema de renting, con destino aos cor-
pos de Policía Local para o exercicio das súas funcións.

Neste momento a Dirección Xeral de Administración Local está xestionando dúas convo-
catorias da orde de renting de vehículos da Policía Local, a primeira, convocada no ano 2021 
abrangue o período 2021-2025, a segunda, convocada no ano 2022, abrangue o período 2022- 
2026. Estas convocatorias están dotadas cun crédito de 1.675.200 euros destinados ao pagamen-
to das cotas mensuais que deba aboar o concello beneficiario polo renting do vehículo durante 
un máximo de 48 meses.
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No exercicio 2023 a Dirección Xeral de Administración Local contará cunha nova liña de 
axudas a concellos destinada ao financiamento de actuacións de eficiencia enerxética en instala-
cións municipais cofinanciada con fondos FEDER.

O obxectivo a longo prazo é a consecución de concellos climaticamente neutros mediante 
a modernización das infraestruturas municipais, a descarbonización e a búsquea de alternativas 
as enerxías fósiles.

Mellorar o medio ambiente, promover o uso das enerxías renovables e fomentar a eficiencia 
enerxética deben ser os puntos crave de calquera xestión pública medio ambiental. Dentro da 
responsabilidade das institucións pola optimización do uso da enerxía e polo establecemento 
dun marco de sustentabilidade eficiente, xoga un papel moi relevante a eficiencia enerxética nas 
dependencias municipais e na iluminación pública. Para acadar os fitos establecidos por Europa, 
é necesario incorporar nas estratexias municipais un plan de acción sobre eficiencia enerxética.

Esta nova liña de axudas da Xunta de Galicia mellorará a eficiencia e o aforro enerxético, 
diminuirá o impacto ambiental e as emisións de CO2 dos inmobles e infraestruturas municipais.

No ano 2023, tendo en conta a importante demanda e os resultados acadados polas con-
vocatorias de axudas especificas destinadas as asociacións veciñais de Galicia nos exercicios an-
teriores, seguiremos apostando por apoiar ao asociacionismo veciñal cunha nova convocatoria 
de axudas mantendo o incremento orzamentario do ano 2021. Así, destinaremos 3.000.000 
de euros que se suman aos 15.400.000 distribuídos no período 2016-2022 para continuar co-
laborando e fomentando e dinamización do asociacionismo veciñal, recoñecendo o seu labor 
indispensable no desenvolvemento da vida social nos concellos, e a súa condición de eixo funda-
mental da participación cidadá.

 

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMEN-
TARIAS

No marco dos principios xerais de actuación seguimos no camiño e tendo como guía os 
principios de defensa da Constitución Española, o Estatuto e o marco autonómico, o cumpri-
mento dos acordos parlamentarios e a lealdade nas relacións institucionais

No eido das Relacións Parlamentarias, mantéñense como destacadas liñas de traballo:

 - A coordinación e canalización das actividades da Xunta de Galicia na súa relación co 
Parlamento de Galicia, exercendo como canle de comunicación axeitada entre ambas 
as dúas institucións respecto da tramitación das iniciativas que derivan da función de 
control e impulso ao Goberno.
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 - O apoio ao Goberno na evacuación da información e documentación interesada, solici-
tando aos diferentes organismos da Xunta de Galicia e ao Sector Público Autonómico 
os informes que procedan para dar resposta ás diferentes iniciativas que sexan formula-
das no seo da Cámara galega.

 - A implementación de melloras no sistema informático de xestión do fluxo do traballo 
parlamentario.

 - A promoción da participación dos diferentes membros do Goberno ante os diferentes 
órganos nos que se organiza o Parlamento de Galicia.

 - O impulso e seguimento do cumprimento dos acordos parlamentarios aprobados en 
sede parlamentaria, así como facer un labor de seguimento da actividade lexislativa no 
Parlamento de Galicia e, especialmente, do desenvolvemento do programa lexislativo 
do Goberno galego, que sexa aprobado polo Consello da Xunta de Galicia.

 

No eido das Relacións Institucionais, o labor desta dirección xeral centrarase en optimizar 
tanto as relacións bilaterais da Xunta de Galicia co Goberno de España así como a cooperación 
horizontal coas demais comunidades autónomas, na busca dunhas relacións intensas e fluídas en 
aras da coordinación e colaboración institucional.

Na busca da mellora das relacións coa Administración Xeral do Estado, tanto dende o punto 
de vista dos resultados como dende o punto de vista de custo económico:

 - O reforzo da regularidade das reunións do Grupo de Traballo, como órgano permanen-
te para a análise e estudo dos conflitos no seo da Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia, sendo convocadas 
por videoconferencia, e non presenciais, obtendo así un importante aforro en custos 
de desprazamentos e unha maior axilidade e eficiencia nas comunicacións. Tamén é un 
claro obxectivo da Xunta de Galicia manter a liña de colaboración para a resolución 
das posibles discrepancias que poidan xurdir na produción lexislativa autonómica e, en 
todo caso, dar prioridade a consensuar, entre ambas partes, acordos interpretativos que 
poñan fin á conflitividade normativa.

 - A demanda ao goberno central da convocatoria dunha Conferencia de Presidentes, 
que reúna os requisitos formais recollidos no Regulamento (aprobado no seu seo no 
ano 2009 e, modificado no 2017 para dotar ao «Comité preparatorio», ademais das 
funcións de impulso e seguimento, das de avaliación e execución dos acordos acada-
dos). Neste senso, é fundamental e urxente a recuperación do hábito de establecer, 
con carácter previo á celebración, unha orde do día coa documentación adxunta dos 
asuntos a tratar para, en consecuencia, poder chegar a acordos multilaterais. Tamén é 
prioritario, en cumprimento do compromiso acadado na VI Conferencia de Presidentes 
celebrada o 17 de xaneiro de 2017, recuperar a periodicidade de celebrar anualmente 
a conferencia, e tendo en conta a situación de crise sanitaria actual, a solicitar que nela 
se retomen cuestións que afectan substantivamente a Galicia, como as negociacións en-
camiñadas a deseñar un novo modelo de financiamento autonómico e local a partir do 
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informe técnico xa realizado polos expertos designados polas distintas administración 
autonómicas así como a defender nesas negociacións a postura fixada polos acordos 
acadados no Parlamento de Galicia na pasada lexislatura desta comunidade autónoma.

 - A regularidade na convocatoria da Comisión de Seguimento e análise das disposicións 
normativas estatais e doutras comunidades autónomas dende o punto de vista com-
petencial. A finalidade é defender as competencias propias da Comunidade Autónoma 
de Galicia coa posta en marcha, se procede, dos requirimentos correspondentes nos 
casos de conflitos de competencias e do procedemento da Comisión Bilateral, co fin de 
conseguir acordos para a resolución das discrepancias que poidan xurdir entre as partes, 
como paso previo a presentación dos posibles recursos de inconstitucionalidade ante o 
Tribunal Constitucional.

 - A reivindicación da necesaria participación e audiencia da Comunidade Autónoma de 
Galicia na toma de decisión e na elaboración de disposicións normativas de rango estatal 
que poidan afectar as súas competencias e á prestación dos seus servizos ou distorsionar 
a súa planificación económico-orzamentaria.

 - Seguir afondando no autogoberno, ben mediante a mellora do sistema competencial co 
reforzamento das capacidades executivas ou ben pola vía do traspaso de competencias.

 - A cooperación horizontal coas demais comunidades autónomas é outro obxectivo prio-
ritario para esta dirección xeral, que continuará na liña de reforzar o seguimento das súas 
disposicións normativas e tamén potenciar a colaboración a través de convenios e pro-
tocolos que permitan compartir servizos e recursos, unificar criterios e aportar eficiencia 
ao funcionamento do noso modelo territorial e á prestación dos servizos públicos.

 

No marco do compromiso da Xunta de Galicia colaborarase coa transparencia e as boas 
prácticas na administración, de conformidade coa Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia 
e bo goberno.

Por último, esta dirección xeral asume a coordinación e seguimento, cos órganos compe-
tentes dos demais departamentos:

 - Da promoción, análise, investigación, asistencia técnica, e desenvolvemento da liberdade 
relixiosa e de culto, e a colaboración coas institucións e organizacións interesadas no seu 
estudo e desenvolvemento.

 

 

DIRECCIÓN XERAL DE EMERXENCIAS E INTERIOR

A Dirección Xeral de Emerxencias e Interior dirixe as súas actuacións nos seguintes eidos 
e liñas de actuación:
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1º Protección Civil e Emerxencias: 

As accións neste campo centraranse en tres obxectivos estratéxicos, que a súa vez incluirán 
medidas operativas para o seu cumprimento:

 

A) Aplicación e desenvolvemento da Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia 
e consolidación do mapa galego de emerxencias:

No ano 2018, a través do Grupo de Traballo de Emerxencias dependente da Comisión Ga-
lega de Protección Civil, no que estaban representadas as diferentes administracións autonómica 
e locais acordouse por unanimidade avanzar cara un modelo de atención as emerxencias que 
supere as fronteiras administrativas e conformado polos parques de bombeiros municipais, os 
parques dos Consorcios provinciais de Extinción de Incendios e Salvamento e os GES.

Acordouse tamén, e así se materializou nos anos 2019, 2021 e 2022 por medio da renova-
ción dos correspondentes convenios, dar continuidade á figura dos GES, ampliando os existentes 
para mellorar a cobertura de xeito que practicamente toda a poboación e territorio de Galicia 
teñan un servizo dilixente de atención as emerxencias. A estes efectos, recóllense no orzamento 
da Xunta de Galicia para 2023 as partidas necesarias na parte que corresponde ao Goberno 
galego para seguir mellorando o mapa de emerxencias ampliando e completando os efectivos 
dos GES, sempre en colaboración imprescindible coa FEGAMP e, especialmente, as deputacións 
provinciais, que terán que implicarse economicamente para a prestación destes servizos cuxa 
competencia, cómpre non esquecer, correspóndelles a elas en exclusiva.

Pola súa banda, a Xunta de Galicia continuará no ano 2023 dotando aos GES e ás Agrupa-
cións de Protección Civil con material necesario para o exercicio das súas funcións, a cuxo efecto 
mantense a partida dedicada a infraestruturas e equipamento nos servizos de emerxencias e 
protección civil e incrementase a partida destinada a axudas ao funcionamento das Agrupacións 
de Voluntariado de Protección Civil.

Potenciaranse os consorcios provinciais de extinción de incendios e salvamento, a través das 
achegas para equipamento e para gastos de funcionamento, que garanten á poboación galega, 
independentemente do seu lugar de residencia, un servizo permanente e profesional de atención 
e resposta ás emerxencias.

Respecto dos consorcios provinciais de bombeiros, acadouse xa consenso necesario co que 
se pecharon os procesos de equiparación salarial do persoal dos distintos consorcios provinciais, 
polo que se continuará agora cos procesos de negociación das relacións de postos e das condi-
cións de integración do persoal obxecto de subrogación nos Consorcios de Lugo, da Coruña e 
de Pontevedra, que están pendentes no Consorcio de Ourense.

Todo elo co obxectivo de acadar unha prestación homoxénea e uniforme en todo o te-
rritorio de Galicia, co horizonte de dar un servizo áxil e eficaz a todos os galegos e galegas, in-
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dependentemente do seu lugar de residencia, a través dos servizos profesionais de emerxencias 
que constitúen tanto os parques de bombeiros como os GES. 

Ademais, a Xunta de Galicia consigna no orzamento de 2023 o presuposto necesario para 
acometer a comarcalización dos restantes parques de bombeiros das grandes cidades.

Nos últimos anos, o proceso de formalización da comarcalización foise retrasando entre 
outros motivos, pola negativa do goberno central a ceder a taxa de reposición que estaba nego-
ciada co anterior goberno do Estado.

A Xunta de Galicia, propuxo ao goberno central a posibilidade de ceder aos concellos un 
máximo dun 7% sobre o número total de prazas que pode convocar a comunidade autónoma 
na súa Oferta de Emprego Público, co fin de que os concellos puidesen incrementar os efectivos 
dos parques de bombeiros.

Esta posibilidade trasladóuselle ao goberno central que a considerou unha boa opción e 
entrouse en fase de estudo para a súa articulación a través do instrumento normativo máis ade-
cuado.

A falta de acordo na tramitación da Lei de orzamentos xerais do Estado para 2019 e as 
convocatorias de eleccións xerais paralizaron a xestión por parte do Goberno central desta de-
manda. Nesta situación, a Xunta de Galicia seguirá instando á Administración do Estado, para que 
estude a posibilidade de regular o incremento da taxa de reposición dos concellos ou a cesión 
de taxa de reposición da Xunta de Galicia aos municipios que comarcalicen os seus parques de 
bombeiros.

A comarcalización constitúe unha das recomendacións do ditame final da Comisión especial 
de estudo e análise das reformas da política forestal do Parlamento de Galicia, que a propoñía 
coa finalidade de reducir os tempos de resposta a emerxencias nas súas áreas metropolitanas. A 
estes efectos volverase consignar nos orzamentos, con cargo ao Fondo de Cooperación Local, 
unha contía dedicada especialmente á prestación dos servizos de emerxencias con carácter co-
marcal ou, no seu defecto, supramunicipal, na convicción de que este é o camiño para acadar a 
mellor cobertura posible no territorio dun servizo profesional de emerxencias.

Este proceso de comarcalización de parques municipais de bombeiros require do acordo 
e da vontade de distintas administracións; en primeiro lugar, do concello titular do servizo e, de 
seguido da Administración autonómica, da Administración provincial e, como non, dos concellos 
aos que o parque que se comarcaliza deba dar este servizo.

A Xunta de Galicia aposta decididamente por este modelo de comarcalización dos parques 
de bombeiros das cidades que permitirá optimizar os recursos xa existentes e dar cobertura ás 
emerxencias que se poidan producir nos seus contornos, defendendo un modelo de colabo-
ración entre tódalas partes afectadas, como xa se ven facendo co parque de Ferrol dende hai 
varios exercicios.
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No ano 2023 continuaremos a traballar e impulsar estes acordos de comarcalización de 
parques de bombeiros municipais, que xa se teñen producido na provincia da Coruña, póidanse 
estender e materializar no resto do territorio de Galicia, e así se poidan beneficiar todos os gale-
gos e galegas desta, sen dúbida, mellora da atención das emerxencias.

Do mesmo xeito continuarase co impulso das Asociacións de Voluntarios de Protección 
Civil (en diante, AVPC) mediante agrupacións de concellos que optimicen o aproveitamento 
e utilización dos recursos dispoñibles, tanto humanos como materiais, e impulsando a incorpo-
ración de novos voluntarios ás AVPC, fomentando o carácter destas agrupacións como entes 
vehiculares de canalización da participación dos galegos en accións de voluntariado tal e como se 
puxo de manifesto nos numerosos operativos levados acabo polas mesmas durante a pandemia 
que vivimos todo este tempo.

Continuaremos apoiando e pondo en valor o papel das AVPC impulsando a súa partici-
pación en programas específicos como son a atención as incidencias que poidan ocorrer nos 
camiños de Santiago, a seguridade en lugares de pública concorrencia e a implementación de 
plans de protección civil.

A ampliación da dotación de medios e recursos naqueles concellos con GES ou AVPC e 
zonas nas que aínda houbese necesidades pendentes. Esta actuación virá complementar o amplo 
proceso de renovación e mellora do equipamento que se levou a cabo nos últimos anos e que 
achegou ás asociacións equipamento (208 vehículos todoterreo, 187 remolques de emerxencias, 
65 furgóns, 98 esparexedores de sal, 70 embarcacións, 123 tendas de campaña, 4 UTV, 43 coi-
telas quitaneves ou 212 equipos de protección individual contra a vespa velutina, entre outros) 
por valor de máis de 14 millóns de euros

A impartición de programas de formación homoxéneos para os profesionais das emer-
xencias de Galicia e potenciación da formación dos voluntarios que complementen de forma 
coordinada os medios de intervención na nosa comunidade.

A sinatura de convenios de colaboración con entidades, organismos e colectivos colabora-
doras do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia, entre os que cómpre 
destacar os asinados con entidades para a prestación de atención psicosocial en emerxencias 
que así o requiran como accidentes de múltiples vítimas ou emerxencias que podan requirir a 
evacuación das persoas como varios incendios forestais declarados de situación 2 que tiveron 
lugar no ano 2022.

O impulso na busca de solucións tecnolóxicas que permitan darlle resposta a tipoloxías de 
incidencias crecentes, como é o caso da busca de persoas desaparecidas ou a comunicación en 
grandes incidencias a través da tecnoloxía 5G.
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B) Planificación:

A modificación e actualización dos plans existentes para adaptalos á Lei 5/2007, do 7 de 
maio, e á estrutura prevista dos sistemas de atención ás emerxencias, incluíndo os mapas de 
riscos correspondentes. 

A elaboración de novos plans de emerxencia para actividades novas ou que requiren plans 
de emerxencia de nova redacción. A publicación do Real decreto 837/2020, do 15 de setembro, 
polo que se aproba Directriz básica de planificación de protección civil ante emerxencias aero-
náuticas de aviación civil, establece a obriga de redactar e implantar un Plan especial de protec-
ción civil de ámbito autonómico para facer fronte a este risco.

Neste senso, procedeuse a implantación dos plans recentemente elaborados e actualizados, 
en especial o Plan especial ante o risco Sísmico (SISMIGAL), e o Plan especial ante accidentes de 
aviación civil, (AEROGAL), así como o de atención a vítimas e familiares de aviación civil que se 
integra nel. Por outra banda, tamén se revisará o Plan especial de accidentes no transporte de 
mercadorías perigosas (TRANSGAL), trala actualización do estudo de fluxos dentro da comuni-
dade autónoma. A implantación dos plans implica a súa divulgación entre todos os organismos 
chamados a intervir, a formación dos integrantes no plan e a realización de simulacros e exerci-
cios.

O fomento da colaboración e coñecemento dos procedementos de traballo entre os servi-
zos que compoñen os grupos operativos, recollidos nos diferentes plans, por medio do impulso 
de exercicios conxuntos e simulacros de activación dos Plans de Emerxencia.

A implantación da normativa autonómica en materia de autoprotección, logo da aprobación 
no ano 2002 do decreto polo que se actualiza o catálogo de actividades e centros, establecemen-
tos e dependencias obrigados a realizar estes plans, establecendo as medidas e medios persoais 
e materiais necesarios para afrontar situacións de risco, e determinando o contido mínimo dos 
Plans de autoprotección, en desenvolvemento das previsións contidas no título IV da Lei 5/2007, 
do 7 de maio, e de acordo coas directrices básicas establecidas na lexislación vixente. O des-
envolvemento, actualización e impulso do rexistro dos plans de autoprotección en Galicia, con 
especial significación na autoprotección escolar.

O apoio á Comisión Galega de Protección Civil para a revisión dos plans de emerxencia, 
especialmente dos plans de emerxencia municipal (PEMU), así como a convocatoria e coordina-
ción dos grupos de traballo que se creen no seno de dita comisión, con especial dedicación ao 
Grupo de Traballo para revisar tecnicamente e identificar liñas de traballo das diferentes adminis-
tracións, para mellorar a atención as emerxencias en Galicia.

A mellora e potenciación dos sistemas de información para coñecemento do risco, a través 
do mantemento e mellora continuado do visor de riscos elaborado no ano 2002 e que está 
dispoñible vía web e accesible ás administracións locais e aos cidadáns.

Memoria II VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E 
DEPORTES



262

O fomento do voluntariado de protección civil, tanto potenciando a súa formación como 
realizando campañas de promoción entre a cidadanía, con especial atención á poboación en 
idade escolar así como a xente maior que pode atopar nas AVPC unha oportunidade para un 
envellecemento activo participando en actividades da agrupación e transmitindo coñecementos, 
experiencias e valores aos mais novos. O labor altruísta dos voluntarios e voluntarias debe ser 
recoñecido e potenciado polas administracións, a cuxos efectos nos anos 2021 e 2022 se levaron 
a cabo actos de entrega de distintivos de permanencia aos voluntarios e voluntarias que levaban 
mais de 25 anos pertencendo a unha AVPC. No ano 2023 procederase novamente a recoñecer 
a labor do voluntariado coa nova entrega de medallas e co impulso das asociacións provinciais 
de AVPC fomentando xornadas de convivencia e captación de novos voluntarios e voluntarias.

Ademais, no ano 2023 continuarase a convocar as axudas para garantir o correcto funciona-
mento das AVPC, dotándoas de material e realizando formación a través da Agasp.

 

C) Coordinación e colaboración transfronteiriza en emerxencias: (Axencia Galega de Emer-
xencias - Axega).

O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia (CIAE112-Galicia), ubicado 
na Estrada, configúrase como un elemento esencial para a paulatina “integración operativa” dos 
distintos servizos básicos de atención ás emerxencias (sector seguridade, sector sanitario, sector 
asistencial, sector contra incendios e salvamento, sector medioambiental e sector protección 
civil) para así acadar unha xestión e coordinación “integral” (que abarque todos os campos posi-
bles implicados nas emerxencias) e integrada (para que todos os axentes dos servizos de inter-
vención actúen conxuntamente, de xeito coordinado e compartindo información en tempo real).

Ademais, no eido da coordinación, a Axega continúa a traballar na realización de simula-
cros que permitan unha actuación conxunta cada vez máis eficiente dos diferentes servizos. Así, 
durante o ano 2022 leváronse a cabo diversos simulacros de coordinación destacando os de 
medios en lumes forestais que se demostraron de vital importancia para a coordinación dos dife-
rentes incendios forestais declarados de situación 2, no ano 2023 continuarase coa realización de 
simulacros no ámbito das empresas SEVESO, aeroportuario, presas, lumes forestais, portuarios, 
etc., con exercicios presenciais onde se practique a implantación de plans e os seus protocolos 
de intervención correspondentes. 

Coa análise dos resultados obtidos nas anteditas simulacións e cos exercicios prácticos que 
se continúen a desenvolver na próxima anualidade 2023, seguirase a traballar na liña de implan-
tar sistemas de coordinación de traslado de información que resulten cada vez máis eficaces, así 
como procurar novas melloras nas comunicacións entre os diversos medios de intervención. 
Neste sentido dende Axega deuse a coñecer os medios operativos de intervención o Plan 
de comunicación de emerxencias de Galicia baseado en tecnoloxía TETRA da rede Resgal e 
durante o 2023 farase efectiva a súa na implantación nos diferentes servizos de emerxencia e 
protección civil. 
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E tamén se levará a cabo a entrega de dispositivos móbiles remotos cunha APP que permita 
a comunicación e traslado de datos de incidencias entre o CIAE-112 e os diferentes organismos 
que participan no sistema galego de Protección Civil. Estes dispositivos permitirán unha nave-
gación ata o punto da incidencia e traslado de imaxes e vídeos en tempo real co cal fará mais 
eficiente a toma de decisións prioritariamente en grandes emerxencias. 

Os traballos de coordinación esténdense a outros territorios de zonas fronteirizas comúns 
(Portugal, Castela-León, Principado de Asturias). Durante os lumes forestais acontecidos nos me-
ses de xullo, agosto e setembro do 2022, puxéronse en práctica dende a Axega procedementos 
de comunicación e coordinación cos responsables desta tipoloxía de emerxencia facendo máis 
eficaces os traballos operativos a través da cooperación dos medios destas rexións transfrontei-
rizas. 

Atópase consolidada a colaboración e cooperación transfronteiriza na atención de emer-
xencias dentro da denominada zona ARIEM (franxa fronteiriza entre Galicia, Castela-León e 
norte de Portugal), tal e como quedou patente nos lumes forestais en 2022 na fronteira en 
Chaves-Verín, Moncao-Arbo, Barco de Valdeorras, etc.

Dentro das previsións de colaboración e coordinación mediante proxectos europeos, para 
o exercicio 2023 continúa a participación da Axega en colaboración coa Universidade de Vigo 
no desenvolvemento da segunda fase do Proxecto FIRE RS, cunha liña de traballo consistente no 
deseño e posta en servizo dun vehículo non tripulado para actuacións coordinadas en incendios.

Tamén continúan colaboracións co Instituto Tecnolóxico de Galicia en proxectos relacio-
nados con drons con tecnoloxía que permita voar de forma autónoma controlada dende ubica-
cións remotas como é o proxecto AMU-LED ou ACRE e colaboracións con GAIN no uso de 
tecnoloxía embarcada en DRONS para a busca de persoas desaparecidas.

 

2º Seguridade e Policía.

A) No ámbito dos Corpos de Policía local:

Rematar o desenvolvemento normativo derivado da modificación da lei 4/2007, do 20 de 
abril, recollendo e solucionando todas aquelas cuestións máis conflitivas, favorecendo deste xeito 
tanto aos concellos como ao persoal policial, garantindo a cobertura efectiva das vacantes e a 
estabilidade nos postos de traballo de aqueles efectivos que opten aos corpos de policía doutros 
concellos a través do sistema de mobilidade horizontal.

Do mesmo xeito potenciarase a coordinación das actuacións dos corpos de policías locais, 
tal e como se fixo durante a pandemia, coa convocatoria e reunión periódica de órganos espe-
cíficos como o Sacop, cara a garantir a efectiva implementación das disposicións normativas e 
procedementos de actuación policial e de xeito homoxéneo en todo o territorio galego.
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Consensuar coa representación da FEGAMP e dos sindicatos, un marco para establecer 
convenios e protocolos de colaboración intermunicipal en materia de policía local.

Avaliar, no marco do Grupo de Traballo creado na Comisión de Coordinación de Policías 
Locais, a posibilidade de establecer convenios e protocolos de colaboración intermunicipal en 
materia de policía local que sirvan de referencia para o apoio na prestación puntual de servizos 
en concellos con insuficiencia de medios.

Favorecer a implantación xeneralizada da nova aplicación informática do Rexistro de Policías 
locais xa rematada, actualizando os datos dos diversos corpos de policías locais para dotar a este 
rexistro de máis operatividade e funcionalidade, acordes coas necesidades actuais.

 

B) No ámbito da UPA:

Promover o aumento dos medios humanos da UPA, reclamando do Ministerio do Interior 
a cobertura de vacantes nesta unidade, que permita retornar aos niveis de persoal do ano 2013, 
tendo en conta ademais que a UPA ten asumido novas competencias, entre elas moi especial-
mente a protección de mulleres vítimas de violencia de xénero. Neste senso, en 2021 a Xunta de 
Galicia elevou a proposta dun novo convenio de colaboración co Ministerio de Interior referido a 
unidade adscrita e coa finalidade de completar este corpo policial e dirixido a sinatura dun novo 
convenio de colaboración da Xunta de Galicia co Ministerio do Interior para actualizar os termos 
das obrigas respecto da UPA.

Este obxectivo reiteradamente reclamado ao goberno do Estado, tanto polo goberno da 
Xunta de Galicia como en sede Parlamentaria, persegue poder dar un servicio de calidade aos 
galegos e galegas a través desta unidade policial que tras 30 anos de servicio en Galicia é recoñe-
cida como unha policía propia de todos os galegos e que de forma progresiva foi asumindo cada 
vez mais competencias.

Algunha das competencias asumidas, como son as referidas a protección dos camiños, as 
de protección do medio ambiente e de protección do patrimonio cultural, requiren dun esforzo 
de persoal constante que demandan unha maior atención e implicación pola nosa policía, xa que 
o número de peregrinos está a ser cada vez maior e, polo tanto, as accións vencelladas a este 
incremento e atención de competencias nas rutas xacobeas tamén serán maiores.

Así mesmo, este incremento de persoal permitiría poñer en marcha unha nova modalida-
de de patrullaxe nos camiños con servizos a pé en distintos puntos das rutas xacobeas e unha 
atención máis cercana e accesible aos peregrinos, cunha especial incidencia na protección da 
muller nas distintas rutas. Todo elo complementado coa adscrición a estes servizos de vehículos 
híbridos e todo camiño adquiridos especialmente para esta finalidade e que se complementan 
con equipos DESA para a posible atención in situ dos peregrinos. Ademais, poderá manterse a 
oficina de atención ao peregrino de carácter móbil, que recorre os distintos camiños para dar un 

Memoria II VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E 
DEPORTES



265

servizo cercano e puntual das diferentes rutas, oficina que se instala nun vehículo especialmente 
adaptado a estas funcións. 

No ano 2023 continuarase coa renovación de vehículos e medios técnicos necesarios para 
unha mellor prestación do servizo policial e un óptimo desenvolvemento das funcións propias da 
UPA, especialmente nos eidos da seguridade e protección de persoas, órganos, edificios e esta-
blecementos da Comunidade Autónoma de Galicia; a prevención e investigación de incendios; 
a protección do medio natural e dos recursos mariños; a colaboración en tarefas de rescate e 
salvamento; e a actuación e colaboración na protección de vítimas de violencia de xénero e nos 
casos de violencia intrafamiliar e contra menores.

Fomentar a participación do persoal da UPA na formación específica, dirixida especialmente 
a aquelas funcións que precisan dunha maior actualización e competencia profesional, respecto 
de todas as funcións que desenvolve, incidindo de xeito prioritario na formación vencellada aos 
ámbitos dos camiños xacobeos e atención dos peregrinos en eidos tales como a violencia de 
xénero, a formación en DESA e protección do patrimonio cultural. 

Manter e ampliar os mecanismos de colaboración e coordinación das actuacións da UPA 
con outros corpos e forzas de Seguridade que desenvolven as súas tarefas na nosa comunidade, 
con especial incidencia na colaboración coas policías locais de Galicia, impulsando cando sexa 
necesario e demandado a implementación de dispositivos coordinados e conxuntos.

Promover en colaboración co Ministerio do Interior a constitución dun punto de atención e 
coordinación policial á entrada de Santiago de Compostela, con efectivos policiais, como refor-
zo aos mecanismos de coordinación de todas as forzas e corpos de seguridade que operan na 
cidade, co fin de ofrecer unha asistencia policial integral aos visitantes e peregrinos que chegan 
procedentes dos distintos camiños.

Este compromiso coa seguridade, en todos os seus aspectos, require a implicación de todas 
as administracións.

 

3º Espectáculos Públicos e xogo.

No exercicio 2023 continuarase coa aplicación do desenvolvemento normativo da Lei 
10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia me-
diante a posta en marcha do Rexistro de empresas e establecementos dedicados á realización 
de espectáculos públicos e actividades recreativas.

Ademais do impulso normativo, manterase a coordinación cos diversos sectores afectados 
e coa FEGAMP, para redactar documentos que poidan mellorar a tramitación administrativa dos 
procedementos por parte dos concellos. 
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Así mesmo, colaborarase cos concellos na adaptación das ordenanzas e das licenzas munici-
pais ás tipoloxías do novo Catálogo, fixando criterios de aplicación xeral que faciliten a devandita 
adaptación, así como a colaboración na aplicación da Orde pola que se determina o horario de 
apertura e peche dos establecementos abertos ao público e de inicio e finalización dos espectá-
culos públicos e das actividades recreativas.

Continuarase co procedemento de obtención e renovación da habilitación para o desen-
volvemento das funcións do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades 
recreativas, iniciado no ano 2021 coa nova modalidade de obtención da habilitación que combina 
unha formación específica e unha maior axilidade na obtención da mesma, todo elo dirixido a 
facilitar o acceso a estes postos de traballo e que velan pola seguridade no acceso a locais de 
ocio e de xogo na nosa comunidade, circunstancia especialmente valiosa á hora de garantir as 
condicións de acceso e funcionamento destes establecementos.

No ano 2023 procederase ao desenvolvemento normativo da nova Lei de xogo de Galicia.

Ademais poñerase en marcha o Observatorio Galego do Xogo, como instrumento de 
estudo e proposta de actuacións nesta materia, para o cal se recollerán nestes orzamentos as 
dotacións pertinentes 

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS EXTERIORES E COA UNIÓN EURO-
PEA

O obxectivo prioritario da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea 
é a promoción da Acción Exterior de Galicia en xeral, especialmente nas relacións coa Unión 
Europea, nas relacións con Portugal, prioritariamente coa Rexión do Norte, e o fomento da 
cooperación para o desenvolvemento de conformidade coas prioridades xeográficas e sectoriais 
de actuación previstas no Plan director vixente e na Estratexia de resposta á Covid-19 da Coo-
peración Galega.

A Lei 10/2021, do 9 de marzo, reguladora da acción exterior e da cooperación para o 
desenvolvemento de Galicia, aspira a mellorar a proxección de Galicia a través da coordinación 
da acción exterior galega. Entre outros aspectos regulados pola lei destacan, incentivar: a par-
ticipación galega na negociación de tratados internacionais, mellorar a atención dos galegos no 
exterior, consolidar a Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e a súa proxección nos países da 
lusofonía, e dotar a Galicia de maior protagonismo na cooperación para o desenvolvemento.

O texto elaborouse coas máximas garantías de participación e transparencia co obxectivo 
de acadar un amplo consenso social e político. Logo da súa remisión ao Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea e Cooperación, o Consello Galego de Acción Exterior (CAEX) emi-
tiu informe favorable, e o Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento (CON-
GACODE) aprobouno por unanimidade.
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Esta lei tamén regula a maneira de negociar e executar en Galicia tratados e acordos inter-
nacionais tanto na Unión Europea como fóra do marco xurídico da UE, aspecto este último clave 
trala materialización da saída do Reino Unido da Unión Europea.

Ademais, regúlanse distintas accións sectoriais no exterior. Así, no ámbito económico, recó-
llese a posibilidade de que a Administración autonómica examine no primeiro trimestre de cada 
ano o estudo Doing Business, do Banco Mundial, para avaliar a implantación de medidas coas 
que mellorar a atracción de capital foráneo. No ámbito educativo, avógase por reforzar o apoio 
á internacionalización das universidades galegas para captar talentos novos.

Cómpre sinalar en todo caso un dos principais logros acadados no eido da Acción Exterior 
na lexislatura anterior e que terá continuidade: o peso que ten a cooperación transfronteiriza, 
tanto na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, como en xeral, nas relacións entre España e 
Portugal.

O principal instrumento de financiamento da cooperación transfronteiriza foi a iniciativa 
europea INTERREG V por medio do seu Programa Europeo de Cooperación Transfronteiriza 
(POCTEP), vixente para o período 2014-2020. No desenvolvemento deste programa apro-
báronse varias convocatorias de proxectos que demostran o seu carácter transfronteirizo para 
as distintas áreas de cooperación. É destacable que, entre os aprobados no conxunto da fron-
teira hispano-portuguesa, un total de 84 proxectos inclúen, como mínimo, un socio galego, o 
que exemplifica a actividade e importancia da Eurorrexión Galicia - Norte de Portugal. Destes 
proxectos, a Xunta de Galicia participa nun total de 50.

Ademais, a Comisión Europea acaba de aprobar o POCTEP para o período 2021-2027 e, 
en breve, realizaranse as primeiras convocatorias de proxectos.

As liñas básicas de actuación da dirección xeral son as seguintes:

 - Reforzar os intereses rexionais en Bruxelas nos distintos eidos de competencia auto-
nómica. En concreto, traballarase para asegurar unha transición xusta e ordenada dos 
sectores económicos galegos no marco do paquete lexislativo “obxectivo 55”, para 
reforzar o posicionamento galego respecto das enerxías verdes no marco do Plan para 
a redución da dependencia enerxética Repower EU ou para explicar en Bruxelas o tra-
ballo da Xunta de Galicia coa Lei de recuperación de terras agrarias no marco do novo 
Pacto Rural Europeo. En materia de pesca, Galicia continuará participando no debate 
sobre unha posible revisión da política pesqueira común, facendo fronte común co 
resto de rexións marítimas, e, en materia de transporte, continuará defendendo os seus 
intereses na revisión da Rede Transeuropea de Transporte, xa a debate entre as insti-
tucións colexisladoras. No eido industrial, prestarase especial atención á transformación 
do sector do automóbil como rexión fundadora da nova Alianza de rexións do sector 
da automoción.
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 - Participar nos debates previos á negociación do seguinte orzamento comunitario pos-
terior a 2027. O reparto entre as políticas tradicionais (PAC e Cohesión) e outras 
políticas como a I+D ou a Seguridade e Defensa volverán sen dúbida aos debates que 
acompañan a elaboración da proposta por parte da Comisión, cuxa publicación podería 
preverse para 2024.

 - Atender á xestión dos “Acordos de Noiteboa” (Acordos do 24.12.2020) en relación 
coa saída do Reino Unido da UE. Respecto da nosa comunidade autónoma cobra es-
pecial relevancia a regulación establecida no Título VI da Lei 10/2021, do 9 de marzo, 
reguladora da acción exterior e da cooperación para o desenvolvemento de Galicia. No 
marco do Comité Europeo das Rexións (CdR) Galicia tamén participará nas reunións 
do grupo de contacto CdR- RU, creado para garantir que as liñas de comunicación 
establecidas durante os case 47 anos de pertenza do Reino Unido á Unión Europea 
permanezan abertas a nivel rexional e local.

 - Afianzar unha Eurorrexión do coñecemento e da proximidade para que os cidadáns que 
viven a carón da fronteira se beneficien do feito transfronteirizo, así como para aprovei-
tar as sinerxías que supón o traballo conxunto das dúas rexións, a galega e a portuguesa, 
nos ámbitos nos que están a traballar conxuntamente. Unha vez formalizada por parte 
do Presidente da Xunta de Galicia, o traslado da Presidencia da Comunidade de Tra-
ballo Galicia – norte de Portugal a esta rexión, continuar a traballar conxuntamente na 
procura dos obxectivos fixados.

 - Apoiar e seguir potenciando á Agrupación Europea de Cooperación Territorial Gali-
cia - Norte de Portugal, como un instrumento esencial para fomentar as relacións de 
cooperación con todas as entidades, tanto públicas como privadas, no marco da nosa 
Eurorrexión. Cabe destacar que a AECT da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal está 
a colaborar, xunto co Turismo do Oporto e Norte de Portugal, a Axencia de Turismo 
de Galicia e a Direção Regional de Cultura do Norte, nun proxecto para a promoción e 
consolidación do Camiño Xacobeo portugués como recurso patrimonial cultural e na-
tural transfronteirizo capaz de xerar actividades turísticas e económicas que contribúan 
ao desenvolvemento sostible da nosa Eurorrexión. Este proxecto está cofinanciado con 
fondos europeos por medio do Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza 
España- Portugal (POCTEP).

 - Por outra banda, a AECT tamén está a promover, dinamizar e difundir, o Camiño de 
Santiago na Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal, a través dun convenio de colabo-
ración que asinou coa Axencia de Turismo de Galicia de tres anos de duración. Tense 
previsto que esta colaboración se desenvolva do seguinte xeito: 

 ■ Intensificando a colaboración e a aproximación coas distintas asociacións públicas e 
privadas, en especial as asociacións portuguesas do Camiño de Santiago, así como 
cos concellos e entidades rexionais de Galicia e de Portugal.

 ■ Dinamizando accións conxuntas turístico-culturais e, tamén, noutros ámbitos, entre 
Galicia e Portugal, así como cos países da lusofonía.
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 ■ Mediante a promoción, dinamización e difusión mediática da Eurorrexión Galicia – 
Norte de Portugal, como consultora e xestora de ideas, accións, noticias, eventos 
e actos.

 ■ Reforzando as relacións entre as institucións galegas, especialmente a Xunta de 
Galicia, e as institucións políticas, económicas e culturais portuguesas.

 - Executar as competencias da Unidade de Coordinación como Organismo Intermedio 
para os fondos comunitarios destinados á cooperación transfronteiriza (Programa de 
Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España-Portugal 2014-2020). Entre estas 
competencias atópanse as de valoración das candidaturas de proxectos presentadas 
de acordo coas prioridades rexionais, a xestión e controis de primeiro nivel dos gastos 
cofinanciados con fondos comunitarios FEDER dos socios baixo a súa dependencia. A 
Unidade de Coordinación participa como membro nos Comités de Seguimento e de 
Xestión do Programa, e co-preside o Comité Territorial. Apoiar o desenvolvemento 
dos obxectivos da Macrorrexión RESOE, que xunto con Galicia, inclúe a Castela e León, 
Asturias e Cantabria, e as Rexións Norte e Centro de Portugal.

 - Manter o liderado na promoción da colaboración coa lusofonía e os países lusófonos 
toda vez que España, baixo o impulso de Galicia, ten entrado como Observador Aso-
ciado na Comunidade de Países de Lingua Portuguesa (CPLP).

 - Apostar polo crecemento e pola creación de emprego en Galicia, como país con iden-
tidade propia, potenciando a súa integración económica, social e territorial co resto de 
rexións europeas.

 - Fomentar a participación de Galicia nos programas europeos, no contexto do Marco 
Financeiro Plurianual 2021-2027 e do instrumento de recuperación europea Next Ge-
neration Europe, coa finalidade de contribuír a que o financiamento chegue á economía 
real e a facilitar o acceso ao investimento para as entidades e o tecido industrial galego.

 - Consolidar a participación de Galicia nos órganos europeos de participación territorial, 
prioritariamente no Comité Europeo das Rexións, para dar a coñecer e defender os 
intereses galegos no tramado de toma de decisións comunitario.

 - Garantir e reforzar o apoio a todas as consellerías na defensa dos seus intereses no 
contexto comunitario.

 - Defender o firme compromiso de Galicia coa Unión Europea e a pertenza ao Mercado 
Único Europeo.

 - Coordinar actuacións con outros territorios que teñan intereses e obxectivos comúns 
dentro do marco das organizacións rexionais europeas (CRPM, Comisión Arco Atlán-
tico, ARFE), para permitir a elaboración de estratexias conxuntas e o seu desenvolve-
mento.

 - Apoiar á representación de Galicia nos órganos comunitarios abertos á participación 
autonómica, en especial no Consello da UE, e participar nos mecanismos de diálogo 
existentes entre a Administración Xeral do Estado e as comunidades autónomas nos 
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asuntos europeos, como son os órganos da Conferencia para Asuntos Relacionados coa 
Unión Europea (CARUE).

 - Defender o posicionamento de Galicia ante a presidencia española do Consello da UE 
no segundo semestre de 2023. A Xunta de Galicia preparará o seu propio documen-
to de prioridades para remitir ao Goberno co obxectivo de ser debatido no marco 
da Conferencia de Asuntos Relacionados coa UE (CARUE). Galicia velará porque se 
permita que as comunidades autónomas poidan participar realmente na preparación e 
execución da Presidencia española do Consello da UE.

 - Apoiar unha resposta coordinada da UE aos retos derivados do cambio demográfico e 
a súa consideración como cuestión transversal que afecta a distintas políticas sectoriais 
da UE.

 - Potenciar todas aquelas actuacións da Fundación Galicia Europa que contribúan a divul-
gar as políticas comunitarias en Galicia, e a que as institucións comunitarias coñezan de 
primeira man as peculiaridades e a casuística da rexión galega.

 - Fomentar e reforzar o acercamento das institucións comunitarias a toda a sociedade 
civil.

 - Elaborar unha nova Estratexia Galega de Acción Exterior, consensuada cos principais 
actores, atendendo aos seus valores e intereses.

 - Potenciar e difundir unha imaxe integral de Galicia no exterior, facendo fincapé nunha 
“especialización intelixente”.

 - Elaborar e dar cumprimento ao V Plan director da Cooperación Galega 2023-2026, que 
será elaborado a través dun proceso participativo, e que definirá os ámbitos estratéxicos 
de intervención, aliñados coa Axenda 2030 e os ODS das Nacións Unidas, e revisará os 
países e colectivos prioritarios das actuacións no exterior da Cooperación Galega. Por 
outra banda, consonte ao modelo de xestión orientada a resultados de desenvolvemen-
to, definirase un marco de resultados con indicadores precisos e suficientes para garantir 
o seguimento e avaliación no alcance de resultados do Plan director. 

 

Cómpre destacar que o Plan anual 2022 da Cooperación Galega foi executado na súa 
totalidade, avanzando no cumprimento dos obxectivos previstos no IV Plan director da Coope-
ración Galega e da Estratexia de resposta á Covid-19 da Cooperación Galega. O Plan anual que 
se elaborará para o 2023, deberá adaptarse aos obxectivos e prioridades que se definirán co V 
Plan director da Cooperación Galega 2023-2026.

En calquera caso, a política de cooperación da Xunta de Galicia seguirá apostando por:

 - Promover o aliñamento coa axenda global do desenvolvemento das Nacións Unidas, 
contribuíndo a realización dos ODS.

 - Conseguir unha maior eficacia da axuda desembolsada no ámbito da cooperación para 
o desenvolvemento, así como unha maior especialización nos ámbitos estratéxicos nos 
que conta con valor engadido ou vantaxes comparativas.
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 - Garantir a participación da Xunta de Galicia en proxectos de cooperación para o desen-
volvemento e de acción humanitaria, que se verá reforzada financeiramente polo incre-
mento dun 20% do orzamento do programa 331A, en consonancia cos compromisos 
acadados co sector.

 - Seguir apostando polas convocatorias públicas de axudas como principal instrumento 
para a xestión dos fondos destinados a cooperación, destinando a elas máis dun 80% do 
orzamento operativo de gastos.

 - Apoiar o fortalecemento da profesionalización do sector da cooperación para o desen-
volvemento en Galicia.

 - Fomentar a Educación para o Desenvolvemento e a Cidadanía Global.

 - Promover a complementariedade entre os actores e axentes de cooperación a través 
do impulso da coordinación, a colaboración e a concertación.

 - Consolidar a participación de Galicia nos espazos e iniciativas de coordinación da coo-
peración española.

 

II.2. DOS ORGANISMOS AuTÓNOMOS
 

ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA (AGASP)

A Agasp, de acordo co establecido na Lei 1/2007, do 15 de xaneiro, orienta a súa actuación 
ao enriquecemento do capital humano dos servizos de seguridade pública mediante a súa capaci-
tación a través da formación, a innovación e a excelencia, ao compromiso de xerar e transferir as 
bases de coñecemento para a mellora das políticas en materia de seguridade pública e ao impulso 
da calidade nos servizos de seguridade pública para unha mellor atención á cidadanía.

A Agasp iniciou en 2016 un novo horizonte tendente principalmente a ampliar ás relacións 
e sinerxías con novos colectivos así como a exercer competencias delegadas ou compartidas a 
través de convenios ou outros instrumentos de xeito que o conxunto dos diferentes colectivos 
que conforman a seguridade pública en Galicia, en sentido amplo, teñan como referencia a aca-
demia e cabida nela.

Proba deste novo horizonte é a consecución por primeira vez do acordo co Ministerio do 
Interior para a formación das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado. A Garda Civil e da Po-
licía Nacional suman preto de 8.000 efectivos na Comunidade Autónoma, supoñendo máis do 
dobre de efectivos que o número de profesionais da Policía Local e UPA, o que constitúe sen 
dúbida un novo potencial cada ano.

Por outra banda, nesta mesma liña, asinouse o Convenio co Centro de Estudos Xurídicos 
do Ministerio de Xustiza en materia de formación de fiscais, letrados da administración de Xus-
tiza, médicos forenses e avogados do Estado. 
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Pero sen dúbida, o fito máis importante dos derradeiros anos e cara ó futuro é a aproba-
ción e posta en funcionamento do Decreto 115/2017, do 17 de novembro, polo que se regula 
a cooperación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos na 
selección dos membros dos corpos de policía local, vixilantes municipais e auxiliares de policía 
local, publicado no DOG do 22 de novembro de 2017, que posibilita unha total colaboración cos 
concellos para realizar a centralización dos procesos selectivos da Policía Local.

Dende a aprobación do mencionado decreto, modificado polo Decreto 20/2019, do 28 de 
febreiro, asináronse xa 89 convenios de delegación de competencias; é dicir, máis do 65% dos 
concellos con corpo de Policía Local en Galicia, e desenvolvéronse e completáronse xa 5 convo-
catorias de procesos selectivos unificados (5 procesos selectivos para a cobertura de 643 prazas 
de auxiliares de Policía Local e 3 procesos selectivos para a cobertura de 314 prazas de Policía 
Local e 1 proceso para a cobertura de 20 prazas de oficial de Policía Local).

Neste sentido, as liñas de actuación previstas para o exercicio 2023 son as que de seguido 
se relacionan:

1. No ámbito da formación policial:

 - Completar as adhesións dos concellos delegantes e a realización na Agasp dos procesos 
unitarios de selección da Policía Local e dos auxiliares de Policía Local de Galicia.

Asemade, durante o ano 2023 realizarase a formación da 15ª promoción de Policía 
Local, cos cursos selectivos de ascenso as categorías de oficial, inspector e inspector 
principal dos corpos da Policía Local.

 - Impartir os cursos de formación continua, perfeccionamento e especialización, para to-
das as categorías ou todos os postos das policías locais e da Unidade da Policía Nacional 
Adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia.

 - Impartir formación para as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, en concreto á 
Garda Civil e á Policía Nacional, en execución da Resolución do 4 de novembro de 
2015, BOE de data 16 de novembro de 2015, da Secretaría Xeral Técnica do Ministerio 
do Interior, pola que se publica o Convenio coa Xunta de Galicia para a colaboración en 
materia de formación e actualización do persoal dos Corpos de Seguridade do Estado 
destinados na Comunidade Autónoma de Galicia, convenio en trámites de renovación 
na actualidade.

 - Colaborar co Centro de Estudos Xurídicos do Ministerio de Xustiza para a formación de 
fiscais, letrados da administración de Xustiza, médicos forenses e avogados do Estado.

 - Colaborar coas persoas representantes do ámbito da seguridade privada para a forma-
ción deste colectivo.

 - Facilitarlles aos concellos os medios de coñecemento e información precisos para unha 
mellor execución dos servizos específicos dos servizos de protección civil das policías 
locais.
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 - Iniciar a solicitude ao Ministerio de Educación das homologacións dos cursos selectivos 
levados a cabo na Agasp por titulacións oficiais.

2. No ámbito da formación de protección civil e bombeiros:

 - Impartir os cursos de formación e perfeccionamento dirixidos aos integrantes dos ser-
vizos de protección civil e aos membros dos corpos de bombeiros das entidades locais. 

 - Impulsar a formación dos integrantes dos grupos de emerxencia supramunicipais, como 
parte integrante do sistema de resposta ás emerxencias na nosa comunidade. 

 - Facilitarlles aos concellos os medios de coñecemento e información precisos para unha 
mellor execución dos servizos específicos de bombeiros e protección civil, establecén-
dose os convenios oportunos.

 - Facilitarlles aos concellos os medios de coñecemento e información precisos para unha 
mellor execución dos servizos específicos dos servizos de protección civil.

 - Colaborar coa Subdirección Xeral das Cualificacións da Consellería de Promoción do 
Emprego e Igualdade, facilitándolle os espazos e medios para a realización do proce-
demento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da ex-
periencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de 
competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

3. No ámbito da investigación e divulgación:

 - Investigar, estudar e divulgar contidos, técnicas e documentación, na materia de segu-
ridade pública e con especial referencia á realidade galega, a través principalmente da 
produción editorial, ampliación do fondo bibliográfico e potenciación da páxina web da 
Agasp e da formación on-line.

 - Fomentar entre o alumnado da Agasp de cursos selectivos á investigación en temas 
concretos da súa actividade profesional diaria, facilitándolle os medios técnicos e profe-
sionais para levalo a cabo, e posteriormente publicar os resultados.

 - Promover relacións de intercambio e colaboración coas universidades e institucións de 
Galicia, así como con outros centros docentes e investigadores de ámbito autonómico, 
estatal ou internacional.

4. No eido da modernización: 

 - Continuar a realización de formación na modalidade de teleformación, incluíndo todas 
as ferramentas de clase en directo, instalando un aula de gravación na sede da academia 
e compaxinando coa formación presencial, que no ano 2022 se recuperara completa-
mente, xa realizando formación presencial práctica no ultimo trimestre do ano 2021.

 - Instaurar de forma electrónica a bolsa de colaboración de contratación para persoal 
auxiliar de Policía Local e os chamamentos da mesma.

 - Finalmente, cabe subliñar, que a Agasp está a realizar un paulatino proceso de moder-
nización das súas instalacións destacando a posta en marcha dun pavillón polideportivo 
cuberto dirixido, principalmente, ao alumnado de cursos selectivos que residen en réxi-
me de internado na Agasp. Ademais, está a realizar actuacións de reposición nas súas 
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instalacións (reparacións, melloras nos illamentos, etc.), dado o alto nivel de uso das 
instalacións da academia durante os últimos anos, así como a antigüidade do edificio.

5. No ámbito da formación en socorrismo. 

 - Impartir os cursos de formación e perfeccionamento dirixidos tanto, ás persoas interesa-
das en exercer a actividade profesional de socorrismo en Galicia, como aquelas persoas 
xa inscritas no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia que requiren 
completar a súa formación ou reciclarse na actividade de socorrismo.

 

II.3. DAS AXeNCIAS PÚBlICAS AuTONÓMICAS
 

AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS (AXEGA

A Axega configúrase como unha entidade instrumental da Xunta de Galicia, para o estudo 
e execución da política autonómica en materia de protección civil e xestión de emerxencias, que 
mobiliza recursos esenciais en materia de resposta ás emerxencias, protección civil e seguridade 
pública a través do CIAE 112 Galicia.

En atención ao exposto, a Axega continuará adoptando como criterio básico para a confec-
ción dos seus orzamentos, o da optimización dos recursos existentes en aras a garantir o mesmo 
nivel de eficiencia e eficacia na prestación deses servizos.

 

A) Optimización dos recursos existentes:

Neste ámbito as liñas de actuación son as seguintes:

 - Continuar coa potenciación do Servizo de Xestión do CIAE112-Galicia, para adaptalo 
ás esixencias e necesidades operativas e tecnolóxicas do Centro Integrado de Aten-
ción ás Emerxencias 112 Galicia da Estrada. Dentro deste impulso o longo do 2023 
introduciranse melloras no aplicativo GEMMA que usa o CIAE-112 para a xestión de 
incidencias así como melloras nas comunicacións cos grupos operativos de emerxencia 
a través da rede Resgal e a utilización dun aplicativo remoto para dispositivos móbiles 
compartindo en tempo real a información que as operadoras do 112 introducen no 
aplicativo GEMMA das diferentes incidencias que entran en sala. 

Durante o ano 2023 desenvolveranse e daráselle continuidade a diversas liñas de tra-
ballo conducentes á continua mellora do servizo prestado polo CIAE 112 á cidadanía. 
Entre elas podemos destacar as seguintes:

 - Mellora da atención e do servizo a cidadanía no ámbito das emerxencias con traballo 
de colaboración para a implementación da xeolocalización das chamadas a través do 
procedemento AML (Advanced Mobile Locatión). 
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 - Séguese avanzando no traballo coas diferentes federacións, responsables autonómicos 
dos 112 e representantes do goberno central, na mellora do centro nacional de tele in-
terpretación que centralice un servizo 24 horas 365 días o ano ás persoas con algún tipo 
de discapacidade auditiva ou da fala. En Galicia, no marco do proxecto “1-1-2 accesible”. 

 - Colaboración con outras administracións en materia de intercambio de información, así 
como diversas melloras tecnolóxicas e técnicas no centro con esta mesma finalidade.

 - Deseño, aprobación e evolución de protocolos de intervención de recursos de emer-
xencias no territorio de Galicia, atendendo a criterios de pronta resposta, de territoria-
lidade e operatividade dos recursos.

 - Implementación do Plan de comunicación de emerxencias de Galicia a través da rede 
Resgal. 

 - Optimización da aplicación de xestión de simulacros posta en marcha en 2020. Dito 
aplicativo, ademais de facilitar o traballo en sala, redundaría nunha mellora de todo o 
procedemento de xestión das emerxencias.

 - Continuación de proxectos didácticos, que teñan como obxectivo fomentar entre os 
menores o correcto uso do número de emerxencias. Realizaranse neste ámbito proxec-
tos co mesmo obxectivo enfocado á xente nova e maiores utilizando unidades didác-
ticas, redes sociais e medios de comunicación facendo do 1-1-2, tal como ditamina a 
lexislación, o número único de emerxencias europeo.

Logo dos anos de pandemia e de facer un esforzo en impulsar a través de campañas 
publicitarias durante o ano 2022, tratarase de dar un gran impulso no CIAE 112 do labor 
preventivo a través da divulgación durante este 2023. A tal fin, continuarase a traballar 
nunha dobre liña: por unha banda, proseguirase coas visitas para dar a coñecer o centro 
e concienciar á poboación no uso responsable do número de emerxencias (visitas de di-
versos colectivos: escolares, colectivos profesionais, asociacións, etc.) e, por outra banda, 
seguirase a utilizar como ferramenta de prevención a emisión de consellos preventivos 
a través de redes sociais e medios de comunicación (consellos para poboación en xeral, 
para colectivos específicos como é o caso dos peregrinos, etc.).

 - No ano 2023 seguiremos avanzando na accesibilidade do 112 coa Federación de Aso-
ciacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) para editar vídeos de consellos preven-
tivos en linguaxe de signos.

 - Potenciar o Grupo de Apoio Loxístico á Intervención (GALI). O éxito do GALI fixo que 
se incrementase en máis dun 300% a demanda dos seu servizos, o que permitiu ir pau-
latinamente reforzando o equipamento operativo especializado de apoio loxístico en 
emerxencias complexas ou de gran magnitude na Comunidade Autónoma de Galicia, 
mediante a posta a disposición dos axentes intervintes de recursos especializados e do 
Posto de Mando Avanzado. A realidade actual que reflicten as actuacións do GALI tanto 
en incendios forestais como industriais así como nas súas labores durante a pandemia 
puxo en evidencia a necesidade de aumentar a infraestrutura dedicada ao GALI estando 
previsto para o 2023 a ampliación da nave onde se albergan as instalacións e material 
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do GALI cuxo proxecto foi licitado e entregado polo adxudicatario no 2022 permitindo 
desta maneira unha mellor organización que redunde nun mellor servizo a cidadanía.

 - No exercicio 2022 levárase a cabo unha nova licitación do contrato de servizo de apoio 
loxístico á intervención nas emerxencias, que se prorrogará de cara o 2023, destacando, 
entre outras melloras organizativas da prestación, o reforzo dos profesionais ou especia-
listas asignados ao grupo así como novos medios dotacionais destacando os da sección 
de operación con drons.

 - Continuar durante o exercicio 2023 coa a adquisición de medios materiais para a aten-
ción e xestión de emerxencias, segundo as necesidades detectadas no Catálogo de 
Medios e Recursos mobilizables en caso de emerxencia da Axega, coa finalidade de 
poñelos a disposición dos servizos de intervención de emerxencias e protección civil 
dos concellos.

Un dos obxectivos da Axega é dotar aos servizos de intervención de equipamento 
axeitado para mellorar a súa capacidade de resposta ante as situacións de emerxencia, 
co fin de acadar un maior grado de seguridade para a cidadanía.

 - O impulso da colaboración da Axega con outras entidades ou institucións que teñan 
por obxecto o tratamento das emerxencias, mediante a participación en proxectos eu-
ropeos e internacionais. Neste senso, a Axega seguirá participando en colaboración coa 
Universidade de Vigo no proxecto SUDOE FI-RE-ASSESMENT, proxecto I+D no que 
se trata de acadar tecnoloxías que poidan implementarse no campo das emerxencias en 
xeral. Este proxecto consistirá na xeración dunha liña de traballo consistente no deseño 
e posta en servizo dun vehículo non tripulado para dar servizo especialmente en tipo-
loxías de incidencias relacionadas con incendios.

 - Así mesmo, na liña de I+D+i a Axega continuará a traballar no 2023 na busca de so-
lucións tecnolóxicas que permitan solucionar tipoloxías de incidencias crecentes, como 
é o caso da busca de persoas desaparecidas ou a falla de comunicacións en grandes 
incidencias a través da tecnoloxía 5G. Na liña de investigación, a Axega tamén participa 
como organismo colaborador en proxectos de U-Space para aplicativos de coordina-
ción de medios aéreos tripulados e non tripulados en situacións de emerxencia.

 - O traballo en convenios con diversas entidades, para intercambio de información en 
casos de incidencias ou emerxencias con determinadas entidades o empresas cun índice 
de risco elevado.

 - Durante o ano 2022 a Axega ostentou a representación do foro de responsables auto-
nómicos dos 112. No 2022 aproveitando o ano Xacobeo 2021-2022 se as condicións 
da pandemia o permiten, Galicia será a sede para a reunión anual de responsables de 
emerxencias converténdose no epicentro nacional e referencia dos proxectos futuros 
de atención as emerxencias en España que terán o seu efecto no 2023 como son os 
avisos masivos á poboación.
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B) A colaboración con outros entes xestores de emerxencias no ámbito interrexional e 
transfronteirizo:

Neste ámbito as liñas de actuación son as seguintes:

 - A consolidación da colaboración na atención das emerxencias producidas en zonas fron-
teirizas comúns con Portugal, Castela-León e o Principado de Asturias como quedou 
patente durante os lumes forestais na época estival.

 - Durante o ano 2023 traballarase nunha nova candidatura aos fondos INTERREG POC-
TEP na liña que se ven seguindo dende fai máis de dez anos de proxectos que melloren 
a coordinación, a formación, a información, as capacidades dotacionais dos grupos ope-
rativos de emerxencias nas zonas de fronteira, xerando mecanismos de sensibilización 
que fagan aumentar a resiliencia da poboación das citadas zonas de cara a emerxencias 
derivadas do cambio climático.

 

II.4. DOS CONSORCIOS AuTONÓMICOS
 

A entrada en vigor da Lei 5/2007, de emerxencias de Galicia, supuxo o mandato do Par-
lamento de Galicia para que se acaden importantes obxectivos no ámbito da protección civil e 
a xestión de emerxencias, sendo un dos máis destacables a necesidade de acadar a maior ho-
moxeneidade posible da prestación do servizo de extinción de incendios e salvamento en toda 
Galicia do xeito máis eficaz.

Neste senso, a Xunta de Galicia, xunto coas administracións locais de Galicia, participa na 
xestión e financiamento dos distintos consorcios contra incendios existentes na nosa comunida-
de.

 

II.5. DAS FuNDACIÓNS DO SeCTOR PÚBlICO AuTONÓMICO
 

FUNDACIÓN GALICIA EUROPA

A Fundación Galicia Europa é unha entidade sen ánimo de lucro e ente instrumental do 
sector público autonómico, creada en 1988, que ten como obxectivo xeral promover o achega-
mento entre Galicia e Europa. 

Ademais da previsión establecida no Decreto 178/2015 de acción exterior da Comunida-
de Autónoma de Galicia, a Fundación Galicia Europa aparece regulada na disposición adicional 
segunda da Lei 10/2021, do 9 de marzo, reguladora da acción exterior e da cooperación para o 
desenvolvemento de Galicia. Tal e como se prevé na citada norma, a Fundación Galicia Europa, 
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configúrase como unha entidade instrumental do sector público autonómico sen ánimo de lucro 
que opera, ademais, sometida ao dereito local foráneo onde desenvolve as súas actividades. Ten 
o mandato da Administración autonómica para exercer a representación autonómica galega ante 
as institucións e os órganos da Unión Europea, seguindo as directrices do Goberno autonómico 
e respectando os principios de unidade de acción exterior do Estado. A fundación estará adscrita 
e sometida á tutela funcional do órgano de dirección da Administración autonómica en que se 
encadren as competencias fundamentais de relacións coa Unión Europea e acción exterior da 
administración autonómica.

Respecto das funcións que lle son propias á Fundación Galicia Europa, ao longo do seus máis 
de 30 anos de historia, o traballo da FGE tense materializado en catro grandes ámbitos de acción 
que responden aos seguintes obxectivos: 

1. Defender os intereses de Galicia perante a Unión Europea.

2. Informar sobre a Unión Europea en Galicia.

3. Formar e sensibilizar sobre a Unión Europea en Galicia.

4. Promover a participación das entidades galegas en proxectos europeos.

 

1. Defensa dos intereses galegos ante a Unión Europea.

 - Asegurar unha transición xusta e ordenada dos sectores económicos galegos no marco 
do paquete lexislativo “obxectivo 55” e reforzo do posicionamento galego respecto das 
enerxías verdes no marco do Plan Repower EU.

 - Defensa dos intereses galegos no debate comunitario sobre o seguinte orzamento co-
munitario despois de 2027, que comezará de xeito intimamente vencellado ao desen-
volvemento das políticas comunitarias. A proposta por parte da Comisión Europea pode 
preverse para 2024, polo que xa no ano 2023 comezarán as conversas en Bruxelas.

 - Colaboración coa Axencia Galega de Innovación co obxectivo de facer un seguimento 
da prioridades e os programas europeos relacionados coa innovación a nivel europeo. 
Especialmente, as relacionadas coas tecnoloxías verdes e a dixitalización, o Consello 
Europeo de Innovación e a posta en marcha das chamadas “misións”.

 - Contribución ao debate sobre a revisión da política común de pesca.

 - Seguimento do programa de traballo da Comisión e as negociacións entre o Consello e 
o Par-lamento Europeo no penúltimo ano de lexislatura deste último e coincidindo coa 
Presidencia española da UE no segundo semestre do ano.

 - Seguimento das novidades en materia de transporte e apoio as reivindicacións galegas 
no marco da revisión da Rede Transeuropea de Transportes.

 - Seguimento e apoio da posible creación dunha macrorrexión atlántica.
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 - Apoio á participación da Xunta de Galicia no Comité Europeo das Rexións para de-
fender os intereses galegos no proceso de toma de decisións comunitario dende este 
órgano consultivo.

 - Apoio á participación da Xunta de Galicia no Consello da UE en materia de xuventude 
para asegurar unha efectiva coordinación das comunidades autónomas.

 - Organización dos encontros virtuais mensuais entre a Xunta de Galicia e a Comisión 
Europea co obxectivo de debater sobre distintos temas da axenda comunitaria, así 
como explicar ante a Comisión Europea o traballo desenvolvido pola Xunta de Galicia.

 - Organización de visitas institucionais a Bruxelas e de reunións virtuais coas institucións 
comunitarias

 - En xeral, posta a disposición da Xunta de Galicia de asesoramento técnico e o apoio 
para asegurar unha activa participación da comunidade autónoma nos foros europeos 
de carácter institucional ou asociativo dos que é membro ou nos que está invitada a 
pronunciarse.

2. Información sobre a Unión Europea en Galicia.

 - Envío de información europea a Galicia a través de notas informativas, contactos direc-
tos cos departamentos da Xunta de Galicia, o portal web e as redes sociais (Linkedin e 
Twitter). No marco do novo portal web da FGE, reforzo da actividade de análise das 
políticas europeas dende un punto de vista galego.

 - Envío dun boletín electrónico mensual sobre actualidade comunitaria dende un punto 
de vista galego no que tamén se informa sobre a participación galega nos asuntos euro-
peos e se seleccionan as convocatorias máis relevantes de programas de financiamento, 
as consultas públicas e os eventos de interese en Galicia.

 - Baixo a etiqueta #Euroxuventude, información á mocidade galega sobre as distintas 
iniciativas e programas europeos deseñados para eles, así como sobre as saídas profesio-
nais en organismos internacionais e nas institucións comunitarias co apoio da guía online 
sobre este tema que vén actualizando a FGE dende hai varios anos.

3. Formación e sensibilización en temas europeos.

 - Convocatoria de bolsas dirixidas a titulados superiores, para a realización de prácticas 
en asuntos europeos na oficina da FGE en Bruxelas, así como acollemento en prácti-
cas de estudantes de graos e mestrados universitarios da Universidade de Santiago de 
Compostela.

 - Organización de xornadas e seminarios que contribúan a dar a coñecer a Unión Euro-
pea en Galicia.

 - No marco de #Euroxuventude, organización de actos divulgativos sobre as oportunida-
des que ofrece a UE, en colaboración coa Dirección Xeral de Xuventude.

4. Promoción da participación de entidades galegas en proxectos europeos.

 - Continuación do programa de especialización en financiamento comunitario, denomi-
nado TecEuropa, iniciado en 2015, e dinamización da rede de especialistas co mesmo 

Memoria II VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E 
DEPORTES



280

nome formada por profesionais ao servizo de entidades galegas susceptibles de optar a 
fondos da Unión Europea.

 - Asesoramento aos actores galegos interesados en participar en proxectos europeos.

 - Difusión da Guía de Financiamento Comunitario 2021-2027 e actualización cos progra-
mas operativos dos fondos de xestión compartida que se vaian aprobando. 

 

FUNDACIÓN SEMANA VERDE

A Fundación Semana Verde de Galicia manterá a liña de racionalización na xestión, iniciada 
en anos pasados, que permitiu saldar a débeda histórica cos provedores, tras varios anos conse-
cutivos con resultados financeiros positivos, que permitiu que a media de pago a provedores se 
manteña a día de hoxe dentro dos parámetros legais.

No tocante á actividade, en clara liña ascendente nos últimos anos, a Fundación Semana 
Verde de Galicia terá como liñas mestras da súa actividade no ano 2023:

 - A dinamización das feiras consolidadas, incluíndo a feira ABANCA SEMANA VERDE, 
TUREXPO GALICIA e GALIFOREST ABANCA.

 - A consolidación das novas feiras e eventos: en 2023 celebraranse: a Feira profesional 
de Maquinaria, Agricultura e Gandería; o Salón de Alimentación do Atlántico; a Feira de 
Caza, Pesca e Natureza; a Feira das Festas de Interese Turístico e ExpoBus Iberia.

 - A creación de novos eventos feirais e non feirais, incidindo no carácter multisectorial do 
recinto, con eventos deportivos, musicais ou vinculados á produción audiovisual.

 - A organización de eventos da propia Xunta de Galicia ou dos seus organismos, como 
fixo en anos precedentes con varios eventos da Axencia Galega de Innovación, a Axen-
cia Galega de Industrias Forestais, Sergas e Facenda, a través de encomendas, xa que a 
fundación ten carácter de medio propio da Xunta de Galicia e está claramente especia-
lizada na organización de eventos, tanto propios como alleos, e tanto no recinto como 
fóra del.

 - Ademais, a fundación afondará na implantación das estratexias de crecemento: inter-
nacionalización, actualización informática, mantemento de infraestruturas, aplicación do 
principio de autoprovisión no ámbito do sector público e a canalización das políticas 
públicas, así como a procura de novos membros do padroado ou patronos-patrocina-
dores, tanto públicos como privados e seguirá co aproveitamento e explotación dos 
edificios e infraestruturas agora non utilizados, mediante o pagamento do correspon-
dente canon polas entidades e empresas usuarias.
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III. ORZAMENTO DE GASTOS POR PROGRAMA

III.1. PROGRAMAS De GASTO

III.1.1.  PROGRAMA 111E - RELACIÓNS EXTERIORES:
 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
 

Galicia goza dunha proxección internacional cualificada, sen prexuízo do seu sólido entron-
camento en España.

Esa proxección fundaméntase nos xenuínos trazos da súa identidade, cun idioma e unha 
cultura propios e singulares, entre outras características que lle outorgan trazos específicos, e 
que nos acreditan como pobo europeo-atlántico e especialmente afín a Portugal, cunha diáspora 
asentada e integrada en múltiples nacións do planeta.

Desde a nosa adhesión á Unión Europea, Galicia persegue como obxectivo estrutural de 
primeira orde a súa plena equiparación socioeconómica coa Europa máis desenvolvida. Unha 
comunidade aberta e homologable cos estándares propios das comunidades máis avanzadas 
da Unión. O consenso xeralizado do país aposta por unha converxencia real co núcleo da UE, 
avanzando no ámbito da cohesión económica, social e territorial, pero tamén no da coherencia 
política coa integración dentro dun modelo de economía social de mercado.

Esta prioridade europea é a base que define os obxectivos e finalidades da Acción Exterior 
da nosa comunidade autónoma, que, non obstante, non se restrinxe á área europea.

Para acadar os obxectivos de proxección exterior, desde a Dirección xeral de Relacións 
Exteriores e coa UE desenvolveranse as seguintes actividades:

 - Defender e impulsar os intereses de Galicia no ámbito da Unión Europea, e aplicar esta 
actuación a outras áreas xeográficas nas que Galicia poida estar interesada. 

Neste marco sitúase o seguimento da evolución e impacto da saída do Reino Unido da 
Unión Europea. Neste sentido, cómpre indicar que no marco do Comité Europeo das 
Rexións (CdR), Galicia participa no grupo de contacto CdR-RU, creado para garantir 
que as liñas de comunicación establecidas durante a pertenza do Reino Unido á Unión 
Europea permanezan abertas a nivel rexional e local. Respecto da nosa comunidade au-
tónoma cobra especial relevancia a regulación establecida no Título VI da Lei 10/2021, 
do 9 de marzo, reguladora da acción exterior e da cooperación para do desenvolve-
mento de Galicia.

 - Prestar especial apoio para que que as comunidades autónomas poidamos participar 
activamente na preparación e execución da presidencia española do Consello da UE no 
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segundo semestre de 2023, preparando o noso propio documento de prioridades para 
remitir ao goberno. 

 - Reforzar os intereses rexionais en Bruxelas nos distintos eidos de competencia auto-
nómica. En concreto, traballarase para asegurar unha transición xusta e ordenada dos 
sectores económicos galegos no marco do paquete lexislativo “obxectivo 55”, para 
reforzar o posicionamento galego respecto das enerxías verdes no marco do Plan para 
a redución da dependencia enerxética Repower EU ou para explicar en Bruxelas o tra-
ballo da Xunta de Galicia coa Lei de recuperación de terras agrarias no marco do novo 
Pacto Rural Europeo. En materia de pesca, Galicia continuará participando no debate 
sobre unha posible revisión da política pesqueira común, facendo fronte común co 
resto de rexións marítimas, e, en materia de transporte, continuará defendendo os seus 
intereses na revisión da Rede Transeuropea de Transporte, xa a debate entre as insti-
tucións colexisladoras. No eido industrial, prestarase especial atención á transformación 
do sector do automóbil como rexión fundadora da nova alianza de rexións do sector 
da automoción.

 - Fomentar a participación de Galicia nos programas europeos, no contexto do Marco 
Financeiro Plurianual 2021-2027 e do instrumento de recuperación europea Next Ge-
neration Europe, coa finalidade de contribuír a que o financiamento chegue á economía 
real e a facilitar o acceso ao investimento para as entidades e o tecido industrial galego. 

 - Participar nos debates previos á negociación do seguinte orzamento comunitario poste-
rior a 2027. O reparto entre as políticas tradicionais (PAC e Cohesión) e outras políticas 
como a I+D ou a seguridade e defensa volverán sen dúbida aos debates que acompañan 
a elaboración da proposta por parte da Comisión, cuxa publicación podería preverse 
para 2024. 

 - Representar á comunidade autónoma nos órganos de cooperación e nas institucións 
europeas e de acción exterior, garantindo a presenza activa de Galicia en institucións e 
organismos comunitarios así como noutras esferas de actuación.

 - Responder as incidencias que, por actuacións da Unión Europea, poidan afectar aos 
intereses e competencias da comunidade autónoma.

 - Promover a cooperación institucional e cooperación técnica en relación coas actuacións 
da Administración autonómica, naquelas materias relacionadas coas políticas rexionais e 
sectoriais de interese para a comunidade autónoma.

 - Executar as relacións exteriores de Galicia como política de acción exterior propia, 
potenciación da coordinación e das interrelacións cos organismos comunitarios e con-
solidación e/ou ampliación dos organismos de cooperación interrexional.

 - Impulsar a cooperación con rexións da Unión Europea e con rexións doutras áreas 
xeográficas a través de estruturas de participación bilateral e multilateral. Neste ámbito é 
necesario destacar a especial cooperación coa Rexión Norte de Portugal, especialmente 
no marco da Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal, e as actuacións dentro 
da Macrorrexión “RESOE” que, xunto con Galicia, inclúe a Castela e León, Asturias e 
Cantabria, e as rexións norte e centro de Portugal.
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 - Definir prioridades, conciliar actuacións e canalizar a información que sexa de interese 
para os departamentos da Xunta de Galicia e para a sociedade galega en xeral, tanto no 
ámbito da Unión Europea como no ámbito da acción exterior.

 - Desempeñar as tarefas inherentes á súa condición de Unidade de Coordinación para a 
xestión e controis de primeiro nivel dos gastos cofinanciados cos fondos comunitarios 
FEDER destinados á cooperación transfronteiriza, de conformidade co establecido nos 
regulamentos comunitarios, nas disposicións de aplicación do programa operativo e no 
acordo coa autoridade de xestión. No vindeiro ano, continuarase a realizar a xestión 
e control do programa, e a verificación e validación dos gastos dos socios beneficiarios 
baixo a súa dependencia. A Unidade de Coordinación participará como membro do 
Comité de Seguimento e do Comité de Xestión, e co-preside o Comité Territorial.

 - Apoiar a divulgación da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal como territorio cada vez 
mais cohesionado que está a aproveitar as sinerxías entre ambas as dúas rexións. 

 - Apoiar e seguir potenciando á Agrupación Europea de Cooperación Territorial Gali-
cia - Norte de Portugal, como un instrumento esencial para fomentar as relacións de 
cooperación con todas as entidades, tanto públicas como privadas, no marco da nosa 
Eurorrexión. Cabe destacar que a AECT da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal está 
a colaborar, xunto co Turismo do Oporto e Norte de Portugal, a Axencia de Turismo 
de Galicia e a Direção Regional de Cultura do Norte, nun proxecto para a promoción e 
consolidación do Camiño Xacobeo portugués como recurso patrimonial cultural e na-
tural transfronteirizo capaz de xerar actividades turísticas e económicas que contribúan 
ao desenvolvemento sostible da nosa Eurorrexión. Este proxecto está cofinanciado con 
fondos europeos por medio do Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza 
España-Portugal (POCTEP).

Por outra banda, a AECT tamén está a promover, dinamizar e difundir, o Xacobeo 21-
22 na Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal, a través dun convenio de colaboración 
que asinou coa Axencia de Turismo de Galicia de tres anos de duración. Tense previsto 
que esta colaboración se desenvolva do seguinte xeito: 

 ■ Intensificando a colaboración e a aproximación coas distintas asociacións públicas e 
privadas, en especial as asociacións portuguesas do Camiño de Santiago, así como 
cos concellos e entidades rexionais de Galicia e de Portugal.

 ■ Dinamizando accións conxuntas turístico-culturais e, tamén, noutros ámbitos, entre 
Galicia e Portugal, así como cos países da lusofonía.

Mediante a promoción, dinamización e difusión mediática da Eurorrexión Galicia – 
Norte de Portugal, como consultora e xestora de ideas, accións, noticias, eventos 
e actos.

 ■ Reforzando as relacións entre as institucións galegas, especialmente a Xunta de 
Galicia, e as institucións políticas, económicas e culturais portuguesas.

 - Desenvolver unha política de acción exterior propia, tendo en conta os intereses de 
Galicia e os escenarios políticos internacionais, afirmando a presenza e a imaxe de Ga-

Memoria II VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E 
DEPORTES



284

licia, difundindo a súa realidade e especificidade, e impulsando a participación con voz 
propia nos procedementos e mecanismos da política europea e da política internacional.

 - Colaborar no proceso de internacionalización da economía e das empresas, como un 
dos obxectivos prioritarios da Xunta de Galicia.

 - Asegurar un correcto funcionamento administrativo da Dirección Xeral de Relacións 
Exteriores e coa Unión Europea e da Fundación Galicia Europa.

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
 

Pola propia natureza dos obxectivos deste programa, o colectivo ao que se dirixe non ten 
límites xeográficos, xa que trata de afirmar a presenza de Galicia no contexto internacional.

Non obstante hai subgrupos específicos que se citan deseguido:

1. Fundación Galicia Europa.

2. Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal.

3. Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal.

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
 

Os principais obxectivos da acción exterior de Galicia son o apoio á cidadanía galega no 
exterior e a consolidación da imaxe de Galicia fóra das nosas fronteiras, en especial nos principais 
mercados, co fin de apoiar a internacionalización da economía e das empresas galegas.

Desde a década dos 90, o foco fundamental da actuación de Galicia mais alá do noso te-
rritorio veu dado pola cooperación coa Rexión Norte de Portugal, coa que temos constituída 
unha Comunidade de Traballo desde hai máis de 25 anos; a mais antiga da fronteira. Ademais, 
desde 2010, está a traballar a Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia - Norte de 
Portugal, que é o instrumento esencial para fomentar as relacións de cooperación con todas as 
entidades, públicas e privadas, no ámbito da Eurorrexión.

Nas pasadas lexislaturas, a Xunta de Galicia iniciou distintas iniciativas de cara ao reforzo 
da acción exterior de Galicia e a súa presenza alén das nosas fronteiras. Dentro delas cabe 
salientar o Consello de Acción Exterior, creado para consensuar cos principais actores as liñas 
básicas da actuación exterior de Galicia; a Macrorrexión “RESOE” como elemento aglutinador 
das actuacións das rexións do sudoeste europeo. E, por outra banda, no eido eurorrexional, a xa 
dita Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia - Norte de Portugal (GNP, AECT) 
como entidade que executa as políticas que deseña a Comunidade de Traballo Galicia - Norte 
de Portugal.
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Neste mesmo eido é destacable a entrada de España como Observador Asociado da Co-
munidade de Países de Lingua Portuguesa (CPLP), integración impulsada por Galicia. 

No ámbito da cooperación transfronteiriza, cómpre salientar que a Dirección Xeral de 
Relacións Exteriores e coa Unión Europea ten asumido a competencia como Unidade de Coor-
dinación do Programa de Cooperación Transfronteiriza Interreg V-A España Portugal 2014-2020, 
e actúa como organismo intermedio nas tarefas de verificación-validación dos gastos dos bene-
ficiarios vencellados á Xunta de Galicia. E así o seguirá a facer co novo POCTEP 2021-2027, 
recentemente aprobado pola Comisión Europea.

Continuando na contorna europea, lembrar o pulo que Galicia, Norte de Portugal e Castela 
e León deron á posta en marcha dunha macrorrexión RESOE na que se integraron en 2014 o 
Principado de Asturias e a Rexión Centro de Portugal e, en 2017, Cantabria.

Na procura de consolidar e incrementar a presenza de Galicia nas organizacións rexionais 
europeas, este programa orzamentario contribúe á unha participación moi activa na Comisión 
do Arco Atlántico, na Conferencia de Rexións Periféricas e Marítimas de Europa (CRPM) e na 
Asemblea das Rexións Fronteirizas de Europa (ARFE).

No ámbito da Unión Europea un dos principais obxectivos foi a defensa dos intereses ga-
legos en todos os órganos e institucións comunitarios con participación autonómica, en especial 
no Comité Europeo das Rexións, no que Galicia participou no debate de diferentes ditames de 
grande interese para a comunidade autónoma (fondos estruturais e política de cohesión; enerxía; 
pacto verde e cambio climático; transformación dixital; investigación e innovación; turismo; plans 
de recuperación económica; etc.). Interveu activamente no debate sobre o Marco Financeiro 
Plurianual 2021-2027 en defensa dunha política de cohesión forte que atenda as problemáticas 
de todas as rexións europeas e, en especial, das que podan descender de categoría para que non 
vexan diminuída a súa actual asignación de fondos, levando a cabo diversas actuacións ante as 
institucións europeas e recibindo o apoio do Comité.

Levouse a cabo o seguimento das políticas comunitarias de maior incidencia para Galicia, 
como son a política de cohesión, a política medioambiental, as políticas agraria común (PAC) e 
da pesca (FEMP) e industrial, así como as negociacións do Acordo de Retirada do Reino Unido 
da Unión Europea.

Galicia deu continuidade aos mecanismos de coordinación existentes entre a Administra-
ción Xeral do Estado (AXE) e as comunidades autónomas (CCAA) nos asuntos europeos me-
diante o seguimento e a participación activa nos distintos órganos de cooperación sectoriais no 
seno da Conferencia para Asuntos Relacionados coa Unión Europea (CARUE), coordinada polo 
Ministerio de Política Territorial e Función Pública, así como nos Comités da Comisión Europea 
e nos Consellos da Unión Europea.
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Durante os pasados anos Galicia exerceu a representación das comunidades autónomas 
en varias formacións do Consello de Ministros da Unión Europea (agricultura e pesca e medio 
ambiente). 

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
 

O programa está encadrado no marco legal seguinte:

 - Lei 10/2021, do 9 de marzo, reguladora da acción exterior e da cooperación para o 
desenvolvemento de Galicia.

 - Decreto 58/2022, do 15 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta 
de Galicia

 - Decreto 73/2022, do 25 de maio, polo que se fixa a estrutura orgánica das vicepresiden-
cias e das consellerías da Xunta de Galicia.

 - Decreto 117/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Vice-
presidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

 - Decreto 368/2009 do 30 de xullo, polo que se crea e se regula o Consello de Acción 
Exterior.

 - Decreto 178/2015, do 26 de novembro, polo que se regula a acción exterior da Comu-
nidade Autónoma de Galicia.

 - Acordo constitutivo da Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal, realizado en 
Santiago de Compostela o 24 de febreiro de 2006.

 - Convenio de cooperación territorial europea entre a Xunta de Galicia e a Comisión de 
Coordinación e Desenvolvemento Rexional do Norte de Portugal, polo que se crea 
a Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal (GNP, 
AECT), realizado en Santiago de Compostela, o 22 de setembro de 2008.

 - Programa Interreg V-A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020, aprobado pola Comi-
sión Europea o 12 de febreiro do 2015, e financiado polo Fondo Europeo de Desen-
volvemento Rexional (FEDER).

 - Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027, aprobado pola Comi-
sión Europea o 22 de agosto de 2022, financiado polo Fondo Europeo de desenvolve-
mento rexional (FEDER).

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
 

O desenvolvemento do proceso de integración europea trala saída do Reino Unido, a si-
tuación económica derivada da guerra de Ucraína e a realidade que debuxa a crise da Covid-19 
obrigarán ao Goberno galego a desenvolver unha acción exterior orientada a estes cambios.
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A Lei 10/2021 de acción exterior e cooperación de Galicia, permitirá a Galicia, a través da 
cooperación leal co Estado, participar activamente na negociación de tratados internacionais; de-
fender os intereses galegos nos tribunais europeos; desenvolver a promoción comercial e cultural 
galegas; fomentar a atracción de universitarios e novos residentes; e construír novas redes cos 
galegos do exterior e coas empresas galegas que operen no estranxeiro.

As actuacións deste programa teñen por finalidade reforzar a presenza exterior de Galicia 
e dar visibilidade a súa participación naqueles foros nos que se poida mellorar a posición galega. 
Así mesmo, estas accións diríxense a prestar apoio e asesoramento aos distintos departamentos 
da Xunta de Galicia sobre as políticas comunitarias de especial incidencia e interese para a co-
munidade autónoma, como a prolongación do Corredor Atlántico, á Política de Cohesión máis 
alá do 2020, o Marco Financeiro Plurianual 2021-2027 ou as medidas postas en marcha pola UE 
para facer fronte a crise derivada da Covid-19 e a situación económica consecuencia da guerra 
de Ucraína.

Co obxecto de acadar mellores posicións no ámbito internacional e coa idea de maximizar 
a rendibilidade do esforzo para este fin, estanse a manter sinerxías con outras rexións con obxec-
tivos concorrentes cos galegos. De maneira singular, colaborouse con todas as administracións 
implicadas, tanto nacionais como rexionais, españolas e portuguesas, na definición do futuro 
marco de actuación en materia de cooperación transfronteiriza, e todo elo co fin de continuar 
coa consolidación da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal mediante o desenvolvemento do 
Programa europeo Interreg no período de programación 2021-2027.

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
 

Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres
Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres
Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres
Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)

X

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión X
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IDeNTIFICACIÓN DuN Ou VARIOS OBXeCTIVOS eN MATeRIA De IGuAl-
DADe PReSeNTeS NA NORMATIVA e PlANS VIXeNTeS e Que SON De 
APlICACIÓN NO DeSeNVOlVeMeNTO DAS ACCIÓN CONTeMPlADAS 
NeSTe PROGRAMA 
 

Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do 
departamento
Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e 
homes
Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres 
e homes na sociedade

X

Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais 
e nas condicións de traballo

X

Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres
Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información
Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación 
territorial e vivenda
Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que 
facilite a conciliación e a corresponsabilidade

X

Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos 
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte, 
saúde, etc.)
Participación das mulleres no desenvolvemento rural
Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de 
pobreza ou exclusión social
Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero
Outros (especificar)

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN 
 

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea

Fundación Galicia Europa
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III.1.2. PROGRAMA 121A - DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DA 
ADMINISTRACIÓN XERAL:
 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
 

Este programa de gasto, asignado á Secretaría Xeral Técnica, atende as tarefas de dirección, 
coordinación e soporte básico dos servizos comúns e daqueles departamentos que, por non ter 
orzamento singularizado para o desenvolvemento da totalidade das súas funcións, precisan do 
apoio técnico, administrativo e orzamentario da Secretaría Xeral Técnica.

Dentro do ámbito das competencias da consellería, céntranse no apoio e na coordinación 
das actividades do resto dos órganos que a integran nos seguintes eidos:

a) Na elaboración de estudos e propostas de actuación sobre aspectos relativos á estrutu-
ración, planificación, organización, métodos de traballo e de mellora da xestión.

b) No seguimento dos expedientes de contratación, dos convenios e protocolos de cola-
boración, así como dos expedientes de subvencións.

c) Nas obras e proxectos.

d) E no seguimento e control dos expedientes de subvencións.
 

Estes últimos anos viñéronse adoptando un conxunto de medidas que, agrupadas, posibilitan 
acadar unha administración máis eficiente no uso dos recursos públicos e máis aberta, entendible 
e simplificada dende o punto de vista da relación coa cidadanía e tamén das empresas. O con-
texto de crise sanitaria exixiu afondar na eficiencia no uso dos recursos públicos e continuar na 
realización de investimentos en infraestruturas que presten servizos básicos á cidadanía cara a 
unha economía dixital e verde.

No marco da estratexia de mellora das infraestruturas administrativas, a Xunta de Galicia 
vén asignando importantes recursos económicos para poder contar cuns espazos de traballo e 
servizo público modernos e en óptimas condicións de utilización. Así, nos últimos anos, xa se 
puxeron en marcha distintos proxectos, tanto para a mellora das infraestruturas administrativas 
como para diminuír o consumo enerxético asociado á utilización dos edificios, xa que dentro dos 
obxectivos prioritarios do Goberno Galego atópase a mellora da eficiencia enerxética no ámbito 
da Administración autonómica. 

Neste sentido, a Xunta de Galicia ven impulsando desde o ano 2014 actuacións de mellora 
enerxética co fin de converter as infraestruturas administrativas e xudiciais en infraestruturas sau-
dables e eficientes, reducindo así, de forma significativa as emisións de CO2, tal e como establece 
a Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050, cara a converxencia dunha economía 
limpa, que cumpra os mais rigorosos estándares de eficiencia enerxética.
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As obras realizadas supuxeron un investimento de máis de 23 millóns de euros, 16 millóns 
en edificios administrativos e de 6,5 millóns en edificios xudiciais, e están a producir grandes 
beneficios, tanto operativos, isto é, ligados á mellora das infraestruturas, dos servizos públicos 
e das condicións das traballadoras e traballadores públicos; coma outros conexos coa eficiencia 
enerxética, e que supoñen na actualidade unha redución de 2.652,96 Tm/ano de emisións de 
CO2 e uns aforros anuais nos consumos de 12.965.799,88 KwH/ano.

Cómpre salientar, dentro dos investimentos efectuados nos edificios administrativos, a ins-
talación dunha caldeira de biomasa no edificio administrativo de San Caetano, a mellora da efi-
ciencia enerxética na Academia Galega de Seguridade Pública, a mellora da envolvente térmica 
en cinco dos principais edificios do Complexo Administrativo de San Caetano, a rehabilitación 
do Edificio Administrativo da Rúa Benito Corbal de Pontevedra, as obras de mellora enerxética 
na EGAP e no edificio que alberga a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ou nos edificios 
administrativos da Xunta de Galicia en Ourense, Lugo e Vigo e no Pazo de Raxoi, entre outras. 

Estas actuacións tiveron continuidade no ano 2022 co inicio dos traballos de mellora de 
eficiencia enerxética nos edificios administrativos de Ferrol e de Coruña, así como a conclusión 
dos investimentos de mellora enerxética no edificio administrativo de Lugo.

Para o ano 2023 se continúa apostando pola mellora da eficiencia enerxética nos edificios 
administrativos, levando a cabo investimentos co obxectivo principal de mellorar as condicións 
de todo o persoal ao servizo da Administración autonómica e dos cidadáns que acoden a estes 
edificios a realizar algún tipo de xestión e que suporán unha nova redución do consumo enerxé-
tico asociado á utilización destes edificios co conseguinte aforro económico, así como unha me-
llora ambiental, xa que continuarán a reducirse as emisións de gases contaminantes á atmosfera. 

Con este obxectivo, destínanse fondos para continuar coa mellora da eficiencia enerxética 
do edificio administrativo da Coruña e para a mellora da eficiencia enerxética no edificio admi-
nistrativo de Ferrol. O importe consignado para estes investimentos de fondos da comunidade 
autónoma xunto co financiamento comunitario para eficiencia enerxética de fondos FEDER, 
acadará un importe total de 2.164.593 euros neste ano.

A estas obras se engadirán novos investimentos orientados a eficiencia enerxética cumprin-
do os obxectivos fixados no novo Programa Operativo de FEDER 2021-2027 por importe de 
2.500.000 euros.

A importancia de levar a cabo esta liña de actuacións viuse incrementada coa situación eco-
nómica actual, co incremento xeneralizado dos costes da enerxía, que teñen impacto nos gastos 
consignados para o funcionamento dos edificios administrativos no orzamento deste ano 2023, 
aínda que en menor medida do que se incrementarían sen ás actuacións de eficiencia enerxética 
xa realizadas.

No ámbito das infraestruturas administrativas, desde o 2015 vén asignando tamén impor-
tantes recursos económicos ao mantemento e mellora continua dos edificios administrativos 
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xestionados por esta administración. Neste ámbito de actuación, nos últimos anos, puxéronse 
en marcha distintos proxectos de mellora das infraestruturas administrativas que acadan uns 
investimentos de máis de 20,3 millóns de euros, realizándose obras de rehabilitación de edificios 
como o de Benito Corbal en Pontevedra e obras de mellora nas oficinas de rexistro e atención 
á cidadanía dos edificios administrativos da Xunta en Lugo, Coruña, Pontevedra, Ourense, Ferrol 
e Santiago de Compostela e, no Pazo de Raxoi, coa substitución das fiestras.

Na rehabilitación do edificio situado na rúa Benito Corbal en Pontevedra o obxectivo foi a 
posta en valor e uso por parte da cidadanía desta sede administrativa, cuxa anterior gran reforma 
se levara a cabo no ano 1982. Esta actuación finalizou no ano 2021 cunha inversión de máis de 
5,2 millóns de euros.

Continuando nesta liña, no ano 2023, prevese un investimento de 815.803 euros para acon-
dicionar novos espazos no edificio administrativo de Ferrol.

Asemade, despois do concurso de ideas convocado no ano 2022 para un novo edificio 
administrativo na cidade de Ourense, en 2023 realizarase o proxecto e empezará a execución 
das obras da nova delegación, para o que se consignan 2 millóns de euros, dun investimento total 
previsto 24 millóns de euros.

Coa actuación prevista no edificio situado na rúa Lalín en Vigo para poder albergar locais 
dedicados a asociacións, seguirase na senda de rehabilitación e recuperación do patrimonio e de 
establecemento de liñas de colaboración cos actores sociais e outras administracións e entidades 
públicas, coa finalidade de reverter o seu uso á cidadanía.

Trátase dunha iniciativa xa probada con éxito no concello de Pontevedra, onde 28 asocia-
cións dispoñen xa dun espazo propio. Os locais da Rúa Lalín paliarían o déficit existente no con-
cello de Vigo para que os colectivos municipais desenvolvan a súa actividade en boas condicións.

Continuando co Concurso de Ideas convocado no ano 2022 para esta obra, no ano 2023 
elaborarase o proxecto e iniciaranse os traballos de acondicionamento do edificio, para o que se 
orzamentan 3 millóns de euros.

Seguirase nesta senda de rehabilitación e recuperación do patrimonio coa actuación prevista 
no edificio situado na rúa Lalín en Vigo para poder albergar locais dedicados a asociacións. 

Trátase dunha iniciativa xa probada con éxito no concello de Pontevedra, onde 28 asocia-
cións dispoñen xa dun espazo propio. Os locais da Rúa Lalín paliarían o déficit existente no con-
cello de Vigo para que os colectivos municipais desenvolvan a súa actividade en boas condicións.

A aposta da Xunta de Galicia por unha economía verde e sostible, encamiñada a reducir as 
emisións de gases contaminantes á atmosfera, reflíctese tamén no Plan de renovación do Parque 
Móbil Central da Xunta de Galicia. 
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En 2023 continuarase coa substitución paulatina da flota actual por outros vehículos máis 
eficientes, dunha forma gradual e progresiva, o que asegurará unha mobilidade sostible, segura 
e conectada, optando preferentemente pola adquisición de vehículos de etiqueta eco ou cero. 
Esta actuación estará parcialmente financiada con fondos do Mecanismo de Recuperación e Re-
siliencia (MRR), Programa Moves III, que se dedicarán tanto á reposición de vehículos existentes 
por outros de tecnoloxía híbrida conectable (PHEV), como á adquisición de puntos de recarga.

Todos estes investimentos tradúcense en beneficios reais para a cidadanía e para os empre-
gados públicos, ao dispoñer de mellores infraestruturas, máis eficientes e menos espalladas e de 
medios que garanten unha mobilidade sostible e segura.

No exercicio 2023 continuaremos mellorando e reforzando a prestación dos servizos trans-
versais. 

Ao tempo, seguiremos recollendo nos pregos que rexen as contratacións públicas cláusulas 
de carácter social, relativas ao emprego das persoas traballadoras asignadas á realización dos 
servizos.

A título de exemplo, continuarán fixándose condicións especiais de execución que exixan 
o cumprimento das disposicións vixentes en materia laboral, de seguridade e saúde no traballo e 
de integración laboral, en particular:

A obriga de adoptar as medidas de seguridade e hixiene que sexan preceptivas ou nece-
sarias para prever de xeito rigoroso os riscos que poidan afectar á vida, integridade e saúde dos 
traballadores.

A garantía do cumprimento estrito das condicións laborais establecidas nos convenios co-
lectivos que lles resulten de aplicación.

Por outra banda, a actualización permanente e a incorporación de novas ferramentas e 
métodos de traballo que está a realizar a Xunta de Galicia, ten unha importante representación 
no sistema de Rexistro da Administración Autonómica. Dende o ano 2012 veñen realizándose 
accións que desembocaron nas actuais funcións que están a desenvolver as oficinas de atención 
á cidadanía e en materia de rexistro, denominación que procede da Lei de Administración dixital 
de Galicia.

O desenvolvemento das funcións destas oficinas fai imprescindible una boa formación dos 
seus traballadores e a incorporación de novas aplicacións informáticas con novo material que as 
sustente.

Unha das medidas de achegamento e simplificación da relación coa cidadanía é a "Cita 
previa" que pode solicitarse na páxina web da Xunta de Galicia, o que supón unha maior como-
didade para a cidadanía, en especial nos supostos de presentación dun volume ou complexidade 

Memoria II VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E 
DEPORTES



293

importante de documentación para a súa dixitalización, implicando un aforro de tempo, evitando 
perdidas innecesarias e unha axilización do ritmo de traballo destas oficinas.

Por outra banda, a implantación das medidas da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do proce-
demento administrativo común das administracións públicas e da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de 
Administración dixital de Galicia, significa un cambio importante na forma e no fondo da presta-
ción dos servizos por parte das oficinas de atención á cidadanía e en materia de rexistro.

Esta nova situación implica ademais un enfoque diferente respecto das actividades que esta-
ban a desenvolver estas unidades, asumindo novas funcións entre as que cabe destacar: a dixitali-
zación documental, a asistencia á cidadanía no uso de medios electrónicos para as súas relacións 
coas administracións e para a presentacións de solicitudes de iniciación dos procedementos 
administrativos que xestione a Xunta de Galicia, a notificacións por comparecencia, a alta, modi-
ficación ou baixa da Chave 365 e a alta no certificado da FNMT e o rexistro de apoderamentos, 
última función en incorporarse a estas oficinas e que no ano e medio de funcionamento (dende 
abril de 2021) acumula 3.034 apoderamentos inscritos.

En definitiva, en 2023 continuaremos afondando nese esforzo xeral conxunto de moderni-
zación e optimización do funcionamento da administración autonómica, impulsando iniciativas e 
adoptando medidas que redunden tanto no beneficio xeral da cidadanía como na mellora das 
condicións de traballo dos empregados públicos.

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
 

As actuacións recollidas no programa están dirixidas a atender as necesidades de funcio-
namento dos servizos administrativos, o que redunda nun servizo público máis eficaz que ten 
como destinataria directa á cidadanía da Comunidade Autónoma de Galicia, o que determina o 
carácter universal do colectivo ao que van dirixidas as ditas actuacións.

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
 

Tralas medidas adoptadas nas pasadas lexislaturas, unha vez reordenados os créditos e 
axustados ás necesidades reais de prestación dos servizos comúns de xestión ordinaria, conti-
nuaremos avanzando na adopción de medidas que garantan a prestación de servizos de calidade.
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DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
 

O programa encádrase no marco do Decreto 117/2022, do 23 de xuño, polo que se es-
tablece a estrutura orgánica da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e 
Deportes, así como no resto da normativa aplicable ás diferentes actividades incluídas no pro-
grama.

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
 

Finalmente, cómpre sinalar que a finalidade deste programa está orientada a proporcionar 
unha administración de calidade, eficiente e próxima á cidadanía.

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
 

Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres
Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

X

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres
Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)
Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

 

BReVe DeSCRICIÓN DO PROGRAMA DeNDe A PeRSPeCTIVA De XÉNeRO
 

O programa ten por obxecto a mellora da organización e funcionamento da administración, 
dotando aos centros directivos dos medios materiais e económicos necesarios para que desen-
volvan a súa actividade de xeito eficaz e eficiente.
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IDeNTIFICACIÓN DuN Ou VARIOS OBXeCTIVOS eN MATeRIA De IGuAl-
DADe PReSeNTeS NA NORMATIVA e PlANS VIXeNTeS e Que SON De 
APlICACIÓN NO DeSeNVOlVeMeNTO DAS ACCIÓN CONTeMPlADAS 
NeSTe PROGRAMA 
 

Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do 
departamento

X

Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e 
homes

X

Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres 
e homes na sociedade
Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais 
e nas condicións de traballo
Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres
Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información
Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación 
territorial e vivenda
Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que 
facilite a conciliación e a corresponsabilidade
Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos 
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte, 
saúde, etc.)
Participación das mulleres no desenvolvemento rural
Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de 
pobreza ou exclusión social
Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero
Outros (especificar)

 

IDeNTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADeS PReVISTAS DIReCTAMeNTe RelA-
CIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGuAlDADe eNTRe MulleReS e HO-
MeS, INDICANDO PARA CADA uNHA, AS PeRSOAS ÁS Que eSTÁ DIRIXIDA. 
INDICAR, NO CASO De DISPOR DeSTeS DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTe-
RÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TeRRITORIAl, eTC.) Ou 
PeRSOAS (IDADe, NIVel eDuCATIVO, eTC.), DeSTINATARIAS DAS AC-
CIÓNS.
 

Coa aprobación da Lei de racionalización do sector público, no ano 2013, Galicia dotouse 
por primeira vez dunha norma legal que establece que os poderes adxudicadores da admi-
nistración autonómica deben ter en conta criterios sociais na elaboración dos seus pregos de 
contratación.

Posteriormente, no ano 2015 coa aprobación Lei de garantía da calidade dos servizos pú-
blicos e da boa administración volveuse incidir neste eido, incorporando previsións como a 
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de considerar incumprimento grave que xustifica a resolución dun contrato a vulneración dos 
dereitos laborais dos traballadores e traballadoras (en especial os permisos de paternidade e 
maternidade), xa sexa directamente ou mediante coaccións.

En cumprimento desas obrigas legais, a Asesoría Xurídica da Xunta elaborou unha Guía 
para unha contratación pública socialmente responsable no sector público autonómico galego, 
aprobada polo Consello da Xunta o 17/09/2015, para que os órganos de contratación dispoñan 
de pautas para concretar esa obriga legal. A elaboración desta guía enmárcase nunha serie de de-
cisións adoptadas nos últimos anos para desenvolver o Plan de Mellora da Contratación Pública.

Exemplos de aplicación desta normativa e das recomendacións das guías en licitacións xa 
realizadas pódense consultar na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia. 

A estas accións únense as cláusulas para o fomento da corresponsabilidade e a conciliación 
impulsadas polo Plan Galego de conciliación e corresponsabilidade aprobado polo Consello da 
Xunta en 2018.

No ano 2021, no ámbito concreto da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, 
o Goberno galego, a través da Lei 5/2021, do 2 de febreiro, de impulso demográfico de Galicia, 
blindou o establecemento de cláusulas de igualdade na contratación pública da comunidade 
autónoma. Este texto legal dispón que a Administración xeral da Comunidade Autónoma de 
Galicia e as entidades instrumentais do sector público autonómico, cando utilicen unha pluralida-
de de criterios para a adxudicación dun contrato, deben incluír entre eles, sempre que estivese 
vinculado ao obxecto do contrato, un criterio referido ás políticas empresariais en materia de 
conciliación da vida persoal, familiar e laboral e corresponsabilidade que se apliquen á execución 
do contrato. As previsións contidas na lei concretaranse en guías, instrucións internas e medidas 
de fomento ás empresas contratistas.

Finalmente, cómpre sinalar que a actuación da Inspección de Traballo e Seguridade Social 
abarca a investigación de calquera denuncia de incumprimento da lexislación en materia laboral, 
seguridade e saúde laboral, incluso por quen non estea afectado directamente pola suposta 
infracción, ademais de desenvolver un Plan Anual para velar polo cumprimento das condicións 
laborais das persoas traballadoras galegas que se consensúa cos interlocutores sociais.

 

PReVISIÓN e VAlORACIÓN DOS POSIBleS eFeCTOS DO PROGRAMA 
SOBRe uN e OuTRO SeXO e SOBRe A IGuAlDADe De OPORTuNIDADeS 
eNTRe MulleReS e HOMeS.
 

As distintas actividades levadas a cabo con base a este Programa, así como do resto dos 
Programas desta Consellería, contribúen, de forma xeral, a garantir a igualdade de oportunidades 
entre mulleres e homes.
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C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
 

Secretaría Xeral Técnica

 

III.1.3. PROGRAMA 121C - RELACIÓNS INSTITUCIONAIS:
 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
 

Este programa de gasto está configurado para atender o exercicio das funcións que ten asig-
nadas a Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias en execución do previsto no 
vixente decreto de estrutura orgánica da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, 
Xustiza e Deportes.

Entre elas destaca a súa liña de traballo na coordinación e canalización das actividades da 
Xunta en relación coas iniciativas de control e impulso do Parlamento de Galicia, exercendo 
como canle de comunicación axeitada entre a Xunta de Galicia e o Parlamento respecto á trami-
tación de calquera tipo de iniciativa parlamentaria e solicitando das distintas consellerías ou órga-
nos da Xunta os informes procedentes para a resposta e tramitación das iniciativas que derivan 
da función de control e impulso ao Goberno e a elaboración das respostas ás preguntas escritas.

Por outra banda, outro dos obxectivos principais desta dirección xeral será o seguimen-
to dos acordos parlamentarios e, especialmente, do desenvolvemento do programa lexislativo 
aprobado polo Consello da Xunta.

Na súa vertente de relacións institucionais, a dirección xeral centrarase tamén en optimizar 
as relacións bilaterais da Xunta de Galicia co Goberno de España, tanto dende o punto de vista 
de resultados, como dende o de custo económico.

Así, búscase o fomento e mellora das relacións coa Administración Xeral do Estado, re-
forzando a regularidade das reunións da Comisión Bilateral de Cooperación do Estado e da 
comunidade autónoma.

Dende esa Comisión, buscarase iniciar negociacións para a transferencia de novas compe-
tencias naquelas materias nas que a nosa comunidade ten un especial interese, coidando sempre 
de que veñan acompañadas da suficiente dotación económica para sostelas. Tamén xestiona-
rase a conflitividade constitucional, intentando solucionar mediante a negociación os conflitos 
de competencias que poidan xurdir entre as partes. E reivindicarase a necesaria participación e 
audiencia de Galicia na toma de decisións e na elaboración de disposicións normativas de rango 
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estatal que poidan afectar as súas competencias e á prestación dos seus servizos ou distorsionar 
a súa planificación económico-orzamentaria.

Seguir afondando no autogoberno, ben mediante a mellora do sistema competencial co 
reforzamento das capacidades executivas ou ben pola vía do traspaso de competencias.

A cooperación horizontal coas demais comunidades autónomas é outro obxectivo priori-
tario para a dirección xeral, que buscará reforzar o seguimento das súas disposicións normativas 
e tamén potenciar a colaboración a través de convenios e protocolos que permitan compartir 
servizos e recursos, unificar criterios e aportar eficiencia ao funcionamento do noso modelo te-
rritorial e á prestación dos servizos públicos.

No marco do compromiso da Xunta de Galicia colaborarase coa transparencia e as boas 
prácticas na administración, de conformidade coa Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia 
e bo goberno.

Por último, esta dirección xeral asumirá a coordinación e seguimento, cos órganos compe-
tentes dos demais departamentos:

 - a promoción, análise, investigación, asistencia técnica, e desenvolvemento da liberdade 
relixiosa e de culto, e a colaboración coas institucións e organizacións interesadas no seu 
estudo e desenvolvemento.

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
 

No exercicio destas funcións non se ve afectado ningún colectivo en particular, senón o total 
da cidadanía galega.

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
 

A dinámica administrativa e parlamentaria española complicouse nos últimos anos dende un 
punto de vista cualitativo, xa que a cambiante dinámica socioeconómica do Estado e a influencia 
da produción normativa europea motivan, xunto a outros factores, a complexidade crecente 
da normativa española, abarcando habitualmente co mesmo produto normativo funcións pluri-
disciplinais e multisectoriais que dificultan o encaixe da devandita actuación nos parámetros de 
competencia constitucional contidos no artigo 148 e seguintes da Constitución Española.

A efectos prácticos isto implica unha maior carga de traballo e unha maior complexidade 
do seu desempeño.
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As medidas levadas a cabo pasaron pola implementación de novas aplicacións informáticas, 
que permiten axilizar e mellorar o traballo a realizar, e polo esforzo persoal e directo dos funcio-
narios e funcionarias da Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
 

O marco legal que comprende as actuacións do programa é o seguinte:

 - Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

 - Decreto 117/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Vice-
presidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

 - Decreto 126/2006, do 20 de xullo, polo que se regula o Rexistro de Convenios da 
Xunta de Galicia.

 - Decreto 351/2009, do 9 de xullo, polo que se regula a legalización de documentos da 
Administración da Comunidade Autónoma de Galicia que deban producir efectos no 
estranxeiro.

 - Orde do 12 de marzo de 2003 pola que se dispón a publicación do acordo de aproba-
ción das normas de organización e funcionamento da Comisión Bilateral de Coopera-
ción Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia.

 - Decreto 379/2009, do 27 de agosto, polo que se crea a Comisión de seguimento de 
disposicións normativas estatais e doutras comunidades autónomas.

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
 

Os beneficios que se pretenden acadar son: mellorar a canle de comunicación entre a Xunta 
de Galicia e o Parlamento galego, salvagardar as competencias da Comunidade Autónoma de 
Galicia e garantir o coñecemento e acceso da cidadanía aos convenios que sexan autorizados 
polo Consello da Xunta de Galicia e os que outorguen os departamentos da Xunta, organismos 
autónomos e entes de dereito público da Administración autonómica.

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
 

Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres
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Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres
Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres
Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)
Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión X

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
 

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias.

 

III.1.4. PROGRAMA 123A - ACCIÓN SOCIAL EN FAVOR DO PERSOAL DA 
ADMINISTRACIÓN:
 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
 

O programa está orientado a contribuír a financiar os gastos de alimentación do colectivo 
de traballadores da Xunta de Galicia.

 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
 

Subvencionar os gastos de alimentación do persoal da Xunta de Galicia mediante a entrega 
de bonos de comedor aos traballadores/as que prestan os seus servizos en Santiago de Com-
postela, que así o soliciten.

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
 

Colectivo de traballadores da Xunta de Galicia con destino en Santiago de Compostela.

 

Memoria II VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E 
DEPORTES



301

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
 

Mantense a mesma cantidade na partida orzamentaria destinada a subvencionar os bonos 
de comedor dos traballadores coa finalidade de financiar o custo do menú no servizo de cafetería 
e comedor. O novo contrato de xestión e explotación da cafetería do Complexo Administrativo 
de San Caetano, formalizado no exercicio 2021, permitiu acadar unha mellora tanto na calidade 
dos alimentos como no emprego de produtos de proximidade, ecolóxicos e con redución do 
uso de plásticos.

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
 

Contribuír a financiar os custos de alimentación dos traballadores da Xunta de Galicia.

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
 

Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres
Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres
Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres
Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)
Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión X

 

IDeNTIFICACIÓN DuN Ou VARIOS OBXeCTIVOS eN MATeRIA De IGuAl-
DADe PReSeNTeS NA NORMATIVA e PlANS VIXeNTeS e Que SON De 
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APlICACIÓN NO DeSeNVOlVeMeNTO DAS ACCIÓN CONTeMPlADAS 
NeSTe PROGRAMA 
 

Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do 
departamento
Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e 
homes
Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres 
e homes na sociedade
Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais 
e nas condicións de traballo
Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres
Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información
Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación 
territorial e vivenda
Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que 
facilite a conciliación e a corresponsabilidade

X

Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos 
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte, 
saúde, etc.)
Participación das mulleres no desenvolvemento rural
Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de 
pobreza ou exclusión social
Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero
Outros (especificar)

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
 

Secretaría Xeral Técnica

 

III.1.5. PROGRAMA 131A - ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA:
 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
 

As principais liñas de actuación da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, 
Xustiza e Deportes en materia de Administración de xustiza e no marco do programa de gasto 
131A “Administración de xustiza”, son as seguintes:
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Continuar co proceso de modernización da Administración de xustiza, tanto dende o punto 
de vista dos seus medios materiais como da optimización dos seus recursos humanos. 

Neste marco, preparemos o impulso ao novo modelo organizativo que se recolle no 
proxecto de eficacia organizativa do Ministerio de Xustiza que ven a implantar os denominados 
tribunais de instancia e oficinas municipais de xustiza, e que supón un cambio de modelo da Ofi-
cina Xudicial, incorporando diferentes unidades e servizos.

Neste sentido, sen esquecer a preparación operativa de servizos comúns xerais, as priorida-
des na implantación virán marcadas pola situación concreta dos distintos partidos xudiciais, que 
se analizará de maneira conxunta co Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, sen prexuízo da 
interlocución con outros axentes sociais e operadores xurídicos.

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
 

O programa de gasto ten carácter sectorial, dirixido directamente ao sostemento dos gastos 
xerados polos operadores da Administración de xustiza en Galicia, e de modo amplo, dirixido ao 
sostemento da xustiza como servizo público fundamental para os cidadáns e cidadás.

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
 

Na actualidade este programa de gasto contribúe á mellora da xestión realizada pola Admi-
nistración autonómica, fundamentalmente en dúas vertentes: por un lado os gastos de funciona-
mento dos órganos e servizos xudiciais en Galicia, e por outra banda os gastos de mantemento 
do servizo de Asistencia Xurídica Gratuíta.

No 2023, seguirase co avance, nas medidas de dixitalización e catalogación de arquivos 
xudiciais, de expurgo, así como na mellora das salas de vistas, todas as cales serán enteiramente 
dixitais, e de salas de autopsias.

Dende o ano 2009, a Xunta de Galicia, no marco das súas competencias en materia de 
Administración de xustiza, apostou pola mellora das infraestruturas xudiciais xa existentes e pola 
creación de novos edificios que permitisen uns medios máis adecuados para a Xustiza e con 
visión de futuro para permitir a creación de novas unidades xudiciais. A día de hoxe, a Xunta 
leva destinados máis de 125 millóns de euros á mellora das infraestruturas xudiciais, o maior 
investimento na Administración de xustiza desde que a comunidade galega administra as súas 
competencias. Estas actuacións de mellora inclúen desde a construción de edificios xudiciais de 
nova planta ata a completa rehabilitación doutros; así como a realización de obras menores e 
traballos de mellora da eficiencia enerxética. 
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Grazas á execución deste plan, xa están en funcionamento edificios novos como os xulga-
dos de Santiago de Compostela, Ourense, a nova sede da Audiencia provincial de Coruña na 
antiga Fábrica de Tabacos, o novo edificio xudicial da Parda en Pontevedra o Servizo Común de 
Actos de Comunicación e Execución de Vigo , o novo edificio xudicial de Tui e a recentemente 
inaugurada nova sede da Cidade da Xustiza de Vigo, que é o maior investimento realizado nunha 
infraestrutura xudicial dente o traspaso das competencias á comunidade autónoma, ademais da 
rehabilitación doutros en Coruña, Ferrol, O Carballiño ou Viveiro.

En relación ás grandes obras proxectadas no ámbito xudicial, a previsión para 2023 é con-
tinuar coa construción de novos edificios. Na Estrada, iniciarase a construción dun novo edificio 
xudicial, que albergará os dous órganos xudiciais existentes na actualidade e contará tamén con 
espazo suficiente e adecuado para posibles ampliacións de xulgados, para o que se consignan 2 
millóns de euros.

Unha vez concluído o concurso de ideas e realizado o proxecto, prevese a construción dun 
novo edificio para a sede do IMELGA en Santiago de Compostela que contará con instalacións 
modernas e adecuadas para o desempeño das funcións dos médicos forenses. Este novo edificio 
será un referente en Galicia para a investigación médico-científica legal. Tamén se acometerán 
investimentos para a renovación de salas de autopsias nas sedes territoriais do IMELGA que o 
precisan.

Con estas obras, a Xunta non só cumpriu os seus compromisos, senón que foi máis aló de-
les e aínda segue a mellorar as sedes xudiciais tanto con obras menores como con proxectos de 
eficiencia enerxética. Coas obras de mellora da eficiencia enerxética realizadas ata o momento, 
conseguiuse diminuír o consumo enerxético asociado á utilización dos edificios xudiciais, obtén-
dose ademais importantes reducións de emisións de gases contaminantes á atmosfera, en liña co 
establecido na Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050.

Seguindo esta liña, en 2023 continuarase coas tarefas xa iniciadas en anos anteriores en 
materia de eficiencia enerxética. En 2022 iniciáronse as obras de eficiencia enerxética nos xulga-
dos de Noia e Marín cun investimento de máis de 400.000 euros e en 2023 realizaranse novas 
actuacións nas envolventes de xulgados, instalando tamén iluminación e equipos de ventilación e 
climatización ecoloxicamente sostibles. 

Daráselle continuidade no 2023 ao plan plurianual de renovación do equipamento mobi-
liario dos arquivos e oficinas xudiciais, no que xa foron executados máis de 5 millóns de euros 
.Para afondar nesta liña de investimento, no orzamento para 2023 consignaranse 2.056.298 €, 
medrando así as previsións iniciais dos investimentos do plan.

Igualmente vólvese a incidir no apoio á prestación do servizo da xustiza gratuíta e poder así 
atender a mellora nos baremos de retribución dos e das profesionais da avogacía e procuradoría, 
paro o que se asinaron novos acordos cos consellos galegos de avogados e de procuradores, e 
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por este motivo a consignación orzamentaria para o ano 2023 ascende a 13.804.000 €, o que 
supón un incremento do 3,79%, para cumprir cos compromisos acadados.

Por outra banda continuarase a promover métodos adecuados de solución de controversias, 
especialmente a mediación intraxudicial, iniciativa pola que a Xunta de Galicia apostou reiterada-
mente desde o ano 2009 en que comezou o programa experimental de mediación intraxudicial 
familiar en Santiago ata a implantación en todas as cidades galegas, así como dos proxectos de 
mediación no ámbito civil e mercantil e no ámbito penal. Este impulso seguirá no 2023 tendo en 
conta as previsións lexislativas que na materia proxecta o Ministerio de Xustiza. Tamén continua-
rá o avance na atención as labores de ordenación e expurgo dos expedientes xudiciais, así como 
o impulso da modernización tecnolóxica na actividade cotiá dos xulgados galegos mediante a 
implantación de solucións de natureza dixital acordes cunha moderna Administración de xustiza, 
con especial atención á relación cos cidadáns e profesionais de xustiza.

No ano 2023 continuaranse coas actuacións amparadas polo Pacto de Estado Contra a 
Violencia de Xénero, que inclúen o funcionamento dos traballadores sociais das Oficina de Aten-
cións ás Vítimas dos delitos, a formación nesta materia dirixida aos dos operadores xurídicos, e 
a continuidade do proxecto para a posta en marcha de accións dirixidas á atención xurídica a 
mulleres vítimas de violencia sexual.

Así mesmo, a totalidade das sedes xudiciais de Galicia dispoñen desde 2017 de sistemas de 
videoconferencia alcanzando actualmente os 194 puntos de videoconferencia, que se continua-
rán incrementando para que conten coa configuración de ubicacións como sala de declaracións/
salas de celebración de videoconferencias, con capacidade de gravación do acto, para favorecer 
a realización de actuacións procesuais a través do sistema de videoconferencia, contribuíndo así 
a mellorar o acceso á xustiza baixo os principios de eficacia e seguridade.

No ano 2023 continuará a celebración do xuízo do accidente do tren Alvia, mediante un 
encargo realizado á Fundación Cidade da Cultura de Galicia, cun investimento previsto para 2023 
de algo máis de 621.000 €.

Finalmente, a Xunta de Galicia abordou no 2020 a implantación dun sistema de carreira 
profesional para o persoal ao servizo da Administración de xustiza que continuará a desenvolver, 
permitindo aplicar un recoñecemento da súa traxectoria profesional. Así, a falta dun sistema de 
carreira profesional que tal e como establece a Lei orgánica do poder xudicial, debe ser aprobada 
por Real decreto, configurouse un sistema transitorio que permita retribuír ao persoal ao servizo 
da Administración de xustiza en condicións similares ás dos empregados públicos da Xunta de 
Galicia. Para o persoal funcionario interino, aplicarase o “sistema de recoñecemento da traxecto-
ria profesional nos mesmos termos que se establezan para o persoal interino da Administración 
xeral da Xunta de Galicia”. 

Así, no ano 2023, o persoal da Administración de xustiza, será retribuído, segundo corres-
ponda, cos seguintes graos: 
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 - Grao extraordinario I para o persoal interino.

 - Grao extraordinario I para o persoal funcionario de carreira (nova convocatoria).

 - Grao extraordinario II para persoal funcionario de carreira.
 

Cabe salientar que desde o ano 2009 o cadro do persoal incrementouse nun 20%. Así, tras a 
aprobación de 57 novas prazas no ano 2022, para o ano 2023, está previsto a creación de 24 no-
vas prazas de persoal funcionario para a posta en funcionamento de 3 novas unidades xudiciais. 
Cómpre insistir na necesidade de que a Administración xeral do Estado, a través do Ministerio 
de Xustiza, autorice nas ofertas de emprego público prazas suficientes na comunidade autónoma 
que posibilite a cobertura de postos por persoal de carreira.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
 

O marco normativo no que se encadra este programa ten a súa orixe no artigo 20 do Es-
tatuto de Autonomía de Galicia (Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril), que recolle unha chamada 
cláusula subrogatoria ou residual que fai relación ao exercicio pola nosa comunidade autónoma 
de todas as facultades que as leis orgánicas do Poder Xudicial e do Consello Xeral do Poder 
Xudicial atribúen ao Goberno do Estado en relación coa Administración de xustiza, materia esta 
que a sentenza do Tribunal Constitucional 56/1990, do 29 de marzo, denominou “administración 
da Administración de xustiza”.

Concretamente en base a este artigo do Estatuto de Autonomía aprobouse o Real decreto 
2166/1994, do 4 de novembro, sobre traspaso de funcións en materia de provisión de medios 
materiais e económicos para o funcionamento da Administración de xustiza, que foron asumi-
das a través do Decreto 394/1994, do 29 de decembro. Do mesmo xeito aprobouse o Real 
decreto 2397/1996, do 22 de novembro, sobre traspaso de funcións e servizos en materia de 
medios persoais ao servizo da Administración de xustiza (funcións asumidas a través do Decreto 
438/1996, do 20 de decembro), e o Real decreto 233/1998, do 16 de febreiro sobre ampliación 
do traspaso das competencias equivalentes relativas ás fiscalías de Galicia e os institutos de me-
dicina legal (funcións asumidas a través do Decreto 82/1998, do 5 de marzo).

Desde xeito quedou completado o proceso de transferencias de medios materiais e per-
soais en materia de xustiza á Comunidade Autónoma de Galicia.

O marco das competencias da comunidade autónoma nesta materia resultan da relación 
das anteditas normas coas previsións da Lei orgánica 19/2003, do 23 de decembro, pola que se 
modifica a Lei orgánica 6/1985 do Poder Xudicial.

Así mesmo, e en virtude do disposto na Lei orgánica 4/2014, do 11 de xullo, complementa-
ria da Lei de racionalización do sector público e outras medidas de reforma administrativa, pola 
que se modifica a Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, transfírese á comunidade 
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autónoma a xestión da xubilación do persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino 
en Galicia, competencia reservada ata agora ao Ministerio de Xustiza.

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
 

Como antes se dicía, a finalidade xeral que persegue o programa é dar soporte á Adminis-
tración de xustiza en Galicia, incidindo especialmente na posta en marcha de actuacións tenden-
tes ao seu mellor funcionamento e modernización. Para conseguilo, é preciso artellar unha serie 
de políticas instrumentais coa finalidade de dotar os medios de soporte da Administración de 
xustiza, incluíndo os recursos humanos auxiliares, concretamente aqueles medios económicos 
para o pagamento das valoracións e peritaxes, as locomocións e indemnizacións por razóns de 
servizo, así como o fornecemento dos medios materiais relativos ás infraestruturas inmobiliarias, 
o equipamento mobiliario e instrumental e outras subministracións dos xulgados, tribunais, fisca-
lías, rexistros civís, instituto de medicina legal e demais servizos da Administración de xustiza en 
Galicia.

Así mesmo dentro deste mesmo programa articúlase a xestión do sistema de asistencia 
xurídica gratuíta, no relativo á regulamentación administrativa, recoñecemento das prestacións 
aos cidadáns beneficiarios e correlativa indemnización económica á avogacía e á procura polos 
servizos profesionais.

Outros obxectivos fundamentais que persegue o programa son o deseño do modelo da 
nova organización da Administración de xustiza a través da implantación progresiva dos servizos 
procesuais comúns da Oficina Xudicial. 

O esforzo económico deste programa está en relación á mellora da estrutura da Adminis-
tración de xustiza en Galicia, que vén experimentando un continuo crecemento desde a asun-
ción de competencias, co correspondente incremento no número de postos.

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
 

Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres
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Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres

X

Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)
Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

 

BReVe DeSCRICIÓN DO PROGRAMA DeNDe A PeRSPeCTIVA De XÉNeRO
 

O programa ten por obxecto a mellora da organización e funcionamento da Administración 
de xustiza, dotando aos órganos e aos servizos xudiciais en Galicia dos medios materiais e eco-
nómicos necesarios para que desenvolvan a súa actividade de xeito eficaz e eficiente.

 

IDeNTIFICACIÓN DuN Ou VARIOS OBXeCTIVOS eN MATeRIA De IGuAl-
DADe PReSeNTeS NA NORMATIVA e PlANS VIXeNTeS e Que SON De 
APlICACIÓN NO DeSeNVOlVeMeNTO DAS ACCIÓN CONTeMPlADAS 
NeSTe PROGRAMA 
 

Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do 
departamento

X

Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e 
homes

X

Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres 
e homes na sociedade

X

Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais 
e nas condicións de traballo
Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres
Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información
Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación 
territorial e vivenda
Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que 
facilite a conciliación e a corresponsabilidade
Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos 
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte, 
saúde, etc.)
Participación das mulleres no desenvolvemento rural
Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de 
pobreza ou exclusión social

Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero
Outros (especificar)
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IDeNTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADeS PReVISTAS DIReCTAMeNTe RelA-
CIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGuAlDADe eNTRe MulleReS e HO-
MeS, INDICANDO PARA CADA uNHA, AS PeRSOAS ÁS Que eSTÁ DIRIXIDA. 
INDICAR, NO CASO De DISPOR DeSTeS DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTe-
RÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TeRRITORIAl, eTC.) Ou 
PeRSOAS (IDADe, NIVel eDuCATIVO, eTC.), DeSTINATARIAS DAS AC-
CIÓNS.
 

Para o desenvolvemento das actividades que se financian con este programa de gasto aplí-
case fundamentalmente o establecido na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
Público, polo que debe velarse porque se cumpra o establecido no artigo 71.1.b) do indicado 
texto, en canto ás prohibicións de contratar e que establece “Haber sido sancionadas con ca-
rácter firme por infracción grave en materia profesional que ponga en entredicho su integridad, 
de disciplina de mercado, de falsedad de la competencia, de integración laboral y de igualdad de 
oportunidades ...”.

Tamén se inclúe en todos os pregos, entre os criterios de desempate no caso de igualdade 
de proposicións, a acreditación da implantación dun plan de igualdade ou a obtención da Marca 
Galega de Excelencia en Igualdade, de acordo co establecido nos artigos 65 e 72 do Decreto 
lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións 
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.

Por outra parte, nos pregos de cláusulas administrativas particulares que rexen as licitacións 
establécense condicións especiais de execución dos contratos e consideracións de tipo social que 
perseguen eliminar as desigualdades entre mulleres e homes no mercado laboral (artigos 201 e 
202 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público).

 

PReVISIÓN e VAlORACIÓN DOS POSIBleS eFeCTOS DO PROGRAMA 
SOBRe uN e OuTRO SeXO e SOBRe A IGuAlDADe De OPORTuNIDADeS 
eNTRe MulleReS e HOMeS.
 

Cando se recollan nos pregos de cláusulas administrativas condicións especiais de execu-
ción, pode contribuírse á redución das diferenzas laborais entre mulleres e homes.

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
 

Dirección Xeral de Xustiza

Secretaría Xeral Técnica
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III.1.6. PROGRAMA 141A - ADMINISTRACIÓN LOCAL:
 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
 

A Dirección Xeral de Administración Local, no marco e execución das súas competencias, 
persegue como obxectivos prioritarios:

 - A optimización e mellora da xestión na prestación de servizos á cidadanía.

 - O logro de melloras progresivas na cooperación coas entidades locais.

 - O avance en dotacións e servizos prestados aos administrados.

 - O fomento e o impulso da incorporación das novas tecnoloxías e da e-Administración 
ou administración electrónica nas entidades locais, en colaboración coa Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica de Galicia.

A colaboración entre a Dirección Xeral de Simplificación Administrativa, a Axencia para 
a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Dirección Xeral de Administración Local 
permitiu a posta a disposición dos concellos de Galicia do Portal de Transparencia e a 
Guía de Transparencia Local de Galicia que se configuran coma unha ferramenta para 
que os concellos podan dar información a cidadanía e o mesmo tempo serve de vía 
de comunicación permanente a través da rede entre tódolos concellos e a Administra-
ción autonómica e por suposto facilítalles o cumprimento das obrigas derivadas da Lei 
19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo go-
berno do Estado. Durante o exercicio 2023 manteranse permanentemente actualizados 
ambos instrumentos incorporando as novas obrigas derivadas da lexislación sectorial.

 - O establecemento, dentro do marco básico estatal, dun réxime normativo propio para a 
administración local galega, efectuando as adaptacións e propostas, tanto a nivel lexislati-
vo como regulamentario, que reflictan as particularidades e características propias, tanto 
da nosa comunidade autónoma, como das nosas entidades locais.

Un dos grandes retos deste centro directivo é o impulso dunha nova xestión pública 
local e a modernización das entidades locais de Galicia. Con este fin, a Xunta de Galicia, 
a través da Dirección Xeral de Administración Local, colaborará no ano 2023 coa Uni-
versidade de Vigo e a Red Locais en dúas iniciativas claves para a Administración local 
galega:

1. Traballarase na revisión e mellora da Lei de Administración local de Galicia, co 
obxectivo de elaborar unha nova normativa adaptada aos cambios sociais, econó-
micos e tecnolóxicos producidos nos últimos tempos que sexa capaz de impulsar 
unha administración local moderna e centrada no cidadá.

2. Porase en marcha como novidade a primeira Cátedra institucional de Bo Go-
berno Local, foro de reflexión e debate único en España sobre o municipalismo e 
sobre a súa xestión. A través de esta cátedra fomentarase o debate público sobre 
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o mundo local do que nacerán propostas para dar solución aos problemas detec-
tados.

 - O fomento das liñas de colaboración coas entidades locais galegas no referente á con-
vocatoria e execución de liñas de subvención destinadas a elas, con especial énfase no 
apoio aos concellos na prestación dos servizos que lles son propios, apoiando a creación 
e a mellora das infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á pres-
tación de servizos municipais para que os concellos poidan contar con espazos dignos e 
adecuados para a prestación dos servizos que teñen encomendados.

Esta é a finalidade que persegue a orde de infraestruturas municipais, que constitúe unha 
das principais liñas de colaboración cos concellos cas que conta a Dirección Xeral de 
Administración Local mediante a que se está a mellorar a cobertura do benestar da po-
boación rural, favorécese o reequilibrio territorial e facilítase a realización de actividades 
que poidan xerar emprego e fixar poboación.

Con relación a este último aspecto, cómpre subliñar que esta convocatoria se configura 
como un instrumento adecuado para fomentar os proxectos de cubrición de parques 
infantís xa existentes ou ben a construción de novos parques cubertos, contribuíndo cos 
concellos no desenvolvemento desta tipoloxía de proxectos de innegable repercusión 
nunha área tan sensible para a cidadanía como é o lecer infantil e a creación de ámbitos 
de convivencia e relación social na infancia.

Entre outros obxectivos perseguidos por esta orde destaca o fomento da a mellora da 
accesibilidade e seguridade nos espazos ou instalacións deportivas co fin de fomentar a 
práctica do deporte seguro por tódolos segmentos da poboación e especialmente das 
mulleres.

No período 2009-2022 a Dirección Xeral de Administración Local destinou máis de 44 
millóns de euros ao financiamento desta liña de axudas cos que se financiaron un total 
de 1.480 proxectos.

Seguiremos traballando da man das entidades locais para continuar avanzando na mello-
ra do financiamento dos concellos. Compre destacar que un dos fitos fundamentais na 
relación cos entes locais produciuse en 2011, cando se garantiu por lei a participación 
mínima dos concellos nos orzamentos da Xunta a través do Fondo de Cooperación 
Local (FCL). Así, os fondos que os concellos galegos recibiron en 2022 ascenden a 
488,5M€, entre o total do Fondo de Cooperación Local e outras transferencias dos 
demais departamentos autonómicos, o que supuxo un 20% máis que en 2021.

Para este ano 2023 o fondo adicional do FCL terá unha dotación de case 12,9 millóns 
de euros, o que supón un incremento do 45,2% respecto ao ano anterior. Isto supón 
que a cantidade total asignada ao Fondo de Cooperación Local, entre o fondo base e 
o adicional, ascende a case 126 millóns de euros, o que implica un 3,3% máis, con 4 
millóns adicionais respecto ao exercicio anterior. 

O Goberno galego, xunto coa FEGAMP, continuará liderando o plan coordinado, 
conxunto e global para toda Galicia de loita contra a vespa velutina, posto en marcha 
no ano 2020 para dar solución a un problema que se estende por practicamente todo 
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o territorio galego e no que tanto a Xunta coma os concellos levamos anos traballando. 
Un plan que conta, na actualidade, con 306 concellos adheridos, o 98% do total. 

Así, para continuar con este obxectivo,, consígnanse en 2022 un total de 1,8 millóns de 
euros. Deles, 1,2 atópanse residenciados no fondo adicional do Fondo de Cooperación 
Local e 575.000 euros no orzamento das diferentes consellerías colaboradoras (Medio 
Rural e Medio Ambiente, Territorio e Vivenda).

 - Tamén se evidenciará a colaboración cos concellos nas medidas de apoio ás policías lo-
cais da nosa comunidade, con especial fincapé no reforzo da seguridade cidadá naqueles 
concellos con elevado incremento poboacional durante a tempada de verán.

No ano 2022 o plan específico de subvencións a concellos turísticos con elevado in-
cremento poboacional duplicou o seu orzamento acadando os 145.000 euros co fin de 
reforzar as axudas destinadas á contratación de auxiliares de policía local polos concellos 
de maior afluencia turística, apoiando así o labor que desempeñan os corpos de Policía 
Local no actual contexto de crise sanitaria.

Nos últimos anos o goberno galego leva investido máis de 700.000 euros no financia-
mento dos postos de auxiliares de policía local nos períodos estivais.

 - A necesidade de que as entidades locais afronten o reto de acadar unha suficiente capa-
cidade organizativa e financeira para prestar os servizos públicos da súa competencia, de 
maneira axeitada e sostible, subxace nas accións que promoverá a Dirección Xeral de 
Administración Local en apoio ás fórmulas de colaboración e cooperación intermunici-
pal, que racionalicen servizos e recursos para ofrecer uns mellores servizos á cidadanía, 
favorecendo a concesión das axudas ás entidades locais que se acollan a estas fórmulas.

Tamén se lle dará impulso ao asociacionismo municipal das entidades locais mediante 
iniciativas que premien accións concretas de colaboración na xestión conxunta de servi-
zos entre agrupacións de concellos, mancomunidades de concellos e consorcios locais, 
no eido das subvencións e do sostemento común dos postos de habilitados no que se 
fomentará as agrupacións de concellos.

 - Continuar apoiando a cooperación municipal, tanto a través de fórmulas de xestión 
compartida de servizos públicos como mediante o fomento de novos procesos de fu-
sión municipal impulsando activamente unha xestión eficaz e eficiente dos recursos dos 
concellos co obxecto de garantir a continuidade na prestación de servizos aos cidadáns 
en condicións de calidade.

Así, a Xunta de Galicia leva anos desenvolvendo unha política de promoción e fomento 
da cooperación municipal tanto a nivel normativo como orzamentario, co establece-
mento de vantaxes obxectivas para os concellos fusionados ou que presten servizos 
públicos de xeito conxunto, como a través do fondo especial para fusións.

Trala realización do estudo sobre a planta municipal xunto coas tres universidades Gale-
gas e a Fundación Juana de Vega, avanzarase, en colaboración coa FEGAMP, no impulso 
de novas formas de xestión compartida e propostas de fusión municipal.
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 - Logo da realización do estudo sobre a delimitación competencial da Administración 
local de Galicia, avanzarase, en colaboración coa FEGAMP, na clarificación daqueles ám-
bitos competenciais das administracións territoriais autonómica e local máis discutidos 
e nos eidos nos que as competencias non están ben definidas normativamente por ser 
concurrentes.

 - A coordinación das políticas da Xunta e as deputacións provinciais, avanzando na con-
creción do reparto de competencias entre gobernos e especializando a actividade das 
deputacións na garantía dos servizos locais nos concellos de menor poboación. Isto 
atopa a súa mellor expresión no obxectivo de estender os servicios de emerxencias ao 
100% do territorio galego.

 - A relación coas corporacións locais e a elaboración dos programas formativos en mate-
ria de Administración local.

 - O fomento da formación nas administracións locais de Galicia, potenciando para iso os 
medios dos que dispón a Administración autonómica, de xeito que se asegure unha 
oferta formativa racional e axeitada no conxunto das administracións existentes en Ga-
licia.

 - A execución das competencias que, con respecto ao funcionariado con habilitación de 
carácter nacional, correspóndenlle á Comunidade Autónoma de Galicia.

No ano 2023, logo do éxito das convocatorias realizadas nos anos 2018, 2019, 2021 e 
2022 nos últimos anos a Dirección Xeral de Administración Local realizará unha nova 
convocatoria para seguir dispoñendo de persoal interino para poder ofertar aos con-
cellos de Galicia a posibilidade de provisión dos postos vacantes abertos ás escalas e 
subescalas da Administración local con habilitación nacional de maneira máis áxil e con 
respecto aos principios constitucionais de acceso á función pública.

 - O impulso, en estreita relación coas entidades locais, ao desenvolvemento e materializa-
ción das accións previstas no Pacto Local, de modo que se poida acadar a implantación 
e desenvolvemento das previsións contidas nel. Continuarase na senda iniciada no 2017, 
ano no que a Comisión Galega de Cooperación Local retomou a súa actividade. A Di-
rección Xeral de Administración Local realiza unha importante labor de seguimento e 
impulso do cumprimento dos acordos adoptados.

 - Os incentivos ás entidades locais que cumpran coa súa obriga anual de rendición de 
contas. Estas institucións cando son beneficiarias dunha subvención financiada con fon-
dos propios da comunidade autónoma non teñen que xustificar o pagamento material 
das actuacións subvencionadas con carácter previo ao libramento da subvención, é su-
ficiente a acreditación do recoñecemento da obriga, sen prexuízo de ter que acreditar 
a efectividade do pagamento da actuación no prazo de sesenta días desde a recepción 
dos fondos públicos.

 - A xestión do Fondo de Compensación Ambiental que tamén se empregará como 
ferramenta de reequilibrio territorial e de impulso ao funcionamento dos servizos e á 
dotación de infraestruturas e realización de investimentos produtivos e xeradores de 
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emprego no ámbito local e no financiamento do gasto corrente ou de funcionamento 
das entidades locais en materia ambiental.

Para 2023, a orde reguladora do Fondo de Compensación Ambiental recollerá, igual 
que o fixera nas convocatorias dos últimos anos, un catálogo de actuacións subvencio-
nables, agrupadas por categorías que se orientan ao fin sinalado pola Lei 8/2009, do 22 
de decembro e ao cumprimento dos obxectivos marcados pola Unión Europea, é dicir, 
a redución das emisións de gases de efecto invernadoiro, o impulso e incremento da 
participación de enerxía procedente de fontes renovables e a mellora e o incremento 
da eficiencia enerxética.

Nesta orde recóllese un catálogo de proxectos subvencionables, agrupándoos en varias 
categorías, sen esquecer que se trata dunha enumeración non pechada susceptible de 
ampliación mediante as achegas que as propias entidades locais fagan no momento de 
materializar a súa solicitude.

A través do desenvolvemento de proxectos para a optimización enerxética dos edifi-
cios, instalacións e vehículos das entidades locais e para a implantación de tecnoloxías 
máis eficientes e respectuosas co ambiente e de menor consumo enerxético pode 
conseguirse unha redución das emisións de gases de efecto invernadoiro á atmosfera 
e asemade unha redución da factura enerxética das entidades locais. A isto engádese o 
efecto exemplarizante dos proxectos na medida en que contribúen a concienciar a veci-
ñanza da repercusión sobre o ambiente das medidas de eficiencia enerxética e impulso 
da sustentabilidade ambiental no sector público local.

Dende o ano 2020, ao abeiro desta orde fináncianse proxectos novidosos entre os que 
se destacan:

 ■ As campañas divulgativas municipais para a sensibilización sobre a importancia das 
medidas de protección ambiental e de eficiencia enerxética: boas prácticas ambien-
tais, divulgación de medidas de aforro e eficiencia enerxética.

 ■ A elaboración e difusión de material divulgativo e recursos didácticos sobre valores 
ambientais ou espazos naturais concretos no ámbito municipal.

 ■ Plans e estratexias de mellora ambiental nos edificios municipais: auditorías enerxé-
ticas, certificación enerxética de edificios municipais ou plans para a implantación de 
estratexias enerxéticas municipais.

 ■ Plans sustentables de mobilidade que fagan compatibles as necesidades do trans-
porte local e a sustentabilidade ambiental.

 ■ As actuacións nos núcleos rurais que permitan unha mellor integración paisaxística 
no contorno, particularmente o soterramento dos tendidos aéreos de cableado e 
a construción de pavimentos interiores de pedra.

 ■ Adquisición de equipamento de alta eficiencia enerxética: equipos de climatización, 
ofimáticos e de alumeado interior.

 ■ Renovación sustentable das flotas municipais mediante a adquisición de vehículos 
con distintivo ambiental Cero emisións ou Eco.
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Xunto a isto cabe salientar tamén a maior definición dos proxectos destinados a mello-
rar a eficiencia enerxética das instalacións e edificios municipais, establecendo diferentes 
niveis de actuación: mellora da eficiencia enerxética da envolvente do edificio, mellora 
de iluminación interior, instalación de sistemas eficientes de climatización, sistemas de 
aforro de auga, ascensores eficientes, e introdución de enerxías renovables para cale-
facción e auga quente sanitaria, con referencia expresa por primeira vez á instalación de 
paneis solares térmicos en edificios municipais.

Durante o período 2010-2022, a través das liñas competitiva e non competitiva do Fon-
do de Compensación Ambiental xestionadas pola Dirección Xeral de Administración 
Local, destináronse mais de 116 millóns de euros a actuacións de conservación, reposi-
ción e restauración do ambiente e ao reequilibrio territorial. No ano 2023 este fondo 
terá un papel moi importante na recuperación sostible dos nosos concellos.

No ano 2021, no eido da Estratexia galega de cambio climático e enerxía 2050, estable-
ceuse unha nova liña de subvencións que ten como obxectivo a redución do incremen-
to das emisións de gases con efecto invernadoiro (GEI) ca que se pretende a renovación 
en verde do parque de vehículos dos corpos de Policía Local de Galicia, contribuíndose 
a mudanza cara a un modelo de mobilidade e trasporte facilitador de vida en condicións 
saudables, compatible coa sustentabilidade ambiental e conciliable coa promoción do 
desenvolvemento económico.

Esta orde incardínase no Fondo de Compensación Ambiental dentro das actuacións 
globais destinadas á conservación, reposición e restauración do ambiente e do reequi-
librio territorial, nas que se inclúen as actuacións que teñen por obxecto a prevención, 
extinción e xestión de situacións de sinistro ou risco.

Por medio de esta orde, financiada co Fondo de Compensación Ambiental e dirixida 
aos concellos de Galicia de menos de 50.000 habitantes, financiarase a subministración 
de vehículos eléctricos ou híbridos enchufables ou non enchufables que reúnan as con-
dicións para obter o distintivo ambiental Cero emisións ou Eco, mediante o sistema de 
renting, con destino aos corpos de Policía Local para o exercicio das súas funcións.

Neste momento a Dirección Xeral de Administración Local está xestionando dúas con-
vocatorias da orde de renting de vehículos da Policía Local, a primeira, convocada no 
ano 2021 abrangue o período 2021-2025, a segunda , convocada no ano 2022, abran-
gue o período 2022- 2026, estas convocatorias están dotadas cun crédito de 1.675.200 
euros destinados ao pagamento das cotas mensuais que deba aboar o concello benefi-
ciario polo renting do vehículo durante un máximo de 48 meses.

No exercicio 2023 a Dirección Xeral de Administración Local contará cunha nova liña 
de axudas a concellos destinada ao financiamento de actuacións de eficiencia enerxética 
en instalacións municipais cofinanciada con fondos FEDER.

O obxectivo a longo prazo e a consecución de concellos climaticamente neutros me-
diante a modernización das infraestruturas municipais, a descarbonización e a búsquea 
de alternativas as enerxías fósiles.
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Mellorar o medio ambiente, promover o uso das enerxías renovables e fomentar a 
eficiencia enerxética deben ser os puntos crave de calquera xestión pública medio am-
biental. Dentro da responsabilidade das institucións pola optimización do uso da enerxía 
e polo establecemento dun marco de sustentabilidade eficiente, xoga un papel moi 
relevante a eficiencia enerxética nas dependencias municipais e na iluminación pública. 
Para acadar os fitos establecidos por Europa, é necesario incorporar nas estratexias 
municipais un plan de acción sobre eficiencia enerxética.

Esta nova liña de axudas da Xunta de Galicia mellorará a eficiencia e o aforro enerxético, 
diminuirá o impacto ambiental e as emisións de CO2 dos inmobles e infraestruturas 
municipais.

 - No ano 2023, tendo en conta a importante demanda e os resultados acadados polas 
convocatorias de axudas especificas destinadas as asociacións veciñais de Galicia nos 
exercicios anteriores, seguiremos apostando por apoiar ao asociacionismo veciñal cunha 
nova convocatoria de axudas mantendo o incremento orzamentario do ano 2021. Así, 
destinaremos 3.000.000 de euros que se suman aos 15.400.000 distribuídos no período 
2016-2022 para continuar colaborando e fomentando e dinamización do asociacionis-
mo veciñal, recoñecendo o seu labor indispensable no desenvolvemento da vida social 
nos concellos, e a súa condición de eixo fundamental da participación cidadá.

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
 

O programa ten carácter universal ao ter como destinatarios últimos o conxunto da cidada-
nía, sendo os concellos os suxeitos relevantes na implantación das actuacións previstas.

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
 

A normativa xeral, constituída fundamentalmente pola Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Ad-
ministración local de Galicia, establece o punto de partida para o deseño das propostas a través 
das cales acadar os obxectivos orzamentarios.

No tocante aos concellos, cómpre indicar que o concello constitúe o nivel básico e esencial 
da organización territorial de Galicia. A crise sanitaria que estamos a vivir e as súas inevitables 
consecuencias económicas afectan tamén as facendas locais, singularmente aos pequenos mu-
nicipios, con escasa poboación e insuficientes medios económicos, que se encontran con im-
portantes dificultades para atender a prestación dos servizos públicos e a satisfacción das novas 
prioridades e necesidades que xorden trala crise do Covid-19 e da guerra de Ucraína. É por iso 
que, nun escenario, de crise económica e social é mais necesario que nunca buscar fórmulas 
e recursos técnicos e organizativos adecuados que garantan un nivel óptimo de prestación de 
servizos ou contribúan á mellora da súa calidade, na acción de fomento individual ou mediante 
fórmulas de xestión compartida: convenios de colaboración, subvencións para infraestruturas, 
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dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais, para actua-
cións destinadas á conservación, reposición e restauración do ambiente e reequilibrio territorial 
que inclúan o financiamento do gasto corrente ou de funcionamento das entidades locais en 
materia medioambiental, axudas para actuacións de reforzo das policías locais, así como o im-
pulso do Portal Eido Local ou o estímulo definitivo á modernización da Administración local da 
Comunidade Autónoma de Galicia mediante a implantación, en colaboración coa Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica de Galicia, da e-Administración nos concellos de Galicia, constitúen 
importantes ferramentas para acadar unha prestación homoxénea dos servizos á vez que elevan 
o seu nivel de calidade e para camiñar na senda da recuperación e transformación dos nosos 
concellos trala crise sanitaria sen precedentes a que nos enfrontamos.

Por outra banda, o fomento do asociacionismo municipal, a través das mancomunidades de 
concellos ou os consorcios locais, e a implantación de instrumentos e procedementos que per-
mitan a xestión compartida de servizos municipais na acción de fomento, compoñen fórmulas de 
xestión que optimizan recursos a menor custo e maior efectividade, especialmente no caso dos 
pequenos concellos e permítenlles prestar servizos públicos de maneira adecuada e sustentable. 
Un campo especialmente propicio para a agrupación de pequenos concellos é o do sostemento 
en común dos postos reservados aos habilitados nacionais, medida que será impulsada dende a 
Dirección Xeral de Administración Local.

Finalmente, non se pode esquecer a existencia das asociacións veciñais. Por mandato da Lei 
de Administración local de Galicia, desde a Xunta de Galicia deberá favorecerse o desenvolve-
mento das asociacións que se constitúan para a defensa dos intereses xerais ou sectoriais dos 
veciños dos concellos de Galicia. As asociacións que se constitúen con esta finalidade teñen a 
consideración de entidades de participación cidadá e, xa que logo, eríxense nun dos elementos 
clave de vertebración da política e da vida local dos concellos galegos. Por este motivo o aso-
ciacionismo veciñal é outro dos escenarios en que se desenvolve a acción subvencional da Vice-
presidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, respaldando o seu labor 
mediante o financiamento de novos investimentos e equipamentos das asociacións de veciños, 
confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, comunidades de augas e aso-
ciacións de mulleres rurais coa finalidade de mellorar a prestación dos servizos de interese local.

Outros ámbitos de actuación salientables serán as colaboracións cos colexios territoriais 
Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Galicia. A Vicepresidencia Segunda e Consellería de 
Presidencia, Xustiza e Deportes ten atribuídas as competencias de elaboración, proposta e exe-
cución da política do Goberno galego en materia de Administración local. Dentro desta materia, 
ten atribuída a execución das competencias que, con respecto aos funcionarios con habilitación 
de  carácter nacional, lle correspondan á Comunidade Autónoma de Galicia. Entre as funcións 
dos colexios atópase o impulso, a través dos medios que procedan, do estudo do dereito e téc-
nicas de administración que afecten aos profesionais colexiados, así como cantas outras funcións 
redunden en beneficio dos intereses profesionais dos colexiados, como pode ser a implantación 
da e-Administración. Para facilitar a consecución dos seus intereses comúns, cómpre establecer 
un marco de colaboración que permita xuntar esforzos con estas asociacións de carácter pro-
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fesional, que agrupan o persoal funcionario con habilitación de carácter nacional, e que deben 
xogar un papel central no proceso de modernización e racionalización da Administración local.

O fomento da cooperación local centrará a actuación deste centro directivo mediante o 
impulso da actuación da Comisión Galega de Cooperación Local que retomou a súa actividade 
no 2017.

A cooperación coas administracións locais estreitarase, como non pode ser doutro xeito, no 
ano 2022 co fin de chegar a aqueles concellos cuxa situación económica e social máis o requira.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
 

O marco legal e regulamentario que comprende as actuacións do programa vén constituído 
por:

 - Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do réxime local.

 - Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia.

 - Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia 
e se crea o canon eólico o e Fondo de Compensación Ambiental.

 - Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 
27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración 
Local.

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
 

A finalidade do programa 141A.Administración local concrétase por unha banda, na opti-
mización e mellora da xestión na prestación de servizos á cidadanía a través da convocatoria e 
execución de liñas de subvencións para a prestación de servizos municipais, o apoio ás policías 
locais, o impulso do asociacionismo entre concellos e as actuacións de seguimento do Pacto 
Local. Por outra banda o obxectivo do programa é contribuír á mellora da xestión administrativa 
local en si mesma, mediante a incorporación de novas tecnoloxías, fomento da formación do 
persoal, apoio á cobertura de postos de habilitación nacional por persoal interino.
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B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
 

Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres
Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

X

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres
Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)
Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

 

BReVe DeSCRICIÓN DO PROGRAMA DeNDe A PeRSPeCTIVA De XÉNeRO
 

Entre os obxectivos deste programa de gasto están a de contribuír ao financiamento de 
equipamentos e infraestruturas nas entidades locais para a prestación de servizos á cidadanía e a 
realización de investimentos produtivos que xeren emprego no ámbito local, así como o impulso 
da Administración electrónica para posibilitar unha mellor relación entre a Administración auto-
nómica e os concellos e entre estes e a cidadanía.

Polo que se refire á dotación de equipamentos e infraestruturas, analizado dende o punto 
de vista da perspectiva de xénero hai que considerar que, a pesar da súa aparente neutralidade 
e do suposto carácter universal, as necesidades de mulleres e homes en canto a equipamentos 
públicos non son iguais, derivadas da situación que se recolle en numerosos estudos e estatísticas 
de que as mulleres utilizan máis o espazo público para tarefas de xestión doméstica e de coidado 
das persoas que dependen delas (maiores ou menores) e de que seguen a existir diferenzas en 
canto á mobilidade.

Por este motivo, a programación das infraestruturas e dos equipamentos públicos debe 
realizarse tendo en conta que mulleres e homes teñen diferentes, oportunidades e necesidades. 
Dende o punto de vista do xénero será diferente o impacto que pode ter o financiamento para 
a construción dunha escola infantil ou dun centro de atención a persoas maiores, que a constru-
ción dun campo de fútbol. Así, polas características dos investimentos que se financian (parques 
para a infancia, obras e equipamentos para a protección do ambiente e do medio natural e para 
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o coñecemento e utilización recreativa e didáctica dos recursos naturais), hai que considerar que 
este programa de gasto vai ter un impacto positivo dende o punto de vista do xénero.

Polo que se refire ao fomento da e-Administración para facilitar a relación entre as entidades 
locais e a cidadanía, hai que considerar a existencia dunha fenda dixital de xénero que afecta non 
só ao acceso aos ordenadores e a internet, senón tamén á intensidade xa que as mulleres son 
usuarias menos intensivas, conectándose con menos frecuencia e durante menos tempo.

En canto ao número de mulleres e homes que potencialmente poden beneficiarse do pro-
grama de gasto, debemos considerar ao total da poboación galega, xa que desde este programa 
de gasto se desenvolven actuacións dirixidas á Administración local galega co fin de promover 
a realización de obras e equipamentos para a prestación de servizos públicos. A diversidade 
de servizos que se pretende dotar ou mellorar, dentro dun amplo catálogo que vai desde as 
infraestruturas de uso público ata a realización de obras, equipamentos e subministracións para 
a prestación dos servizos públicos relacionados no artigo 81 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de 
Administración local de Galicia, permite identificar como poboación potencialmente beneficiaria 
por igual á poboación masculina como á feminina.

 

IDeNTIFICACIÓN DuN Ou VARIOS OBXeCTIVOS eN MATeRIA De IGuAl-
DADe PReSeNTeS NA NORMATIVA e PlANS VIXeNTeS e Que SON De 
APlICACIÓN NO DeSeNVOlVeMeNTO DAS ACCIÓN CONTeMPlADAS 
NeSTe PROGRAMA 
 

Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do 
departamento

X

Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e 
homes
Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres 
e homes na sociedade
Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais 
e nas condicións de traballo

X

Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres
Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información
Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación 
territorial e vivenda

X

Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que 
facilite a conciliación e a corresponsabilidade

X

Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos 
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte, 
saúde, etc.)
Participación das mulleres no desenvolvemento rural
Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de 
pobreza ou exclusión social
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Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero X
Outros (especificar)

 

IDeNTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADeS PReVISTAS DIReCTAMeNTe RelA-
CIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGuAlDADe eNTRe MulleReS e HO-
MeS, INDICANDO PARA CADA uNHA, AS PeRSOAS ÁS Que eSTÁ DIRIXIDA. 
INDICAR, NO CASO De DISPOR DeSTeS DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTe-
RÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TeRRITORIAl, eTC.) Ou 
PeRSOAS (IDADe, NIVel eDuCATIVO, eTC.), DeSTINATARIAS DAS AC-
CIÓNS.
 

Ademais das actuacións directas que se financian e que como xa se indicou poden ter un 
impacto positivo na promoción da igualdade entre mulleres e homes, no punto seguinte relació-
nanse os obxectivos e as medidas concretas para a incorporación da perspectiva de xénero e a 
identificación dos indicadores de seguimento.

OBXECTIVOS ACTIVIDADES DESTINATARIOS

Integrar a perspectiva de xénero na 
actuación xeral do departamento

Procedementos de contratación 
promovidos pola Dirección Xeral de 
Administración Local

Empresas

Convocatorias de subvencións 
promovidas pola Dirección Xeral de 
Administración Local

Entidades locais

Subscrición de convenios 
promovidos pola Dirección Xeral de 
Administración Local

Entidades locais, entidades sen 
ánimo de lucro no ámbito do 
asociacionismo veciñal

Promover o uso da linguaxe 
inclusiva en toda a documentación 
producida pola Dirección Xeral de 
Administración Local (convenios 
de colaboración, convocatorias de 
subvencións, contratos, ...)

Redacción de convocatorias de 
subvencións, contratos e convenios

Persoal ao servizo da Dirección 
Xeral de Administración Local

Entidades locais, entidades sen 
ánimo de lucro no ámbito da 
Administración local

Promover a actividade empresarial e 
laboral das mulleres introducindo 
medidas que faciliten o acceso das 
mulleres a todos os sectores da 
actividade profesional sobre os que 
se actúa

Execución de obras e adquisición de 
equipamentos para a prestación de 
servizos públicos

Entidades locais, entidades sen 
ánimo de lucro no ámbito da 
Administración local

Procedementos de contratación 
promovidos pola Dirección Xeral de 
Administración Local

Empresas

Potenciar o desenvolvemento e 
adecuación dos proxectos en materia 
de obras e equipamentos para a 
prestación de servizos públicos que 
facilitan a conciliación

Subvencións a entidades locais para 
a execución de proxectos de obras e 
para a adquisición de equipamentos 
para a prestación de servizos 
públicos

Entidades locais

 

PReVISIÓN e VAlORACIÓN DOS POSIBleS eFeCTOS DO PROGRAMA 
SOBRe uN e OuTRO SeXO e SOBRe A IGuAlDADe De OPORTuNIDADeS 
eNTRe MulleReS e HOMeS.
 

Cumprimento dos obxectivos e das medidas propostas en materia de incorporación da 
perspectiva de xénero:
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OBXECTIVOS MEDIDAS INDICADORES

Integrar a perspectiva de xénero 
na actuación xeral do departamento

Introdución da perspectiva 
de xénero nos procedementos 
administrativos promovidos pola 
Dirección Xeral de Administración 
Local

Porcentaxe de procedementos de 
contratación que incorporan 
cláusulas con perspectiva de xénero

Porcentaxe de convocatorias de 
axudas que incorporan criterios de 
igualdade de xénero

Porcentaxe de convenios asinados que 
incorporan criterios de igualdade 
de xénero

Promover o uso da linguaxe 
inclusiva en toda a documentación 
producida pola Dirección Xeral de 
Administración Local (convenios 
de colaboración, convocatorias de 
subvencións, contratos, ...)

Desenvolvemento de pautas de 
supervisión e orientación para 
facilitar e estimular un mellor 
uso dunha linguaxe inclusiva na 
documentación producida pola 
actividade administrativa da 
Dirección Xeral de Administración 
Local

Número de accións realizadas 
por tipoloxía (convocatorias de 
subvencións, contratos, convenios)

Número de textos de convocatorias de 
subvención, contratos e convenios 
revisados e validados

Promover a actividade empresarial e 
laboral das mulleres introducindo 
medidas que faciliten o acceso das 
mulleres a todos os sectores da 
actividade profesional sobre os 
que se actúa

Incorporación de criterios 
de valoración que, desde a 
perspectiva de xénero, incentiven 
a contratación de mulleres na 
execución dos proxectos que se 
desenvolvan baixo o impulso da 
Dirección Xeral de Administración 
Local, a través de convenios de 
colaboración e convocatorias de 
subvencións

Porcentaxe de mulleres contratadas 
sobre o total de persoas contratadas

Incorporación de cláusulas nos 
pregos de contratación que promovan 
a integración da perspectiva de 
xénero nos contratos xestionados 
pola Dirección Xeral de 
Administración Local

Porcentaxe de mulleres contratadas 
sobre o total de persoas contratadas

Potenciar o desenvolvemento e 
adecuación dos proxectos en materia 
de obras e equipamentos para a 
prestación de servizos públicos 
que facilitan a conciliación

Integración da perspectiva de 
xénero nos proxectos de obras e 
equipamentos para a prestación dos 
servizos públicos

Número de proxectos que actúan sobre 
os servizos públicos que facilitan a 
conciliación

Número de proxectos e obras que 
teñen en conta a dimensión de xénero

Poboación potencialmente 
destinataria desagregada por sexo

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
 

Dirección Xeral de Administración Local

 

III.1.7. PROGRAMA 212A - PROTECCIÓN CIVIL E SEGURIDADE DA 
COMUNIDADE AUTÓNOMA:
 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
 

O papel da Xunta de Galicia na atención de emerxencias céntrase en tres funcións fun-
damentais: a superior dirección e coordinación da protección civil, a xestión dos servizos que 
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se considere necesario prestar de forma unitaria para todo o territorio galego, e a xestión das 
emerxencias que superen os medios de resposta de que dispoñen as entidades locais; ademais 
a Xunta de Galicia lle corresponde a implementación das competencias propias de seguridade 
pública da comunidade autónoma a través do exercicio das funcións da Unidade de Policía Na-
cional Adscrita á Xunta de Galicia.

Os obxectivos deste programa na área de protección civil e emerxencias consisten na defi-
nición e a posterior posta en funcionamento dun sistema que garanta a protección da cidadanía 
fronte as situacións de grave risco, catástrofe ou calamidade pública, e que por extensión poda 
utilizarse dun xeito efectivo para a xestións das situacións de urxencia ou emerxencia que de 
xeito cotián ocorren á poboación da comunidade autónoma.

Na área de seguridade consisten en soportar o funcionamento do sistema de seguridade 
público galego, desde a aplicación, ordenación e calidade do servizo público para garantir unha 
prestación máis eficaz e eficiente, tanto na consecución dos resultados desexables como no uso 
racional e sostible dos recursos públicos dispoñibles, tendo en conta que estamos ante unha 
materia moi sensible e transcendente, ao constituírse como un ben público que vai unido ao 
benestar social e a calidade de vida da sociedade galega.

As prioridades de actuación do programa orzamentario 212A a través da Dirección Xeral 
de Emerxencias e Interior, da Axencia Galega de Emerxencias (en diante, Axega) e da Acade-
mia Galega de Seguridade Pública (en diante, Agasp), atendendo a problemática observada ata 
o momento actual, tanto nas emerxencias producidas na comunidade, como tendo en conta a 
dispersión poboacional e a poboación sobre a que se leva a cabo o obxectivo estratéxico do 
programa, son, fundamentalmente:

Planificación axeitada e actualizada en materia de protección civil, coa implantación dos plans 
recentemente elaborados e actualizados, en especial o Plan especial ante o risco Sísmico (SISMI-
GAL), e o Plan especial ante accidentes de aviación civil, (AEROGAL), así como a revisión dos 
diferentes plans de emerxencia exterior no caso de que existan novos informes de seguridade.

Equipamento dos servizos profesionais e organizacións de voluntariado que forman parte 
do sistema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia para garantir unha adecuada 
atención a cidadanía.

Aplicación e desenvolvemento da lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia, coa 
implantación do decreto de autoprotección aprobado no ano 2022, no que, ademais de actua-
lizar o catálogo de actividades, centros, establecementos, espazos, instalacións ou dependencias 
dos que os titulares teñen a obriga de elaborar e rexistrar un plan de autoprotección, se esta-
blecen novos limiares para determinadas actividades ou centros. Este decreto, xunto coa nova 
aplicación do Rexistro de Plans de Autoprotección, permitirá no ano 2023 impulsar medidas de 
prevención e defensa corporativa e garantir o cumprimento dunhas medidas mínimas por parte 
dos titulares, incidindo así na prevención, como un dos cernes fundamentais da protección civil.
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Colaboración coas administracións locais competentes, concellos e deputacións, para seguir 
mellorando o mapa de emerxencias de Galicia.

A mellora e potenciación dos sistemas de información para coñecemento do risco, a través 
do mantemento e mellora continua do visor de riscos elaborado no ano 2002 e que está dispo-
ñible vía web e accesible ás administracións locais e aos cidadáns.

O desenvolvemento normativo da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación das policías 
locais.

A aposta pola mellora continua en medios humanos, vehículos e medios técnicos destinados 
á Unidade do Corpo Nacional de Policía Adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia (en dian-
te, UPA), cunha actuación preferente establecemento dos dispositivos de seguridade necesarios 
para atender e protexer á poboación da Galicia, con especial fincapé na loita contra a violencia 
de xénero, en coordinación e colaboración coas demais forzas e corpos de seguridade. 

A potenciación da formación de carácter permanente na Agasp para: a) os funcionarios 
da UPA en todas as funcións que lle son propias e, en especial, para os grupos de investigación 
especializada en medio ambiente e incendios, menores, violencia de xénero, etc.; b) para os 
voluntarios de protección civil, persoal de protección civil e emerxencias e resto de axentes que 
interveñen nas emerxencias.

Modernización e potenciación do sistema de atención ás emerxencias en Galicia a través do 
Centro Integrado de Atención de Emerxencias 112 Galicia (en diante, CIAE-112 Galicia), dando 
unha resposta mais áxil e eficaz á cidadanía galega a través do uso de novas tecnoloxías para 
comunicación a poboación e servizos de emerxencia e protección civil.

Consolidación e potenciación do Grupo de Apoio Loxístico nas súas funcións de interven-
ción nas emerxencias así como en operativos preventivos, poñendo a disposición dos distintos 
colectivos operativos os seus recursos especializados e o Posto de Mando Avanzado.

Coordinación e colaboración transfronteiriza en emerxencias. Xerando melloras técnicas 
e dotacionais nos grupos operativos e formativas e informativas que aumenten a resiliencia da 
poboación nestas zonas.

O programa desenvólvese a través de tres centros directivos: a Dirección Xeral de Emer-
xencias, a Agasp e a Axega, que dirixen as súas actividades en orde a:

 - Na área de protección civil, elabóranse e implántanse plans de emerxencia por mor de 
riscos naturais e de aqueles ocasionados pola actividade humana, aténdese a xestión 
de emerxencias derivadas dos avisos ao CIAE-112 Galicia e da activación dos devan-
ditos plans; préstase apoio os concellos e agrupacións de voluntarios de protección 
civil, como parte fundamental do sistema, e dáse apoio técnico á Comisión Galega de 
Protección Civil, como órgano colexiado da Administración da comunidade autónoma, 
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que ten como finalidade a coordinación e colaboración interadministrativa en materia 
de protección civil.

 - Na área de bombeiros, a través dos catro consorcios provinciais e un comarcal nos que 
participa a Xunta de Galicia xunto coas deputacións provinciais, así como os Grupos de 
Emerxencia Supramunicipais (GES) onde tamén participa a Xunta de Galicia coas admi-
nistracións locais con competencias, aténdense prioritariamente, por persoal especiali-
zado, as incidencias derivadas de incendios urbanos, industriais e forestais de afectación 
a vivendas, explosións, fugas, inundacións, rescates, derrubamentos e outras actividades 
de salvamento que for precisas.

 - Na área de policía, as intervencións do persoal policial da UPA se dirixen a comple-
mentar as actuacións das distintas consellerías da Xunta de Galicia que poidan precisar 
de prevención, reforzo ou investigación desde a perspectiva da seguridade: protección, 
incendios forestais, medio natural, furtivismo e marisqueo ilegal, patrimonio cultural, pro-
tección de vítimas de violencia de xénero, de menores e familia, e as inspeccións en 
materia de urbanismo. 

 

A través da Axega, as necesidades que se tratan de atender consisten na definición e a 
aplicación dun criterio integral e integrado de coordinación, cooperación e colaboración, entre 
os distintos axentes que interveñen na emerxencia, que permita dar unha resposta completa no 
eido da xestión das emerxencias e, no seu caso, na posterior rehabilitación da situación o seu 
estado anterior. Ademais a Axega intenta resolver as necesidades dotacionais dos diferentes 
servizos operativos de emerxencia de Galicia por orde prioritario.

A través da Agasp aténdese á formación do persoal do sistema integrado de protección civil, 
de emerxencias e de seguridade pública, así como o desenvolvemento do Decreto 115/2017, 
do 17 de novembro, polo que se regula a cooperación da Administración xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia cos concellos na selección dos membros dos corpos de policía local, vixi-
lantes municipais e auxiliares de policía local (DOG do 22 de novembro de 2017), continuando 
coas adhesións dos concellos delegantes e a realización da centralización na Agasp dos procesos 
unitarios de selección da policía local e dos auxiliares de policía local de Galicia

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
 

Polo que respecta ao colectivo ao que se dirixen as actuacións do programa, tanto nas áreas 
de protección civil e de emerxencias como na de policía, ao estaren despregados os efectivos 
destes colectivos por toda a xeografía galega, as súas intervencións abarcan toda a poboación da 
Comunidade Autónoma de Galicia. Estas actuacións realízanse en colaboración e coordinación 
cos corpos de emerxencias, voluntarios e profesionais de protección civil, seguridade e bom-
beiros dependentes dos concellos, así como tamén cos corpos de seguridade dependentes da 
Administración estatal.
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Na área da formación, as actividades están dirixidas á policía Local de Galicia, á UPA, ás 
agrupacións de protección civil, aos bombeiros, aos axentes forestais e ás forzas e corpos de 
seguridade do Estado.

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
 

En relación a actividade da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior:

1. Na área de protección civil.

1.1 Situación de partida.

•	 Disponse de plans e programas de emerxencias que necesitan ser renovados, tendo en con-
ta que os riscos non son constantes no tempo, para garantir a súa operatividade e mellorar 
a súa implantación.

•	 Hai novas obrigas legais que derivan da aprobación do Plan de protección civil ante emer-
xencias aeronáuticas de aviación civil, trala entrada en vigor do Real decreto 837/2020, do 15 
de setembro, polo que se aproba a Directriz básica de planificación de protección civil ante 
emerxencias aeronáuticas de aviación civil.

•	 O rexistro de voluntarios de protección civil é soportado por unha aplicación informática 
desenvolta ao longo do ano 2021, que permite implementar novas funcionalidades para res-
ponder ás necesidades das agrupacións e da administración e mellorar o seu funcionamento, 
en orde a acadar unha óptima mobilización dos recursos dispoñibles.

•	 A Orde do 8 de xuño de 2021, pola que se modifica a Orde do 27 de febreiro de 2012, pola 
que se crea o Rexistro electrónico de plans de autoprotección na Comunidade Autónoma 
de Galicia e se regula o seu procedemento, integra en sede electrónica as solicitudes de 
altas, modificacións e baixas de Plans de Autoprotección no rexistro, ao mesmo tempo que 
permite un acceso máis sinxelo á información por parte dos servizos do sistema integrado 
de protección civil e de emerxencias de Galicia.

 

1.2 Actuacións novas.

Ademais de atender ás emerxencias ordinarias (incendios, inundacións, accidentes,...) e á 
tramitación de expedientes de subvencións, convenios, etc. está previsto:

•	 Renovación e implementación dos plans de emerxencia exterior que caducaron ou van a 
caducar. 

•	 Implantación do Plan Especial de Protección ante o risco de emerxencias aeronáuticas de 
aviación civil.

•	 Revisar os plans vixentes e proceder á súa implantación: se están a implantar novas aplica-
cións informáticas para facilitar a operatividade dos plans (procedementos de activación e 
desactivación e actuacións necesarias segundo o nivel de activación) e está previsto a reali-
zación de exercicios e simulacros.
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•	 Integración na sede electrónica da aplicación web para o rexistro e xestión de plans de au-
toprotección, para facilitar aos concellos, aos servizos de emerxencias e a outras consellerías 
á xestión destes plans.

•	 Participación en proxectos europeos na área de protección civil e xestión de riscos.

•	 Impulso das Asociacións de Voluntarios de Protección Civil (en diante, AVPC) mediante 
agrupacións de concellos que optimicen o aproveitamento e utilización dos recursos dispo-
ñibles, tanto humanos como materiais, e impulsando a incorporación de novos voluntarios 
ás AVPC, fomentando o carácter destas agrupacións como entes vehiculares de canalización 
da participación dos galegos en accións de voluntariado tal e como se puxo de manifesto nos 
numerosos operativos levados a cabo polas mesmas durante a pandemia que vivimos todo 
este tempo. Continuaremos apoiando e pondo en valor o papel das agrupacións de volunta-
rios de protección civil impulsando a súa participación en programas específicos como son a 
atención as incidencias que poidan ocorrer nos camiños de Santiago, a seguridade en lugares 
de pública concorrencia e a implementación de plans de protección civil.

•	 Ampliación da dotación de medios e recursos naquelas AVPC e zonas nas que aínda hou-
bese necesidades pendentes, a través fondos FEDER 2014/2020. Esta actuación virá a com-
plementar o amplo proceso de renovación e mellora do equipamento que se levou a cabo 
nos últimos anos e que achegou ás AVPC equipamento (208 vehículos todoterreo, 187 re-
molques de emerxencias, 65 furgóns, 98 esparexedores de sal, 70 embarcacións, 123 tendas 
de campaña, 4 UTV, 43 coitelas quitaneves ou 212 equipos de protección individual contra 
a vespa velutina, entre outros) por valor de máis de 14 millóns de euros.

•	 A impartición de programas de formación homoxéneos para os profesionais das emerxen-
cias de Galicia e potenciación da formación dos voluntarios que complementen de forma 
coordinada os medios de intervención na nosa comunidade.

•	 A sinatura de convenios de colaboración con entidades, organismos e colaboradoras do sis-
tema integrado de protección civil e emerxencias de Galicia, entre os que cómpre destacar 
os asinados con entidades para a prestación de atención psicosocial en emerxencias que así 
o requiran como accidentes de múltiples vítimas ou emerxencias que podan requirir a eva-
cuación das persoas como varios incendios forestais declarados de situación 2 que tiveron 
lugar no ano 2022.

•	 O impulso na busca de solucións tecnolóxicas que permitan darlle resposta a tipoloxías de 
incidencias crecentes, como é o caso da busca de persoas desaparecidas ou a comunicación 
en grandes incidencias a través da tecnoloxía 5G.

•	 A mellora e potenciación dos sistemas de información para coñecemento do risco, a través 
do mantemento e mellora continua do visor de riscos elaborado no ano 2002 e que está 
dispoñible vía web e accesible ás administracións locais e aos cidadáns.

 

2. Na área de medios operativos de emerxencias. 

2.1 Situación de partida.
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A Xunta de Galicia está a participar no funcionamento e operatividade do consorcio pro-
vincial da Coruña (con 10 parques comarcais de bombeiros), de Lugo (con 6 parques comarcais 
de bombeiros), no de Pontevedra (con 4 parques comarcais de bombeiros) e no consorcio 
provincial de Ourense ( 4 parques comarcais de bombeiros), ademais do parque do Consorcio 
de Bombeiros das Comarcas Deza/Tabeirós e Terra de Montes, con sede en Silleda.

No ámbito da organización da prestación do servizo, cómpre a determinación do modelo 
de atención ás emerxencias por parte dos consorcios provinciais contra incendios e de salvamen-
to. Os Consorcios Provinciais da Coruña, Lugo e Pontevedra, xa aprobaron a prestación directa 
da xestión do servizo de atención ás emerxencias, estando pendente a definición dos correspon-
dentes procesos para a integración do seu persoal. No caso de Ourense comezaron os traballos 
iniciais para determinar o modelo de xestión mais axeitado.

Ademais, a Xunta de Galicia consigna no orzamento de 2023 o presuposto para acometer 
a comarcalización dos restantes parques de bombeiros das grandes cidades, unha vez comarcali-
zado o parque de bombeiros de Ferrol, e avanzado na comarcalización do parque de bombeiros 
de Santiago de Compostela.

Nos últimos anos, o proceso de formalización da comarcalización foise retrasando entre 
outros motivos, pola negativa do goberno central a ceder a taxa de reposición que estaba nego-
ciada co anterior goberno do Estado.

A Xunta de Galicia, propuxo ao goberno central a posibilidade de ceder aos concellos un 
máximo dun 7% sobre o número total de prazas que pode convocar a comunidade autónoma 
na súa Oferta de Emprego Público, co fin de que os concellos puidesen incrementar os efectivos 
dos parques de bombeiros.

Esta posibilidade trasladóuselle ao goberno central que a considerou unha boa opción e 
entrouse en fase de estudo para a súa articulación a través do instrumento normativo máis 
adecuado.

A falta de acordo na tramitación da Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2019 e as 
convocatorias de eleccións xerais paralizaron a xestión por parte do Goberno central desta de-
manda. Nesta situación, a Xunta de Galicia seguirá instando á Administración do Estado, para que 
estude a posibilidade de regular o incremento da taxa de reposición dos concellos ou a cesión 
de taxa de reposición da Xunta de Galicia aos municipios que comarcalicen os seus parques de 
bombeiros. 

A comarcalización constitúe unha das recomendacións do ditame final da Comisión especial 
de estudo e análise das reformas da política forestal do Parlamento de Galicia, que a propoñía 
coa finalidade de reducir os tempos de resposta ás emerxencias nas súas áreas metropolitanas. 
A estes efectos volverase consignar nos orzamentos, con cargo ao Fondo de Cooperación Lo-
cal, unha contía dedicada especialmente á prestación dos servizos de emerxencias con carácter 
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comarcal ou, no seu defecto, supramunicipal, na convicción de que este é o camiño para acadar 
a mellor cobertura posible no territorio dun servizo profesional de emerxencias.

Este proceso de comarcalización de parques municipais de bombeiros require do acordo 
e da vontade de distintas administracións; en primeiro lugar, o concello titular do servizo e, de 
seguido da Administración autonómica, da Administración provincial e, como non, dos concellos 
aos que o parque que se comarcaliza deba dar este servizo.

A Xunta de Galicia aposta decididamente por este modelo de comarcalización dos parques 
de bombeiros das cidades que permitirá optimizar os recursos xa existentes e dar cobertura ás 
emerxencias que se poidan producir nos seus contornos, defendendo un modelo de colabora-
ción entre tódalas partes afectadas, como xa se ven facendo co parque de Ferrol dende hai varios 
exercicios.

No ano 2023 continuaremos a traballar e impulsar estes acordos de comarcalización de 
parques de bombeiros municipais, que xa se teñen producido na provincia da Coruña, póidanse 
estender e materializar no resto do territorio de Galicia, e así se poidan beneficiar todos os ga-
legos e galegas desta, sen dúbida, mellora da atención das emerxencias e completar o obxectivo 
de acadar un mapa de atención ás emerxencias que cubra de forma integral a todo o territorio 
de Galicia cuns tempos de reposta aínda menores dos acadados neste momento.

 

2.2 Actuacións novas.

A partir do ano 2018 todos os consorcios provinciais están en pleno funcionamento, aten-
dendo deste xeito á obriga recollida na disposición adicional terceira, apartado 2, da Lei 5/2007, 
do 7 de maio, de emerxencias de Galicia, e se homoxeniza un mesmo sistema de prestación des-
te servizo en toda a comunidade autónoma. Mesmo se abordou a equiparación salarial, tomando 
como referencia os salarios do consorcio provincial de Ourense; a equiparación xa está efectiva 
en Lugo, Pontevedra e A Coruña.

Todo elo co obxectivo de acadar unha prestación homoxénea e uniforme en todo o terri-
torio de Galicia, co horizonte de dar un servizo áxil e eficaz a todos os galegos e galegas, inde-
pendentemente do seu lugar de residencia, a través dos servizos profesionais de emerxencias 
que constitúen tanto os parques de bombeiros como os grupos de emerxencia supramunicipal.

Para 2023 continúase coa mesma actuación, por parte da Xunta de Galicia e das depu-
tacións provinciais, que seguirán participando nos orzamentos dos Consorcios de bombeiros, 
estando prevista ao efecto unha achega da Xunta de máis de 10 millóns de euros, que se verán 
incrementados de seguro por procesos pendentes de comarcalización dos parques municipais 
das grandes cidades.

A Xunta de Galicia e as deputacións provinciais, que son os organismos locais responsables 
da dotación de recursos para facer fronte as emerxencias seguirá participando nos orzamentos 
que permitan consolidar os Grupos de Emerxencia Supramunicipais.
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A Xunta de Galicia está a través da Comisión Galega de Protección Civil a fomentar un 
proceso de comarcalización para dar un servizo de atención de emerxencias baseado no menor 
tempo de resposta do servizo operativo (Isocrona), así como fomentando a creación de novos 
grupos operativos de emerxencia, tal e como se fixo o longo de 2022.

 

3. Na área de policía.

3.1 Situación de partida.

Dende a súa creación en 1991, a UPA ven ampliando notablemente a prestación dos seus 
servizos, para dar resposta á asunción paulatina de novas funcións e competencias. Actualmen-
te, o labor da UPA abrangue eidos importantes para a vida cotiá dos cidadáns, en materia de 
menores, xogo, a loita contra o furtivismo e incendios forestais, a ordenación do territorio ou a 
intervención fronte aos casos de violencia de xénero.

3.2 Actuacións novas.

•	 Promover o aumento dos medios humanos da UPA, reclamando do Ministerio do Interior 
a cobertura de vacantes, que permita retornar aos niveis de persoal do ano 2013, tendo en 
conta, ademais, que a UPA ten asumido novas competencias, entre elas moi especialmente a 
protección de mulleres vítimas de violencia de xénero. Neste senso, en 2021 a Xunta de Ga-
licia elevou a proposta dun novo convenio de colaboración co Ministerio de Interior referido 
a Unidade adscrita e coa finalidade de completar este corpo policial e dirixido a sinatura dun 
novo convenio de colaboración da Xunta de Galicia co Ministerio do Interior para actualizar 
as termos das obrigas respecto da UPA. 

Este obxectivo reiteradamente reclamado ao goberno do Estado, tanto polo goberno da 
Xunta de Galicia como en sede Parlamentaria, persegue poder dar un servicio de calidade 
aos galegos e galegas a través desta unidade policial que tras 30 anos de servicio en Galicia 
é recoñecida como unha policía propia de todos os galegos e que de forma progresiva foi 
asumindo cada vez mais competencias.

Algunha das competencias asumidas, como son as referidas a protección dos camiños, as de 
protección do medio ambiente e de protección do patrimonio cultural, requiren dun esfor-
zo de persoal constante pero que, demandan unha maior atención e implicación pola nosa 
policía, xa que o número de peregrinos está a incrementarse ano tras ano, polo tanto, as ac-
cións vencelladas a este incremento e atención de competencias nas rutas xacobeas tamén 
serán maiores. Así mesmo este incremento de persoal permitiría poñer en marcha unha 
nova modalidade de patrullaxe nos camiños con servizos a pé en distintos puntos das rutas 
xacobeas e que permitirían unha atención máis cercana e accesible aos peregrinos, cunha 
especial incidencia na protección da muller nas distintas rutas. Todo elo complementado coa 
adscrición a estes servizos de vehículos híbridos e todo camiño adquiridos especialmente 
para esta finalidade e que se complementan con equipos DESA para a posible atención in 
situ dos peregrinos. 
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Ademais se destinaría unha oficina de atención ao peregrino de carácter móbil e que reco-
rrerá os distintos camiños para dar un servizo cercano e puntual das diferentes rutas, oficina 
que se instalará nun vehículo especialmente adaptado a estas funcións. 

Continuar coa renovación de vehículos e medios técnicos necesarios para unha mellor pres-
tación do servizo policial e un óptimo desenvolvemento das funcións propias da UPA, espe-
cialmente nos eidos da seguridade e protección de persoas, órganos, edificios e establece-
mentos da Comunidade Autónoma de Galicia; a prevención e investigación de incendios; a 
protección do medio natural e dos recursos mariños; a colaboración en tarefas de rescate e 
salvamento; e a actuación e colaboración na protección de vítimas de violencia de xénero e 
nos casos de violencia intrafamiliar e contra menores.

Fomentar a participación do persoal da UPA na formación específica, dirixida especialmente 
a aquelas funcións que precisan dunha maior actualización e competencia profesional, res-
pecto de todas as funcións que desenvolve, incidindo de xeito prioritario na formación ven-
cellada aos ámbitos dos camiños xacobeos e atención dos peregrinos en eidos tales como a 
violencia de xénero, a formación en DESA e protección do patrimonio cultural. 

Manter e ampliar os mecanismos de colaboración e coordinación das actuacións da UPA con 
outros corpos e forzas de Seguridade que desenvolven as súas tarefas na nosa comunidade, 
con especial incidencia na colaboración coas policías locais de Galicia, impulsando cando sexa 
necesario e demandado a implementación de dispositivos coordinados e conxuntos.

•	 Promover en colaboración co Ministerio do Interior a constitución dun punto de atención 
e coordinación policial á entrada de Santiago de Compostela, con efectivos policiais, como 
reforzo aos mecanismos de coordinación de todas as forzas e corpos de seguridade que 
operan na cidade, co fin de ofrecer unha asistencia policial integral aos visitantes e peregrinos 
que chegan procedentes dos distintos camiños.

Este compromiso coa seguridade, en todos os seus aspectos, require a implicación de todas 
as administracións.

•	 Dotar á UPA dos medios técnicos (vestiario, informática, transmisións e outros) e dos vehí-
culos necesarios para desenvolver con maior eficacia as súas tarefas.

 

4. A través da Axega 

4.1 Situación de partida.

Na actualidade o sistema de atención de emerxencias de Galicia está baseado nunha estru-
tura multidisciplinar, que dependendo de distintas administracións e con sistemas organizativos 
moi diversos, procede a resolución destas unha vez que os recursos dispostos para elo son 
alertados polo CIAE-112 Galicia.

 

4.2 Actuacións novas.

•	 Potenciar os recursos cos que conta o Grupo de Apoio Loxístico á Intervención (en diante, 
GALI). A Axega vén reforzando nos últimos anos paulatinamente o equipamento operati-
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vo especializado de apoio loxístico para emerxencias complexas ou de gran magnitude na 
Comunidade Autónoma de Galicia, mediante a posta a disposición dos axentes intervintes 
de recursos especializados e do Posto de Mando Avanzado. A realidade actual reflicten as 
actuacións do GALI tanto en incendios en lumes forestais como industriais así como nas súas 
labores durante a pandemia Esta realidade puxo en evidencia a necesidade de aumentar a 
infraestrutura dedicada o GALI estando previsto para o 2023 a ampliación da nave onde 
se albergan as instalacións e material do GALI cuxo proxecto foi licitado e entregado polo 
adxudicatario no 2022 permitindo desta maneira unha mellor organización que redunde nun 
mellor servizo a cidadanía.

No exercicio 2022 levarase a cabo unha nova licitación do contrato de servizo de apoio 
loxístico á intervención nas emerxencias, que se prorrogará de cara o 2023, destacando, 
entre outras melloras organizativas da prestación, o reforzo dos profesionais ou especialistas 
asignados ao grupo así como novos medios dotacionais destacando os da sección de ope-
ración con drons.

O GALI constitúe un grupo de traballo capaz de mobilizar os recursos á súa disposición a 
calquera punto no que se requira o seu apoio, cando a entidade da incidencia así o aconselle, 
dentro duns parámetros de tempo curtos e axeitados á urxencia que a situación requira.

A composición do grupo responde ao criterio de especialización, dado que a tipoloxía das 
súas funcións determina a necesidade de profesionais con coñecementos técnicos de apoio 
loxístico necesarios para preparar e utilizar os recursos materiais e equipamentos coa máxi-
ma dilixencia e conseguir a súa implementación eficaz con outros recursos dispoñibles do 
resto dos axentes que interveñen directamente nas emerxencias (grupos de intervención).

•	 Desenvolvemento e Implantación dun plan de comunicación de emerxencias de Galicia 
baseado na rede Resgal con dotación de equipamento os grupos operativos institucións, etc. 
que se adiran a Rede.

•	 Desenvolvemento e implantación de plataformas tecnolóxicas que permitan compartir datos 
para unha mellor coordinación e resolución das incidencias ou emerxencias.

•	 Consolidación da súa estrutura organizativa con criterios de tecnificación e especialización 
na atención das emerxencias.

•	 Adquisición de novas ferramentas TIC así como a evolución e optimización das existentes.

•	 Formación e constante especialización do persoal da Axega e do CIAE 112 Galicia.

•	 Impulso e apoio ao papel que debe xogar o CIAE112-Galicia da Estrada, como elemento 
catalizador para a paulatina “integración operativa” dos distintos servizos básicos de atención 
ás emerxencias: sector seguridade, sector sanitario, sector asistencial, sector contraincendios 
e salvamento, sector medioambiental e sector protección civil, para así acadar unha xestión e 
coordinación “integral” (que abarque todos os campos posibles implicados nas emerxencias) 
e integrada (para que todos os axentes dos servizos de intervención actúen conxuntamente, 
de xeito coordinado e compartindo información en tempo real).

•	 Dentro deste impulso o longo do 2023 implementaranse melloras no aplicativo que usa o 
CIAE-112 Galicia para a xestión de incidencias, así como melloras nas comunicacións cos 
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grupos operativos de emerxencia a través da rede Resgal e a utilización dun aplicativo remo-
to para dispositivos móbiles compartindo en tempo real a información que as operadoras do 
112 introducen no aplicativo GEMMA das diferentes incidencias que entran en sala. 

•	 Mellora continua dos protocolos atendendo a criterios de pronta resposta, de territorialida-
de e operatividade dos recursos, así como procedementos que regulan os simulacros que 
se coordinan dende o CIAE-112 Galicia potenciando a presenza da AXEGA e do CIAE-112 
Galicia como centro coordinador e vertebrador daqueles exercicios prácticos que se realizan 
no ámbito da comunidade autónoma calquera que sexa a súa natureza. 

•	 Continuase no 2023 coa participación en proxectos de investigación e innovación, en cola-
boración con outras administracións ou entidades como é a Universidade de Vigo, Universi-
dade de Coruña e Instituto Tecnolóxico de Galicia, GAIN, etc., co obxectivo de desenvolver 
ferramentas ou materiais que permitan controlar os riscos e diminuír o número de situacións 
de emerxencias que se producen.

•	 O mantemento da cooperación interrexional en materia de emerxencias con Portugal, Cas-
tela-León e o Principado de Asturias en zonas fronteirizas comúns, promovendo iniciativas 
que melloren a resiliencia dos servizos operativos e da cidadanía que vive ou desenrola a súa 
actividade laboral ou de ocio na zona transfronteriza. 

•	 Mantemento da coordinación e cooperación cos Centros de Atención de Emerxencias 112 
do resto de comunidades autónomas e coa Dirección General de Protección Civil y Emer-
gencias do Ministerio do Interior para a implantación de sistemáticas homoxéneas de aten-
ción á cidadanía (xeolocalización de terminais móbiles, atención a persoas con discapacidade 
auditiva ou visual, avisos masivos a poboación, melloras de comunicación da cidadanía co 
CIAE-112 Galicia a través de APPs que cumpran o protocolo PEMEA regulado para comu-
nicación deste tipo en toda Europa, etc.). 

•	 - Continuar coa adquisición de material e equipamento especializado necesario para dar 
resposta a emerxencias tanto por parte do Grupo de Apoio Loxístico da Axega como de 
Grupos de intervención en labores de salvamento e contra incendios correspondendo ao 
obxectivo da Axega de dotar aos servizos de intervención dos recursos axeitados para 
mellorar a súa capacidade de resposta ante as situacións de emerxencia, co fin de acadar un 
maior grado de seguridade para a cidadanía.

•	 A continuidade de proxectos didácticos que teñan como obxectivo fomentar entre os me-
nores o correcto uso do número de emerxencias. Realizaranse neste ámbito proxectos co 
mesmo obxectivo enfocado a xente nova e maiores utilizando unidades didácticas, redes 
sociais e medios de comunicación.

 

5. A través da AGASP 

5.1 Situación de partida.

A Agasp, organismo autónomo administrativo, ten como finalidade a formación, actualiza-
ción e especialización no eido das emerxencias e da seguridade pública, incluíndo ao persoal de 
protección civil, emerxencias,GES, bombeiros, Policía local, UPA, Policía Nacional e Garda Civil.
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Asemade o desenvolvemento do Decreto 115/2017, do 17 de novembro, modificado polo 
Decreto 20/2019, do 28 de febreiro polo que se regula a cooperación da Administración xeral 
da Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos na selección dos membros dos corpos de 
policía local, vixilantes municipais e auxiliares de policía local, a Agasp xa consolidou a realización 
de procesos selectivos unitarios para a selección do persoal dos corpos das policías locais de 
Galicia.

Durante o ano 2023 realizará a formación da 15 promoción de policía local, ao remate dun 
proceso unitario que se convocará a finais do ano 2021, xunto cos cursos de mandos e promo-
ción interna que soliciten os concellos. 

Tamén a Agasp reforzará de xeito particular nos programas formativos do vindeiro curso a 
aplicación de novas tecnoloxías para as forzas e corpos de seguridade así como as emerxencias, 
como é o uso de cámaras de gravación, ou pilotaxe de aeronaves non tripuladas para estes ser-
vizos, así como incidirá nos problemas sociais máis importantes aos que estes profesionais teñen 
que afrontarse, especialmente relacionados coa lacra da violencia de xénero, menores e persoas 
maiores e dependentes.

 

5.2 Actuacións novas:

•	 Completar o cadro de concellos con corpo de policía local delegantes da súa competen-
cia na selección do persoal da policía local en relación ao desenvolvemento do Decreto 
115/2017, do 17 de novembro, polo que se regula a cooperación da Administración xeral 
da Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos na selección dos membros dos corpos 
de policía local, vixilantes municipais e auxiliares de policía local, publicado no DOG do 22 
de novembro de 2017.

•	 Retomar a colaboración aos niveis previos a irrupción da pandemia derivada do Covid-19 
en relación a execución do convenio posto en funcionamento en 2016 co Ministerio do 
Interior, a formación das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, en concreto da Garda 
Civil e da Policía Nacional, que en total suman preto de 8.000 efectivos na comunidade 
autónoma xa iniciada durante o ano 2021.

•	 Instar e colaborar co Ministerio de Xustiza no desenvolvemento do convenio marco, asina-
do polo o Centro de Estudos Xurídicos do Ministerio de Xustiza e a Xunta de Galicia en 
materia de formación de fiscais, letrados da Administración de xustiza, médicos forenses e 
avogados do Estado.

•	 Colaborar co Ministerio do Interior na formación dos colectivos de seguridade privada na 
comunidade autónoma.

•	 Continuar coa formación para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso 
a espectáculos públicos e actividades recreativas, de xeito que mensualmente haxa oferta 
formativa para que calquera persoa interesada e sen custe, poida obter esta habilitación.
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•	 Consolidar a formación dual (teleformación para as materias mais teóricas acompañada dos 
avances tecnolóxicos mais actuais e formación presencial para as materias e contidos prácti-
cos) nacida a raíz da pandemia do Covid-19.

•	 Impartir os cursos de formación e perfeccionamento dirixidos tanto, as persoas interesadas 
en exercer a actividade profesional de socorrismo en Galicia, como aquelas persoas xa ins-
critas no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia que requiren completar a 
súa formación o reciclarse na actividade de socorrismo.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
 

Polo que respecta ao marco legal no que se desenvolve o programa, este está integrado 
polas seguintes disposicións legais:

 - Lei 17/2015, do 9 de xullo, do sistema nacional de protección civil.

 - Real decreto, 407/1992, do 24 de abril, polo que se aproba a norma básica de protec-
ción civil.

 - Real decreto 393/2007, do 23 de marzo, polo que se aproba a norma básica de auto-
protección.

 - Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia.

 - Decreto 171/2010, do 1 de outubro, sobre plans de autoprotección na Comunidade 
Autónoma de Galicia.

 - Real decreto 1196/2003, do 19 de setembro, polo que se aproba a directriz básica de 
protección civil para o control e planificación ante o risco de accidentes graves nos que 
interveñen substancias perigosas.

 - Decreto 56/2000, do 3 de marzo, polo que se regula a planificación, as medidas de 
coordinación e a actuación dos voluntarios e entidades colaboradoras en materia de 
protección civil.

 - Decreto 123/2014, do 18 de setembro, polo que se regula a acreditación, a uniformida-
de e os distintivos do persoal voluntario das agrupacións de voluntarios de protección 
civil, a imaxe corporativa destas agrupacións e os equipos de mobilidade necesarios para 
o desenvolvemento das funcións de protección civil e emerxencias.

 - Decreto 101/2016, do 21 de xullo, polo que se regulan os órganos de coordinación, 
cooperación administrativa e asesoramento en materia de protección civil e emerxen-
cias.

 - Decreto 19/2019, do 21 de febreiro, polo que se regulan as medallas ao mérito de 
protección civil de Galicia e outras condecoracións.

 - Resolución do 2 de agosto de 2010, da Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas de Galicia, polo que se publica o Plan Territorial de Emerxencias e Protección 
Civil de Galicia.

Memoria II VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E 
DEPORTES



336

 - Orde do 8 de xuño de 2021 pola que se modifica a Orde do 27 de febreiro de 2012 
pola que se crea o Rexistro electrónico de plans de autoprotección na Comunidade Au-
tónoma de Galicia e se regula o seu procedemento (código de procedemento PR485A).

 - Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

 - Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administración local de Galicia.

 - Lei orgánica 2/1986, do 13 de marzo, de corpos e forzas de seguridade.

 - Lei 4/2007, do 20 de abril de coordinación de policías locais.

 - Decreto 243/2008, do 16 de outubro, de desenvolvemento da Lei 4/2007, do 20 de 
abril, de coordinación de policías locais.

 - Decreto 60/2010, do 8 de abril, de uniformidade, acreditación e medios técnicos a dis-
posición dos corpos de Policía local

 - Orde do 29 de xaneiro de 2009, referida aos méritos, probas e temarios para os dis-
tintos procesos selectivos referidos aos corpos de Policía Local, vixilantes municipais e 
auxiliares de tempada.

 - Decreto 59/2012, do 19 de xaneiro, do procedemento de homologacións da Agasp de 
cursos realizados por outras entidades.

 - Real decreto 221/1991, do 22 de febreiro, de regulación das unidades adscritas.

 - Real decreto 1089/2000, do 19 de xuño, que modifica ao anterior.

 - Orde do 19 de xuño de 1991, do Ministerio do Interior, de creación da Unidade do 
Corpo Nacional de Policía adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia.

 - Decreto 223/2007, do 5 de decembro, polo que se aproba o estatuto da Axega.

 - Real decreto 903/1997, do 16 de xuño, do Ministerio de Fomento sobre transposición 
da normativa europea referente ó número único de emerxencias 112.

 - Acordo do Consello da Xunta do 1 de outubro de 1997, en virtude do cal se consti-
túe a Xunta de Galicia en entidade prestataria do servizo de atención de chamadas de 
urxencia 112.

 - Lei 1/2007, do 15 de xaneiro, da Academia Galega de Seguridade Pública.

 - Lei 8/2007, do 13 de xuño, de policía de Galicia.

 - Decreto 115/2017, do 17 de novembro, polo que se regula a cooperación da Admi-
nistración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos na selección dos 
membros dos corpos de policía local, vixilantes municipais e auxiliares de policía local.

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
 

Con este programa preténdese:

 - mellorar e renovar a implantación de plans de protección civil.

 - reforzar e mellorar dos grupos operativos de emerxencias. 
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 - apoiar aos diferentes organismos da Xunta en necesidades relativas a protección, inves-
tigación, vixilancia e garantía da seguridade das persoas e do medio.

 - asemade perséguese o estudio e a execución da política autonómica en materia de 
protección civil e emerxencias, mediante o exercicio das funcións definidas no artigo 18 
da lei de emerxencias.

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
 

Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres
Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

X

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres
Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)
Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

 

BReVe DeSCRICIÓN DO PROGRAMA DeNDe A PeRSPeCTIVA De XÉNeRO
 

O programa desenvólvese a través de tres centros directivos: Dirección Xeral de Emerxen-
cias e Interior, Axega e Agasp, e entre as actividades afectadas atópanse a implantación de plans 
de emerxencia e protección civil e a súa activación, actividades de prevención, reforzo e investi-
gación dende a área da seguridade e formación do persoal do sistema integrado de protección 
civil, emerxencias e seguridade pública.

Entre as súas finalidades está a de favorecer a incorporación da muller ás forzas e corpos de 
seguridade, así como aos servizos de emerxencias, e promover as condicións para que, mello-
rando a súa formación e capacitación, adquira una maior participación.

Dende o ano 1991 no que se crea a UPA, o acceso de persoal feminino á esta unidade vén 
sendo progresiva e as novas promocións van producindo un paulatino aumento da porcentaxe 
de mulleres respecto do total de efectivos.
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Por outra banda, na UPA tense creado un grupo específico para desenvolver tarefas en ma-
teria de violencia de xénero e protección das vítimas, conformado con persoal especializado, ao 
que se deu formación na materia, e prácticas nas comisarías do Corpo Nacional de Policía CNP, 
incorporándose en xullo de 2016 a estas labores.

A Axega na súa actividade ordinaria de xestión, segundo o disposto na Lei 5/2007, do 7 
de maio, de emerxencias de Galicia, incorpora a perspectiva de xénero coma un dos principios 
reitores na súa política de xestión e contratación pública.

Sendo unha das súas funcións principais a da dirección do CIAE-112 Galicia, tal principio se 
plasma nos pregos dos contratos de servizos licitados para a xestión do mesmo, tanto no que 
atinxe estritamente ao servizo de teleoperación como o de xestión dos sistemas informáticos e 
de telecomunicacións.

Así, hoxe pódese afirmar que das 95 persoas contempladas no contrato de xestión operati-
va e soporte tecnolóxico do número de emerxencias 112, 72 son mulleres o que representa que 
o 76% do total de persoas que traballan no Centro de Atención de Emerxencias son mulleres.

Dende a Agasp outorgáselle prioridade as mulleres para o acceso á formación, así como 
establecese prioridade no suposto de empate nos procesos selectivos de policía local e auxiliar 
de policía local, ademais de fomentar a formación en materia de violencia de xénero (VIOGEN).

 

IDeNTIFICACIÓN DuN Ou VARIOS OBXeCTIVOS eN MATeRIA De IGuAl-
DADe PReSeNTeS NA NORMATIVA e PlANS VIXeNTeS e Que SON De 
APlICACIÓN NO DeSeNVOlVeMeNTO DAS ACCIÓN CONTeMPlADAS 
NeSTe PROGRAMA 
 

Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do 
departamento

X

Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e 
homes
Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres 
e homes na sociedade

X

Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais 
e nas condicións de traballo
Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres
Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información
Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación 
territorial e vivenda
Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que 
facilite a conciliación e a corresponsabilidade
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Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos 
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte, 
saúde, etc.)
Participación das mulleres no desenvolvemento rural
Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de 
pobreza ou exclusión social

Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero X
Outros (especificar)

 

IDeNTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADeS PReVISTAS DIReCTAMeNTe RelA-
CIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGuAlDADe eNTRe MulleReS e HO-
MeS, INDICANDO PARA CADA uNHA, AS PeRSOAS ÁS Que eSTÁ DIRIXIDA. 
INDICAR, NO CASO De DISPOR DeSTeS DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTe-
RÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TeRRITORIAl, eTC.) Ou 
PeRSOAS (IDADe, NIVel eDuCATIVO, eTC.), DeSTINATARIAS DAS AC-
CIÓNS.
 

As actividades previstas para o ano 2023 consisten en afondar na capacitación a través 
de cursos de especialización e actividades formativas organizadas pola Agasp. Nos cursos de 
formación policial obrigatorios (novo ingreso e promoción) e nos cursos básicos en materia de 
protección civil existirán módulos sobre a igualdade entre homes e mulleres.

Logo da creación na UPA en xullo de 2016 dun grupo específico en materia de violencia 
de xénero, as actuacións van dirixidas a perfeccionar e mellorar as actuacións na protección das 
mulleres vítimas fronte aos seus maltratadores, favorecendo a presentación das correspondentes 
denuncias e poñendo en marcha o máis amplo abano de actuacións asistenciais e de protección, 
ao fin de evitar o desamparo.

Así mesmo, polo que se refire ás actividades desenvolvidas no CIAE-112 Galicia dependen-
te da Axega, respecto das políticas activas de igualdade, é necesario ter presente que a maioría 
do persoal son mulleres, polo que neste ámbito a Axega cumpre os obxectivos previstos coa 
política de promoción da igualdade entre mulleres e homes non sendo necesario unha especial 
acción de fomento de contratación feminina (as mulleres representan o 80% dos curriculums 
presentados na bolsa de traballo do Centro de Atención de Emerxencias).

Dende a Axega e o CIAE-112 Galicia se colabora a través das redes sociais na información 
e formación a través de campañas para loitar contra a violencia machista en grandes eventos e 
xerar espazos seguros para as mulleres.

En definitiva, na Axega e no CIAE-112 Galicia, a muller é considerada como un factor clave 
no desenvolvemento de tan esencial servizo.

Memoria II VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E 
DEPORTES



340

PReVISIÓN e VAlORACIÓN DOS POSIBleS eFeCTOS DO PROGRAMA 
SOBRe uN e OuTRO SeXO e SOBRe A IGuAlDADe De OPORTuNIDADeS 
eNTRe MulleReS e HOMeS.
 

Maior e mellor coñecemento en materia de análise de xénero e de políticas de igualdade.

Potenciar as unidades dedicadas especificamente a loita contra a violencia de xénero e a 
atención a este tipo de vítimas. Neste sentido, ademais da creación do grupo específico da UPA 
para a loita contra a violencia de xénero e a protección das vítimas, se mantén un protocolo de 
colaboración coa Xefatura Superior de Policía de Galicia, para a colaboración e coordinación do 
persoal de ambos corpos dedicados a estas tarefas, de xeito que se acaden mellores cotas de 
eficacia e cooperación.

Realizar un esforzo en materia de formación co obxecto de aumentar os cursos específicos 
en materia de xénero, en especial os dirixidos as forzas e corpos de seguridade.

Continuar coa prioridade as mulleres para o acceso á formación así como no suposto de 
empate nos procesos selectivos de policía local e auxiliar de policía local, ademais de fomentar a 
formación en materia de VIOGEN.

Continuar nas políticas activas desenvolvidas ata o de agora, tal e como se sinalou, e afon-
dar nos plans de favorecemento á muller, nos que xa participa a Axega, tales como o Plan Dike 
(programa para a inserción laboral das vítimas de violencia doméstica); Proxecto Perla (entre 
Administración pública, empresas e asociacións sen ánimo de lucro que unen esforzos para po-
tenciar a igualdade de oportunidades e a conciliación); Red Madre (fundación creada no 2008 co 
propósito de activar unha rede solidaria de apoio á muller para superar calquera conflito xurdido 
ante embarazos imprevistos).

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
 

Dirección Xeral de Emerxencias e Interior.

Academia Galega de Seguridade.

Axencia Galega de Emerxencias.
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III.1.8. PROGRAMA 324B - MELLORA DOS SISTEMAS DE SAÚDE E SEGURIDADE 
NO TRABALLO:
 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
 

Este programa de gasto, asignado á Secretaría Xeral Técnica, serve de instrumento para 
dar cobertura ás funcións que o Servizo de Prevención de Riscos Laborais ten atribuídas polo 
Decreto 204/1997, do 24 de xullo, polo que se crea o Servizo de Prevención de Riscos Laborais 
para o persoal da Administración da Xunta de Galicia, así como polo disposto no artigo 31.3 da 
Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais.

Desta forma, a Secretaría Xeral Técnica está a cumprir as seguintes funcións:

 - A avaliación dos factores de risco que poidan afectar á seguridade e á saúde dos traba-
lladores.

 - A planificación da actividade preventiva e a determinación das prioridades na adopción 
das medidas preventivas adecuadas e a vixilancia da súa eficacia.

 - A información e formación dos traballadores e traballadoras en materia de prevención 
de riscos laborais, vixilancia da súa saúde e adopción das medidas de evacuación.

 - A prestación dos primeiros auxilios e plans de emerxencia.

 - A vixilancia da saúde mediante os recoñecementos médicos dos traballadores e traba-
lladoras en relación cos riscos inherentes ao seu traballo.

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
 

As actuacións recollidas no programa están dirixidas a dar cumprimento á normativa de 
prevención de riscos laborais referida ao persoal empregado público da Administración xeral da 
comunidade autónoma que non desenvolvan o seu posto de traballo nun centro educativo ou 
sanitario.

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
 

Continúase consolidando o gasto neste programa, logrando que sen incrementar a dotación 
económica do mesmo, mantéñanse as condicións óptimas na vixilancia da saúde, na formación 
ao persoal empregado público e en tódalas accións referidas á prevención de riscos laborais que 
se financian dende este programa.
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DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
 

O programa encádrase no marco legal seguinte:

 - Decreto 117/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Vice-
presidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

 - Decreto 204/1997, do 24 de xullo, polo que se crea o Servizo de Prevención de Riscos 
Laborais para o persoal da Administración da Xunta de Galicia.

 - Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais.

 - Real Decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento dos ser-
vizos de prevención.

 - Real Decreto 843/2011, do 17 de xuño, polo que se establecen os criterios básicos 
sobre a organización de recursos para desenvolver a actividade sanitaria dos servizos 
de prevención.

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
 

O presente programa ten como finalidade garantir o cumprimento da normativa de preven-
ción de riscos laborais no ámbito da Xunta de Galicia.

 

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
 

Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres
Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

X

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres
Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)
Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión
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BReVe DeSCRICIÓN DO PROGRAMA DeNDe A PeRSPeCTIVA De XÉNeRO
 

O programa ten por obxecto o cumprimento das condicións de seguridade e saúde laboral 
dos empregados públicos, debendo terse en conta a perspectiva de xénero á hora de realizar as 
súas actividades.

Deste xeito, os estudos de seguridade e saúde laboral nalgunha das súas conclusión son 
específicos para colectivos femininos, tales como: embarazadas, parto recente, nais en lactación 
natural ou a vixilancia da saúde de xeito diferenciado por razón de sexo.

 

IDeNTIFICACIÓN DuN Ou VARIOS OBXeCTIVOS eN MATeRIA De IGuAl-
DADe PReSeNTeS NA NORMATIVA e PlANS VIXeNTeS e Que SON De 
APlICACIÓN NO DeSeNVOlVeMeNTO DAS ACCIÓN CONTeMPlADAS 
NeSTe PROGRAMA 
 

Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do 
departamento

X

Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e 
homes
Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres 
e homes na sociedade

X

Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais 
e nas condicións de traballo

X

Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres
Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información
Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación 
territorial e vivenda
Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que 
facilite a conciliación e a corresponsabilidade
Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos 
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte, 
saúde, etc.)
Participación das mulleres no desenvolvemento rural
Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de 
pobreza ou exclusión social
Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero
Outros (especificar)

 

IDeNTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADeS PReVISTAS DIReCTAMeNTe RelA-
CIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGuAlDADe eNTRe MulleReS e HO-
MeS, INDICANDO PARA CADA uNHA, AS PeRSOAS ÁS Que eSTÁ DIRIXIDA. 
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INDICAR, NO CASO De DISPOR DeSTeS DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTe-
RÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TeRRITORIAl, eTC.) Ou 
PeRSOAS (IDADe, NIVel eDuCATIVO, eTC.), DeSTINATARIAS DAS AC-
CIÓNS.
 

Coa aprobación da Lei de racionalización do sector público, no ano 2013, Galicia dotouse 
por primeira vez dunha norma legal que establece que os poderes adxudicadores da admi-
nistración autonómica deben ter en conta criterios sociais na elaboración dos seus pregos de 
contratación.

Posteriormente, no ano 2015 coa aprobación lei de garantía da calidade dos servizos pú-
blicos e da boa administración volveuse incidir neste eido, incorporando previsións como a 
de considerar incumprimento grave que xustifica a resolución dun contrato a vulneración dos 
dereitos laborais dos traballadores e traballadoras (en especial os permisos de paternidade e 
maternidade), xa sexa directamente ou mediante coaccións.

En cumprimento desas obrigas legais, a Asesoría Xurídica da Xunta elaborou unha Guía 
para unha contratación pública socialmente responsable no sector público autonómico galego, 
aprobada polo Consello da Xunta o 17/09/2015, para que os órganos de contratación dispoñan 
de pautas para concretar esa obriga legal. A elaboración desta guía enmárcase nunha serie de de-
cisións adoptadas nos últimos anos para desenvolver o Plan de Mellora da Contratación Pública.

Exemplos de aplicación desta normativa e das recomendacións das guías en licitacións xa 
realizadas pódense consultar na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia.

A estas accións únense as cláusulas para o fomento da corresponsabilidade e a conciliación 
impulsadas polo Plan Galego de conciliación e corresponsabilidade aprobado polo Consello da 
Xunta en 2018.

No ámbito concreto da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, o Goberno 
galego, a través da Lei 5/2021, do 2 de febreiro, de impulso demográfico de Galicia, blindou o 
establecemento de cláusulas de igualdade na contratación pública da comunidade autónoma. As 
previsións contidas na lei concretaranse en guías, instrucións internas e medidas de fomento ás 
empresas contratistas.

Así mesmo, a nova Lei de impulso demográfico habilita á Administración autonómica para 
exercer a acción popular nos procedementos penais por delitos de discriminación derivada ou 
por razón da situación familiar consecuencia da maternidade ou paternidade.

Finalmente, cómpre sinalar que a actuación da Inspección de Traballo e Seguridade Social 
abarca a investigación de calquera denuncia de incumprimento da lexislación en materia laboral, 
seguridade e saúde laboral, incluso por quen non estea afectado directamente pola suposta 

Memoria II VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E 
DEPORTES



345

infracción, ademais de desenvolver un Plan Anual para velar polo cumprimento das condicións 
laborais das persoas traballadoras galegas que se consensúa cos interlocutores sociais.

 

PReVISIÓN e VAlORACIÓN DOS POSIBleS eFeCTOS DO PROGRAMA 
SOBRe uN e OuTRO SeXO e SOBRe A IGuAlDADe De OPORTuNIDADeS 
eNTRe MulleReS e HOMeS.
 

As distintas actividades levadas a cabo con base a este programa, contribúen, de forma xeral, 
a garantir a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.

 

SINAlAR OS PRINCIPAIS ReSulTADOS DO PROGRAMA, DeNDe O PuNTO 
De VISTA DO XÉNeRO.
 

Como se sinalou, moitas das actividades amparadas neste programa teñen en conta o sexo 
dos empregados públicos (por exemplo, avaliacións de riscos con previsión expresas para emba-
razadas ou nais en lactación). No ano 2021 realizáronse os seguintes recoñecementos médicos 
específicos desagregados por sexos, 

 - Recoñecementos médicos: 8.672.

 ■ Homes: 2.978.

 ■ Mulleres: 5.694.

 - Recoñecementos xinecolóxicos (so para mulleres): 4.822.

 - Proba do PSA (so para homes): 1.486.

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
 

Secretaría Xeral Técnica
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III.1.9. PROGRAMA 331A - COOPERACIÓN EXTERIOR E AO 
DESENVOLVEMENTO
 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA:
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
 

Execución da política da Xunta de Galicia na materia de cooperación para o desenvolve-
mento e a acción humanitaria. 

Mediante a política pública de cooperación para o desenvolvemento, a Xunta de Galicia 
contribúe ao logro dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) co fin de erradi-
car a pobreza nas súas múltiples dimensións, construír a resiliencia de persoas e comunidades, 
reducir as desigualdades, promover a realización efectiva dos dereitos humanos e as liberdades 
fundamentais, e favorecer modelos de produción e de consumo sostibles para a conservación 
do planeta. 

As accións da cooperación galega orientaranse á promoción de cambios positivos e sostibles 
e a longo prazo nas condicións de vida das persoas para a realización do dereito ao desenvol-
vemento humano integral e sostible dos países e comunidades cos que se asocia a cooperación 
galega, e contribuirán á construción dunha cidadanía global concienciada, comprometida e parti-
cipativa que apoia as políticas e accións de solidariedade a nivel local e global.

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
 

No actual proceso de elaboración participativa do V Plan Director da Cooperación Galega 
2023-2026 como no anterior, tómase de referencia a Axenda 2030 de Desenvolvemento sosti-
ble, que ten entre os seus principios fundamentais o de Non Deixar a Ninguén Atrás e garantir 
os dereitos humanos para todas as persoas.

Non Deixar a Ninguén Atrás non só implica chegar aos máis pobres, senón que tamén 
require combater a discriminación e as crecentes desigualdades dentro e entre os países, e as 
súas causas fundamentais. Unha causa importante de que as persoas queden atrás son as formas 
persistentes de discriminación, incluída a discriminación de xénero, que deixa a individuos, fami-
lias e comunidades enteiras marxinadas e excluídas. 

Traballar neste sentido require un enfoque integral cunha serie de pasos, incluída a identifi-
cación de quen queda atrás e por que; identificar medidas efectivas para abordar as causas pro-
fundas; monitorear e medir o progreso; e garantir a responsabilidade de Non Deixar a Ninguén 
Atrás. Garantir a participación libre, activa e significativa de todas as partes interesadas, en parti-
cular as mais vulnerables e tradicionalmente invisibilizadas, é unha compoñente clave de todos os 
pasos e fases da política, a planificación e a programación da Cooperación Galega.
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DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
 

Trala execución do IV Plan director da Cooperación Galega 2018-2021, que foi prorrogado 
durante o ano 2022 pola vixencia da Estratexia de resposta á Covid-19 da Cooperación Galega, 
no ano 2023 iniciarase a execución do V Plan director galega 2023-2026, que será elaborado 
mediante un proceso que fomentará a máis ampla participación dos axentes de cooperación, 
convidando a participar aos partidos políticos con representación no Parlamento de Galicia para 
que realicen as súas achegas. 

Consonte aos criterios internacionais de eficacia do desenvolvemento de especialización 
sectorial e concentración xeográfica e o principio de coherencia de políticas para o desenvolve-
mento sustentable, o novo Plan director definirá os ámbitos estratéxicos de intervención, aliña-
dos coa Axenda 2030 e os ODS das Nacións Unidas, e revisará os países e colectivos prioritarios 
das actuacións no exterior da cooperación galega. Por outra banda, consonte ao modelo de 
xestión orientada a resultados de desenvolvemento, definirase un marco de resultados con indi-
cadores precisos e suficientes para garantir o seguimento e avaliación no alcance de resultados 
do Plan director. 

Dito Plan director deberá ser aprobado polo Consello Galego de Cooperación para o Des-
envolvemento, pola Xunta de Galicia e polo Parlamento de Galicia.

De cara ao exercicio 2023, o programa orzamentario de cooperación para o desenvolve-
mento increméntase nun 1 millón de euros respecto á dotación de 2022, é dicir un 12,73%. 

Este orzamento permitirá desenvolver un Plan anual da cooperación galega 2023 no que se 
incluirán actuacións en todas as áreas (cooperación no exterior, acción humanitaria, educación 
para o desenvolvemento e a cidadanía global, investigación para o desenvolvemento, etc., forta-
lecemento dos axentes de cooperación, avaliacións, etc.) e permitirá publicar as convocatorias 
tradicionais da cooperación galega, de acordo co que se estableza no V Plan Director 2023-2026. 
Ao conxunto das convocatorias destinarase máis dun 75% do orzamento operativo de gastos.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
 

 - Decreto 58/2022, do 15 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta 
de Galicia.

 - Decreto 73/2022, do 25 de maio, polo que se fixa a estrutura orgánica das vicepresi-
dencias e das consellerías da Xunta de Galicia.

 - Decreto 117/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Vice-
presidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

 - Decreto 29/2017, do 9 de marzo, de cooperación para o desenvolvemento.
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 - Lei 10/2021, do 9 de marzo, reguladora da acción exterior e da cooperación para o 
desenvolvemento de Galicia.

 - V Plan director da Cooperación Galega 2023-2026.

 - Plan Anual 2023 da Cooperación Galega.

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
 

Contribución á consecución dun mundo mais próspero, xusto e sustentable colaborando 
para o cumprimento da Axenda 2030 e a consecución dos seus Obxectivos de Desenvolve-
mento Sostible (ODS), así como potenciar a educación para o desenvolvemento e a cidadanía 
global nas súas catro dimensións: sensibilización, formación, investigación e mobilización, xerando 
conciencia crítica e solidaria na cidadanía galega.

B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
 

Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres
Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

X

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres
Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)
Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

 

BReVe DeSCRICIÓN DO PROGRAMA DeNDe A PeRSPeCTIVA De XÉNeRO
 

A través deste programa finánciase a execución da política da Xunta de Galicia na materia 
de cooperación para o desenvolvemento e acción humanitaria, que ten entre os seus ámbitos 
estratéxicos de acción “Impulsar a equidade de xénero e mais o empoderamento e exercicio 
dos dereitos das mulleres” e como transversal a equidade de xénero. 

O programa vincúlase directamente co establecido no artigo 32 da Lei orgánica 3/2007, do 
22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes que dispón que todas as políticas e 
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a planificación estratéxica en materia de cooperación ao desenvolvemento incluirán o principio 
de igualdade entre mulleres e homes como elemento esencial na súa axenda de prioridades e 
recibirán un tratamento de prioridade transversal e específica nos seus contidos. 

 

IDeNTIFICACIÓN DuN Ou VARIOS OBXeCTIVOS eN MATeRIA De IGuAl-
DADe PReSeNTeS NA NORMATIVA e PlANS VIXeNTeS e Que SON De 
APlICACIÓN NO DeSeNVOlVeMeNTO DAS ACCIÓN CONTeMPlADAS 
NeSTe PROGRAMA 
 

Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do 
departamento

X

Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e 
homes

X

Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres 
e homes na sociedade

X

Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais 
e nas condicións de traballo
Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres
Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información
Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación 
territorial e vivenda
Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que 
facilite a conciliación e a corresponsabilidade
Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos 
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte, 
saúde, etc.)

X

Participación das mulleres no desenvolvemento rural
Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de 
pobreza ou exclusión social
Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero
Outros (especificar)

 

IDeNTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADeS PReVISTAS DIReCTAMeNTe RelA-
CIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGuAlDADe eNTRe MulleReS e HO-
MeS, INDICANDO PARA CADA uNHA, AS PeRSOAS ÁS Que eSTÁ DIRIXIDA. 
INDICAR, NO CASO De DISPOR DeSTeS DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTe-
RÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TeRRITORIAl, eTC.) Ou 
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PeRSOAS (IDADe, NIVel eDuCATIVO, eTC.), DeSTINATARIAS DAS AC-
CIÓNS.
 

O V Plan Director da Cooperación Galega establece entre as súas prioridades transversais, 
a equidade de xénero, e debera estar presente en todas as intervencións financiadas pola coo-
peración galega.

En todas as convocatorias xestionadas pola Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa 
Unión Europea insírese a perspectiva de xénero a través do establecemento nas bases de cada 
unha delas de requisitos e criterios de valoración específicos para garantir que, tanto as entidades 
solicitantes como os proxectos subvencionados, conten cun bo tratamento e impacto en temas 
de xénero. A modo de exemplo, requírese e valórase o seguinte:

 - Que a entidade solicitante conte cunha estratexia de xénero e persoal formado na 
materia, así como con diagnósticos de xénero nos territorios e sectores de intervención.

 - Que o proxecto se deseñe tendo en conta as diferentes necesidades e situacións de 
mulleres e homes.

 - Dependendo da temática do proxecto, que se potencie o empoderamento das mulle-
res para a súa participación na toma de decisións.

 - A existencia dun orzamento con perspectiva de xénero.
 

Estes mesmos criterios de valoración aplícanse tamén no caso dos convenios de colabora-
ción e cando se contratan servizos externos requírese das persoas contratadas formación espe-
cífica en materia de xénero.

 

PReVISIÓN e VAlORACIÓN DOS POSIBleS eFeCTOS DO PROGRAMA 
SOBRe uN e OuTRO SeXO e SOBRe A IGuAlDADe De OPORTuNIDADeS 
eNTRe MulleReS e HOMeS.
 

Moitos dos proxectos que se desenvolven e financian no ámbito da cooperación ao des-
envolvemento están encamiñados a mellorar a situación das mulleres en termos de redución da 
pobreza e da violencia de xénero, o seu acceso e permanencia no sistema educativo, garantir 
os seus dereitos sexuais e reprodutivos, mellorar a súa situación económica e laboral e a súa 
participación social e política.

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
 

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea
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III.1.10. PROGRAMA 441A - PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE DEPORTIVA:
 

A. DeSCRICIÓN DO PROGRAMA
 

NeCeSIDADe Que TRATA De ATeNDeR O PROGRAMA 
 

A actuación da Secretaría Xeral para o Deporte diríxese ao fomento da práctica do deporte 
e da actividade física na comunidade autónoma en atención á súa importancia para o fomento da 
saúde e do benestar, o desenvolvemento, a educación e a inclusión social, ou a propia economía 
e o emprego, xunto á vertente competitiva deportiva.

A explotación das funcionalidades do deporte, a xeneralización e accesibilidade da práctica 
do deporte e da actividade física mediante a súa incorporación á vida cotiá da cidadanía; a mellora 
e dotación de equipamentos e infraestruturas; o apoio aos axentes deportivos na promoción e 
crecemento do deporte ou o perfeccionamento nas áreas de docencia, formación e tecnificación 
do deporte son, entre outros, obxectivos prioritarios deste programa.

Os beneficios que se esperan acadar na execución deste programa atópanse ligados ás 
necesidades existentes no actual ámbito deportivo galego: o aproveitamento das funcionalidades 
do feito deportivo, a mellora da calidade de vida da cidadanía e o crecemento deportivo de 
Galicia, mediante o apoio ao tecido deportivo galego e a mellora da dotación de equipamentos 
e infraestruturas deportivas.

 

POBOACIÓN Ou COleCTIVO AO Que Se DIRIXe 
 

O colectivo afectado pola actividade da Secretaría Xeral para o Deporte, e máis en concre-
to por este programa, é a sociedade galega globalmente considerada (principalmente en canto 
ao obxectivo prioritario da xeneralización da práctica da actividade física) e o tecido deportivo 
galego (no tocante á práctica deportiva e ao deporte de competición) sen esquecer, entre ou-
tros, ás entidades locais principalmente no referido a infraestruturas deportivas.

 

DeTAlle DA SITuACIÓN De PARTIDA 
 

Segundo a penúltima enquisa de hábitos deportivos dos españois (CSD 2015) -a última é 
de 2020 pero por mor da pandemia non hai datos desagregados por Comunidades Autónomas-, 
practican deporte na nosa comunidade un 37,4% da poboación. Por outra banda, atendendo 
tamén a última Enquisa Nacional de Saúde -2017-, o 59,75% dos galegos e galegas de 18 e mais 
anos teñen sobrepeso ou obesidade (fronte ao 54,5% da media nacional), e o 23,29% dos gale-
gos e galegas de entre 2 e 17 anos teñen sobrepeso ou obesidade (fronte ao 28,56% da media 
nacional).
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No ano 2013 realizouse en Galicia a enquisa sobre “Hábitos de actividade física e deportiva 
da poboación galega” elaborada en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela 
(USC). Segundo os seus resultados, sete de cada dez galegos maiores de 18 anos practica exer-
cicio habitualmente, nunha porcentaxe case 16 puntos superior á do 2007, ano no que se fixera 
un estudo de equivalentes características. A porcentaxe de práctica de exercicio físico é bastante 
similar entre as catro provincias galegas, mentres que se continúa a apreciar unha certa diferenza 
entre sexos. Así, hai unha maior porcentaxe de homes (74%) que de mulleres (68%) que realiza 
actividade física, pero esa distancia acurtouse en case dous puntos desde 2007. Desde entón, 
aumentou nun 14,8% a porcentaxe de homes que fai exercicio e nun 16,8% a de mulleres.

Débese tamén significar que a actividade deportiva ten como elementos básicos para unha 
axeitada evolución aos clubs e federacións. Na actual conxuntura considérase esencial manter o 
apoio a través de liñas de subvención para a actividade tanto dende a perspectiva das persoas 
xurídicas como dende a perspectiva do deportista persoa física.

As actuacións anteriores compleméntanse coa implantación de equipamentos e infraestru-
turas deportivas.

 

DeFINICIÓN DO MARCO NO Que Se DeSeNVOlVe O PROGRAMA 
 

A norma pola que se regula a actividade deportiva en Galicia é a Lei 3/2012, do 2 de abril, 
do deporte de Galicia, que foi modificada pola Lei 13/2015, do 24 de decembro, de medidas 
fiscais e administrativas (modificacións dos artigos 22, 60, 116 e da disposición adicional terceira, 
e engadiuse unha nova disposición adicional -a cuarta-), a Lei 2/2017, do 8 febreiro (modifica-
ción do artigo 116), a Lei 3/2018, do 26 de decembro (modificación dos artigos 21, 46, 64, 116, 
117, 130 e 133), a Lei 7/2019, do 23 de decembro (modifica os artigos 5.1, 51.5, 56.4 e 130.2, 
e suprime os artigos 134 a 146) e a Lei 4/2021, do 28 de xaneiro (modifica os artigos 5, 47, 57, 
61, 93 e 117).

Complementando as previsións legais, atópase o Decreto 52/2022, do 28 de abril, polo 
que se crea e regula o Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia, a Orde do 23 de xuño de 
2021 pola que se establecen os criterios técnico-deportivos para a obtención das condicións de 
persoa deportista de alto nivel, alto rendemento deportivo e rendemento deportivo de base, e 
os criterios deportivos para o recoñecemento dos núcleos de adestramento deportivo especia-
lizado, o Decreto 165/2020, do 17 de setembro, polo que se regula o deporte de alto nivel, de 
alto rendemento e de rendemento deportivo de base de Galicia, o Decreto 78/2018, do 26 de 
xullo, polo que se regula a composición e funcionamento da Comisión Galega de Prevención e 
Represión da Dopaxe, o Decreto 63/2018, do 31 de maio, polo que se regula a composición e 
funcionamento da Comisión Galega de Control da Violencia e o procedemento sancionador na 
materia, o Decreto 16/2018, do 15 de febreiro, polo que se establecen as bases e os criterios 
para a elaboración dos regulamentos electorais que deben rexer a realización dos procesos 
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electorais nas federacións deportivas galegas- modificado polo Decreto 171/2021, do 23 de 
decembro-, o Decreto 85/2014, do 3 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro 
de Entidades Deportivas de Galicia, e o Decreto 120/2013, do 24 de xullo, polo que se aproba 
o Regulamento do Comité Galego de Xustiza Deportiva.

Por último, cómpre indicar o Plan Galego de Fomento da Actividade Física “Galicia Sauda-
ble”.

 

FINAlIDADe e eSTRATeXIA DO PROGRAMA
 

Para conseguir os obxectivos perseguidos con este programa, actuarase en catro grandes 
aspectos.

En primeiro lugar, na execución do Plan Galego de Fomento da Actividade Física “Galicia 
Saudable” continuarase o iniciado en exercicios precedentes, desenvolvendo actuacións que 
dinamicen a práctica da actividade física entre toda a poboación galega, en especial a actividade 
deportiva na idade escolar. Ademais, fomentarase a actividade física dende un punto de vista 
sanitario, como elemento preventivo nas enfermidades non transmisibles facilitando a práctica a 
toda a cidadanía, consolidando as ferramentas TIC.

En segundo lugar, no apoio ao tecido deportivo galego e aos deportistas, estableceranse 
os correspondentes plans de axudas económicas ás federacións deportivas, aos clubs e outras 
entidades deportivas, traballarase en medidas de apoio aos deportistas, na promoción do de-
porte en idade escolar e no impulso dos programas de tecnificación deportiva. Asemade, e para 
o exercicio 2023, prestarase especial atención ao fortalecemento das modalidades olímpicas e 
paralímpicas incluídas no programa París 2024.

En terceiro lugar, na mellora do mapa de equipamentos e infraestruturas deportivas, con-
tinuarase a optimización da rede actual e investirase, de ser o caso, na construción de novas 
dotacións.

Por último, seguirase traballando na adecuación da normativa actual á realidade do deporte 
galego, avanzando no desenvolvemento regulamentario da Lei do deporte de Galicia, así como 
na adecuación do marco normativo á realidade do sector.
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B. ANÁlISe e eXPlICACIÓN DO IMPACTO Que NA IGuAlDADe eNTRe 
MulleReS e HOMeS Se PReVÉ PRODuCIR COMO CONSeCueNCIA DAS 
ACTuACIÓNS Que Se VAN DeSeNVOlVeR
 

ClASIFICACIÓN DO PROGRAMA 
 

Programa que ten por finalidade a igualdade entre mulleres e homes e/ou 
incide directa e fundamentalmente sobre as mulleres
Programa non especificamente orientado á igualdade aínda que provoca un 
impacto diferenciado en homes e mulleres

X

Programa mixto, con actividades que teñen por finalidade a igualdade 
entre mulleres e homes e/ou inciden directa e fundamentalmente sobre 
as mulleres e actividades que teñen un impacto diferenciado en homes e 
mulleres
Programa con actividades non dirixidas especificamente ás persoas, aínda 
que teñen impacto sobre elas como beneficiarias indirectas das accións 
(programas que actúan sobre o territorio, o medioambiente, a sociedade no 
seu conxunto, etc)

X

Programa destinado exclusivamente a actividades administrativas de xestión

 

BReVe DeSCRICIÓN DO PROGRAMA DeNDe A PeRSPeCTIVA De XÉNeRO
 

Con incidencia no campo da práctica de actividade física e do deporte federado (e de alto 
nivel), os programas de Galicia Saudable, ou do deporte escolar (XOGADE), os convenios de 
patrocinio aos clubs de alto nivel, as actuacións de aproveitamento das funcionalidades do feito 
deportivo, ou as axudas aos deportistas galegos de alto nivel, serven, dende unha perspectiva e 
deseño mixto, para crecer en igualdade.

Así o amosan os indicadores, especialmente significativos nos convenios de patrocinio e nas 
axudas a deportistas de alto nivel. Desta forma, pódense apuntar distintos indicadores que amo-
san unha positiva evolución no ámbito do deporte feminino: máis licenzas femininas (o ano 2021 
cerrouse con 60.445, fronte ás 42.090 licenzas do 2009), máis equipos de alto nivel patrocinados 
(96 femininos e 8 mixtos) ou o número de mulleres deportistas de alto nivel recoñecidas pola 
Secretaría Xeral para o Deporte segundo o Decreto 165/2020, do 17 de setembro, polo que 
se regula o deporte de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento deportivo de base de 
Galicia (221 mulleres segundo o último recoñecemento publicado á presente data).

 

IDeNTIFICACIÓN DuN Ou VARIOS OBXeCTIVOS eN MATeRIA De IGuAl-
DADe PReSeNTeS NA NORMATIVA e PlANS VIXeNTeS e Que SON De 
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APlICACIÓN NO DeSeNVOlVeMeNTO DAS ACCIÓN CONTeMPlADAS 
NeSTe PROGRAMA 
 

Incorporación da transversalidade de xénero na actuación xeral do 
departamento
Información, sensibilización e educación para a igualdade de mulleres e 
homes

X

Transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada de mulleres 
e homes na sociedade

X

Igualdade no acceso ao emprego, na formación e na promoción profesionais 
e nas condicións de traballo

X

Fomento, directa ou indirectamente, da iniciativa empresarial das mulleres
Promoción da plena incorporación das mulleres á Sociedade da Información
Incorporación do principio de igualdade nas políticas urbanas, de ordenación 
territorial e vivenda
Promoción do reparto equitativo dos tempos entre mulleres e homes que 
facilite a conciliación e a corresponsabilidade
Promoción da igualdade e da participación activa das mulleres en todos 
os ámbitos da sociedade (cultura, educación, política, economía, deporte, 
saúde, etc.)

X

Participación das mulleres no desenvolvemento rural
Accións dirixidas á integración de mulleres en risco ou en situación de 
pobreza ou exclusión social

Accións dirixidas á prevención e á loita contra a violencia de xénero X
Outros (especificar)

 

IDeNTIFICACIÓN DAS ACTIVIDADeS PReVISTAS DIReCTAMeNTe RelA-
CIONADAS COA PROMOCIÓN DA IGuAlDADe eNTRe MulleReS e HO-
MeS, INDICANDO PARA CADA uNHA, AS PeRSOAS ÁS Que eSTÁ DIRIXIDA. 
INDICAR, NO CASO De DISPOR DeSTeS DATOS, AS PRINCIPAIS CARACTe-
RÍSTICAS DAS ORGANIZACIÓNS (TIPO, ÁMBITO TeRRITORIAl, eTC.) Ou 
PeRSOAS (IDADe, NIVel eDuCATIVO, eTC.), DeSTINATARIAS DAS AC-
CIÓNS.
 

Entre outras actuacións, a Secretaría Xeral para o Deporte e a Fundación Deporte Galego 
realizan dúas actividades que provocan un importante impacto no deporte desenvolvido polas 
mulleres:

Os convenios de patrocinio aos equipos galegos de alta competición, que seguirán a ser 
unha das actividades prioritarias deste departamento e da fundación no 2023. Na presente tem-
pada 2021-2022, dos 220 equipos totais, 96 son femininos e 8 mixtos.
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Nas políticas de fomento do deporte de alto nivel e de axuda aos deportistas, o último re-
coñecemento de deportistas galegos de alto nivel, publicado recoñece a un total de 603 Depor-
tistas de Alto Nivel (382 homes e 221 mulleres), 6 Deportistas de Alto Nivel Vitalicios (4 homes 
e 2 mulleres), 27 Deportistas de Alto Rendemento (15 homes e 12 mulleres), 71 Deportistas 
de Rendemento de Base (39 homes e 32 mulleres), 11 Adestradores/as ou Técnicos/as de Alto 
Nivel (10 homes e 1 muller) e 6 Árbitros ou Xuíces/as de Alto Nivel (1 home e 5 mulleres).

Ambas actuacións fomentan a participación activa das mulleres no deporte, fortalecendo a 
súa imaxe na sociedade.

No ámbito das subvencións a clubs deportivos, valórase a adhesión das entidades deportivas 
ao Manifesto pola Igualdade e pola Erradicación da Violencia de Xénero no Deporte da Secreta-
ría Xeral de Igualdade e da Secretaría Xeral para o Deporte, o número de licencias femininas e 
o número de mulleres en postos directivos da entidade.

Pola súa parte os convenios de colaboración que a Secretaría Xeral para o Deporte asina 
anualmente coas federacións deportivas da comunidade autónoma continuarán contemplando 
actuacións directamente dirixidas á promoción da igualdade: adhesión ao Manifesto pola igualda-
de no deporte asinado entre a Secretaría Xeral para o Deporte e a Secretaría Xeral de Igualdade, 
evolución das licenzas femininas, subvención directa de programas de promoción da igualdade 
no deporte (onde, entre outros extremos, valórase número de mulleres en postos directivos da 
federación deportiva), a non discriminación retributiva entre homes e mulleres, ou igualdade nas 
axudas federativas outorgadas a deportistas homes e mulleres nos mesmos niveis deportivos. 

No ámbito do deporte en idade escolar, o programa Xogade, que está dirixido á po-
boación de entre 6-16 anos, deséñase e execútase baixo un enfoque inclusivo, de forma que se 
manteñen a normativa e as actividades onde prevalece unha participación mixta dos equipos nas 
primeiras idades, dirixido a igualar a participación feminina e masculina no programa. Isto supón 
que, no conxunto de mutualizados, a participación sexa do 40% de rapazas e 60% rapaces. O 
curso escolar 2022/2023 manterá a gratuidade do seguro de accidentes deportivos para os 
nenos e nenas entre 6 e 16 anos – acción que é un dos piares esenciais da actuación da política 
deportiva para o fomento da actividade física e deportiva entre a poboación – que será sufragado 
directamente pola Secretaría Xeral para o Deporte. Seguen tamén as actuacións de actividade 
deportiva escolar, a Actividade deportiva federada – seguro deportivo 6-16, o Coñece o meu 
club, os Xogos tradicionais e populares, Xogando coa auga e co vento, e Actividades de Pro-
moción. Xogade segue sendo unha ferramenta para os Proxectos de Vida Activa e Deportiva – 
PVAD encadrado no Plan Proxecta da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional 
e Universidades.
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PReVISIÓN e VAlORACIÓN DOS POSIBleS eFeCTOS DO PROGRAMA 
SOBRe uN e OuTRO SeXO e SOBRe A IGuAlDADe De OPORTuNIDADeS 
eNTRe MulleReS e HOMeS.
 

No exercicio 2023, prevese seguir incrementando o número de beneficiarias nos programas 
antes referidos o que, en todo caso, virá supeditado á consecución dos parámetros e resultados 
obxectivos, de marcas deportivas acadadas. Neste incremento espérase seguir obtendo unha 
positiva evolución do deporte feminino.

 

SINAlAR OS PRINCIPAIS ReSulTADOS DO PROGRAMA, DeNDe O PuNTO 
De VISTA DO XÉNeRO.
 

Entre outros, compre destacar os parámetros do número de licencias femininas, que ce-
rrou o ano 2021 con 60.445, e dos equipos de alta competición patrocinados que, na tempada 
2021/2022, ascenderon a 96 femininos e 8 mixtos.

 

C. ÓRGANOS eNCARGADOS DA SÚA XeSTIÓN
 

Secretaría Xeral para o Deporte

Fundación Deporte Galego
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IV. CADROS DE OBXECTIVOS POR PROGRAMA
 OBXECTIVOS DE PROGRAMA

Programa: 111E RELACIÓNS EXTERIORES

Eixe: E5 - Eixe 5. Gobernanza

Prioridade de Actuación: PA03 - Reforzo do autogoberno e coordinación interadministrativa
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E01 - Fortalecer a colaboración, coopera-
ción e coordinación das diferentes administracións públicas en busca da eficiencia na xes-
tión do gasto público e da mellora dos servizos á cidadanía, en especial dos maiores e dos 
que viven en zonas de maior illamento

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI01 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OO03 - Accións para a promoción, impulso e fortalecemento da acción exterior de Galicia e 
apoio á presenza efectiva da Xunta naqueles foros de ámbito comunitario abertos á partici-
pación autonómica.

OO07 - Xestión, seguimento, avaliación e control dos fondos comunitarios

Programa: 121A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE ADMINISTRACIÓN XERAL

Eixe: E1 - Eixe 1. O reto demográfico

Prioridade de Actuación: PA01 - Acadar un nivel de emprego elevado e de calidade, que garan-
ta o equilibrio entre a vida profesional e a privada
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E03 - Aumentar as competencias emprendedo-
ras, impulsar a creación de empresas e iniciativas de traballo por conta propia sustenta-
bles e fomentar un mercado de traballo inclusivo

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OO01 - Programas de fomento da contratación por conta allea.

Indicador Valor Previsto

SC01.H - Persoas desempregadas, incluídos os de longa duración. Homes 4

SC01.M - Persoas desempregadas, incluídos os de longa duración. Mulleres 4

Eixe: E2 - Eixe 2. Galicia verde e sostible

Prioridade de Actuación: PA02 - Garantir unha mobilidade sustentable
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E01 - Fomentar a mobilidade sustentable 
e alternativa, promovendo a utilización do transporte público colectivo e o emprego de 
medios de transporte menos contaminantes. Garantir a intermodalidade e a conexión entre 
diferentes modos de transporte e a conexión urbana-rural. Promover a eficiencia no trans-
porte tanto de viaxeiros como de mercadorías. Incrementar a resilencia climática da rede 
de transporte e comunicacións de Galicia

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OO03 - Desenvolver actuacións e medidas destinadas a acadar unha mobilidade sostible (ur-
bana e interurbana) así coma a intermodalidade entre o transporte de viaxeiros en ferroca-
rril e en autobús interurbano e metropolitano.

Eixe: E5 - Eixe 5. Gobernanza

Prioridade de Actuación: PA01 - Unha boa administración, que avance na prestación de servi-
zos e xeración de valor engadido á cidadanía, baseada na planificación e a avaliación das 
políticas públicas. Empregando procedementos sinxelos, accesibles e áxiles que redunden nun-
ha atención eficiente e de calidade
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E03 - Organizacións públicas integras. Unha 
administración lexitimada e respectada diante da cidadanía pola súa integridade e boa xes-
tión

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI01 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OO01 - Accións para o aumento da eficiencia das administracións públicas, como parte da 
reforma da administración pública e do sector público, cunha estratexia integrada que tra-
te as disfuncións institucionais existentes na conxunto da administración autonómica.

OO04 - Aplicación de reformas en materia de centralización de contratos e autoprovisión.

OO08 - Renovación e mellora das infraestruturas públicas (novas instalacións e equipamen-
tos) co obxecto de acadar unha xestión máis eficiente da enerxía.
OO10 - Implantación dun novo modelo de rexistro e sistema de información ao cidadán a tra-
vés dunha nova aplicación informática cun único Rexistro Xeral, e a incorporación da dixi-
talización dos documentos que se presenten nas oficinas de rexistro

Programa: 121C RELACIÓNS INSTITUCIONAIS

Eixe: E5 - Eixe 5. Gobernanza

Prioridade de Actuación: PA03 - Reforzo do autogoberno e coordinación interadministrativa
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E01 - Fortalecer a colaboración, coopera-
ción e coordinación das diferentes administracións públicas en busca da eficiencia na xes-
tión do gasto público e da mellora dos servizos á cidadanía, en especial dos maiores e dos 
que viven en zonas de maior illamento

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI01 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)
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OO02 - Accións de mellora e axilización da tramitación parlamentaria das diferentes ini-
ciativas gubernamentais

Programa: 123A ACCIÓN SOCIAL EN FAVOR DO PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN

Eixe: E5 - Eixe 5. Gobernanza

Prioridade de Actuación: PA01 - Unha boa administración, que avance na prestación de servi-
zos e xeración de valor engadido á cidadanía, baseada na planificación e a avaliación das 
políticas públicas. Empregando procedementos sinxelos, accesibles e áxiles que redunden nun-
ha atención eficiente e de calidade
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E01 - Optimización dos recursos humanos. 
Unha administración que xestiona o seu persoal apostando pola innovación, o talento, a 
formación continua e adaptada estruturalmente aos novos retos

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OO02 - Desenvolver e aplicar estratexias e políticas de recursos humanos axeitadas ás ne-
cesidades reais para a prestación dos servizos públicos, nomeadamente a través do desen-
volvemento da lei do empregado público

Programa: 131A ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

Eixe: E3 - Eixe 3. Competitividade e crecemento

Prioridade de Actuación: PA02 - Impulsar unha transformación dixital inclusiva e sostible
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E01 - Impulsar e desenvolver un goberno e 
administración intelixente e accesible que ofreza máis e mellores servizos á cidadanía, 
respondendo proactivamente as súas necesidades e facilitando a súa participación

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI01 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OO99 - Outras actuacións que contribúen ao obxectivo específico

Eixe: E4 - Eixe 4. Cohesión social e territorial

Prioridade de Actuación: PA02 - Facer que o crecemento chegue a toda a cidadanía, en par-
ticular ás persoas máis desfavorecidas e apoiar a integración socioeconómica da poboación 
retornada e inmigrante
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E06 - Erradicar a violencia de xénero en 
calquera das súas modalidades e consecuencias articulando unha resposta global e coordi-
nada

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OO99 - Outras actuacións que contribúen ao obxectivo específico

Eixe: E5 - Eixe 5. Gobernanza

Prioridade de Actuación: PA01 - Unha boa administración, que avance na prestación de servi-
zos e xeración de valor engadido á cidadanía, baseada na planificación e a avaliación das 
políticas públicas. Empregando procedementos sinxelos, accesibles e áxiles que redunden nun-
ha atención eficiente e de calidade
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E02 - Xestión orientada a resultados, 
transparencia e rendición de contas. Unha administración centrada na cidadanía, próxima, 
áxil e eficaz, que xera confianza baseada na transparencia e rendición de contas

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI01 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OO03 - Modernización e adaptación das infraestruturas sobre as que se presta este servizo.

OO04 - Implantación de novas solucións tecnolóxicas.

OO06 - Medidas para a modernización e achegamento á cidadanía da Administración de Xustiza

OO08 - Valorización da Administración: avanzar cara a unha Administración dixital innova-
dora.

Indicador Valor Previsto

P00141 - Infraestruturas xudiciais construídas ou rehabilitadas 47

P1022H - Persoas usuarias da asistencia xurídica gratuíta. Homes 30.000

P1022M - Persoas usuarias da asistencia xurídica gratuíta. Mulleres 20.000

Programa: 141A ADMINISTRACIÓN LOCAL

Eixe: E4 - Eixe 4. Cohesión social e territorial

Prioridade de Actuación: PA04 - Impulsar a cohesión territorial e desenvolver os servicios 
no territorio baixo o concepto de cidade única
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E01 - Impulsar a cohesión territorial e a 
ordenación urbanística do territorio galego respectando a paisaxe de Galicia e potenciando 
os valores naturais da mesma. Vertebración dixital e mellora da conectividade do territo-
rio. Fomentar a accesibilidade do solo industrial

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI01 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OO02 - Contribuír con actuacións ambientais á conservación da natureza, ordenación do te-
rritorio e da paisaxe

OO99 - Outras actuacións que contribúen ao obxectivo específico

Indicador Valor Previsto
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P0076E - Entidades locais beneficiadas en actuacións globais destinadas á 
conservación, reposición e restauración do medio ambien

251

P0076F - Entidades locais beneficiadas en actuacións de creación, mellora 
e ampliación servizos locais básicos

122

Programa: 161A ELECCIÓNS E PARTIDOS POLÍTICOS

Eixe: E5 - Eixe 5. Gobernanza

Prioridade de Actuación: PA01 - Unha boa administración, que avance na prestación de servi-
zos e xeración de valor engadido á cidadanía, baseada na planificación e a avaliación das 
políticas públicas. Empregando procedementos sinxelos, accesibles e áxiles que redunden nun-
ha atención eficiente e de calidade
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E03 - Organizacións públicas integras. Unha 
administración lexitimada e respectada diante da cidadanía pola súa integridade e boa xes-
tión

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OO11 - Eleccións e partidos políticos

Programa: 212A PROTECCIÓN CIVIL E SEGURIDADE DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

Eixe: E1 - Eixe 1. O reto demográfico

Prioridade de Actuación: PA04 - Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E02 - Fomentar a promoción da saúde e a 
prevención de enfermidades e problemas de saúde

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OO07 - Sensibilización e concienciación sobre as consecuencias dunha práctica inadecuada 
do xogo, especialmente relacionadas cos riscos de ludopatía

Eixe: E2 - Eixe 2. Galicia verde e sostible

Prioridade de Actuación: PA03 - Garantir unha resposta integral ás necesidades da cidadanía 
en materia de emerxencias, incluídos os efectos do cambio climático, e aumentar a resilien-
cia fronte aos riscos relacionados co clima e os desastres naturais
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E01 - Fortalecer unha resposta integral ás 
necesidades da cidadanía en materia de emerxencias, protección civil e seguridade pública, 
así como a resiliencia fronte aos riscos relacionados co clima e os desastres naturais

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI01 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OO01 - Dimensionamento dos teléfonos de información á cidadanía existentes e implantación 
dun novo mapa de atención ás emerxencias coa modernización e mellora da atención á po-
boación.

OO99 - Outras actuacións que contribúen ao obxectivo específico

Indicador Valor Previsto

P00280 - Profesionais de intervención ante as urxencias 577

P01023 - Chamadas atendidas polos servizos de emerxencias 853.529

P01024 - Medios técnicos adquiridos para o sistema de emerxencias e de 
protección civil

279

P227.H - Participantes en accións de formación. Homes 9.000

P227.M - Participantes en accións de formación. Mulleres 2.000

Programa: 324B MELLORA DOS SISTEMAS DE SAÚDE E SEGURIDADE NO TRABALLO

Eixe: E1 - Eixe 1. O reto demográfico

Prioridade de Actuación: PA01 - Acadar un nivel de emprego elevado e de calidade, que garan-
ta o equilibrio entre a vida profesional e a privada
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E04 - Consolidar un marco de relacións la-
borais moderno que facilite unhas condicións de traballo saudables e seguras e favorecer a 
conciliación da vida laboral, familiar e persoal

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OO14 - Recoñecementos médicos do persoal empregado na Xunta de Galicia

Indicador Valor Previsto

P00325 - Accións de formación e información desenvoltas en materia depre-
vención de riscos laborais

90

Programa: 331A COOPERACIÓN EXTERIOR E AO DESENVOLVEMENTO

Eixe: E5 - Eixe 5. Gobernanza

Prioridade de Actuación: PA03 - Reforzo do autogoberno e coordinación interadministrativa
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E01 - Fortalecer a colaboración, coopera-
ción e coordinación das diferentes administracións públicas en busca da eficiencia na xes-
tión do gasto público e da mellora dos servizos á cidadanía, en especial dos maiores e dos 
que viven en zonas de maior illamento

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI01 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OO01 - Accións de cooperación no exterior.

OO06 - Programas de educación para o desenvolvemento.
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OO09 - Medidas de Acción Humanitaria.

Indicador Valor Previsto

P0045L - Axudas concedidas para a cooperación exterior e ao desenvolve-
mento

70

Programa: 441A PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE DEPORTIVA

Eixe: E1 - Eixe 1. O reto demográfico

Prioridade de Actuación: PA01 - Acadar un nivel de emprego elevado e de calidade, que garan-
ta o equilibrio entre a vida profesional e a privada
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E03 - Aumentar as competencias emprendedo-
ras, impulsar a creación de empresas e iniciativas de traballo por conta propia sustenta-
bles e fomentar un mercado de traballo inclusivo

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OO01 - Programas de fomento da contratación por conta allea.

Indicador Valor Previsto

SC01.H - Persoas desempregadas, incluídos os de longa duración. Homes 2

SC01.M - Persoas desempregadas, incluídos os de longa duración. Mulleres 3

Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E04 - Consolidar un marco de relacións la-
borais moderno que facilite unhas condicións de traballo saudables e seguras e favorecer a 
conciliación da vida laboral, familiar e persoal

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OO05 - Promover unha igualdade de oportunidades real para todas as persoas

Indicador Valor Previsto

P0076C - Entidades deportivas beneficiadas 555

Prioridade de Actuación: PA04 - Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E07 - Impulsar o deporte dende a etapa es-
colar e como práctica integradora e inclusiva que conduza á súa xeneralización entre a po-
boación galega, fortalecendo o deporte feminino e atendendo aos deportistas de alto nivel 
durante e despois da súa dedicación deportiva, así como a procurando as condicións máis 
adecuadas que coadxuven aos clubs e deportistas nas súas respectivas competicións deporti-
vas dentro e fóra de Galicia

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OI01 - Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)

OI03 - Transferencias internas

OO01 - Apostar por medidas de fomento da actividade física con carácter xeral e en toda a 
poboación (fóra do ámbito educativo).
OO02 - Actuacións de dinamización deportiva mediante a construción ou mellora das infraes-
truturas deportivas.
OO06 - Fomento do deporte a través de convenios, axudas e patrocinios a entidades deporti-
vas.
OO08 - Axuda á docencia deportiva e promoción activa da investigación no deporte a través 
de axudas á Facultade de Ciencias do Deporte.

Indicador Valor Previsto

P0076C - Entidades deportivas beneficiadas 1.200

P01011 - Actuacións en infraestruturas e equipamentos deportivos 43

P080.H - Participantes en idade escolar en programas de promoción depor-
tiva. Homes

20.000

P080.M - Participantes en idade escolar en programas de promoción deporti-
va. Mulleres

17.000

P1009H - Número de licenzas federativas. Homes 200.000

P1009M - Número de licenzas federativas. Mulleres 70.000

Eixe: E4 - Eixe 4. Cohesión social e territorial

Prioridade de Actuación: PA02 - Facer que o crecemento chegue a toda a cidadanía, en par-
ticular ás persoas máis desfavorecidas e apoiar a integración socioeconómica da poboación 
retornada e inmigrante
Obxectivo Extratéxico /Obxectivo Instrumental: E06 - Erradicar a violencia de xénero en 
calquera das súas modalidades e consecuencias articulando unha resposta global e coordi-
nada

Obxectivo Operativo/Obxectivo Instrumental

OO99 - Outras actuacións que contribúen ao obxectivo específico

Indicador Valor Previsto

P0076C - Entidades deportivas beneficiadas 15

P01011 - Actuacións en infraestruturas e equipamentos deportivos 26

P1009H - Número de licenzas federativas. Homes 2.073

P1009M - Número de licenzas federativas. Mulleres 627

Memoria II VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E 
DEPORTES



363

 OBXECTIVOS DE PROGRAMA

Memoria II VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E 
DEPORTES





365

V. CADROS NUMÉRICOS
 

Orzamento consolidado. Distribución dos créditos por programas e servizos

Programas
Servizos

01 02 03 04 05 06

121A-Dirección e servizos xerais de Adminis-
tración xeral

67.242

121C-Relacións institucionais 919

123A-Acción social en favor do persoal da Ad-
ministración

150

131A-Administración de xustiza 164.744

141A-Administración local 20.064

161A-Eleccións e partidos políticos 2.000

212A-Protección civil e seguridade da comuni-
dade autónoma

17.376

324B-Mellora dos sistemas de saúde e segurida-
de no traballo

756

441A-Promoción da actividade deportiva 44.072

Total 68.147 44.072 164.744 20.064 2.919 17.376

 (Miles de Euros) 

 

Orzamento consolidado. Distribución dos créditos por programas e servi-

zos (continuación)

Programas
Servizos

07 08 81 A1 Total

111E-Relacións exteriores 2.274 2.274

121A-Dirección e servizos xerais de Adminis-
tración xeral

2.625 69.867

121C-Relacións institucionais 919

123A-Acción social en favor do persoal da Ad-
ministración

150

131A-Administración de xustiza 164.744

141A-Administración local 20.064

161A-Eleccións e partidos políticos 2.000

212A-Protección civil e seguridade da comuni-
dade autónoma

3.507 8.206 29.090

324B-Mellora dos sistemas de saúde e segurida-
de no traballo

756

331A-Cooperación exterior e ao desenvolvemento 8.915 8.915

441A-Promoción da actividade deportiva 44.072

Total 11.190 2.625 3.507 8.206 342.850

 (Miles de Euros) 
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Orzamento consolidado. Distribución dos créditos por programas e capítulos

Programas
Capítulos

I II III IV VI VII VIII Total

111E-Relacións exteriores 1.171 214 2 840 48 2.274

121A-Dirección e servizos xerais de 
Administración xeral

25.441 27.460 256 121 15.258 1.290 40 69.867

121C-Relacións institucionais 733 149 37 919

123A-Acción social en favor do persoal 
da Administración

150 150

131A-Administración de xustiza 119.101 18.774 16.534 10.335 164.744

141A-Administración local 999 104 5.100 162 13.699 20.064

161A-Eleccións e partidos políticos 2.000 2.000

212A-Protección civil e seguridade da 
comunidade autónoma

6.616 3.538 10.901 8.034 29.090

324B-Mellora dos sistemas de saúde e 
seguridade no traballo

523 232 756

331A-Cooperación exterior e ao desen-
volvemento

665 6.146 70 2.035 8.915

441A-Promoción da actividade deportiva 4.053 5.135 13.821 13.866 7.197 44.072

Total 158.779 56.047 257 55.463 48.042 24.222 40 342.850

 (Miles de Euros) 

 

DISTRIBUCIÓN ORGÁNICA

01 SECRETARÍA XERAL TÉCNICA 2022 2023 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 21.258 22.816 7,3
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 20.509 28.134 37,2
Cap. III - Gastos financeiros 256 256 0,0
Cap. IV - Transferencias correntes 121 121 0,0
Cap. VI - Investimentos reais 11.810 15.490 31,2
Cap. VII - Transferencias de capital 190 1.290 578,8
Cap. VIII - Activos financeiros 40 40 0,0

Total 54.185 68.147 25,8

(Orzamento homoxeneizado 2022) (Miles de Euros) 

02 SECRETARIA XERAL PARA O DEPORTE 2022 2023 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 3.714 4.053 9,1
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 4.179 5.135 22,9
Cap. IV - Transferencias correntes 12.322 13.821 12,2
Cap. VI - Investimentos reais 9.267 13.866 49,6
Cap. VII - Transferencias de capital 3.007 7.197 139,3

Total 32.489 44.072 35,6

(Orzamento homoxeneizado 2022) (Miles de Euros) 

03 DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA 2022 2023 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 111.310 119.101 7,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 14.461 18.774 29,8
Cap. IV - Transferencias correntes 15.968 16.534 3,5
Cap. VI - Investimentos reais 13.564 10.335 -23,8

Total 155.302 164.744 6,1

(Orzamento homoxeneizado 2022) (Miles de Euros) 
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04 DIRECCIÓN XERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 2022 2023 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 938 999 6,5
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 104 104 0,0
Cap. IV - Transferencias correntes 5.087 5.100 0,3
Cap. VI - Investimentos reais 162 162 0,0
Cap. VII - Transferencias de capital 11.033 13.699 24,2

Total 17.323 20.064 15,8

(Orzamento homoxeneizado 2022) (Miles de Euros) 

05 DIRECCIÓN X. DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS 2022 2023 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 687 733 6,6
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 149 149 0,0
Cap. IV - Transferencias correntes 2.000 2.000 0,0
Cap. VI - Investimentos reais 37 37 0,0

Total 2.873 2.919 1,6

(Orzamento homoxeneizado 2022) (Miles de Euros) 

06 DIRECCIÓN XERAL DE EMERXENCIAS E INTERIOR 2022 2023 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 4.756 5.018 5,5
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 1.102 1.172 6,4
Cap. IV - Transferencias correntes 10.789 10.839 0,5
Cap. VI - Investimentos reais 1.322 347 -73,7

Total 17.969 17.376 -3,3

(Orzamento homoxeneizado 2022) (Miles de Euros) 

07 DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS EXTERIORES E COA UNIÓN EUROPEA 2022 2023 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 1.678 1.836 9,4
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 194 214 9,9
Cap. III - Gastos financeiros 11 2 -86,1
Cap. IV - Transferencias correntes 5.981 6.986 16,8
Cap. VI - Investimentos reais 149 118 -21,1
Cap. VII - Transferencias de capital 2.035 2.035 0,0

Total 10.048 11.190 11,4

(Orzamento homoxeneizado 2022) (Miles de Euros) 

08 DELEGACIÓNS TERRITORIAIS 2022 2023 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 2.134 2.625 23,0

Total 2.134 2.625 23,0

(Orzamento homoxeneizado 2022) (Miles de Euros) 

81 ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA 2022 2023 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 862 1.066 23,6
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 2.138 2.214 3,5
Cap. VI - Investimentos reais 228 228 0,0

Total 3.229 3.507 8,6

(Orzamento homoxeneizado 2022) (Miles de Euros) 
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A1 AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS 2022 2023 % Var.

Cap. I - Gastos de persoal 512 532 4,0
Cap. II - Gastos en bens correntes e servizos 153 153 0,0
Cap. IV - Transferencias correntes 62 62 0,0
Cap. VI - Investimentos reais 7.481 7.459 -0,3

Total 8.207 8.206 0,0

(Orzamento homoxeneizado 2022) (Miles de Euros) 

 SERVIZOS 2022 2023 % Var.

01 SECRETARÍA XERAL TÉCNICA 54.185 68.147 25,8
02 SECRETARIA XERAL PARA O DEPORTE 32.489 44.072 35,6
03 DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA 155.302 164.744 6,1
04 DIRECCIÓN XERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 17.323 20.064 15,8
05 DIRECCIÓN X. DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS 2.873 2.919 1,6
06 DIRECCIÓN XERAL DE EMERXENCIAS E INTERIOR 17.969 17.376 -3,3
07 DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS EXTERIORES E COA UNIÓN EUROPEA 10.048 11.190 11,4
08 DELEGACIÓNS TERRITORIAIS 2.134 2.625 23,0
81 ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA 3.229 3.507 8,6
A1 AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS 8.207 8.206 0,0

Total 303.760 342.850 12,9

(Orzamento homoxeneizado 2022) (Miles de Euros) 

 

Consellería, Organismos Autónomos, Entidades públicas instrumentais de consulta ou 
asesoramento e Axencias Públicas Autonómicas

Consellería
OO.AA , EE.CC.AA. 

e Axencias
Trans. Internas Consolidado

2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023

Cap. I - Gastos de persoal 146.475 157.181 0 1.598 0 0 0 158.779

Cap. II - Gastos en bens correntes 
e servizos

40.698 53.680 0 2.366 0 0 0 56.047

Cap. III - Gastos financeiros 267 257 0 0 0 0 0 257

Cap. IV - Transferencias correntes 55.904 59.347 0 62 0 3.945 0 55.463

OPERACIÓNS CORRENTES 243.344 270.466 0 4.026 0 3.945 0 270.546

Cap. VI - Investimentos reais 36.311 40.355 0 7.687 0 0 0 48.042

Cap. VII - Transferencias de capital 23.974 31.909 0 0 0 7.687 0 24.222

Cap. VIII - Activos financeiros 40 40 0 0 0 0 0 40

OPERACIÓNS DE CAPITAL 60.326 72.304 0 7.687 0 7.687 0 72.304

Total 303.669 342.770 0 11.713 0 11.633 0 342.850

(Orzamento homoxeneizado 2022) (Miles de Euros) 
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Medios Persoais

Vicepresidencia 2ª e Consellería de Presiden-
cia, Xustiza e Deportes

2023

Altos Cargos 14
Persoal Funcionario 3.486
Subgrupo A1 232
Subgrupo A2 954
Subgrupo C1 1.444
Subgrupo C2 766
Agrupacións profesionais 90
Persoal Laboral 385
Grupo I 21
Grupo II 10
Grupo III 152
Grupo IV 95
Grupo V 107

TOTAL 3.885

 

Medios Persoais

Academia Galega de Seguridade Pública 2023
Persoal Funcionario 21
Subgrupo A1 7
Subgrupo A2 4
Subgrupo C1 1
Subgrupo C2 7
Agrupacións profesionais 2
Persoal Laboral 2
Grupo II 1
Grupo III 1

TOTAL 23

 

Medios Persoais

Axencia Galega de Emerxencias 2023
Persoal Funcionario 3
Subgrupo A1 3
Persoal Laboral 4
Grupo III 3
Grupo IV 1

TOTAL 7
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 Entidades Públicas Empresariais, Consorcios, Sociedades Mercantís e Funda-
cións do Sector Público Autonómico

Consorcios autonómicos Explotación Capital

Consorcio Local dos Peares 71 5

Fundacións do sector público autonómico Explotación Capital

Fundación Galicia Europa 740 2

Fundación Semana Verde de Galicia 2.998

Fundación Deporte Galego 4.634 10

Total 8.442 17

 (Miles de Euros)

Memoria II VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E 
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