PLAN ESTRATÉXICO DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 2010

Edita: Exma. Deputación de Pontevedra e Caixanova
Textos e maquetación: Escuela para las Administraciones Públicas Caixanova
Cuberta: Anónimo Publicidad
Imprime: Artes Gráficas Vicus
R/ Segovia, 19. Vigo
Depósito Legal: VG 1.085-2005

Un dos compromisos que asumimos neste mandato foi a elaboración do Plan Estratéxico da provincia de Pontevedra 2010. Xorde esta iniciativa nun momento de intensos cambios, no que a economía global esixe un enorme esforzo de competitividade e no que as novas
tecnoloxías da información e a comunicación nos obrigan a ser especialmente eficientes se
queremos aproveitar as actuais oportunidades, tanto para a creación de riqueza nas empresas como para a mellora dos servizos públicos.
A sociedade enfróntase a novos desafíos e as súas demandas son recollidas pola administración máis achegada á cidadanía e tamén a máis apegada ao territorio, a Administración local. E como Administración local, a Deputación de Pontevedra asume este reto e fai
da competitividade da provincia e da cooperación local os dous planos de acción estructurantes do seu Plan Estratéxico. A nosa aposta pola creación de solo industrial vese refrendada por este novo papel da Deputación como axente activo de desenvolvemento provincial, e
que levaremos a cabo de forma coordinada coa intensificación do nosa máis xenuína función, a colaboración cos concellos.
Pero non hai verdadeiro desenvolvemento sen innovación, e neste ámbito é onde o
Plan Estratéxico aposta por unha nova orientación nas accións da Deputación. Neste eixe
da innovación, sobre o que xira todo o Plan, non é suficiente co traballo das universidades, os
centros tecnolóxicos ou os departamentos de I+D das empresas. É necesario que o singular
territorio económico da provincia de Pontevedra se configure como un espazo de confianza.
Baixo esta perspectiva, actividades tradicionais da Deputación como o apoio a proxectos sociais ou a promoción do deporte de base pódense percibir como accións complementarias ás doutras administracións. Pero en realidade constitúen unha política activa propia
da provincia, que nun marco de lealdade e colaboración institucional, ten como obxectivo
último a creación de capital social, ingrediente imprescindible para que a innovación prenda
en Pontevedra.
O sentido de identidade, de pertenza a un particular contorno social e cultural, é
outro dos piares sobre nos que se sustenta a innovación e o denominado desenvolvemento
endóxeno. E este é un ámbito de traballo tamén ben consolidado no labor da institución
provincial, e que ten como estandarte o Museo Provincial. O Plan Estratéxico nos propón
afondar neste labor de defensa do noso patrimonio natural e cultural, conformando xunto ao
traballo no ámbito social os planos de acción catalizadores do desenvolvemento da provincia.
Na elaboración do Plan Estratéxico contouse coa participación dos axentes económicos e sociais de Pontevedra. Tamén os responsables políticos dos concellos, tanto alcaldes
como oposición, contribuíron coas súas opinións a enriquecer este proceso de reflexión. E
por suposto, os técnicos da Deputación achegaron o seu coñecemento e experiencia. O labor
de articular todas estas diferentes visións, e integralas cos diagnósticos realizados por expertos sectoriais para conformar un documento coherente, foi realizada pola Escuela para
las Administraciones Públicas Caixanova. Cómpre agradecerlles a todos eles a súa contribución a un documento que naceu coa vocación de ser un proxecto colectivo.
E para construír este proxecto común contamos co mellor dos alicerces, unha Pontevedra dinámica, na que bulen iniciativas sociais, culturais, empresariais, económicas e
institucionais. É fundamental estimular esta vitalidade e comprometémonos a que a Deputación sexa un reflexo do dinamismo da sociedade pontevedresa.
O Plan Estratéxico traza un rumbo para saír a procura dunha provincia máis próspera, cun maior equilibrio social e territorial, e ambientalmente máis sostible. O obxectivo é
ambicioso e a tarefa moita, pero nunca nos amolou o traballo. Só necesitamos a participación da sociedade para andar con confianza este camiño. Na Deputación temos as portas
abertas.
Rafael Louzán Abal
Presidente da Deputación de Pontevedra
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A incertidume comeza a ser unha referencia habitual nos exercicios de planeamento
estratéxico. E quizais non debería ser así xa que é unha compoñente esencial da realidade;
non podemos prever o porvir, confirmou Prigogine. Seica a lección do segundo principio da
termodinámica é que este porvir permanece aberto, vencellado a procesos sempre novos de
transformación e de aumento da complexidade. Os novos paradigmas das ciencias da complexidade, a teoría do caos, a dinámica de sistemas ou o construtivismo determinan que
deseñar estratexias é deseñar significados, crear realidades. O tempo non é ilusión senón
creación.
Pero si é certo que hai uns contornos máis predicibles que outros, e iso ten consecuencias metodolóxicas para un plan estratéxico. A estabilidade do contorno dunha organización permite desenvolver as confortables aproximacións da familia das técnicas do deseño,
o posicionamento ou a planificación; pola contra, os contornos inestables esixen utilizar
metodoloxías máis contemporáneas das familas da aprendizaxe ou a configuración, polas
que se moveu nas súas últimas fases este Plan Estratéxico.
Non obstante, a referencia á incertidume non é un tópico no Plan Estratéxico da
provincia de Pontevedra. Unha ollada á prensa permite comprobar que estamos asistindo a
unha nova xeira de intensificación do debate territorial. E o papel a desempeñar polas provincias e as deputacións é un elemento polémico no novo marco territorial en construción. O
debate pode ser longo e sen dúbida suporá o aprazamento do chamado pacto local, incomprensiblemente afeito a un segundo plano respecto ás grandes cuestións territoriais. Polo de
agora hai que intuír o camiño no documento do borrador do Libro Branco da Administración local, malia que non apunta cara a cambios significativos en canto ao papel das provincias e deputacións. O que si parece máis claro, en relación ás perspectivas lexislativas da
Administración local en Galicia, é a maior relevancia que adquirirán as comarcas na política provincial.
Por outra parte tamén a incertidume é unha definición moi apropiada para calificar
o que está a acontecer coas negociacións do marco financeiro 2007-2013, coas posturas dos
países membros moi tocadas polos inesperados avatares do proceso de ratificación da Constitución Europea. E estas perspectivas financeiras son relevantes para a execución deste
Plan Estratéxico.
Aínda máis. O novo escenario competitivo que determina a globalización deixou de
ser unha ameaza en termos estratéxicos para formar parte da paisaxe da economía real,

afectando xa con claridade a sectores coma o do granito ou o téxtil, e con inevitables repercusións noutros ámbitos da nosa economía. É elocuente a escenificación do acordo entre a UE
e China, polo que Pekín imporá límites ás súas exportacións téxtiles, na que o ministro chino
de comercio obsequiou ao comisario europeo cun polo «Lacoste» made in China. Aínda que
arestora é só un mercado a explorar, non sería esaxerado imaxinar un futuro acordo en
produtos alimentarios no que o comisario europeo sexa agasallado cun «alvariño» da provincia de Shandong, onde xa se atreven co Gewürztraminer, estandarte da viticultura alsaciá.
Neste panorama fortemente competitivo, a Deputación non pode eludir o compromiso de apoiar a economía pontevedresa, na que descansan as posibilidades de desenvolvemento integral e, en consecuencia, da calidade de vida da cidadanía. E este compromiso emana
da natureza xeográfica dun espazo económico de gran dinamismo e que vai máis aló das
realidades administrativas municipais, comarcais e que incluso se esparexe folgadamente
fóra dos límites da futura Área Metropolitana de Vigo, estendéndose ata As Neves, Vilagarcía
de Arousa e Lalín. O marco territorial da provincia de Pontevedra é polo tanto máis que unha
delimitación administrativa, acollendo a rexión económica de máis pulo e vitalidade de
Galicia. E o papel da Deputación na defensa deste territorio económico é imprescindible
pola lóxica da competencia rexional, onde outros espazos económicos están tamén á procura
de infraestruturas e equipamentos que lle outorguen unha posición de predominio na rexión;
os casos das grandes infraestruturas portuarias ou aeroportuarias ofrecen exemplos claros
desta competencia rexional.
Este papel da Deputación como axente de desenvolvemento provincial, que aínda que
de forma implícita xa comezou a xogar, ten que desempeñalo desde unha imaxe institucional
case exclusivamente vencellada á cooperación local e lastrada por unha percepción de administración burocrática, de acción difusa, anacrónica e afastada dos problemas da cidadanía.
E esta é unha imaxe que cómpre combater porque non responde á realidade. A Administración provincial posúe unha capacidade técnica case sen parangón na provincia e preto da
metade da súa actividade está xa orientada, coma en moitas deputacións provinciais, ao
servizo directo aos cidadáns.
Por este motivo un dos principais cometidos deste Plan Estratéxico é favorecer a
visibilidade da Deputación como administración provincial. Para achegarse a este propósito as accións contempaldas no Plan enmárcanse en catro grandes planos estratéxicos de
acción, que constitúen as catro caras coas que a Deputación debe enfrontar a creación de
valor público. Este obxectivo estratéxico de facilitar a lexibilidade do labor institucional da
Deputación traduciuse no Plan Estratéxico na organización das accións da Deputación en
catro planos: «competitividade provincial», «cooperación local», «patrimonio e identidade»
e «infraestrutura social».
Estes planos comparten o obxectivo común de promover o desenvolvemento económico, ambientalmente sostible e social e territorialmente equilibrado. Os planos estratéxicos de
«competitividade provincial» e «cooperación local» conteñen as medidas estruturantes do

equipamentos de orientación económica ata as infraestruturas adminstrativas das entidades locais. Os planos estratéxicos de «patrimonio e identidade» e «infraestrutura social»
conteñen as medidas catalizadoras, ingredientes imprescindibles no proceso de desenvolvemento como factores sinérxicos encamiñados a xerar sentido de identidade e capital social.
Para facilitar a comunicación do Plan Estratéxico e visualizar a relación entre estes
planos de acción, os obxectivos xerais e específicos, os seus instrumentos e programas,
elaborouse un modelo espacial que singulariza a este Plan fronte a outros de estrutura máis
secuencial. Este modelo espacial, onde se sitúan os contidos do Plan, xira sobre un eixe que
constitúe o factor sen dúbida limitante en calquera proceso de desenvolvemento, a innovación. Polo tanto, o tratamento da innovación neste Plan Estratéxico non se contempla como
unha liña estratéxica máis, senón que impregna a todos os planos de acción.
Este eixe da innovación, sobre o que ten que xirar todo o Plan, presenta dous polos: a
innovación tecnolóxica e a innovación administrativa. O carácter público da organización
para a que se elabora este Plan Estratéxico determina que a innovación administrativa estea
chamada a ser un factor fundamental para afrontar o labor de creación de valor público. Un
valor que debe procurarse desde a eficiencia que perseguen as iniciativas da Nova Xestión
Pública, asumindo tamén os principios de apertura, participación, responsabilidade, eficacia e coherencia que caracterizan a gobernanza no noso contorno cultural.
Este marco xeral, que outorga coherencia ás accións propostas, xurdiu da análise da
situación actual da provincia, que foi descrita no inicio deste Plan Estratéxico por expertos
de prestixio recoñecido do ámbito da Universidade e a empresa privada.
Estes expertos orientaron as mesas de debate sectoriais nas que participaron os principais axentes implicados, unha extensa relación de participantes que se recolle no colofón
deste documento. E non menos importante foi o papel dos cargos electos, alcaldes e principal
oposición dos concellos de Pontevedra, que contribuíron coa súa participación en enquisas
en profundidade achegando uns ingredientes fundamentais na planificación estratéxica: o
coñecemento que só se ten co contacto quente coa realidade e a intuición política, un talento
que vai máis aló da capacidade técnica. Por último, a enquisa á cidadanía achegounos á
imaxe que a xente ten da Deputación.
Este coñecemento da realidade provincial confrontouse coa caracterización da organización, á que contribuíu a información facilitada polos técnicos da Deputación mediante
unha enquisa en profundidade e unha mesa de traballo.
Con estas pezas elaborouse un Plan Estratéxico que, como se xa se dixo, cómpre considerar como unha elaboración de significados, unha creación de realidades que marca un
rumbo claro para que a Deputación de Pontevedra continúe o seu labor de creación de valor
público ao servizo da provincia, das súas entidades locais e da cidadanía.
Pero co convencemento xa comentado de que a incertidume é un compoñente esencial
da realidade, dotouse a este Plan dun marco estratéxico de actuación que outorgue flexibilidade
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plan, orientadas a articular o territorio desde a perspectiva das grandes infraestruturas e

ao traballo de implementación a realizar pola institución provincial. Así, en función dos acontecementos, pódense desbotar iniciativas aquí propostas e apostar por novas accións sen
afectar á orientación estratéxica do Plan.
Estas previsibles modificacións, lonxe de considerarse como incumprimentos do Plan,
deberían interpretarse como o seu desenvolvemento normal, xa que no deseño dos instrumentos para a execución deste planeamento está implícita a reivindicación dun modelo de xestión estratéxica, que debe ser complementario coa necesidade puntual de elaboración de
plans estratéxicos, tanto de carácter integral coma sectorial. Neste sentido, os técnicos da
institución provincial teñen no marco de acción que recolle este documento unha oportunidade para actuaren como estrategas no sentido que lle outorga Mark H. Moore: escanear o
contorno político e operativo para detectar oportunidades nas que a Deputación poida xerar
valor público.
E, xa para rematar, unha nota de saudable escepticismo que nos proporciona o
coñecido caso das moscas e as abellas. Temos seis moscas e seis abellas encerradas nunha
botella de vidro transparente, que se coloca en horizontal coa base orientada cara a unha
ventá con luz e a boca destapada. As abellas, insectos de notable intelixencia, percorren
obsesivamente a zona da luz, que de forma lóxica relacionan cunha saída; as moscas tamén
buscan a luz pero voando dunha forma máis atoleirada e acaban atopando por casualidade a
saída. Ao cabo duns minutos, só quedan na botella as abellas. As moscas, co seu cerebro
diminuto e carente de lóxica, son as únicas que conseguen liberarse. Mintzberg, quizais o
máis espelido dos expertos en planificación estratéxica, pregúntase se non teremos demasiadas abellas e poucas moscas creando estratexias.
O Plan Estratéxico da provincia de Pontevedra realizouse desde a lóxica, aínda que
tamén desde a creatividade e a intuición. Intentamos achegarmos máis á efectividade que ao
enxeño. Procuramos elaborar un documento coherente pero aberto, de xeito que poida ser
acollido con confianza polos responsables políticos e técnicos da Deputación, os seus mellores
intérpretes.
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1. OBXECTIVOS XERAIS
1.1. Marco e propósitos xerais do Plan Estratéxico
1.2. Misión da organización e contexto

A globalización da economía, a política e a

tralización política e administrativa outorgan

cultura é unha das macrotendencias que se

unha maior responsabilidade ás institucións

consolida na última década do século pasado

locais en materia de desenvolvemento. Políti-

configurando novos escenarios para o desen-

cas de formación, emprego ou promoción eco-

volvemento. Revitalízanse novas teorías do

nómica comezan a ser asumidas polas entida-

crecemento económico que focalizan no con-

des locais. O carácter supramunicipal do terri-

cepto de territorio un conxunto de sinerxias

torio económico, e en último termo do espazo

positivas que actúan como catalizadores do

xerador de desenvolvemento, está determinan-

desenvolvemento endóxeno.

do unha intensificación dos esforzos por defi-

A provincia de Pontevedra é unha
xeografía especialmente activa no contexto da
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1.1.
Marco e propósitos xerais do Plan Estratéxico

4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

1. Obxectivos xerais

nir unha nova institucionalidade e unha nova
xeografía local.

globalización e na que se manifestan as

A lenta cristalización de realidades

implicacións derivadas das ameazas e oportu-

comarcais e metropolitanas converte a Depu-

nidades destes novos escenarios. A economía

tación de Pontevedra nunha Administración

amosa un gran dinamismo arrastrada por ini-

clave neste proceso de consolidación dun te-

ciativas orientadas cara a modelos de organi-

rritorio para o desenvolvemento. O Plan Es-

zación e produción flexibles, coa consecuen-

tratéxico da provincia de Pontevedra debe ser

te revalorización de unidades empresariais di-

un instrumento que contribúa a situar a De-

seminadas no territorio. Economías de locali-

putación no novo contexto da globalización,

zación e aglomeración, así como as normas

capitalizando as súas capacidades na busca

formais e informais de comportamento cons-

dun aproveitamento eficiente dos recursos

titúen unha fonte de eficiencia que fai que as

endóxenos da provincia que pemita estimular

empresas dependan máis que nunca do seu

o crecemento económico e mellorar a calidade

ambiente operativo para ser competitivas.

de vida dos pontevedreses.

Este apego territorial e a necesidade
de alcanzar masas críticas para competir nos

Propósitos xerais

mercados globais tradúcese en procesos de ur-

O Plan Estratéxico contempla dous amplos

banización difusos que debuxan espazos me-

horizontes de acción nos que situar os seus

tropolitanos social, política, cultural e

propósitos xerais:

fíisicamente fragmentados. Ábrense novas

• A profundización nos labores de coordi-

fendas sociais, tecnolóxicas e territoriais.
Paralelamente, os procesos de descen-

nación, cooperación e asistencia aos municipios en busca dunha maior eficacia e
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[23]

1.1. Marco e propósitos xerais do Plan Estratéxico

eficiencia na prestación de servizos

DINÁMICAS
INSTITUCIONAIS

municipais e supramunicipais.
• A promoción dun modelo de desenvolvemento endóxeno e sostible da provincia
potenciando a perspectiva territorial nas
accións derivadas do compromiso de co-

Dinámicas de
evolución

Dinámicas de
conservación
Reforzar a
solidez
e coherencia
da acción
pública

Enfrontar os
cambios do
contorno
modificando
comportamentos

ATRIBUTOS:
Compromiso
Responsabilidade
Eficacia
Eficiencia

ATRIBUTOS:
Anticipación
Creatividade
Risco
Innovación

laboración cos municipios.
Estes dous propósitos xerais enmárcanse nas dúas dinámicas fundamentais que
caracterizan a unha organización. A primeira
responde á tendencia natural de resistirse aos

BUSCA DE
EQUILIBRIO

cambios, centrándose na mellora dos procesos que caracterizan a organización e reforzando a súa imaxe de solidez e coherencia. A segunda reponde á necesidade de cambiar nun
contexto dinámico que presenta oportunida-

REFORMULACIÓN
DA MISIÓN
DA INSTITUCIÓN

Cadro1.1.
A misión como equilibrio
das dinámicas
institucionais.

des e ameazas. O desenvolvemento estratéxico destes dous amplos horizontes de acción

coma da imaxe que proxecta, convértese nun

conflúe no terceiro propósito xeral do Plan

instrumento facilitador da xestión operativa e

Estratéxico:

en último termo da implementación de estra-

• A formulación dunha misión adaptada

texias. Pero, ademais deste papel como ele-

aos actuais escenarios e aos desafíos que

mento de cohesión e de referencia, a nova for-

presenta o futuro.

mulación da misión debe ser o suficientemente

Esta nova misión da organización

articulada como para dotar a organización de

debe permitir centrar e encamiñar os propósi-

flexibilidade para aproveitar as oportunidades

tos e axudar a construír culturas organizativas

non anticipadas na planificación estratéxica.

fortes. Así, a misión da organización situaríase
na cúspide dunha xerarquía de finalidades e
obxectivos, facilitando a responsabildade ante
o exterior e a dirección e control internos. Na
base desta xerarquía situaríanse os obxectivos específicos que orientan a organización

cións concretas que poden anunciar novos
propósitos, conseguir apoio externo, reorganizar as operacións ou redistribuír responsabilidades.
Unha renovada misión, como referente principal tanto da acción da organización
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cara aos novos fins, e que se traducen en ac-

O marco de acción da Deputación, no ámbito

estratéxica. Esta tarefa cíclica de recrear a mi-

do servizo ás entidades locais, a sitúa nun es-

sión da institución está determinada polo di-

pazo institucional moi aberto e dinámico.

namismo do contexto, polo cambio duns es-

Novas demandas, necesidades e iniciativas

cenarios sometidos aos procesos de globali-

obrigan a reinterpretar día a día o seu manda-

zación e descentralización. Así, aínda que o

to de cooperación, coordinación e asistencia

mandato institucional non cambie, o contex-

aos municipios. Ábrense así novas liñas de

to modifica a idea do que os cidadáns espe-

acción e xéranse novas expectativas, constru-

ran, as responsabilidades éticas que se asumen

índose desta forma unha estratexia non pre-

e a percepción do que constitúe unha execu-

meditada.

ción virtuosa 1.

Esta estratexia emerxente, resultante

Na formulación dunha nova misión,

da toma diaria de decisións, é unha resposta

os procesos de globalización e descentraliza-

ao cambio de escenarios económicos, sociais,

ción son unha referencia ineludible. O prime-

institucionais ou políticos. A medida que au-

ro destes procesos vén resaltando o papel do

menta o peso destas novas liñas de traballo, a

territorio como protagonista das estratexias de

acción institucional tende a percibirse de for-

crecemento económico e desenvolvemento.

ma difusa e a súa imaxe perde coherencia.

Ademais, a contribución das institucións

Nestas circunstancias, derivadas frecuente-

configúrase como un factor relevante na com-

mente de contornos dinámicos, é necesaria

petitividade dos territorios. Por outra parte, o

unha reflexión estratéxica que analice a con-

proceso de descentralización experimenta

tribución das novas liñas de acción á creación

hoxe na súa vertente administrativa un perío-

de valor público. Na medida en que as novas

do de reflexión que anticipa a transformación

liñas de acción encontran acomodo nos

do actual réxime local.

I. OBXECTIVOS E ORIENTACIÓN METODOLÓXICA

1.2.
Misión da organización e contexto

4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

1. Obxectivos xerais

desexos e percepcións da sociedade respecto
á institución, poderán incorporarse a unha

Protagonismo do territorio

nova misión formulada a través dun proceso

Paradoxalmente, a globalización reforza a na-

explícito de planificación estratéxica.

tureza localizada do desenvolvemento. A in-

A avaliación das accións actuais e

corporación do espazo á análise económica

potenciais como proceso de creación de valor

confirma o territorio como protagonista do

público, no marco dunha análise prospectiva

desenvolvemento, tanto desde a perspectiva

das oportunidades e ameazas dos nuovos es-

dos procesos de concentración xeográfica2

cenarios, constitúe a esencia dunha xestión

coma da análise dos novos distritos indus-
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1.2. Misión da organización e contexto

triais3, do estudo dos sistemas productivos
4

localizados ou dos medios e redes de innova5

ción .

referencia de desenvolvemento require complementar esta imaxe coa súa dimensión económica e tecnolóxica, manifestando a voca-

Nun escenario determinado pola glo-

ción de espazo económico pontevedrés como

balización e a descentralización os ámbitos

territorio de creación de riqueza, coñecemen-

territoriais de dimensión local/rexional son

to e innovación.

fundamentais nos procesos de desenvolvemento. A territorialización prodúcese pola

Competencia territorial e desenvolvemento

necesidade de reorganizar os procesos de pro-

A competencia é un factor fundamental nun

dución e regulación cara a patróns flexibles,

sistema cada vez máis globalizado, onde pre-

que se caracterizan polo desenvolvemento de

dominan os compoñentes esóxenos que se

procesos de desintegración vertical e aglome-

encontran detrás do crecemento económico.

ración espacial. En síntese, os ámbitos locais

Pero tamén neste contexto o desenvolvemen-

adquiren unha importancia estratéxica na xes-

to dun territorio debe ser o resultado de

6

tión do global .

esforzos endóxenos. Se ben o crecemento eco-

O desenvolvemento local endóxeno

nómico é condición de desenvolvemento,

obedece así a unha visión territorial e non fun-

tamén as condicións xeradoras do desenvol-

cional dos procesos de crecemento que parte

vemento son factores que impulsan o crece-

da hipótese de que o territorio non é un mero

mento8.

soporte físico das actividades e procesos eco-

No complexo proceso de construción

nómicos senón un axente de transformación

de desenvolvemento territorial interveñen de-

social. A economía de cada cidade, comarca

cisivamente os chamados capitais intanxibles

ou rexión vincúlase ao sistema de relacións
económicas do país en función da súa especi-

FACTORES RELEVANTES
DO CONTEXTO

ficidade territorial e da súa identidade económica, política, social e cultural7. Os territorios

Globalización

configúranse como una densa rede que invo-

O desenvolvemento
económico esixe competir
nun mercado global

Descentralización
Administracións públicas e
empresas evolucionan cara a
estruturas menos centralizadas

lucra no só os actores empresariais senón ta-

tecnoloxías da información e a comunicación

mén as institucións públicas. As empresas

novas formas de produción e organización
As actividades económicas
organízanse en redes
territoriais:
COMPITEN OS TERRITORIOS

compiten nos mercados xuntamente co seu
contorno produtivo e institucional; son os te-

Na provincia de Pontevedra sitúase o
espazo económico máis rico e diverso de

Dinamismo dos escenarios
económico, social, institucional e político

ACCIÓNS
derivadas do mandato
legal e da práctica
tradicional

Estratexia emerxente

ACCIÓNS
derivadas de novas
necesidades, demandas
e iniciativas

Galicia. Non obstante, as súas referencias
territoriais son case exclusivamente administrativas. Só a denominación Rías Baixas
consegue evocar realidades xeográficas, culturais e turísticas. Recrear o territorio como
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Cambios nos
ámbitos de acción

Proceso
estratéxico
cíclico

FORMULACIÓN E ASUNCIÓN
DUNHA NOVA MISIÓN
Estratexia premeditada

Planificación
estratéxica

Cadro1.2.
Caracterización do
proceso estratéxico
cíclico.
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rritorios os que compiten.

xeral de promoción do desenvolvemento
sostible debe traducirse en políticas orientadas cara ao territorio, que promovan oportu-

Procesos de desenvolvemento

nidades para o desenvolvemento e que tamén
aborden os desequilibrios espaciais.

factores de competencia territorial

A potenciación do desenvolvemento
endóxeno como propósito estratéxico esixe un
CRECEMENTO
ECONÓMICO
relevancia da
compoñente esóxena

capital social, DESENVOLVEMENTO
TERRITORIAL
institucional,
relevancia da
humano
compoñente endóxena

cambio cualitativo na relación entre a Deputación e os municipios, complementando esta
estreita relación institucional con políticas
integrais orientadas ao territorio. Esta perspectiva integral permite ordenar e xerarquizar os

Procesos de crecemento

ámbitos de actuación de carácter sectorial.

I. OBXECTIVOS E ORIENTACIÓN METODOLÓXICA

capital simbólico,
cultural, cívico
Demanda
externa

4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

1. Obxectivos xerais

Ademais de conferir coherencia á acción insCadro1.3.
Factores de crecemento
e desenvolvemento.

titucional, baixo esta perspectiva intervencións
acumulación de capital, infraestruturas,
redes, recursos, demanda local

puntuais en materia de cultura ou patrimonio,
que se perciben con frecuencia como arbitra-

ou novos capitais. Hoxe son fundamentais fac-

rias ou sectoriais, pasarían a formar parte

tores de desenvolvemento como o coñece-

dunha política global de desenvolvemento.

mento, a confianza, a creatividade, a cultura
ou a calidade institucional.

Capital social e innovación

Pode dicirse que o desenvolvemento

De entre os diferentes factores que contribúen

territorial é un proceso de crecemento e cam-

ao desenvolvemento, o capital social identifi-

bio estrutural da economía, no que se poden

couse como un elemento decisivo que deter-

identificar, cando menos, tres dimensións:

mina a forma na que os actores económicos

unha económica, caracterizada por un siste-

interactúan entre si e cómo se organizan para

ma de produción que lles permite aos empre-

xerar crecemento 10 . Nas súas diferentes

sarios locais usar eficientemente os factores

acepcións, ben como estruturas11 ou ben como

produtivos, xerar economías de escala e au-

atributos sociais12 , o capital social refírese a

mentar a produtividade a niveis que permiten

formas de organización social como redes,

mellorar a competitividade nos mercados;

normas e valores que facilitan a cooperación

outra sociocultural, na que o sistema de rela-

para beneficio mutuo, polo que adquiren ca-

cións económicas e sociais, as institucións

rácter de recursos que contribúen decisiva-

locais e os valores serven de base ao proceso

mente ao denominado desenvolvemento en-

de desenvolvemento; e outra, política e admi-

dóxeno.

nistrativa, na que as iniciativas locais crean un

A clave da relevancia do capital social

contorno favorable á produción e impulsan o

está na súa estreita relación cos procesos de

9

innovación, motores do desenvolvemento na

Baixo esta perspectiva, un propósito

sociedade do coñecemento. E a innovación

desenvolvemento sostible .
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tecnolóxica resulta hoxe un factor produtivo

Consideracións estratéxicas

máis importante que o traballo ou o capital,

O escenario no que se produce o desenvolve-

tanto pola súa escaseza coma polo seu carác-

mento aumenta en complexidade; as empre-

ter estratéxico, ao posibilitar a xeración de

sas non só dependen da súa propia capacida-

vantaxes competitivas para as empresas, ao

de para poder enfrontar esta complexidade,

tempo que contribúe de forma decisiva a trans-

senón tamén doutras empresas e institucións

formar a organización do traballo e do territo-

de apoio, coma provedores de insumos e ser-

rio.

vizos ou como fontes de aprendizaxe e innoAs empresas innovadoras séntense

vación 14. Os problemas de coordinación

atraídas por localizacións con recursos e in-

multiplícanse e aumenta a incertidume sobre

fraestructuras de calidade e capacidade

os resultados. Fronte á redución ou supera-

innovadora, cun sistema local de empresas con

ción destes e outros problemas, a gobernanza

capacidade para xerar economías externas de

aparece como tema crítico e obxecto de deba-

escala e cuxo marco institucional favoreza a

te15.

consolidación dun clima empresarial de co-

Neste panorama institucións locais

operación e competitividade. Esta situación

que coma a Deputación están próximas ao te-

leva a interpretar o desenvolvemento como un

rritorio poden asumir unha función de inteli-

proceso de acumulación de capacidades

xencia económica e social, promovendo ac-

tecnolóxicas e sociais . En consecuencia, e en

cións coma a avaliación da traxectoria econó-

sintonía co marco de desenvolvemento terri-

mica, a comparación en relación con outros

torial proposto para o plan estratéxico, as po-

territorios ou a análise da sostibilidade. Cons-

líticas en materia tecnolóxica e de innovación

truír esa competencia de aprendizaxe contri-

deben orientarse cara a tres grandes liñas

búe a unha mellor identificación dos desafíos

mestras: a sostibilidade, a competitividade e a

do desenvolvemento territorial.

cohesión.

Pero tanto os procesos de globaliza-

Na relación entre a innovación e o te-

ción, coma o horizonte aínda en construción

rritorio ten unha grande importancia o con-

da sociedade do coñecemento, constitúen es-

texto institucional, a combinación de políti-

cenarios asimétricos e selectivos. Aínda cando

cas públicas, formas de coordinación estables

a perspectiva territorial é unha realidade so-

entre actores públicos e privados, ou entre ac-

cioeconómica, a súa tradución na xeografía

tores privados, regras implícitas do compor-

real ten demasiadas sombras. Hai rexións

tamento, representacións colectivas compar-

gañadoras, pero son moito máis frecuentes os

tidas respecto ao futuro do territorio e valores

problemas de converxencia económica, de

culturais. Unha estratexia de desenvolvemen-

brecha tecnolóxica ou de desequilibrio terri-

to debe contemplar actuacións en materia de

torial. A este respecto, a constatación destas

innovación, entendida como o resultado de

disfuncionalidades e a urxencia da súa correc-

procesos de cooperación orientados á creación

ción está convertendo o territorio nunha di-

de redes de aprendizaxe, base da sociedade

mensión decisiva da política europea16.

do coñecemento.
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13

and Monograph Series, 17.

teórico sobre o que avaliar con rigor as opcións

11 PUTNAM, R. 1993. Making democracy work: Civic
traditions in modern Italy. Princenton University Press.

de intervención en materia de infraestruturas,

12 FUKUYAMA, F. 1995. Trust: The social virtues an the
creation of prosperity. Free Press Books.

organización metropolitana, investigación

13 PÉREZ, C. 2001. Cambio tecnológico y oportunidades
de desarrollo como blanco móvil. Revista CEPAL 75:

tecnolóxica e innovación, modernización da
xestión local, xestión integrada do litoral ou
intervencións nos ámbitos da cultura e o patrimonio.
En definitiva, ser partícipe da sociedade do coñecemento obriga á Deputación a

115-136.
14 HELMSING, A.A.J. 2002. Perspectivas sobre el desarrollo económico localizado. EURE 28, 84.
15 COMISIÓN EUROPEA. 2001. La gobernanza europea.
Un libro blanco. COM (2001) 428 final.
16 COMISIÓN EUROPEA. 1999. Estrategia Territorial Europea. Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del
territorio de la UE.

implicarse no desenvolvemento dun pensamento estratéxico e prospectivo, necesario
para comprender os cambios que se están
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rritorial ofrece ao Plan Estratéxico un marco

4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

1. Obxectivos xerais

producindo no contorno e identificar aspectos críticos ou estratéxicos que permitan
enfrontar os desafíos e alcanzar os obxetivos
nas cuestións de interese para os cidadáns, as
empresas e as institucións, en especial os concellos. O Plan Estratéxico da provincia de Pontevedra é un primeiro paso nesta dirección.
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2. METODOLOXÍA
2.1. Orientación metodolóxica

A metodoloxía seguida na elaboración do Plan

contorno. A través da análise das fortalezas e

Estratéxico da provincia de Pontevedra res-

debilidades da organización e das oportuni-

ponde en gran medida aos esquemas canóni-

dades e ameazas do contorno elaborouse un

cos deste tipo de planificación. En síntese,

diagnóstico que é soporte do conseguinte pro-

elabóranse diagnósticos en función dos que

ceso de toma de decisións.

se seleccionan áreas estratéxicas e se identifi-

Pero a Deputación como organización

can obxectivos. Os obxectivos sométense a

ten unha singularidade que aconsellou recon-

un proceso de validación a través do que se

siderar a distinción clásica entre organización

incorporan á misión da organización para de-

e contorno. A súa estreita relación cos muni-

finir liñas estratéxicas de actuación. Estas liñas

cipios fainos case parte da organización, pero

estratéxicas desenvólvense en cursos de ac-

se non os considerásemos como contorno

ción que poden ser políticas, programas ou

perderíase a perspectiva da Deputación e

proxectos concretos.

reduciríase a forza da formulación e implan-

Un aspecto central na planificación

tación da estratexia. A solución adoptada para

estratéxica é a definición da organización e do

esta singularidade é establecer un contorno es-

I. OBXECTIVOS E ORIENTACIÓN METODOLÓXICA

2.1.
Orientación metodolóxica

4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

2. Metodoloxía

pecífico que estaría formado polo sistema muOBXECTIVOS
ESTRATÉXICOS

ÁREAS
ESTRATÉXICAS

nicipal e a provincia e un contorno xeral no
que se abordarían as dinámicas políticas,
territoriais e sectoriais susceptibles de afectar
á organización e ao contorno específico.
A consideración do sistema municipal e a provincia como contorno específico

Organización

permite abordar en detalle as oportunidades e

DEPUTACIÓN
fortalezas e debilidades

ameazas do actual proceso de descentralización municipal, que ten un claro horizonte de

Contorno específico

análise e debate no borrador do Libro Branco

SISTEMA MUNICIPAL E PROVINCIA
fortalezas e debilidades

para a reforma da Administración local. Así

oportunidades e ameazas

mesmo, preservando a individualidade da
DIAGNÓSTICO

ACCIÓNS

Contorno xeral
Cadro2.1.
Organización e contorno
no Plan Estratéxico da
provincia de Pontevedra.

ESCENARIOS ECONÓMICOS, TERRITORIAIS,
POLÍTICOS, SOCIAIS
oportunidades e ameazas

Deputación como organización, dótase o
planeamento estratéxico de autonomía e operatividade para a recreación da misión da organización.
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2.1. Orientación metodolóxica

2.1.1. Modelo de participación
A atención específica que este modelo de pla-

ANÁLISE DE
INDICADORES

CONCLUSIÓNS
DAS MESAS

DIAGNÓSTICOS
DE EXPERTOS

nificación presta o sistema municipal tradúcese
tamén na proposta de participación. Así, na

Selección
participativa

selección
obxectiva

elaboración dos diagnósticos participarán directamente responsables políticos dos muni-

DIAGNÓSTICOS
SECTORIAIS

cipios. En canto ao contorno xeral, para a formulación dos diagnósticos sectoriais

selección estratéxica

empregouse como punto de partida o criterio

ENQUISAS A CARGOS
E TÉCNICOS

ENQUISAS A
CIDADÁNS

de autoridade, recorrendo a expertos de
DIAGNÓSTICOS INTEGRADOS

recoñecido prestixio profesional.
Enquisas, cuestionarios e mesas de
MODELO DE INTERVENCIÓN

expertos son as ferramentas básicas para alvalidación técnica e institucional

canzar o diagnóstico, que se expresa median-

ÁREAS ESTRATÉXICAS
E ACCIÓNS

te técnicas DAFO. Para a identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades e ameazas

Cadro 2.2.
Participación na
construción do
diagnóstico.

a información recollida directamente é elaborada e complementada con indicadores

mico; 4. Análise empresarial; 5. Medio ambien-

sectoriais e análise de escenarios.

te; 6. Mobilidade; 7. Innovación e sociedade

O modelo de participación empregado
recolle a singularidade da Deputación como

do coñecemento; 8. Turismo; 9. Xestión pública

institución ao servizo das entidades locais da

Os documentos completos de cada

provincia, garantindo a intervención do siste-

unha destas áreas, así como o documento de

ma municipal nos procesos de decisión cla-

indicadores recóllense nos correspondentes

ves da planificación estratégica. A contribución

anexos do Plan Estratéxico.

dos expertos en diferentes áreas entendeuse

As conclusións e diagnóstico de cada

como unha achega de argumentos técnicos

unha destas áreas sometéronse ás considera-

nun proceso participativo e sometido á vali-

ción e suxestións das correspondentes mesas

dación dos responsables políticos.

de traballo compostas por expertos ou impli-

co. Nestas mesas estiveron representados tanto

Como documentación de partida elaboráron-

o sector privado coma o público, e nelas

se informes de expertos en nove áreas temáti-

garantiuse a presenza de responsables públi-

cas e realizouse un documento de indicado-

cos de áreas de xestión implicadas, ben a ni-

res desas mesmas áreas. As nove áreas a tra-

vel estatal, autonómico ou local.

vés das que se conforma a documentación de
partida son as seguintes: 1. Poboación, terri-

Enquisas

torio e vivenda; 2. Desenvolvemento social e

As enquisas son outro dos instrumentos de

calidade de vida; 3. Desenvolvemento econó-

participación do Plan Estratéxico. Fixéronse
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cados en cada unha destas áreas de diagnóstiDiagnósticos sectoriais e mesas de expertos

Análise interna

Análise do contorno

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMEAZAS

vincial. Aínda que neste documento se sintetizan os resultados destas enquisas, os datos

1. Economía e empresa
2. Innovación
3. Turismo
4. Xestion pública
5. Mobilidade
6. Medio ambiente
7. Poboación, vivenda
8. Calidade de vida
9. Cultura

completos inclúense nos correspondentes

AGRUPACIÓN TEMÁTICA

A construción do diagnóstico levouse a cabo

anexos do Plan Estratéxico.
2.1.2. Construción do diagnóstico

ECONOMÍA

TERRITORIO

SOCIEDADE

Economia e empresa
Innovacion
Turismo

Xestion pública
Mobilidade
Medio ambiente

Poboacion, vivenda
Calidade de vida
Cultura

en diferentes fases para garantir a súa operatividade no proceso de planeamento estratéxico. Así, os diagnósticos realizados polos expertos conxugáronse cos resultados das me-

3 DAFOS DE BALANCE

Cadro 2.3.
Modelo de
integración do
diagnóstico.

sas de traballo para construír 9 diagnósticos

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

POTENCIALIDADES

DESAFÍOS

AMEAZAS

RISCOS

LIMITACIÓNS

I. OBXECTIVOS E ORIENTACIÓN METODOLÓXICA

dáns sobre aspectos relativos á institución pro-

9 DAFOS SECTORIAIS

4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

2. Metodoloxía

sectoriais.
Estes diagnósticos sectoriais acompáñanse dunha descrición de síntese da área correspondente. Esta descrición ilústrase con

enquisas persoais, baseadas en cuestionario

gráficos e mapas temáticos representativos

aos alcaldes da provincia de Pontevedra e aos

tomados do documento de indicadores, que

responsables da primeira forza da oposición.

tamén se inclúe como anexo do Plan Estraté-

Tamén se realizaron enquisas a 22 responsa-

xico. Tamén se recollen as principais conclu-

bles técnicos de áreas de xestión da Deputa-

sións das mesas de participación realizadas

ción, baseadas tamén nun cuestionario espe-

para a validación do diagnóstico.
As descricións compleméntanse

cífico. Por último, fíxose unha enquisa a cida-

59

Cadro 2.4.
Mapa de
localización de
concellos e
comarcas.

20

44
Deza
52
17
56
24
47
10
Tabeirós–
Caldas 15
Terra
5
de
Montes
16
60 40 32
18
7
62 61
11
46
2
O Salnés
22 6 28
12
27 41 38
Pontevedra
51
25
43
26 58
53
4
19
1
Arbo
O Morrazo
2
Barro
13
8 29 45 37
30
3
Baiona
A Paradanta
4
Bueu
31
57 33
9
42
Caldas de Reis
14 5
O
Condado
Vigo
35
6
Cambados
39
34 1
7
Campo Lameiro
21
3
49 50
8
Cangas
55
36
9
Cañiza (A)
O Baixo Miño
10
Catoira
54
11 Cerdedo
48
12 Cotobade
23

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Covelo (O)
Crecente
Cuntis
Dozón
Estrada (A)
Forcarei
Fornelos
Agolada
Gondomar
Grove (O)
Guarda (A)
Lalín
Lama (A)
Marín
Meaño
Meis
Moaña
Mondariz
Mondariz-Balneario
Moraña
Mos
Neves (As)
Nigrán
Oia
Pazos de Borbén

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Pontevedra
Porriño (O)
Portas
Poio
Ponteareas
Ponte-Caldelas
Pontecesures
Redondela
Ribadumia
Rodeiro
Rosal (O)
Salceda de Caselas
Salvaterra de Miño
Sanxenxo
Silleda
Soutomaior
Tomiño
Tui
Valga
Vigo
Vilaboa
Vila de Cruces
Vilagarcía de Arousa
Vilanova de Arousa
Illa de Arousa (A)

I. OBXECTIVOS E ORIENTACIÓN METODOLÓXICA
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2.1. Orientación metodolóxica

cunha análise de indicadores que inclúe dúas

Estratéxico.

perspectivas. Unha consiste na comparación

Na elaboración deste modelo de inter-

dos indicadores de Pontevedra respecto ás

vención, base da identificación de áreas ou

provincias españolas, construíndo un ranking

planos estratéxicos, intervén unha avaliación

baseado nos valores da mediana. A outra pers-

da dinámica e tendencias dos escenarios máis

pectiva é a análise do grao de concentración

relevantes para as determinacións do Plan.

dos indicadores no territorio mediante o índice de Gini e curvas de Lorenz.

Sobre os planos estratéxicos do modelo de intervención inscríbense os programas

Por último, ademais do diagnóstico

e accións concretas do Plan Estratéxico,

sectorial, preséntase un cadro cun DAFO de

baseadas xa nas conclusión dos diagnósticos

síntese adaptado aos conceptos de organiza-

sectoriais.

ción e contorno do Plan Estratéxico.
Escenarios e diagnósticos de balance
Despois de establecer os diagnósticos sectoriais descríbense específicamente aqueles escenarios do contorno que posúen unha incidencia relevante no horizonte de desenvolvemento integral cara ao que apunta o Plan Estratéxico. Esta descrición inclúe os seguintes
escenarios de cambio: desenvolvemento económico; planificación espacial; marco legal e
institucional; innovación e TICs; desenvolvemento social e xestión pública.
Baixo a perspectiva destes escenarios realízase
un proceso de integración e síntese para dispor dun instrumento de diagnóstico máis operativo. Así, agrupáronse os diagnósticos en tres
grandes áreas: economía, territorio e sociedade. A partir destes tres diagnósticos construíronse tres DAFOS de balance nos que se identifican as potencialidades, desafíos, riscos e li-

nóstico.
A partir das determinacións destes
DAFOS de balance elaborouse un modelo de
intervención, encaixando o seu contido nun
marco conceptual coherente cos principios
metodolóxicos e os obxectivos xerais do Plan
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mitacións destas tres grandes áreas de diag-

II. DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO

3. ANÁLISES SECTORIAIS
3.1. Poboación, territorio e vivenda
3.2. Desenvolvemento social e calidade de vida
3.3. Desenvolvemento económico
3.4. Análise empresarial
3.5. Medio ambiente
3.6. Mobilidade
3.7. Innovación e sociedade do coñecemento
3.8. Turismo
3.9. Xestión pública

3.1.
Poboación, territorio e vivenda
O territorio, mais aló dunha realidade física,

Miño e O Condado. A súa proximidade ao eixe

configúrase como un espazo funcional e di-

Pontevedra-Vigo outórgalle unha vocación cla-

námico no que conflúen aspectos históricos,

ra como espazo de externalización de activi-

económicos e culturais. Neste sentido, un as-

dades industriais e de resposta a demandas

pecto básico na ánalise desta área é o proceso

residenciais da Rexión Urbana. Destacan polo

de articulación dunha emerxente rexión urba-

seu pulo as comarcas de Baixo Miño e O Con-

na das Rías Baixas.

dado, onde o dinamismo que emana da Re-

Este territorio de lóxica metropolita-

xión Urbana pon en evidencia a escasa capa-

na desenvólvese no eixe Pontevedra-Vigo e

cidade de acollida do planeamento urbanísti-

comprende as zonas do Morrazo e O Salnés.

co, xerándose modelos de asentamento de

Esta Rexión Urbana, que concentra máis de

escasas sostibilidade e cohesión social.

700.000 habitantes, ten en Vigo o centro do

O resto da provincia, que se estende

seu dinamismo. En relación estreita con esta

pola súa metade oriental, comprende as co-

Rexión Urbana encóntrase unha Área Periur-

marcas da Paradanta, Tabeirós-Terra de Mon-

bana que agrupa ás comarcas de Caldas, Baixo

tes e Deza. Este amplo espazo físico non é

II. DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO

4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

3. Análises sectoriais

homoxéneo, destacando a personalidade do
eixe Lalín-Silleda, de notable vitalidade económica e empresarial. Na comarca do Deza
maniféstase un modelo de desenvolvemento
singular no que os procesos de urbanización
se sustentán na modernización do sector primario e no desenvolvemento industrial. A
mellora das comunicacións de Lalín, Silleda e
A Estrada con Santiago incrementa a singularidade do modelo de desenvolvemento desta

Fonte: INE 2003

zona do Espazo Interior.

Cadro 3.1.
Distribución municipal da
taxa de crecemento
vexetativo.

Respecto á poboación, o proceso de
envellecemento segue as preocupantes pauTAXA DE CRECEMENTO VEXETATIVO
máis de 2
entre 0 e 2
entre -5 e 0
menos de -5

[9]
[13]
[22]
[18]

tas galegas, aínda que se mitiga significativamente na Rexión Urbana das Rías Baixas. Os
mellores indicadores demográficos desta Rexión Urbana están tamén determinados pola

II. DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO

[39]

3.1. Poboación, territorio e vivenda

afluencia de poboación inmigrante cara a zo-

chámase a atención sobre a dinámica de perda

nas de maior peso económino e oportunida-

de poboación da Paradanta e Tabeirós-Terra

des laborais. A Rexión Interurbana contribúe

de Montes, máis característica do que no diag-

á consolidación da poboación inmigrante coa

nóstico se cualifica como Espazo Interior.
En canto ás infraestruturas como ele-

súa oferta de vivenda.
Este desprazamento cara á Rexión

mento articulador do territorio incidiuse na

Interurbana ilustra a situación da vivenda na

necesidade de mellora do tren de proximida-

provincia. O mercado vén experimentando

des no ámbito metroplitano de Vigo e a súa

unha gran actividade e os elevados prezos na

Rexión Periurbana, así como na urxencia

Rexión Urbana veñen estimulando a demanda en núcleos de segundo nivel. Aínda que
existe unha bolsa importante de vivendas
baleiras, a oferta en alquiler é escasa e a demanda de vivenda social non está satisfeita.
Outro aspecto significativo, e con repercusións na sostibilidade do modelo de
asentamento, é o elevado prezo da vivenda no
centro dos núcleos urbanos. A demanda interna de vivenda tradúcese no incremento da
urbanización difusa, hipotecando en gran

3.1.1. Resultados das mesas de traballo

Fonte: IGE 2004

cohesionados social e urbanisticamente.

EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN

Fonte: IGE, 2002

medida futuros desenvolvementos máis

SALDO MIGRATORIO
CO ESTRANXEIRO

(taxa de variación 1998-2003)

máis de 5
entre 2,5 e 5
entre 0 e 2,5
menos de 0

[9]
[8]
[15]
[30]

Un dos elementos máis debatidos na mesa de
expertos foi a singularidade do desenvolvemento da comarca do Deza. O diagnóstico realizado sobre o Espazo Interior matizouse con
referencias á forza do sector industrial e agrario nesta zona. Así mesmo, sinalouse a forte
relación comercial e de servizos desta comarca coa área de Santiago, que podería interpre-

norte-sur na provincia. Sinalouse tamén o progresivo carácter urbano de Lalín e a súa área
de influencia, un proceso que está modificando o espazo rural e que se produce de forma
independente ao emerxente fenómeno metropolitano Vigo-Pontevedra. Non obstante,
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máis de 100
entre 20 e 100
entre 0 e 20
menos de 0

[7]
[21]
[24]
[10]

Cadro 3.2.
Distribución municipal da
evolución da poboación e
do saldo migratorio ao
estranxeiro.
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tarse como o inicio dunha fractura territorial

ñecemento.
Unha das carencias que con máis
claridade se puxo de manifesto foi a necesidade de apoiar aos concellos no desenvolvemento da planificación urbanística e na necesidade de integrar os plans dende unha perspectiva supramunicipal. Recóllese como un
ámbito de traballo para a Deputación o apoio
á elaboración de planeamento, a asesoría técnica en materia urbanística e a coordinación
deste tipo de información a escala provincial.
Por último, abordouse a necesidade de

Pontevedra. Tamén se destacou a necesidade

traballar a escala supramunicipal. Neste senti-

de coordinar o transporte en relación a elemen-

do, se ben o diagnóstico recolle unha realidade

tos clave coma o aeroporto de Peinador ou o

metropolitana que cómpre promover no que

campus de Vigo da Universidade, unha coor-

se denomina a Rexión Urbana, tamén se puxo

dinación que debe ter como referencia a inter-

de manifesto a necesidade de apoio específi-

modalidade. Tamén se recolleu a necesidade

co a concellos pequenos e a colaboración coas

de abordar as infraestruturas da información

comarcas. No espazo rural identifícanse ás co-

como fundamentais na articulación do terri-

marcas como o ámbito máis adecuado para

torio. Estas dúas vertentes das infraestruturas

acometer planificación integral, proxectos de

tratáronse máis especificamente nas mesas de

desenvolvemento económico e promoción do

VIVENDAS SECUNDARIAS
(porcentaxe respecto ao total)

máis do 20 %
entre o 15 e o 20 %
entre o 10 e o 15 %
menos do 10 %

[9]
[7]
[18]
[28]

Fonte: INE 2001

Cadro 3.3.
Distribución municipal
das vivendas
secundarias e baleiras.

dunha solución alternativa á autoestrada Vigo-

Fonte: INE 2001

Mesa de expertos en
poboación, territorio e
vivenda.

II. DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO

mobilidade e innovación e sociedade do co-

4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

3. Análises sectoriais

VIVENDAS BALEIRAS
(porcentaxe respecto ao total)

máis do 20 %
entre o 15 e o 20 %
entre o 10 e o 15 %
menos do 10 %

[9]
[17]
[15]
[21]
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3.1. Poboación, territorio e vivenda

ALACANTE

BADAXOZ

BARCELONA

POV

POV

POV

VIV

VIV

ENV

LIC

CRE

LIC

SAL

EST

ENV

POV

VIV

CRE

ENV

LIC

SAL

EST

CÁDIZ
VIV

CRE

LIC

SAL

EST

ENV

CRE

SAL

EST

BAI

BAI

BAI

BAI

A CORUÑA

GUIPÚSCOA

PONTEVEDRA

VALLADOLID

POV

POV

POV

VIV

ENV

VIV

6

LIC

CRE

SAL

EST
BAI

POV: Taxa de variación do número de
habitantes, entre o Padrón Municipal
do ano 1996 e o do ano 2003. Fonte:
INE
ENV: Índice de envellecemento da
poboación, relación entre a poboación
maior de 64 anos e a poboación menor
de 20 anos. Fonte: La Caixa

LIC

LIC

CRE

6

5

5

6
9

VIV

CRE

ENV

LIC

SAL

CRE

SAL

EST

BAI

BAI

CRE: Crecemento vexetativo, diferenza
entre o número de nacementos e
defuncións no ano 2003. Fonte: INE
SAL: Saldo migratorio, diferenza entre o
total de inmigrantes e os emigrantes
que saen da provincia segundo a
Estatística de Variacións
Residenciais. Fonte: INE.

planeamento.

ENV

4

6

EST

SAL

EST

POV

5

VIV

ENV

BAI

BAI: Baixas consulares dos emigrantes
españois no estranxeiro no ano
2002. Fonte: Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.
EST: Traballadores estranxeiros con
permiso de traballo en vigor a 31 de
diciembre de 2000. Fonte:
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

LIC: Licenzas para edificación de
viviendas de nova planta durante o
ano 2003. Fonte: Ministerio de
Fomento.
VIV: Proxectos visados para vivenda de
protección oficial polo Colexio
Oficial de Arquitectos durante 2002.
Fonte: INE

perspectiva cuantitativa, o que non implica
unha valoración sobre a equitatividade desta

3.1.2. Análise de indicadores

distribución. Para caracterizar o grao de con-

Utilizáronse 9 indicadores na área de poboa-

centración dos indicadores nos municipios

Cadro 3.4
Posición de Pontevedra
respecto aos indicadores
de poboación e vivenda.

ción e vivienda. No ranking provincial Pontevedra sitúase no valor de 6. O índice de
100
90

radiais obsérvase unha modesta situación de
todos os indicadores a excepción das baixas
consulares, que outorgan a Pontevedra un va-

80
70
60
50
40
30
20
10
0

lor de 9, un punto menos que a provincia da

0

do elevado continxente de poboación emi-

tamento de provincias como Alacante e Barcelona, onde incluso o envellecemento da poboación é menor.
Respecto á distribución dos indicadores nos municipios os mapas ilustran unha
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% de municipios

grante máis que do atractivo económico. Os
gráficos radiais tamén recollen o bo compor-

10 20

30

40

50 60

70

80 90 100

% de vivendas de nova planta

Coruña. Con todo, este dato parece derivarse
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
% de vivendas de protección oficial

Cadro 3.5.
Concentración municipal
de vivendas de nova planta
e de protección oficial.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

xo da maioría das provincias. Nos gráficos

% de municipios

envellecemento sitúa a Pontevedra por debai-

de Gini de 0,25 e 0,24 respectivamente). O

ción gráfica mediante curvas de Lorenz. Nesta

comportamento dos indicadores de vivenda

análise orientada a identificar desigualdades

segue as pautas da poboación, aínda que da-

entre os municipios un comportamento espe-

tos relativos coma a taxa de variación de

rado era o do indicador do número de habi-

vivendas de nova planta presenta un signifi-

tantes (índice de Gini 0,61) que reflicte a forte

cativo índice de Gini de 0,46. Tamén hai datos

concentración da poboación en determinados

absolutos elocuentes, como o número de pro-

municipios. A súa representación gráfica me-

xectos visados para vivendas de protección

diante curvas de Lorenz permite ver como o

oficial, cun Índice de Gini de 0,89, o que sig-

60 % da poboación se concentra no 20 % dos

nifica que o 90 % das vivendas se concentra

municipios, unha relación que se pode expre-

no 20 % dos municipios.

sar tamén como a concentración do 90 % da
poboación no 50 % dos municipios. Aspectos

3.1.3. Diagnóstico sectorial

de dinámica poboacional coma o índice de

A continuación recóllese o diagnóstico me-

envellecemento ou a taxa de crecemento

diante a técnica DAFO, un diagnóstico que in-

vexetativo presentan non obstante unha dis-

tegra as consideracións presentadas na mesa

tribución equitativa nos municipios (índices

de traballo.

II. DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO

utilizouse o índice de Gini e a súa representa-

4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

3. Análises sectoriais

Fortalezas
• Nas zonas do interior, dispoñibilidade de
amplos espazos susceptibles dunha diversidade de usos para responder a novas demandas.
• Poboación máis nova na maior concentración urbana, máis dinámica e con maior
capacidade de atracción.
• Posición central de Pontevedra na Euro-

Fonte: IGE, 2003

rrexión Galicia - Norte de Portugal.
• Dispoñibilidade de vivendas baleiras.

NÚMERO DE HABITANTES
(2003)

máis de 20.000
entre 10.000 e 20.000
entre 5.000 e 10.000
menos de 5.000

[8]
[15]
[17]
[22]

% de municipios

tinto nivel repartidos polo conxunto da

80
70
60

provincia.
• Movementos migratorios positivos, en

50
40
30
20
10
0

lidades de futuro.
• Existencia de enclaves dinámicos de dis-

100
90

Cadro 3.6.
Distrubución e
concentración municipal
da poboación.

• Recursos diversos e con grandes potencia-

contraste coa emigración de pasadas décadas.
0

10 20

30

40

50 60

% de poboación

70

80 90 100

• Excelente situación xeográfica, con recursos naturais explotables e aproveitables a

II. DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO

[43]

3.1. Poboación, territorio e vivenda

descolgada da rede de conexión principal,

todos os niveis.

malia a autopista de peaxe a Santiago.

• Capital humano con alta formación. Recepción de inmigración con alto grao de

Oportunidades

cualificación.

• Crear unha aglomeración urbana de preto
Debilidades

de un millón de habitantes.

• Confusión de usos do solo en toda a pro-

• Aproveitamento de sinerxias metropolita-

vincia e crecente nas áreas urbanas e periurbanas.

nas e dos novos nichos de emprego.
• Especial horizonte de oportunidades de
negocio con Portugal e coas redes de

• Déficit de infraestruturas de telecomunica-

inmigrantes.

ción, de redes eléctricas e de vías áxiles de
comunicación, que afectan de modo espe-

• Trama urbana, industrial, agrogandeira e

cial á Rexión Urbana e ás comunicacións

forestal moi dinámica dentro do Eixo At-

co exterior.

lántico.

• Insuficiente transporte urbano e de proxi-

• Desenvolvemento de novas actividades

midades.

económicas viables: ocio, turismo, produción agrogandeira de calidade, forestal.

• A peaxe da ponte de Rande resta operati-

• Aumento da capacidade de integración
funcional.

• Déficit relativo de cualificación.
• A zona interior da provincia encóntrase

• Potenciación da conexión entre os muni-

análise do contorno

análise interna
y Poboación máis nova na maior concentración urbana, máis dinámica e

y Crear unha aglomeración urbana de preto dun millón de habitantes.

con maior capacidade de atracción. Movementos migratorios positivos.

Aproveitamento de sinerxias metropolitanas e dos seus novos nichos
de emprego.

y Excelente situación xeográfica, con recursos naturais explotables e
aproveitables a todos os niveis.

y Boa situación xeográfica, riqueza en recursos naturais e posición
central de Pontevedra na Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal.

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

y Capital humano con alta formación.

y Disponibilidade de vivendas baleiras.

y Confusión de usos do solo en toda a provincia e crecente nas áreas

malia a exixtencia da autoestrada de peaxe a Santiago.

turismo, produción agrogandeira de calidade, forestal.

ao exterior (nacionais e internacionais).

de vías áxiles de comunicación, que afectan de modo especial á Rexión
Urbana e ás comunicacións co exterior.

Vigo.

y Desenvolvemento de novas actividades económicas viables: ocio,

y Alta competencia dos aeroportos de fóra da provincia en oferta de voos

y Déficit de infraestruturas de telecomunicación, de redes eléctricas e

y O Espazo Interior encóntrase descolgado da rede de conexión principal,

do Eixo Atlántico.

y Despoboamento e forte envellecemento no Espazo Interior.

urbanas e periurbanas.

y Estrangulamentos do transporte por estrada.
AMEAZAS

y A peaxe da ponte de Rande resta operatividade ao eixe Pontevedra-

y Trama urbana, industrial, agrogandeira e forestal moi dinámica dentro

Portugal.

espazos no interior susceptibles de usos diversos en función de novas
demandas.

y Insuficiente transporte urbano e de proximidades.

y Especial horizonte de oportunidades de negocio con Portugal.

y Potenciación da conexión entre os municipios do sur da provincia con

y Existencia de enclaves dinámicos, diversidade de recursos e amplos

DEBILIDADES

Cadro 3.7.
DAFO de síntese de
poboación, territorio e
vivenda.

y Desequilibrios estruturais e económicos da área norte da Rexión
Urbana por dificultades de comunicación con Vigo.

y Excesiva carga ambiental en zonas costeras e industriais.
y Retraso na construción de grandes infraestruturas.
y Conflito pola entrada de poboación inmigrante. Necesidade de
políticas de integración.
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vidade ao eixe Pontevedra - Vigo.

cipios do sur da provincia con Portugal.
Ameazas
• Despoboamento e forte envellecemento
nas zonas do interior da provincia.
• Alta competencia dos aeropuertos de fóra
da provincia en oferta de voos ao exterior,
nacionais e internacionais.
• Estrangulamentos do transporte por estrada.
• Desequilibrios estruturais e económicos da
área norte da Rexión Urbana por dificultades de comunicación con Vigo.
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• Excesiva carga ambiental en zonas costeiras e industriais.
• O retraso na construción de grandes infraestruturas verase afectado pola diminución
ou eliminación das axudas estruturais da
UE coas que deberían construírse as grandes redes de comunicación.
• Conflito pola entrada de poboación inmigrante; necesidade de políticas de integración.
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3.2.
Desenvolvemento social e calidade de vida
O desenvolvemento social é un área de diag-

cidade, entendida como o número medio de

nóstico extensa e de difícil síntese. Abórdase

anos que unha persoa pode esperar vivir sen

mediante a descrición da situación da saúde e

padecer algún tipo de discapacidade ou

o sistema sanitario, a seguridade, o capital hu-

enfermidade crónica. Outro indicador básico

mano, o capital social e o benestar social.

de saúde, coma a mortalidade infantil, encóntrase nas marxes dos países do noso contor-

Saúde e sistema sanitario

no europeo. Cabe engadir que as principais

A esperanza de vida en Pontevedra é seme-

causas de morte entre os menores dun ano en

llante á dos países máis desenvolvidos e non

Pontevedra non son significativamente dife-

presenta diferenzas significativas coas medias

rentes do resto dos nenos galegos ou españois.

galega e española. Con todo, a maior esperan-

Respecto á morbilidade, a distribución é simi-

za de vida conleva un notable aumento das

lar en Pontevedra a Galicia e España, aínda

taxas brutas de morbilidade. Neste sentido,

que se pode destacar a maior incidencia das

tampouco hai diferenzas relevantes se consi-

enfermidades do aparato respiratorio. Si é sig-

deramos a esperanza de vida libre de discapa-

nificativa a maior prevalencia de enfermidades
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mentais.
Dentro das consecuencias dos hábitos de vida pouco saudables cómpre referirse
á obesidade, o alcoholismo e a adición ao tabaco. A porcentaxe de fumadores na provincia de Pontevedra é superior á media galega,
aínda que está por debaixo da española. Maior
incidencia ten o consumo de alcohol, especialmente na provincia, onde os diferentes niveis
de consumo superan ás medias galega e española.
Fonte: IGE, 2004

Dos datos obtidos sobre estancias

Cadro 3.8.
Distribución municipal de
médicos xerais en relación
ao número de habitantes.

hospitalarias despréndese que a provincia de
NÚMERO DE MÉDICOS
POR CADA 10.000 HABITANTES
máis de 8
[9]
entre 6 e 8
[18]
entre 4 e 6
[31]
menos de 4
[4]

Pontevedra é algo deficitaria en instalacións e
persoal. Non obstante, é necesario interpretar
estes datos en relación ao mapa hospitalario
galego, que non ten estrutura provincial, polo
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que zonas de Pontevedra son atendidas en
hospitais coruñeses. Pontevedra presenta un
maior número de camas de centros privados
en comparación coas medias galega e española.
Un aspecto sanitario relevante, especialmente en relación coas tendencias demográficas, é a atención á crecente poboación
anciá que sofre algún tipo de discapacidade.
Na maioría dos casos os discapacitados na

manifestación de cohesión social, é relevante

Fonte: IGE 2004

gún familiar. Mais aló do valor deste dato como

NÚMERO DE PEDIATRAS
POR CADA 10.000 NENOS
máis de 25
entre 15 e 25
entre 10 e 15
menos de 10

Fonte: IGE, 2004

provincia de Pontevedra son coidados por al-

ATSs POR CADA 10.000 HABITANTES

sinalar que na súa maioría este servizo o pres-

[15]
[12]
[18]
[17]

tan mulleres e tamén maioritariamente en situación de inactivos ou parados. Aspectos relacionados con este fenómeno son o carácter
unipersoal dunha parte importante destes
fogares e a significativa proporción de desempregados como sustentadores do fogar.
Finalmente, é destacable que hai unha maior
proporción de discapacitados que reciben
coidados persoais en Galicia que no conxunto de España.
En relación co coidado aos maiores, o

os maiores de 64 anos é moi baixo en comparación coas medias galega e española.

máis de 8
entre 6 e 8
entre 4 e 6
menos de 4

[4]
[10]
[29]
[19]

Seguridade

do número de detencións por delitos e faltas,

Respecto ao ámbito da seguridade os

o número de detidos por 1.000 habitantes ou

principais indicadores xerais de delincuencia

a eficacia policial presentan datos máis favo-

e eficacia policial mostran un panorama favo-

rables que a media nacional. Respecto á vio-

rable tanto a Galicia coma a Pontevedra en

lencia de xénero, Pontevedra presenta unha

comparación co resto de España, estando sig-

maior intensidade que o conxunto de Galicia,

nificativamente por debaixo da media nacio-

aínda que cunha taxa menor cá de España.

nal o número de delitos por cada mil habitanCapital humano

tes.
Outros indicadores coma a evolución
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Respecto ao equipamento educativo e ao ni-

Cadro 3.9.
Distribución municipal de
pediatras e ATSs en relación
ao número de habitantes.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

peso dos servizos sociais en Pontevedra para

Deza
Caldas

Tabeirós–Terra
de Montes

O Salnés
Pontevedra

FOGARES UNIPERSOAIS
DE MAIORES DE 65 ANOS
(porcentaxe respecto ao total de fogares)

máis do 12 %
entre 9 e 12 %
entre 6 e 9 %
menos de 6 %

[16]
[13]
[29]
[4]

Fonte: Consellería de Asuntos Sociais 2002

Cadro 3.10.
Distribución municipal dos
fogares unipersoais e
residencias para maiores .

Fonte: INE 2001

O Morrazo
A Paradanta

Vigo

O Baixo Miño

O Condado

RESIDENCIAS PARA MAIORES
(nº de prazas por cada 1.000 habitantes
maiores de 65 anos)

máis de 20
entre 15 e 20
entre 10 e 15
menos de 10

[4]
[1]
[2]
[3]

vel de estudos poden sinalarse dúas diferen-

a porcentaxe de universitarios existente na pro-

zas notables entre a provincia de Pontevedra

vincia.

e o resto de España e Galicia: por un lado unha

En calquera caso, e facendo salvidade

maior taxa de escolaridade infantil e primaria,

destas consideraciones acerca dos niveis de

pero por outra parte una taxa de escolaridade

instrución universitaria, a provincia de Ponte-

universitaria significativamente baixa. As

vedra presenta un equipamento escolar e

diferenzas son menores cando consideramos

unhas taxas de escolarización propias dunha
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DIAGNÓSTICO
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DO DIAGNÓSTICO
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sociedade desenvolvida e en consonancia co
seu contorno máis inmediato.
No que se refire ao equipamento cultural e de ocio a provincia de Pontevedra non
ofrece grandes diferenzas respecto de Galicia
e España sempre de acordo co seu tamaño demográfico. Só no apartado de albergues xuvenís apréciase unha case total carencia deste
tipo de establecementos, ao igual que no resto de España.
Por outra parte obsérvase un certo
Fonte: INE, 2001

déficit no número de museos, en comparación

Cadro 3.11.
Distribución municipal da
poboación con estudos de
terceiro grao.

coas provincias de Lugo e Ourense, con me% CON ESTUDOS DE TERCEIRO GRAO
máis do 8 %
entre 6 e 8 %
entre 4 e 6 %
menos do 4 %

[10]
[15]
[20]
[17]

nor poboación cá de Pontevedra. Non obstante, neste aspecto concreto non é tan importante a cantidade coma o uso que se fai destes
equipamentos culturais.
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A provincia de Pontevedra destaca en

trativa pouco próxima ao cidadán, coma a

aspectos coma porcentaxes de lectores de dia-

Coroa, A Unión Europea ou as Nacións Uni-

rios e de audiencia por radio e TV superiores

das. Así e todo, pódese destacar unha consi-

aos de España e Galicia.

derable confianza en institucións políticas ga-

En canto á asistencia a cine, malia que

legas coma a Xunta e o Parlamento.

a porcentaxe é menor ca en España, está por

Este baixo grao de confianza nos

enriba da porcentaxe galega. Un dato

demais e nas institucións, semellante en Pon-

destacable é o uso de internet, que na provin-

tevedra e en Galicia, tradúcese nun baixo

cia alcanza unha cifra sensiblemente superior

asociacionismo. As únicas asociacións que su-

á media galega e semellante á media española.
Capital social
O capital social é un factor clave para o desenvolvemento, aínda que a súa caracterización é
complexa. Abordouse ao través da análise dos
valores, a confianza, o asociacionismo, o
sentimento de pertenza e a participación política.
O sistema xerarquizado de valores en

un perfil semellante ao dos países europeos,
sendo a familia, o traballo e a amizade os valores considerados máis importantes. O tempo
libre, un valor emerxente, é bastante máis con-

Fonte: IGE . La Caixa 2004

Pontevedra, ao igual que en Galicia, presenta

siderado en Pontevedra que no total de Galicia,

CLUBS DEPORTIVOS
(número de clubs
por cada 10.000 habitantes)
máis de 25
[13]
entre 20 e 25
[18]
entre 15 e 20
[17]
menos do 15
[14]

o que nos achega aos países máis desenvolvidos.
A confianza nos demais é inferior en
Pontevedra que en Galicia e en España. Isto
supón un punto débil no capital social e
suxeriría unha realidade cotiá caracterizada
polas tensións, a conflitividade e pobre en ac-

tucións, elemento imprescindible para a fortaleza da vida civil, a poboación de Pontevedra tampouco presenta un bo comportamento. A excepción da Policía, a maior confianza
xérana as institucións cunha relación adminis-
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Fonte: IGE, La Caixa 2004

No que respecta á confianza nas insti-

ENTIDADES XUVENÍS
DE INICIATIVA SOCIAL
(entidades por cada 10.000 persoas novas)
máis de 10
[18]
entre 5 e 10
[12]
entre 2 e 5
[6]
menos de 5
[26]

Cadro 3.12.
Distribución municipal de
clubs deportivos e entidades
xuvenís.
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tividade asociativa e comunitaria.

62

número de prazas por cada 1.000 maiores de 65 anos

60%

Cadro 3.13.
Comparación provincial do
número de prazas en
residencias para maiores
de 65 anos.

50%

47

40%
33
30

30%

28
22

20%
13

13

10%

0%
Alacante

Badaxoz

Barcelona

Cádiz

peran en Galicia o 10 % de afiliación son as

A Coruña

Guipúscoa

Pontevedra
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Valladolid

sonancia co perfil dos países europeos.

deportivas, as relixiosas e as artísticas ou educativas, aínda que esta última non alcanza esta

Benestar social

porcentaxe na provincia de Pontevedra.

De acordo cos datos do IGE os ingresos me-

Outro aspecto relacionado co asocia-

dios mensuais do fogar en Galicia foron en

cionismo, o traballo voluntario, presenta por-

2002 de 1.437 euros. A provincia de Ponteve-

centaxes de participación aínda máis baixos.

dra é a que presenta unha media máis alta, con

O escaso nivel de asociacionismo e volunta-

1.517 euros. Por outra parte a porcentaxe de

riado interprétase como un punto débil da es-

fogares que están por debaixo do limiar de po-

trutura cultural da nosa sociedade.

breza sitúase en Galicia nun 9,66 %, sendo o

Respecto ao sentimento de pertenza,

de Pontevedra do 9,14 %; só Lugo presenta

aínda que susceptible dunha interpretación

unha porcentaxe menor (8,08 %). Non obs-

ambivalente, o lugar onde se vive é o que pre-

tante, estes datos vense modificados segundo

senta un sentimento máis arraigado. Aquí se

se utilicen limiares referidos a toda Galicia ou

presentan lixeiras diferenzas entre Pontevedra

á provincia en concreto. En calquera caso pa-

e Galicia. O sentimento de pertenza á Comu-

rece que a provincia de Pontevedra presenta

nidade Autónoma ou a España é maior en

uns resultados algo máis favorables que o res-

Pontevedra ca en Galicia, situación inversa no

to de Galicia en canto a renda familiar media e

que se refire á localidade na que se vive.

tamén en canto ao limiar de pobreza.

Por último, a implicación e participa-

Un dos aspectos máis deficitarios en

ción en asuntos políticos é moi baixa, malia

benestar social é a taxa de residencias para

que o interese pola información e o potencial

anciáns, sensiblemente inferior á media espa-

de mobilización é considerable. Isto tradúcese

ñola, presentando Pontevedra a taxa máis

nunha participación electoral modesta, en con-

baixa de Galicia. Emporiso este dato pode
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reflectir unha realidade contradictoria: por
unha parte un evidente déficit en oferta residencial, que haberá que enmendar, pero por
outra pode estar indicando un maior esforzo
familiar por manter aos maiores nos seus
fogares. Este último aspecto, de ser certo,
reflectiría un estimable capital social.
3.2.1. Mesa de expertos
A integración social de persoas con discapacidade, as necesidades de atención aos maiores
e o movemento asociativo foron os principais
temas abordados na mesa.
Sinaláronse as carencias de integración

ción a maiores e a promoción pública de
vivenda.

social de persoas con discapacidade, en espe-

Un aspecto que se considerou relevan-

cial no medio rural, onde hai escaseza de in-

te foi o fomento da práctica deportiva máis

fraestruturas e medios, como transporte espe-

aló dos tradicionais clubs deportivos, especial-

cial. Dentro deste colectivo faise especial

mente en idade escolar, maiores e discapaci-

fincapé nos maiores de 65 anos. Respecto aos

tados. Este apoio debe orientarse tanto ás aso-

maiores en xeral abórdase a cada vez maior

ciacións coma ás infraestruturas.

Mesa de expertos de
desenvolvemento social e
calidade de vida

as maiores sen afectar ás necesidades de inte-

3.2.2. Análise de indicadores

gración no mundo laboral. En relación con este

Na análise comparativa co total das provin-

tema abordouse a escaseza de asociacións, os

cias españolas os indicadores empregados para

seus limitados medios e a falta de centros, es-

a descrición do desenvolvemento social indi-

pecialmente na provincia.

can unha situación deficitaria, que se manifesta

Respecto ao movemento asociativo

na puntuación de 4 sobre 10. Como xa se

constatouse a súa debilidade, atomizacíon, es-

recolleu anteriormente destácase o valor es-

casa dimensión, falta de profesionalización e

pecialmente negativo (1) do indicador de

pobre oferta de servizos. Neste sentido pro-

prazas de residencias para maiores por cada

ponse un sistema máis racional para a conce-

1.000 habitantes de máis de 64 anos. Tamén

sión de subvencións, fomentar a fusión para

Pontevedra ten unha moi baixa posición res-

incrementar a súa eficacia e entrar nunha nova

pecto aos indicadores de índice de oferta edu-

dinámica de prestación de servizos profesio-

cativa, cultural e de ocio (2) e en espazos de-

nalizados en cooperación coas institucións.

portivos (3). Igualmente por debaixo da

Outras necesidades que se puxeron de

maioría das provincias dispóñense os indica-

manifesto son políticas de prevención en te-

dores de índice de saúde (4), porcentaxe de

mas de saúde orientadas á infancia e á adoles-

analfabetos e número de delitos (4). A provin-

cencia, a potenciación das políticas de aten-

cia encóntrase nunha posición media respec-
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dificultade das familias para atender as perso-
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RES: Prazas en residencias de
maiores por 1.000 hab. maiores
de 64 en 2003. Fonte: La Caixa
INF: Número de centros escolares de
educación infantil por 10.000
hab. menores de 5 anos. Fonte:
INE e La Caixa

ANA: Porcentaxe de analfabetos ou sen
estudos. Fonte: La Caixa
BIB: Número de bibliotecas no ano 2000
por cada 10.000 hab. Fonte: INE e La
Caixa
DEP: Número de espazos deportivos no
ano 2003 por 10.000 hab. Fonte:
INE e La Caixa

HOS: Camas en centros hospitalarios no
ano 2001 por cada 1.000 habitantes.
Fonte: INE e La Caixa
SEG: Número de delitos no ano 2001 por
1.000 habitantes. Fonte: INE e La
Caixa

Cadro 3.14.
Posición de Pontevedra
respecto aos indicadores
sociais.

DEP

SEG
HOS

TRA: Número de feridos en accidentes
de tráfico no ano 2002 por 10.000
hab. Fonte: INE e La Caixa
SAÚ: Índice de saúde. Fonte: La Caixa
CUL: Índice de oferta educativa, cultural
e de lecer. Fonte: La Caixa

to aos indicadores de feridos en accidentes de

til, un resultado derivado se cadra da natureza

tráfico (5), camas en centros hospitalarios (5)

do indicador, que reflicte seguramente a dis-

e bibliotecas (6). Destaca a boa posición en

persión dos núcleos de poboación.

canto a centros escolares de educación infan-
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Polo que respecta á distribucíón municipal, o índice de Gini para indicadores
de saúde como o número de médicos ou de

% de municipios

100
90

ATS manifestan perfís de reparto equitativo

80
70
60

(0,15 e 0,20 respectivamente); con todo un ín-

50
40
30
20

ación infantil indica un lixeiro desequilibrio te-

10
0

dice do número de pediatras respecto á pobo-

rritorial (0,40), e como se pode ver na gráfica
0

10 20
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50 60
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80 90 100

% de municipios

% médicos xerais por 10.000 hab.

Cadro 3.15.
Distribución municipal do
número de médicos xerais
e pediatras en relación á
poboación.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

de Lorenz, o 90% dos pediatras en relación á
poboación infantil concéntrase no 70% dos
municipios.
Destaca a forte concentración de
equipamentos de lecer como salas de cine (índice de Gini 0,86), onde o 90% concéntrase
no 30% dos municipios, existindo unha gran
maioría de concellos sen salas de exposición.

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% de pediatras por 10.000 hab. de 0 a 14 anos

Tamén o indicador do número bibliotecas en
relación aos habitantes (índice de Gini 0,44)
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indica que o 80% das bibliotecas se concentran no 50% dos concellos. Outro indicador
de equipamentos sociais que ademais de escaso posúe unha implantación pouco equilibrada é o de prazas de residencias para maiores
(índice de Gini 0,32), cunha distribución comarcal onde o 70 % das prazas se concentra
no 50 % das comarcas.
As entidades xuvenís de iniciativa so-

territorial (índice de Gini 0,65), o que non acontece cos clubs deportivos (0,20).

Fonte: IGE, 2002

cial tamén presentan un notable desequilibrio
NÚMERO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
máis de 3
[10]
2
[14]
1
[34]
ningunha
[4]

3.2.3. Diagnóstico sectorial
A continuación recóllese o diagnóstico me-

racións presentadas na mesa de traballo.
Fortalezas
• Alta esperanza de vida e baixa mortalidade

% de municipios

diante técnica DAFO, integrando as conside-

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

infantil.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
% de bibliotecas por 10.000 hab.

Cadro 3.16.
Distribución e
concentración municipal
do número de bibliotecas
públicas.

• Pervivencia de valores familiares.
• Baixas criminalidade e delincuencia xuvenil e alta eficacia policial.
• Rede segura de autovías e autoestradas.
• Altas taxas de escolaridade primaria e se-

escolaridade universitaria.
• Desconfianza cara aos demais. Baixos índices de asociacionismo e voluntariado.
• Desinterese pola política.

cundaria.
• Confianza nas institucións públicas galegas. Forte identidade galega.

Oportunidades
• Desenvolvemento tecnolóxico na área de
saúde.

• Estilos de vida pouco saudables.
• Necesidade de mellora dos recursos hospitalarios.
• Indicencia da violencia de xénero.
• Inseguridade vial; taxas altas en infracións
de tráfico.
• Baixas porcentaxes de poboación con
estudos medios e superiores. Baixa taxa de
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• Novos valores asociados á saúde e coidado
do corpo.
• Nova lexislación sobre violencia de xénero
e novas tecnoloxías para o seu control.
Auxe do movemento feminista.
• Implantación do permiso de conducir por
puntos. Novas tecnoloxías en transporte
público (AVE).
• Novas tecnoloxías da información no cam-

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Debilidades

% de municipios

80
70
60

Ameazas
• Custos elevados da sanidade e reducións

50
40
30
20
10
0

orzamentarias.
• Envellecemento da poboación. Incremen0

to de persoas que viven soas.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
% de entidades xuvenís por 10.000 hab.

• Aparición do crime organizado; terrorismo.
• Incremento da poboación vulnerable. Ex-

% de municipios

100
90

• Debilitamento do estado do benestar.

50
40
30
20
10
0

Cadro 3.17.
Concentración municipal
de entidades xuvenís e
prazas en residencias para
maiores.

clusión social.

80
70
60

0

10 20

30

40

50 60

70
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• Incremento da inmigración.
100
90

4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

3. Análises sectoriais

80 90 100

% de prazas en residencias por 10.000 hab. > 65 anos

po educativo.
• Espazo europeo de educación superior.
Cadro 3.18.
DAFO de síntese de
Desenvolvemento social e
calidade de vida.

• Valores emerxentes: tempo libre, servizo
aos demais, ecoloxismo, solidariedade.
análise do contorno

análise interna
y Bos indicadores de esperanza de vida e baixa mortalidade infantil.

y Desenvolvemento tecnolóxico na área de saúde.

Incidencia positiva dos valores familiares na área de saúde.

y Novos valores asociados á saúde e ao coidado do corpo.

y Melloras na seguridade vial derivadas da rede de autovías e autopistas.
y Altas taxas de escolaridade primaria e secundaria.
y Importancia dos valores familiares coma capital social.
y Confianza nas institucións públicas galegas.

y Nova lexislación sobre violencia de xénero e novas tecnoloxías para o
OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

y Baixa criminalidade, baixa delincuencia xuvenil e alta eficacia policial

seu control. Auxe do movemento feminista.

y Implantación do permiso de conducir por puntos. Novas tecnoloxías en
transporte público (AVE).

y Novas tecnoloxías da información no campo educativo e espazo
europeo de educación superior.

y Forte sentimento de identidade e pertenza a Galicia.

y Tempo libre, servizo aos demais, ecoloxismo e solidariedade como
valores emerxentes.

y Inmigración.
y Estilos de vida pouco saudables.

y Consecuencias sanitarias do envellecemento da poboación.

y Escaseza de recursos hospitalarios.

y Custos elevados e reducións orzamentarias na área de saúde e sistema
sanitario.

y Inseguridade vial. Taxas altas en infracións de tráfico.
y Baixas porcentaxes de poboación con estudos medios ou superiores.
Baixa taxa de escolaridade universitaria.

y Cultura da desconfianza e baixos índices de asociacionismo e

y Emerxencia do crime organizado. Terrorismo.
AMEAZAS

DEBILIDADES

y Violencia de xénero.

y Incremento das persoas soas pola dinámica demográfica.
y Incremento de poboación vulnerable. Exclusión social.
y Debilitamento de estado do benestar.

voluntariado.

y Desinterese pola política.
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3.3.
Desenvolvemento económico
Coa desaparición da política de cambios e a

aqueles aspectos relacionados coa mellora nas

menor capacidade das respectivas economías

infraestruturas, a potenciación de sectores de

nacionais de recorrer ao gasto público para

crecemento, a permanente reestruturación do

resolver problemas locais, as variables reais

tecido productivo existente, a promoción da

coma a produtividade dos factores, o VEB por

innovación tecnolóxica e a difusión de

traballador, o esforzo en I+D e os investimen-

tecnoloxía nas pequenas e medianas empre-

tos en capital humano adquirirán unha maior

sas, á marxe das necesarias melloras en capi-

relevancia ao seren as que determinarán as

tal humano e dun maior nivel na cultura em-

marxes de competitividade. Débese asumir,

presarial.
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3. Análises sectoriais

con todas as súas consecuencias, que nun espazo económico definido por un alto nivel de

A evolución recente

integración, como é a Unión Europea, os fac-

A economía da provincia de Pontevedra non

tores reais asumen un lugar preferencial.

foi allea ao forte proceso de expansión expe-

Na economía da provincia de Ponte-

rimentado pola economía española nos anos

vedra adquirirán unha maior importancia

90. O PIB da provincia a prezos correntes
creceu entre 1995 e 2002 un 55,6%, co que se
sitúa por enriba das taxas de crecemento do

25

resto das provincias galegas: A Coruña
20,8

(53,1%), Lugo (33,4%) e Ourense (50,0%).

19,4

20

Se tomamos como referencia o VEB

17,6

apb

PIB per capita (miles de euros)

15

14,6

(a prezos brutos por ramas de actividade),

o VEB da provincia de Pontevedra experimen-

13,4

13,2
12,4

tou un crecemento do 52,7% durante o perío-

10,4

do 1995-2002, subida que é superior en 12

10

puntos porcentuais ao crecemento do VEB do
conxunto da economía galega durante o
5

mesmo período (48%).
Por ramas de actividade sobresae o
forte crecemento que experimentou o VEB do

Fonte: INE, 2004

Valladolid

Pontevedra

Guipúscoa

A Coruña

Cádiz

Badaxoz

Barcelona

Cadro 3.19.
Comparación provincial do
PIB per capita.

Alacante

0

sector da construción, ao crecer un 70,5% no
período 1995-2002, o que supón 18 puntos
porcentuais por enriba do conxunto da eco-
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3.3. Desenvolvemento económico

nomía da provincia de Pontevedra e que pon
de manifesto o forte auxe que experimentou
o sector da construción na fase alcista do longo
ciclo económico que se inicia en 1994. En canto ao sector da industria, amosa unha forte expansión que se sitúa nun 44% durante o período 1995-2002. Este crecemento ten a súa
orixe no forte dinamismo do sector da automoción, a industria de transformación do

Nivel de renda

Fonte: IGE, 2004

cho.

RENDA FAMILIAR BRUTA DISPONIBLE

Fonte: IGE, 2004

metal, a construción naval e química, e cau-

RENDEMENTO MEDIO DECLARADO NO IRPF

(miles de euros)

máis de 6
entre 5 e 6
entre 4 e 5
menos de 4

[15]
[21]
[12]
[14]

En canto á renda dispoñible bruta per cápita
mostra unha evolución favorable ao longo do
período 1995-2001, que lle permite reducir distancias respecto á do conxunto de España en
1,53 puntos porcentuais e 3,2 puntos respecto
á de Galicia.
Se tomamos como referencia as
rendas medias declaradas facendo uso da
recadación do IRPF, obtense de novo unha
forte diferenciación entre os municipios do
eixe Vigo-Pontevedra, coas súas respectivas

rior.
Emprego, paro e niveis de actividade

(miles de euros)

máis de 12
entre 11 e 12
entre 10 e 11
menos de 10

[15]
[6]
[13]
[26]

No relativo á evolución recente do emprego
na provincia de Pontevedra, entre 1995 e 2002

durante o ciclo económico 1994-2002. Todos

constátase un forte crecemento do número de

os sectores, coa excepción do sector primario

postos de traballo que pasan de 311.200 a

(agricultura, gandería e pesca) incrementan a

349.200, o que representa un incremento do

súa participación no número total de postos

12,2 % nos últimos oito anos, e que se sitúa

de traballo existentes en Galicia. Neste senti-

claramente por enriba do incremento de

do destaca de novo o sector da construción,

Galicia ( 5,7 %).

que pasa de representar o 29,0% (1995) ao

Esta evolución está en sintonía cos

31,5% no ano 2002. Pola súa parte, o sector

niveis de actividade que experimentan os sec-

industrial, que inclúe o sector industrial pro-

tores produtivos na provincia de Pontevedra

piamente dito, o sector enerxético e a cons-
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Cadro 3.20.
Distribución municipal da
renda familiar e o
rendemento declarado.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

áreas de influencia, e os municipios do inte-

Deza
Caldas

Tabeirós–Terra
de Montes

O Salnés
Pontevedra

Vigo

O Baixo Miño

A Paradanta
O Condado

PARO REXISTRADO
POR COMARCAS
(% de parados en 2003)

máis do 9,5 %
entre o 9 e o 9,5 %
entre o 7 e o 9 %
menos do 7 %

[2]
[2]
[4]
[12]

Fonte: IGE 2004

Cadro 3.21.
Distribución municipal do
paro rexistrado e a súa
taxa de variación.

Fonte: Servizo Galego de Colocación

O Morrazo

TAXA DE VARIACIÓN POR MUNICIPIO
DO PARO REXISTRADO
(entre 1999 e 2003)

Aumento significativo: de 10 a 30
Aumento moderado: de 0 a 10
Diminución moderada: de -10 a 0
Diminución significativa: de 0 a -10

[17]
[13]
[17]
[15]

trución, experimenta un notable incremento

A distribución do paro na provincia

ao pasar de representar o 33,9% do emprego

está profundamente vinculada aos niveis de

total do sector en Galicia ao 35,5%. Só o sec-

actividade económica. As zonas costeiras, es-

tor primario reduce a súa participación en 2,2

pecialmente as áreas metropolitanas de Vigo

puntos porcentuais ao pasar a súa participa-

e Pontevedra, son as que presentan maiores

ción do 6,3% (1995) ao 4,1% (2002).

niveis de desemprego, tanto expresado en ter-

Segundo os datos da Enquisa de Po-
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3. Análises sectoriais

mos absolutos coma relativos.

boación Activa (EPA) correspondente ao
mes de xuño de 2004, a taxa de paro na pro-

Sector exterior

vincia de Pontevedra sitúase por enriba da do

A economía da provincia amosa ao longo dos

conxunto da Comunidade Autónoma e da de

últimos anos unha crecente actividade expor-

España. Se en lugar de empregar os datos da

tadora. Se a comezos dos anos 90 o valor total

EPA, nos remitimos ao número de persoas ins-

das exportacións alcanza os 925 millóns de

critas nas oficinas do INEM (51.411 persoas)

euros, durante o ano 2003 as exportacións

a taxa de desemprego redúcese ao 11,6%.

totais alcanzaron 6.567 millóns de euros, o que

O paro rexistrado na provincia de Pon-

representa un incremento do 610%.

tevedra nos últimos anos, e sobre todo desde

O crecemento das exportacións foi

o comezo da fase alcista do ciclo económico

constante desde 1990 ata 2002, reducíndose

en 1994, presenta as seguintes características:

lixeiramente en 2003, que presenta unha caí-

1. Forte concentración na área metropolitana

da do 2,8% en taxa interanual. No seu con-

de Vigo; 2. Persistencia dunha alta taxa de paro

xunto, os intercambios comerciais co exterior

desde comezos dos anos 80, malia o forte

incrementáronse de modo permanente, afec-

crecemento do emprego desde 1996 e 3. Alta

tando a súa expansión tanto ás importacións

presenza do paro de longa duración.

coma ás exportacións, unha mostra da crecen-
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3.3. Desenvolvemento económico

te integración da economía da provincia co

gos de competitividade, obténdose así unha

exterior, especialmente coas economías da

primeira imaxe de competitividade reforzada

Unión Europea, cara a onde se dirixen

nestes sectores.
Sectores importantes nos que a evo-

maioritariamente as exportacións e de onde
proceden as importacións.

lución da vantaxe comparativa segue un sen-

Un dato relevante a ter en conta no ám-

tido descendente son: os do sector de trans-

bito das relacións comerciais co exterior é o

porte á marxe da automoción (a construción

que afecta á especialización e ás vantaxes com-

naval basicamente), química, coiro e calzado,

parativas. Os compoñentes principais das

confección, metalurxia, madeira, extracción de

exportacións da provincia son o sector de

minerais e agricultura. O caso da construción

automoción e o de peixes, mariscos e crustáceos. As exportacións do sector de automoción sitúanse por enriba do 60% das exportacións totais da provincia de Pontevedra, o que

982

2001

6.520
5.538
536

2000

5.608
5.072

representa, por unha parte, un enorme poten-172

cial do sector de automoción, pero, por outra,

1999

3.874
4.046

tradúcese nunha dependencia da capacidade
exportadora dun sector que é un expoñente
de sobrecapacidade a nivel mundial e dunha

-486

1998

3.472
3.958
-304

1997

2.947
3.252

forte competencia. Estas dúas características
-70

1996

2.666
2.736

no relativo ao saldo comercial da provincia,
senón tamén no ámbito da produción e o nivel de emprego.

27
2.189
-100

1994
-179

1993

continuación a industria alimentaria, incluídas

-364

1992

995
1.359
-294

1991

907
1.202

as conservas, que alcanza practicamente o 5%
das nosas exportacións totais. Outros secto-

1.542
1.720

pesca, con porcentaxes tamén elevadas de
máis do 7% e, moi de preto, a confección. A

1.957
2.057

Ao sector da automoción, en canto a
importancia no comercio exterior, séguenlle a

2.216

1995

-169

1990

924
1.093

res tamén importantes son a fabricación de

-231

1989

755

produtos minerais non metálicos, a agricultura, metalurxia, extracción de minerais, quími-

986
-132

1988

617
748

ca, madeira e outras.
É importante sinalar que varias delas

-2.000

0

(como a automoción, alimentación, pesca e
Importacións

produtos minerais non metálicos) encóntranse tamén entre as que ascenden nos seus ran-
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2.000

4.000

6.000

millóns de euros
Exportacións

Saldo

Cadro 3.22.
Evolución das
importacións e
exportacións na
provincia de
Pontevedra.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

xeran unha situación de dependencia no só

exportacións galegas a Portugal, se incrementaba desde o 3% ao 20% no transcurso de
pouco máis dunha década.
3.3.1. Mesa de expertos
Un aspecto recorrente, coma noutras mesas, é
o da cooperación entre as administracións. En
concreto abordouse a necesidade de planificación e ordenación a escala provincial, e a
necesidade de dispor de información
estatística e cartográfica de calidade para a
toma de decisións. O ámbito comarcal consiMesa de expertos de
desenvolvemento
económico.

naval é un caso ben coñecido de oscilacións

dérase así mesmo un espazo adecuado para a

amplas polos períodos de maduración dos pe-

planificación supramunicipal.

didos.
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8%, ao tempo que a importancia relativa das
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3. Análises sectoriais

As necesarias políticas de equilibrio teO peso do comercio intra-industrial no

rritorial, unha vocación natural no cometido

sector exterior de Galicia incrementouse des-

da Deputación, deben complementarse con ac-

de un 10% do total a principios dos anos

cións de apoio aos centros económicos. In-

oitenta ata un 50% na segunda metade dos no-

fraestruturas de comunicación e equipamen-

venta, aínda que esta porcentaxe é aínda me-

tos de calidade en solo industrial identifícanse

nor que a dos países máis desenvolvidos ou

como factores limitantes do crecemento eco-

incluso que a do promedio de España (75%).

nómico, e especialmente no interior da pro-

A maior parte do comercio intra-industrial

vincia.

concéntrase nos sectores da automoción e a

A deslocalización empresarial consi-

pesca e, en xeral, tende a estar diferenciado

dérase como unha ameaza para a economía

verticalmente nas gamas de menor calidade (a

provincial. O necesario aumento da competi-

pesca é unha excepción a este respecto), aín-

tividade presenta o contratempo dunha baixa

da que a evolución dos últimos anos mostra

demanda en investigación, desenvolvemento

un incremento das exportacións de artigos de

e innovación. Tamén se identifican problemas

gama media e alta moi superior ás baixas. En

de formación como a dispersión da oferta for-

xeral, o comercio intra-industrial recolleu unha

mativa e a escaseza de técnicos de emprego.

parte moi importante dos efectos de creación

Considérase imprescindible potenciar

de comercio derivados da nosa integración na

a eurorrexión, traballando de forma coordina-

UE. Feito este que tivo una importancia deci-

da entre as administracións e favorecendo a

siva para o desenvolvemento dos intercambios

cooperación empresarial. A lentitude no pro-

comerciais con Portugal. A partir da incorpo-

ceso de consolidación da eurorrexión fai per-

ración á UE o peso relativo das nosas impor-

der posicións competitivas, especialmente

tacións de Portugal incrementouse do 1% ao

fronte a Oporto.
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ALACANTE

BADAXOZ

PIB
INC

EXP

PAR

EXP

INC

VEB

EXP

PAR

VEB

EXP

PAR

REN

ACT

REN

ACT

PIB

INC

VEB

PAR

REN

CÁDIZ

PIB

INC

VEB

ACT

BARCELONA

PIB

REN

ACT

A CORUÑA

GUIPÚSCOA

PONTEVEDRA

VALLADOLID

PIB

PIB

PIB

PIB

4
INC

INC

VEB

VEB

INC

7

4

INC

VEB

VEB

6
EXP

PAR

EXP

PAR

PAR

3

8

6
ACT

REN

PIB: Produto Interior Bruto per
cápita. Fonte: INE
VEB: Valor Engadido Bruto a prezos
básicos (prezos correntes) no
ano 2002. Fonte: INE

ACT

REN

EXP

PAR

7
ACT

REN

ACT

EXP: Volume de exportacións en
millóns de euros no ano 2003.
Fonte: ICEX
REN: Renda dispoñible bruta en
miles de euros no ano 2002.
Fonte: IGE

EXP

ACT: Taxa actividade no ano 2003
segundo a EPA. Fonte: INE
PAR: Taxa de paro no ano 2003
segundo a EPA. Fonte: INE

REN

INC: Crecemento no paro
rexistrado entre os anos
1997 e 2002. Fonte: INE

3.3.2. Análise de indicadores

ticas obriga a centrarse no desemprego e a ren-

En canto ao ranking provincial, os indicado-

da. O único indicador que presenta un des-

res económicos utilizados sitúan a provincia,

equilibrio significativo é a taxa de variación

cun valor de 6, nunha posición por enriba da

1999-2003, cun índice de Gini de 0,26. A ex-

Cadro 3.23.
Posición comparada de
Pontevedra respecto aos
indicadores económicos.

maioría das provincias. Con todo, esta situación global presenta un claro desequilibrio,

100
90

á mala situación derivada dos indicadores de
taxa de paro (3), evolución do paro rexistrado
(4) e PIB per cápita (4). As mellores situacións

80
70
60
50
40
30
20
10
0

relativas débense ao comportamento dos in-

0

(7), renda dispoñible (7) e taxa de actividade

de referencia a excepción de Alacante. Tamén
destaca nos gráficos o perfil equilibrado que
ofrece Guipúscoa.
Polo que respecta á distribución municipal dos indicadores a natureza das estadís-
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% de municipios

(6). O desequilibrio que producen os datos do
desemprego obsérvase en todas as provincias

10 20

30

40

50 60

70

80 90 100

% de renda familiar bruta disponible

dicadores de volume de exportacións (8), VEB
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% de variación da taxa de desemprego 1999- 2003

Cadro 3.24.
Concentración municipal
da renda familiar e a
variación da taxa de
desemprego.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

vincias de referencia. Este desequilibrio débese

% de municipios

como se observa nos gráficos radiais das pro-

presión desta desigualdade territorial recóllese
nunha moderada curva de Lorenz na que se
ve que o 50 % dos desempregados se concentran no 30 % dos concellos. Os datos de paro
rexistrado por comarcas tamén ofrecen índices de Gini que expresan una distribución
equilibrada coma o paro rexistrado en homes
(0,05), en mulleres (0,03) ou en menores de
25 anos (0,07). En canto aos sectores só ofrece datos significativos o paro rexistrado no sector primario (índice de Gini 0,31).
Por último, os indicadores de renda e
rendemento ofrecen perfís territorialmente
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equilibrados, con índices de Gini que non superan o valor de 0,15.
3.3.3. Diagnóstico sectorial
O desenvolvemento económico está estreitamente vencellado á actividade empresarial,
polo que o diagnóstico destes dous ámbitos
sectoriais se aborda conxuntamente no punto
seguinte.
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3.4.
Análise empresarial
Unha análise retrospectiva da evolución eco-

to polo maior grao de apertura aos mercados

nómica da provincia de Pontevedra e das súas

exteriores coma polo cambio tecnolóxico,

áreas máis dinámicas nos últimos 20 anos per-

centrouse no caso da provincia de Ponteve-

mite afirmar que estamos ante un exemplo de

dra, sobre todo, no sector naval e a súa indus-

recuperación e dinamismo pouco usual. Nun

tria auxiliar e no sector da transformación do

reducido espazo de tempo a economía da pro-

metal. Esta crise dos anos 80 denomínase

vincia de Pontevedra pasaría dunha situación

“crise do metal”, “crise dos maduros”, ou

de grave crise social e económica a outra na

“crise costeira”, por centrarse sobre todo en

que, aínda sen superar todos os desequilibrios

cidades portuarias cunha forte presenza da in-

existentes, se entraría nunha fase de forte cre-

dustria transformadora, como o eran Glasgow,

cemento económico nada usual pola súa du-

Bremen, Génova, Bilbao, Vigo, Hamburgo ou

ración.

Goteborg.
A crise dos anos 80, que afectou so-

No que respecta á economía da pro-

bre todo aos sectores clásicos ou maduros, e

vincia de Pontevedra, unha parte importante

que no caso de España se viu potenciada tan-

do seu tecido industrial caracterizábase entón
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pola súa escasa produtividade, o seu exiguo
tamaño empresarial, a escasa presenza nos
mercados exteriores e a súa reducida tendenDeza
Caldas

cia á innovación tanto de produtos coma de
procesos. Un dos aspectos máis destacados

Tabeirós–Terra
de Montes

da evolución económica dos anos 90 é a enorO Salnés

me capacidade de recuperación que manifies-

Pontevedra

ta esa mesma área económica, tan profundamente afectada pola reconversión dos anos 80.

O Morrazo

Vigo

A Paradanta
O Condado

Se a crise económica afectou daquela sobre
todo ao sector naval e á industria de transfor-

Fonte: IGE, 2002

mación do metal, serían de novo os mesmos

Cadro 3.25.
Distribución comarcal do
número de empresas do
sector industrial
manufactureiro.

O Baixo Miño

sectores afectados pola reconversión nos 80,
xunto co sector da automoción, os protago-

NÚMERO DE EMPRESAS
(Sector industrial manufactureiro)

máis de 600
entre 300 e 600
entre 200 e 300
menos de 200

[2]
[2]
[4]
[2]

nistas do crecemento e a expansión nos anos
90. E son estes sectores, sobre todo o sector
da automoción, e o que baixo a denomina-
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ción de «outras industrias» agrupa os
subsectores de maquinaria, química,
carpintaría metálica, os que contabilizan as

Deza

maiores taxas de crecemento económico du-

Caldas

Tabeirós–Terra
de Montes

rante a década dos anos 90.
O Salnés

Estes tres sectores, cunha presenza no

Pontevedra

VEB do sector privado da provincia de Pontevedra que se incrementou de modo substan-

O Morrazo

cial nos anos 90, non só foi protagonista dun
Vigo

forte crecemento e de cambio estrutural, senón

A Paradanta
O Condado

senza nos mercados exteriores.
Automoción
O sector da automoción constitúe na actuali-

Fonte: Ardán, 2004

que tamén contribuíron a unha crecente preO Baixo Miño

FACTURACIÓN DA INDUSTRIA MANUFACTUREIRA
(millóns de euros)

máis de 350
entre 250 e 350
entre 150 e 250
menos de 150

[1]
[3]
[2]
[4]

dade un dos sectores clave da economía de

Cadro 3.26.
Distribución comarcal da
facturación da industria
manufactureira.

Galicia e da provincia de Pontevedra, tanto no
que se refire á produción coma ao nivel de

da inicialmente por 38 industrias, as empresas

emprego. Un factor clave no desenvolvemen-

do Clúster incrementaron a súa facturación pa-

to deste sector foi a creación do Clúster de

sando de 691,2 millóns de euros (1997) ao ni-

Automoción de Galicia no ano 1997, integra-

vel alcanzado no ano 2002, o que representa

do nos seus comezos por 38 industrias, e que

un incremento do 154,1%.
O desenvolvemento das empresas vin-

O sector da automoción en Galicia,

culadas á produción de compoñentes para o

cun volume de facturación no ano 2003 de

sector da automoción durante os últimos anos

7.143 millóns de euros, e no que englobamos

en Vigo e a súa área presenta as seguintes ca-

o grupo PSA e as empresas do Clúster de

racterísticas: a) forte expansión da produción

CEAGA, representa aproximadamente o 20%

e o emprego; b) maior presenza de factores

del PIB da Comunidade Autónoma. Ao

cualitativos no desenvolvemento do sector; c)

mesmo tempo, xera o 12,6% do emprego to-

crecente tendencia á innovación; d) maior pre-

tal na industria de Galicia, correspondendo

senza nos mercados exteriores e e) maior peso

10.916 empregos á factoría do grupo PSA en

de elementos de carácter endóxeno.

Vigo (1998), e 11.200 ás empresas agrupadas
en CEAGA.

A creación de emprego por parte das
empresas de CEAGA elevará o nivel de

A facturación das empresas de

emprego ao finalizar o ano 2004 a 12.409

CEAGA no ano 2002 acadou a cifra de 1.756

empregados, un 10,8% máis no ano anterior e

millóns de euros, o que representa un incre-

un incremento de 6.517 empregos máis en

mento do 27% sobre a facturación do ano an-

1997, ano da creación de CEAGA, o que re-

terior. Desde a súa creación, en 1997, integra-

presenta unha subida do 110,6%. Este incre-
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no ano 2004 agrupa a un total de 58.

cunha produción próxima aos 24,5 millones

niveis de produción das empresas xa instala-

de euros (1998), o que converte a área de Pon-

das, así como a incorporación de industrias e

tevedra no primeiro exportador de conservas

a apertura ou ampliación de grandes empre-

de mariscos e moluscos de toda España, cunha

sas coma Faurecia, Bentelery e Denso.

exportación de 17.140 millóns de pesetas
(1998), o que representa o 50% da exporta-

Sector naval

ción española de conservas de mariscos.

A industria naval, malia representar o 2,06%

A evolución da produción na provin-

do VEB do sector privado da provincia de

cia de Pontevedra durante os dous últimos

Pontevedra, ocupa un lugar destacado pola

anos experimenta unha tendencia favorable.

forte incidencia que teñen sobre a industria do

Así, durante 1997 a produción expresada en

metal, transformación, caucho e química, sec-

termos de valor apenas se modifica respecto

tores que xunto co do automóbil representa o

ao ano anterior (215,7 millones de euros),

22,56% do VEB provincial.

mentres que se se expresa en volume (Tm)

En Pontevedra operan un total de dez

apréciase un descenso respecto ao ano ante-

astaleiros, entre os que figuran os pequenos e

rior (-6,4%), situándose en 67.346 Tm. Por

medianos astaleiros e abranguen unha ampla

outra parte, e respecto ao valor engadido do

diversidade de tipos de construcións. Os últi-

sector na provincia de Pontevedra, obsérvase

mos cinco anos foron dunha forte actividade

que malia que durante o período 1994-1997 a

produtiva nos astaleiros da provincia.

produción expresada en volume no ámbito

Os niveis de actividade amosan unha
tendencia crecente desde a metade da década

II. DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO

mento do emprego ten a súa orixe nos maiores

4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

3. Análises sectoriais

provincial se reduce en - 4,5%, en termos de
valor, pola contra, increméntase en + 7,8%.

dos anos 90, un fenómeno non moi habitual
nun sector que polas súas propias caracterís-

Granito

ticas sempre está acompañado de fortes osci-

Se tomamos como referencia os datos de

lacións tanto na carteira de pedidos coma nas

Ardán (2003), o sector da pedra traballada na

entregas. As empresas do clúster do sector

provincia de Pontevedra configúrase como o

naval de Galicia (ACLUNAGA) situadas na

máis importante de Galicia. O sector experi-

provincia de Pontevedra, mostran unha cre-

menta desde a metade dos anos 90 unha cons-

cente actividade, que no seu conxunto pasan

tante expansión da produción. As 29 empre-

de 300,6 millóns de euros de facturación en

sas, cun nivel de facturación inferior a 3 millóns

1996, dos cales 208,2 corresponden aos

de euros, representan o 14,7% da facturación

astaleiros, a 541,7 millóns de euros, dos cales

total do sector, o que permite afirmar que se

406,1 millóns foi a facturación dos astaleiros.

trata dun sector atomizado en canto ao número de empresas, pero cunha produción moi

Sector conserveiro

concentrada nos segmentos de maior nivel de

O sector conserveiro da provincia goza dun

facturación. Esta concentración tamén ten

gran prestixio e tradición. En Pontevedra ope-

unha dimensión xeográfica, ao estar os gran-

ran un total de 13 empresas conserveiras,

des centros de produción (O Porriño, Tui, Sal-
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ceda de Caselas e Meis) situados no sur da
provincia de Pontevedra.
Malia o forte incremento das exporta-

Deza

cións, tanto expresadas en termos de valor

Caldas

coma en volume (Tm.), o comercio exterior

Tabeirós–Terra
de Montes

O Salnés

do sector na provincia de Pontevedra mani-

Pontevedra

festa grandes debilidades. Aínda cos esforzos
levados a cabo tanto no que se refire ao incre-

O Morrazo

mento da exportación de granito elaborado, a
Vigo

mellora na calidade e, sobre todo, na innova-

A Paradanta
O Condado

cados exteriores debe ser analizada co máximo rigor. As ameazas de novos produtores,
como é o caso de China, nos mercados exte-

Fonte: Ardán, 2004

ción tecnolóxica, a recente evolución nos merO Baixo Miño

FACTURACIÓN DA CONSTRUCIÓN
(millóns de euros)

máis de 30
entre 15 e 30
entre 5 e 15
menos de 5

riores son cada vez máis evidentes. O ano 2001
marcou un punto de inflexión no mercado in-

[2]
[3]
[3]
[2]

Cadro 3.27.
Distribución comarcal da
facturación do sector da
construción.

ternacional do granito no relativo ás exportacións galegas. Nos últimos anos as exporta-

rexistrouse un forte descenso na licitación de

cións de granito elaborado experimentaron un

obra pública na provincia de Pontevedra res-

continuo crecemento e, desde entón, a tenden-

pecto ao ano 2002, ao pasar de 507,9 a 332,8

cia invertiuse.

millóns de euros no ano 2002 (-34,5%), o que

total licitada polas administracións na provin-

Ao igual que noutras comunidades autóno-

cia da Coruña, provincia na que se investiu

mas, o sector da vivenda e a construción ex-

no ano 2003 un total de 769,6 millóns de euros.

perimentou un forte auxe desde mediados dos

Segundo a Enquisa de Poboación Ac-

anos 90, evolución á que non foi allea a pro-

tiva o sector da construción xerou 49.200

vincia de Pontevedra.

postos de traballo no ano 2003, dos 415.400

O importe total licitado polas diferen-

existentes na provincia, o que representa un

tes administracións públicas na provincia de

11,84% das persoas ocupadas e un 34,31% do

Pontevedra elevouse durante o ano 2003 a

volume total de emprego producido polo sec-

332,8 millóns de euros, o que representa un

tor en Galicia.

21,9% do volume total licitado en toda a

O forte incremento no consumo de ce-

Comunidade Autónoma, e dos cales 134,4

mento na provincia nos últimos años é conse-

millóns corresponden á licitación en edifica-

cuencia dos altos niveis de actividade no ám-

ción (que inclúe vivenda, equipamento social,

bito da obra pública, por unha parte, e da ex-

restauración de edificios e reparacións), e 198,4

pansión na construción de vivendas por outra.

millóns de euros a obra civil (transportes, ur-

No período 1992-2003 o consumo de cemen-

banización e obras hidráulicas). No ano 2003

to na provincia de Pontevedra amosa un cons-
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representa menos da metade da obra pública
Construción

nificación urbanística. Esta coordinación non
so debería enfocarse cara ás necesidades
actuais, senón que se considerou necesario
crear reservas de solo empresarial, planificado aínda que non executado.
Outro ámbito de coordinación que se
resaltou é o dos plans estratéxicos e plans directores sectoriais, instrumentos que deberían ter unha orientación máis operativa. Así
mesmo, comentouse a necesidade de coordinación das tres autoridades portuarias da provincia. Tamén se identificou o baixo nivel de
Mesa de traballo de
análise empresarial.

tante crecemento á alza, cun incremento do

cooperación empresarial como un factor

53,1%.

limitante da competitividade da provincia. A
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ausencia de canles adecuadas, falta de infor3.4.1. Mesa de expertos

mación e a estrutura atomizada do tecido em-

Malia o recoñecemento da importancia fun-

presarial apuntáronse como causas desta es-

damental dos sectores industrial e a constru-

casa cooperación. Por último, incidiuse na ne-

ción, considerouse necesario prestar unha es-

cesidade de afondar no desenvolvemento da

pecial atención ao sector servizos e, en espe-

eurorrexión.

cial, ao comercio.
3.4.2. Análise de indicadores

Incidiuse na falta de solo industrial e

ÍNDICE COMERCIAL MAIORISTA
máis de 30
[15]
entre 10 e 30
[17]
entre 5 e 10
[10]
menos de 5
[20]

Na análise comparativa dos indicadores de

Anuario Económico de España. La Caixa, 2003

Cadro 3.28.
Distribución municipal dos
índices comerciais
maiorista e polo miúdo.

Anuario Económico de España. La Caixa, 2003

a necesidade de coordinación entre as admi-

ÍNDICE COMERCIAL POLO MIÚDO
máis de 30
[12]
entre 10 e 30
[16]
entre 5 e 10
[14]
menos de 5
[20]
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ALACANTE

BADAXOZ

BARCELONA

CÁDIZ

EMP

EMP

EMP

EMP

ACT

SOC

ACT

SOC

ACT

SOC

ACT

SOC

IND

ECO

IND

ECO

IND

ECO

IND

ECO

COM

COM

COM

COM

A CORUÑA

GUIPÚSCOA

PONTEVEDRA

VALLADOLID

EMP

EMP

EMP

EMP

7
SOC

ACT

SOC

ACT

ACT

7

7

SOC

ACT

SOC

ECO

IND

ECO

7
IND

ECO

IND

ECO

IND

7

6
7

EMP: Número de empresas existentes no
ano 2003. Fonte: DIRCE, INE
SOC: Sociedades constituídas durante o
ano 2003. Fonte: INE

COM

COM

COM

COM

ECO: Índice de actividade económica en función do
imposto de actividades económicas durante o
ano 2001. Fonte: La Caixa
COM: Índice actividade comercial en función do
imposto de actividades económicas durante o
ano 2001. Fonte: La Caixa

IND: Índice actividade industrial en función do
imposto de actividades económicas durante o
ano 2001. Fonte: La Caixa
ACT: Número de actividades industriais en función
do imposto de actividades económicas
durante o ano 2001. Fonte: La Caixa

desenvolvemento empresarial Pontevedra

túa na grande área metropolitana Vigo-Ponte-

acada unha boa posición no ranking provin-

vedra, Salnés e Deza. Aínda así, se relativiza-

cial (7). Ademais este perfil empresarial é equi-

mos o número de empresas con relación aos

librado, acadando todos os indicadores unha

habitantes o índice baixa ata situarse en 0,27,

Cadro 3.29.
Posición comparada de
Pontevedra respecto aos
indicadores de
desenvolvemento
empresarial.

posición semellante. Con todo, nas provincias
de referencia que se recollen nos gráficos
100
90

no mesmo rango de Guipúscoa e Cádiz.
Polo que atinxe á distibución territorial dos indicadores empresariais, presentan

80
70
60
50
40
30
20
10
0

manifestacións de clara concetración. Desta-

0

en especial as sociedades anónimas, cun índi-

ciedades de Responsabilidade Limitada, cunha
curva de Lorenz que ilustra a concentración
do 90 % destas sociedades no 40 % dos concellos (índice de Gini, 0,73). O mapa tamén
recolle a pauta de concentración, e que se si-
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% de municipios

ce de Gini de 0,85. Tamén significativa, aínda
que non tan marcada, a concentración de So-

10 20
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50 60
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80 90 100

% de índice comercial maiorista

ca a concentración do numero de empresas,
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
% de índice comercial polo miúdo

Cadro 3.30.
Concentración municipal
dos índices comerciais
maiorista e polo miúdo.
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debaixo de Barcelona, Alacante e A Coruña e

% de municipios

radiais a provincia de Pontevedra aparece por

sas provedoras de primeiras firmas automobilísticas a nivel mundial.
• Crecente importancia do desenvolvemento tecnolóxico e a innovación nas empresas do sector de compoñentes do automóFonte: Directorio de Empresas de Galicia, 2002

bil.
• Incremento significativo do tamaño das
empresas no sector de compoñentes do
automóbil.

% de municipios

NÚMERO DE SOCIEDADES
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
máis de 300
[13]
entre 150 e 300
[11]
entre 50 e 150
[17]
menos de 50
[21]

Cadro 3.31.
Distribución e
concentración municipal
do número de Sociedades
de Responsabilidade
Limitada.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

• Crecente esforzo en I+D do sector vinculado á industria farmacéutica.
• Efectos positivos derivados da política de
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innovación imposta polas empresas líderes do sector da automoción e as industrias de compoñentes.
• Evolución positiva do subsector do granito, sobre o que se poden sentar as bases
dunha industria de maquinaria orientada a
esta actividade.

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
% de sociedades de responsabilidade limitada

• Expansión das actividades vinculadas á
edición e artes gráficas, coa súa repercu-

o que non acontece coas sociedades anóni-

sión na revitalización da vida cultural.

mas que manteñen unha notable concentra-

• Existencia dun capital humano con refe-

ción independentemente da poboación (índi-

rentes na cultura do traballo e do esforzo

ce de Gini, 0,52). Tamén é elevada a concen-

como elemento característico do progreso

tración dos indicadores do sector comercial,

económico e social.

coma o índice comercial maiorista (0,77) e o
índice comercial polo miúdo (0,77).

• Vantaxes comparativas e absolutas en ámbitos significativos do sector turístico vinculados ao turismo rural, turismo azul,

3.4.3. Diagnóstico sectorial

termal e deportivo.

A continuación recóllese o diagnóstico DAFO,

• Aproveitar as vantaxes xeográficas deriva-

un diagnóstico que integra as conclusións da

das da ampliación do comercio ao perten-

mesa de traballo.

cer á eurorrexión Galicia - Norte de Portugal.

Fortalezas
• Forte expansión do sector da automoción
en mercados altamente competitivos. Crecente importancia das empresas de

Debilidades
• Excesivo peso de sectores maduros no sector industrial.

II. DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO

[71]

3.4. Análise empresarial

• Maior dinamismo derivado da mellora nas

• Reducido tamaño das empresas.

comunicacións, tanto na localización de

• Escaseza de industrias dos sectores de cre-

novas actividades económicas coma na op-

cemento (novos materiais, óptica, micro-

ción de centro de transporte modal.

electrónica, biomateriais, comunicacións)

• Crecente importancia de centros tecnoló-

• Baixo nivel de intermodalidade entre os di-

xicos (Centro Tecnolóxico de Automoción

ferentes modos de transporte.
• Escaseza de solo industrial.
• Escaso nivel de cooperación entre as empresas.
• Escaseza de capital humano altamente especializado.
• Escasa presenza dos servizos avanzados
orientados ás empresas e escasa receptividade e accesibilidade á innovación.
• Deficientes comunicacións entre as comarcas con alta concentración industrial e as
zonas residenciais.
• Urbanismo con escaso atractivo nas zonas
con alta concentración de centros de produción susceptibles de atraer capital humano de alto nivel de cualificación.
• Escaso atractivo para os investimentos estranxeiros.

de Galicia, Cefopesca, Centro Tecnolóxico
do Granito).
• Maior vinculación entre as empresas e os
centros de investigación.
• Maior atención a unha formación profesional atendendo a postulados que demostraron o seu éxito en países da UE. (Francia, Alemaña, Irlanda, Finlandia,...).
• Posibilidade de converterse en referente
importante da Eurorrexión.
• Maior atractivo ao investimento estranxeiro directo como consecuencia da mellora
das comunicacións entre a Eurorrexión e
o resto da península.
• Ampliación do comercio e o asentamento
de novas actividades produtivas como consecuencia do mercado único.
• Amplas posibilidades da industria do sec-

• Non se transmite a imaxe dunha área di-

tor agro-mar-alimentario e da transforma-

námica inmersa nun proceso de crecemen-

ción de produtos do mar, como consecuen-

to e desenvolvemento. Escaso nivel de in-

cia da previsible expansión da demanda

formación cara aos axentes socioeconómi-

mundial de produtos do sector.

cos no exterior.
• Fortes desigualdades de diversa índole entre a zona costeira e o interior.
• Inexistente política turística con referentes
claros cara a un turismo de calidade.
• Escasa colaboración entre as diferentes

• Fomento de novas redes de empresas con
amplos referentes na cooperación, como é
o caso do granito e da madeira.
• Posibilidades de maior expansión do sector agro-mar-alimentario e da acuicultura
pola ampliación da UE.

administracións en aspectos estratéxicos.
Ameazas
Oportunidades
• Fortes indicios do xurdimento de novas redes de empresas.
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• Excesiva dependencia dos sectores da
automoción, compoñentes do automóbil
e produtos da pesca, todos eles sometidos
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• Forte dependencia de mercados exteriores.

nacionais.

ticas estratéxicas.
• Perigo de deslocalización de centros de

• Incertidumes derivadas da ampliación da

produción como consecuencia da amplia-

UE. Aparición de competidores que con

ción da UE e da política de solo industrial

claras vantaxes comparativas compiten en

do norte de Portugal.

mercados externos.

• Crecente descompensación demográfica

• As economías dos novos países da UE

entre as áreas costeiras e o interior, que

manifestan un alto grao de competitivida-

podería frear no futuro as políticas orien-

de en produtos estrela das exportacións da

tadas a revitalizar as comarcas do interior.

provincia de Pontevedra.
• Posible redución do xa moi escaso investimento estranxeiro directo en beneficio
doutras economías da UE.

II. DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO

á forte competencia nos mercados inter-

4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

3. Análises sectoriais

• Recortes nos fondos estruturais da UE a
partir de 2007, malia seguir pertencendo a
unha rexión obxectivo 1.
• Os sectores industriais con maior peso
amosan un forte desarraigo dos centros de
Cadro 3.32.
DAFO de síntese de Análise
empresarial.

decisión, tanto no que afecta ao desenvolvemento de novos produtos coma ás polí-

análise do contorno

análise interna
y Forte expansión do sector da automoción en mercados altamente

y Fortes indicios do xurdimento de novas redes de empresas con peso

FORTALEZAS

y Crecente esforzo en I+D do sector vinculado á industria farmacéutica.
y Evolución positiva do subsector do granito e expansión das actividades
vinculadas á edición e ás artes gráficas.

y Existencia dun capital humano con referentes na cultura do traballo e
do esforzo como elemento característico do progreso económico e
social.

específico na área. Expectativas concretas no caso dos sectores do
granito e da madeira.
OPORTUNIDADES

competitivos. Incremento do tamaño das empresas e crecente
importancia do desenvolvemento tecnolóxico e da innovación,

y Maior dinamismo derivado da mellora nas comunicacións na
eurorrexión e coa meseta, tanto no que atinxe á localización de novas
actividades económicas, coma á vocación como centro de transporte
modal.

y Crecente importancia de centros tecnolóxicos e maior vinculación
entre as empresas e os centros de investigación.

y Maior atención á formación profesional.

y Vantaxes xeográficas que se derivan da ampliación de comercio dentro

y Amplas posibilidades da industria do sector agro-mar-alimentario

da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.

como consecuencia da expansión da UE e incremento da demanda.

y Escaseza de solo industrial e de capital humano altamente especializado.

y Excesiva dependencia dos sectores da automoción, compoñentes do
automóbil e produtos da pesca, mercados de forte competencia
internacional.

y Excesivo peso de sectores maduros no sector industrial. Forte

y Baixo nivel de intermodalidade entre os diferentes modos de transporte.
Deficientes comunicacións entre as comarcas con alta concentración
industrial e as zonas residenciais.

y Escasa presenza de servizos avanzados orientados ás empresas e baixo
nivel de cooperación entre as empresas. Escasa receptividade e
accesibilidade á innovación.

y Urbanismo pouco atractivo e escasa colaboración entre as diferentes
administracións.

y Incertidumes derivadas da ampliación da UE, con novos países cun
AMEAZAS

DEBILIDADES

dependencia dos mercados exteriores.Reducido tamaño das empresas e
escaseza de industrias dos sectores de crecemento.

alto grao de competitividade. Posible redución do xa moi escaso
investimento estranxeiro directo en beneficio doutras economías da
UE.

y Sectores industriais de maior peso con forte desarraigo dos centros de
decisión. Perigo de deslocalización cara ao leste de Europa e norte de
Portugal.

y Recortes nos fondos estruturais da UE a partir de 2007, aínda que se
permaneza como rexión Obxectivo 1.

y Crecente descompensación demográfica.
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3.5.
Medio ambiente
O medio ambiente é un ámbito de xestión es-

caracterización abórdase mediante os requisi-

pecialmente transversal. Aspectos con forte in-

tos de potabilización contemplados no Plan

cidencia na calidade ambiental, coma a mobi-

Hidrolóxico Galicia-Costa de 2003. A mellor

lidade ou a ordenación territorial, abórdanse

calidade concéntrase nos ríos Ulla, Verdugo e

noutros bloques sectoriais. Aquí se recollen

Oitavén, que requiren tratamento físico sim-

aspectos da xestión ambiental en relación coas

ple e desinfección. Xa con necesidades de

augas, atmosfera, residuos e enclaves naturais.

tratamento químico pódense destacar algúns

Ao igual que nos outros apartados temáticos

treitos do curso medio do Umia, afluentes

recóllense as conclusións máis relevantes das

próximos ao río Gallo, tramos alto e baixo do

mesas de traballo e da análise de indicadores.

Lérez, desembocadura dos ríos Verdugo e

II. DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO
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Oitavén, a cunca do Miñor, o Tea e o alto
Augas

Louro. O tramo medio-baixo do Umia, dos

En liñas xerais a calidade das augas de Ponte-

afluentes que drenan en dirección norte na pe-

vedra é boa. Ante a ausencia dun sistema de

nínsula do Salnés e no curso baixo do Louro

indicadores sobre a calidade das augas, a súa

requiren tratamento físico e químico intensivo, afino e desinfección.
Dentro desta situación cómpre salientar o preocupante incremento da concentración de formas de nitróxeno, especialmente
de nitratos derivados fundamentalmente das
actividades gandeiras e agrícolas. En comarcas agrarias coma Baixo Miño, Salnés e Deza
estas achegas estanse traducindo na calidade
das aguas superficiais e subterráneas.
En canto á xestión, o abastecemento

Fonte: EIEL, 2004

presenta bo grao de servizo, malia casos pun-

Cadro 3.33.
Distribución municipal das
vivendas sen
abastecemento público.

tuais nalgunhas zonas costeiras nas que se
producen deficiencias no subministro duranVIVENDAS SEN ABASTECEMENTO PÚBLICO
(porcentaxe respecto ao total das vivendas)

máis do 2 %
entre o 1 e o 2 %
menos do 1 %
ningunha
sen datos

[2]
[1]
[5]
[54]
[2]

te as épocas de máxima afluencia turística por
insuficiente caudal nos abastecementos. Con
todo, é relevante que en zonas rurais e de poboación dispersa, o abastecemento se realiza

II. DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO
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con frecuencia a partir de pozos propios, non
estando conectados á rede municipal. En xeral
o estado das redes é deficitario ou anticuado,
producíndose porcentaxes significativas de
fugas nas canalizacións.
Con respecto ao saneamento, a carga
contaminante conectada á rede de sumidoiros
da provincia de Pontevedra está xerada pola
poboación de feito (49%), seguido da indus-

total a provincia de Pontevedra representa o
38,6% da carga contaminante de Galicia destacando fundamentalmente pola elevada por-

Fonte: EIEL, 2004

tria (42%) e a poboación estacional (8,9%). En
REDE PÚBLICA DE SUMIDOIROS
(porcentaxe de vivendas sen servizo público)

máis do 75 %
entre o 50 e o 75 %
entre o 25 e o 50 %
menos do 25 %
sen datos

centaxe que representan as actividades indus-

[14]
[14]
[18]
[16]
[2]

triais (42,0% en Pontevedra fronte ao 29,4 da
Coruña; 21,7% de Lugo e 20,1% de Ourense).
O novo Plan de Saneamento 20002015 para as cuncas de Galicia Costa propón
a construción das infraestruturas necesarias
para cumprir a lexislación comunitaria, e especialmente a Directiva 91/271. Neste sentido
propóñense como obxectivos primordiais: a
ampliación da cobertura das redes de sumi-

poboación, a agrupación óptima das conducións de vertidos e dotar a todos os núcleos
de máis de 100 habitantes de infraestruturas

Fonte: EIEL, 2004

doiros a todos os asentamentos e núcleos de
SERVIZO DE DEPURACIÓN
(porcentaxe de vivendas sen servizo de
depuración respecto ao total)

máis do 75 %
entre o 50 e o 75 %
entre o 25 e o 50 %
menos do 25 %
sen datos

de saneamento.

[18]
[17]
[13]
[14]
[2]

Cadro 3.34.
Distribución municipal da
rede pública de
sumidoiros e do servizo de
depuración.

densidade poboacional, situados sobre todo

sas e aceites, que son vertidas directamente

na costa, posúen estacións de depuración de

aos colectores urbanos sen tratamento previo.

augas residuais urbanas (EDAR) de recente

Así mesmo é frecuente o vertido ás redes de

creación. É frecuente, aínda así, que os

sumidoiros de residuos agropecuarios cun ele-

tratamentos levados a cabo sexan pouco

vado contido en materia orgánica, así como o

estritos, realizando nalgúns casos unicamente

mal uso dos sumidoiros por parte dos usua-

un pretratamento ou que a súa capacidade sexa

rios, arroxando neles residuos sólidos ou subs-

insuficiente para o volume de augas residuais

tancias perigosas.

xeradas. Isto vese agravado polas augas indus-

En canto á rede de sumidoiros, cóm-

triais cun alto contido en substancias coma gra-

pre destacar que está infradimensionada nal-
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Actualmente os núcleos con maior

purum e Hypnum cupressiforme, puxo de

ración entre augas residuais e pluviais, aumen-

manifesto que entre 1995 e 1997 a zona litoral

tando o volume total nos colectores e provo-

da provincia de Pontevedra e o golfo Ártabro

cando o rebordo en caso de fortes chuvias.

eran as zonas con maior polución atmosférica

Nas zonas rurais non adoitan estar conecta-

por metais pesados de Galicia, se ben os ni-

das á rede, polo que verten a pozos negros ou

veis se poden considerar baixos dentro do con-

fosas sépticas, sendo moi frecuente a evacua-

texto europeo. Por outra parte, Casares e Souto

ción sen ningún tipo de instalación de sanea-

(2003) sinalan que hai un incremento da con-

mento.

taminación atmosférica en Galicia, fundamenEn canto ao sector industrial, come-

talmente nos niveis de ácido nítrico e ozono,

zouse a tomar conciencia da necesidade de

así como na emisión de CO2 mentres que

depurar os efluentes con resultados positivos.

diminuíu a emisión de compostos do tipo dos

Non obstante, aínda se producen vertidos que

fluocarbonos.

achegan aos leitos de auga contaminantes químicos, microbiolóxicos e orgánicos.
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Respecto ao ruído, as fontes de emisións sonoras son principalmente as zonas
industriais, o tráfico e os locais de ocio noturno, situados maioritariamente en zonas resi-

Non existen suficientes datos que permitan

denciais e núcleos históricos, provocando as

realizar unha valoración exhaustiva da calida-

queixas dos veciños. A contaminación acústi-

de do aire, aínda que en xeral se pode consi-

ca é superior en zonas de maior aglomeración

derar aceptable excepto en zonas concretas.

urbana, acrecentándose durante a época esti-

O estudo realizado por Carballeira e colabo-

val nos municipios costeiros.
Segundo Peacram (Plataforma estatal

da calidade do aire os brións Scleropodium

de asociacións contra o ruído e as actividades

NIVEIS DE RUÍDO
(porcentaxe de vivendas con ruídos exteriores)

máis do 20 %
entre o 10 e o 20 %
entre o 5 e o 10 %
menos do 5 %

[18]
[15]
[12]
[17]

Fonte: Censo de Poboación e Vivenda. INE, 2001

radores (2003), utilizando como indicadores

Fonte: Censo de Poboación e Vivenda. INE, 2001

Cadro 3.35.
Distribución municipal das
vivendas afectadas por
ruídos e contaminación
atmosférica ou olores.

Atmosfera e ruído

NIVEIS DE CONTAMINACIÓN E OLORES
(porcentaxe de vivendas con contaminación exterior ou malos olores)

máis do 20 %
entre o 10 e o 20 %
entre o 5 e o 10 %
menos do 5 %

[8]
[18]
[11]
[25]
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molestas), entre un 20 e un 30% dos fogares

cios para estabilizarse no momento actual. Os

pontevedreses posúen niveis significativos de

sistemas de almacenamento urbano seguen a

ruídos exteriores. Un resultado similar ao pre-

ser os colectores; instaláronse puntos limpos

sentado por Espada e Rodríguez (2003) na

en 22 concellos da provincia para favorecer a

cidade de Vigo na que conclúen que se trata

reciclaxe, evitar os vertidos incontrolados e

dunha cidade cun “carácter especialmente rui-

separar os residuos perigosos.

doso”, con niveis nocturnos moi superiores

Na actualidade, a través de SOGAMA

aos recomendados para eses horarios que su-

instruméntanse as distintas opcións e o fluxo

peran amplamente os 55 dBA e focos de con-

de xestión. A xestión valorizada do residuo

taminación sonora moi elevados en fins de se-

iníciase coa recollida selectiva. Para iso utilí-

mana.

zanse as ecoplantas en funcionamento situaOutro aspecto relevante, e relaciona-

das no Rosal, O Porriño, Vigo, Ribadumia e

do cos residuos, son os solos contaminados.

Silleda. Na actualidade encóntranse en fase de

Ao longo da provincia encóntranse algúns

construción dúas miniplantas na Lama e A

vertedoiros e numerosos puntos de vertido

Cañiza, destinadas ao acopio local para satis-

incontrolados compostos na actualidade, so-

facer as necesidades de distribución poboa-

bre todo, por residuos de obras menores (es-

cional en disperso. De aí os RSU chegan ao

combros, envases de compostos perigosos

complexo de Sogama en Cerceda.

como pinturas) e residuos voluminosos, con-

A Mancomunidad do Morrazo (70.000

taminando o solo e a agua e producindo un

persoas) conta xa cun subsistema de valoriza-

importante impacto visual.

ción orgánica e recollida indiferenciada de en-

De acordo coa Directiva 1999/31/CE

vases formada polos concellos de Bueu,

do Consello, a Consellería de Medio Ambiente elabora o “Plan Xeral de Adecuación, Selado
e Clausura de Vertedoiros de Galicia” dentro
do “Programa de Rexeneración de espazos degradados”, co obxectivo de eliminar 333
vertedoiros entre 1999 e 2006.

ción, a produción de RSU en Galicia sufriu un
incremento do 23,46% desde 1998 ata 2003.
O maior aumento da taxa per cápita produciuse nos concellos de carácter semiurbano,
fundamentalmente debido á migración poboacional dende zonas rurais.
A recollida selectiva experimentou un
incremento de actividade desde os seus ini-
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LIMPEZA DAS RÚAS
(porcentaxe de vivendas con pouca limpeza nas rúas)

máis do 40%
entre o 20 e o 40%
entre o 10 e o 20%
menos do 10%

[14]
[21]
[14]
[13]

Cadro 3.36.
Distribución municipal das
vivendas afectadas por
pouca limpeza nas rúas.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Malia que se realizaron programas de redu-

Fonte: Censo de Poboación e Vivenda. INE, 2001

Residuos

natural galego incluído na rede de Parques

fraccións desvíanse conxuntamente a SOGA-

Nacionais.

MA como material xenérico a través da ecoplanta de Ribadumia.

O listado de Zonas da Rede Natura
inclúe a existencia de hábitats prioritarios na

Respecto aos residuos industriais as

provincia de Pontevedra e das especies que

fontes máis importantes son os sectores da in-

gozan dalgún rango de proteción. Os hábitats

dustria mineira a ceo aberto (canteiras, gravei-

prioritarios a preservar que merecen unha aten-

ras, etc.), residuos de demolición, da industria

ción especial son: os hábitats costeiros e ve-

da madeira, do peixe, conserveira, etc., que en

xetación halofítica, dunas marítimas e conti-

moitos casos lograron unha vía de tratamento

nentais, hábitats de auga doce, urceiras atlán-

e xestión dos seus residuos como subproduc-

ticas e bosques.

tos aplicados á rexeneración de áreas degra-

Ademais das descritas, na provincia de

dadas. Os residuos perigosos (“máis de 10 Tn

Pontevedra existen áreas de interese, que po-

anuais”), ao parecer constitúen a fracción peor

derían ser favoritas para a proteción ambien-

xestionada. Para materiais como aceites, di-

tal: ecosistemas de bosque (Carballal de Coiro,

solventes, revestimento, pinturas, metais, etc.,

Coto Redondo, Carballeiras do río Verdugo),

a incidencia municipal ten un carácter máis

ecosistemas fluviais (Marisma de Alba, Em-

difuso.

balse de Eiras, Lagoa Sacra de Olives e a
A provincia acolle o 33% das empre-

fervenza do Toxa), humedais (Marxal de

sas de Galicia, concentradas principalmente en

Vilaboa) e ecosistemas mariños (Barra, Cabo

Vigo e arredores e en menor medida en Pon-

de Home, Illas de Cortegada, Malveiras e

tevedra. Destacan pola xeración de residuos

Briñas, desembocadura do Ulla, desemboca-

industriais a extración do granito, transforma-

dura do río Miñor), formacións de riqueza

ción da madeira e produción de papel, así

xeolóxica polas características e tipo de

como os residuos de obras e construción e os

afloramento (Picho de Curantes, Montes do

procedentes do sector pesqueiro e conservei-

Morrazo e Coto Redondo, Serra do Suído,

ro. Os residuos do automóbil teñen relevan-

Serra de Argallo e Penedos de San Cibrán),

cia no concello de Vigo.

etc.
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A base de datos de Solos Contaminados de Galicia consta de 619 emprazamentos,

3.5.1. Mesa de expertos

dos cales 212 se encontran na provincia. Deles,

Na mesa de expertos púxose de manifesto a

aproximadamente a metade son vertedoiros e

amplitude da temática ambiental e a súa difu-

93 son emprazamentos industriais activos.

sa realidade competencial. Houbo coincidencia en que o papel fundamental da Deputa-

Espazos naturais

ción está na prestación de servizos básicos

A provincia de Pontevedra alberga multitude

coma saneamento e depuración, un aspecto

de espazos naturais con distintas figuras de

claramente deficitario na xestión ambiental da

proteción. Entre eles cabe destacar o Parque

provincia. Non obstante, este papel en promo-

Nacional das Illas Atlánticas, primeiro espazo

ver a mellora de infraestruturas e equipamen-
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tos debería tamén comprender aspectos de
asesoría técnica en materia ambiental. A este
respecto, constátase que a carencia de técnicos municipais impide desenvolver políticas
ou ter criterios en materias básicas como saneamento e depuración, recollida de residuos,
enerxía ou xestión urbanística.
Tanto concellos coma Pemes teñen
grandes deficiencias en canto á información
en materia de xestión ambiental.
O centro de Areeiro ten una importante experiencia en Fitopatoloxía que non se
aproveita na solución de problemas na xes-

cación forestal tanto no relativo a recursos na-

tión de parques municipais.

turais coma a recursos técnicos e humanos é

Ante o forte peso competencial do

Mesa de expertos de
medio ambiente.

un ámbito por desenvolver.

goberno autonómico, avánzase o papel da
Deputación como servizo de asistencia técni-

3.5.2. Análise de indicadores

ca a municipios. Así mesmo, a promoción e

Na análise comparativa dos indicadores de

participación en consorcios mancomunados

medio ambiente a provincia de Pontevedra

é tamén un ámbito de actuación que se consi-

ocupa unha posición media-baixa (4). Con

dera fundamental. Tamén se sinalou que a vo-

todo este valor cómpre asocialo aos indicado-

Cadro 3.37.
Posición comparada de
Pontevedra respecto aos
indicadores de medio
ambiente.

ALACANTE

BADAXOZ

BARCELONA

CÁDIZ

FOR

FOR

FOR

FOR

AGR

INC

AGR

INC

AGR

INC

AGR

INC

CER

CON

CER

CON

CER

CON

CER

CON

RUI

RUI

RUI

RUI

A CORUÑA

GUIPÚSCOA

PONTEVEDRA

VALLADOLID

FOR

FOR

FOR

FOR

6
INC

AGR

INC

AGR

AGR

2

1

INC

AGR

INC

CON

CER

CON

CER

CON

CER

CON

CER

5

6
5

RUI

FOR: Superficie forestal con respecto á superficie
total da provincia. Fonte: INE e III Inventario
Forestal Nacional.
INC: Superficie afectada por incendios durante o ano
2002 con respecto á superficie forestal por
provincia. Fonte: INE e III Inventario Forestal
Nacional.

RUI

RUI

CON: Porcentaxe de vivendas sen problemas de
contaminación e malos olores. Fonte: Censo de
Población y Viviendas 2001. INE
RUI: Porcentaxe de vivendas sen ruídos exteriores.
Fonte: Censo de Población y Viviendas 2001. INE
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RUI

CER: Porcentaxe de empresas que posúen
certificado de xestión medioambiental ISO
e/ou EMAS na actualidade. Fonte: IHOBE e
INE.
AGR: Superficie destinada a agricultura ecolóxica
no ano 2003. Fonte: Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
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4

mén a porcentaxe de vivendas sen servizo de
depuración (Gini 0,31) e datos sobre medio
ambiente e vivendas relativos a ruídos (0,45),
contaminación atmosférica (0,47), limpeza en
rúas (0,36) ou proximidade de zonas verdes
(0,45) amosan una forte concentración. No
caso dos datos ambientais de carácter relativo
relacionados coas vivendas, a concentración

% de municipios

Fonte: EIEL, 2004

prodúcese polo xeral nas zonas máis urbani-

Cadro 3.38.
Distribución e
concentración municipal
do déficit na rede de
sumidoiros.

DÉFICIT NA REDE DE SUMIDOIROS

zadas dos contornos de Vigo e Pontevedra.

(porcentaxe da lonxitude necesaria sobre a existente)

máis do 100 %
entre o 30 e o 100 %
entre o 10 e o 30 %
menos do 10 %
sen datos

[12]
[13]
[19]
[18]

Por último, tamén aparece claramente concentrado o indicador relativo ao número de incendios forestais, cun índice de Gini

100
90

de 0,43. Na curva de Lorenz pódese observar

80
70
60

cómo o 70% dos incendios se concentra no
40% dos municipios, unha concentración que

50
40
30
20
10
0
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é moito maior cando se analizan as superficies queimadas tanto arboradas coma rasas, e
que presentan uns índices de Gini de 0,66 e
0

10 20

30

40

50 60

70

80 90 100

% de déficit na rede de sumidoiros

0,81.

res empregados, xa que non é doado obter in-

3.5.3. Diagnóstico sectorial

dicadores que sinteticen a amplitude da xes-

A continuación recóllese o diagnóstico DAFO,

tión ambiental. Dentro dos indicadores utili-

integrando as consideracións presentadas na

zados as mellores posicións relativas as acadan

mesa de traballo.

os indicadores de superficie forestal e de certificación ambiental das empresas (6). Sitúanse

Fortalezas

en posicións medias os indicadores relativos

• A capacidade de renovación da auga

á percepción de problemas ambientais asocia-

mariña nas rías dilúe a contaminación.

dos ás vivendas, coma ruídos ou olores (5).

• Factores climáticos moi favorables; eleva-

Destacan polo seu baixo valor no ranking as-

da precipitación, temperatura e insolación

pectos coma a agricultura ecolóxica (2) e a su-

adecuada e alta capacidade de renovación

perficie de incendios forestais (1).

das masas atmosféricas.

Polo que respecta á distribución terri-

• Boa calidade da auga para consumo.

torial dos indicadores obsérvase unha forte

• Desenvolvéronse numerosas iniciativas

concentración. Así, o déficit de saneamento

privadas nos últimos anos orientadas á

presenta un índice de Gini de 0,71, observán-

xestión de residuos.

dose na curva de Lorenz cómo o 90 % do dé-

• Elevado desenvolvemento da enerxía re-
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3.5. Medio ambiente

novable respecto aos obxectivos da UE.
• Condicións favorables para o desenvolvemento de enerxías alternativas.
• Nas zonas interiores o bosque autóctono
aínda se encontra ben representado.
• Elevada proporción de masa forestal.
• Na provincia de Pontevedra están representados unha gran variedade de ecosistemas que achegan unha elevada diversida-

• Recursos humanos con coñecementos en
temas relacionados co medio ambiente, en
universidades, centros de investigación,

Fonte: IGE, 2002

de biolóxica.
NÚMERO DE INCENDIOS FORESTAIS
(ano 2002)

máis de 100
entre 50 e 100
entre 25 e 50
menos de 50

grupos ecoloxistas, empresa privada.

• Falta información sobre aspectos fundamentais do medio ambiente e a existente
atópase dispersa ou inaccesible, facéndoa
pouco útil. Esto impide tomar decisións

% de municipios

Debilidades

100
90
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40
30
20
10
0

0

[11]
[11]
[23]
[17]

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
% do número de incendios

que respondan á realidade baseándose en

Cadro 3.39.
Distribución e
concentración municipal
do número de incendios.

• Moitos aspectos relevantes dependen da

• O canon de saneamento non reflicte ade-

administración local, onde normalmente

cuadamente a carga contaminante dos ver-

hai carencia de coñecementos e suficiente

tidos, ao utilizar un perfil paramétrico

sensibilización medioambiental, o que lles

pouco representativo dos distintos secto-

limita para afrontalos de forma adecuada.

res e medios receptores.

• Apenas existen Ordenanzas Municipais

• Malia o elevado nivel de precipitacións na

para a protección medioambiental e, onde

zona, apenas existe separación entre augas

existen, non se poñen os medios suficien-

residuales e pluviais, saturando as infraes-

tes para poder cumprilas.

tructuras de saneamento.

• Os medios de información e sensibilización

• Tanto as EDAR como as EDARI son in-

ambiental utilizados non teñen suficiente

suficientes en canto ao seu número, cau-

alcance.

dal de auga xestionado e tratamentos efec-

• Non existe un medio cercano e accesible

tuados.

que permita resolver os problemas ambien-

• Hai un crecente e xa importante problema

tais que xurden nas PEMES; escaso con-

de exceso de formas de nitróxeno, espe-

trol sobre as infraccións cometidas polas

cialmente nitratos, nas augas fluviais de

PEMES.

moitos municipios. Este problema está re-
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datos fiables e obxectivos.

• Non existe un control efectivo que evite

colas pero require un urxente proceso de

os pequenos pero constantes verquidos de

seguemento e control das causas.

hidrocarburos.

• Malia que non se realiza un control ade-

• A proporción de terreo afectado polos in-

cuado dos niveis de contaminantes atmos-

cendios forestais continúa sendo demasia-

féricos, comprobouse que algúns deles son

do elevada.

elevados en puntos concretos.

• Carencia de Planes de Ordenación Muni-

• Non se desenvolveron medidas para frear

cipal que entendan os núcleos de poboa-

o consumo excesivo de enerxía, auga e

ción e industriais como parte do medio

outros recursos naturais, e no seu lugar in-

ambiente e sexan o suficientemente estric-

creméntase a oferta.

tos como para evitar especulacións que o

• Non existe unha política integral e eficaz
que solucione o problema do incremento
no transporte e os prexuizos asociados.

deterioren de forma irreversible, así como
o «feismo» urbanístico.
• Algunhas zonas protexidas encóntranse

• Malia as campañas de difusión, todavía

illadas ou demasiado acotadas, impedindo

non hai suficiente información e axudas

a eficaz proteción dos recursos naturais que

para impulsar a enerxía solar.

representan.

• Localmente existen solos contaminados
por pesticidas, metais pesados, hidrocar-

• Desamparo dos espazos naturales non catalogados.

buros policícilico aromáticos e organoclo-

• Non existen medidas para frear os prexui-

rados. A súa localización e características

zos que provoca sobre o medio ambiente

é pouco coñecida, o que incrementa o risgo

a presión turística.

ambiental de afección ás augas e aos orga-

• Escasa aceptación da etiqueta ecolóxica.

nismos vivos.

• Preferencia de medidas correctoras sobre

• Os solos de estuario presentan serios pro-
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enfoques preventivos.

blemas de conservación.
• Moitos tipos de residuos carecen de xes-

Oportunidades

tión, o que provoca o seu abandono ou de-

• Aínda existen un bo número de liñas de

pósito en lugares non adecuados no caso

axuda da UE para desenvolver proxectos

dos sólidos ou o seu vertido aos sumido-

medioambientais.

iros ou leitos de auga no caso de líquidos.

• A lexislación europea presiona para que se

• Insuficiente control sobre o cumprimento

leven a cabo melloras en aspectos funda-

da lei de costas proliferando as constru-

mentais.

cións no litoral e falta de decisión para ac-

• Progresivo aumento na concienciación e

tuar no caso de ilegalidades, rexenerando

accións dirixidas cara ao tratamento de

a zona afectada.

augas residuais urbanas e industriais.

• Polo xeral, non existen plans de acción ou

• Incremento da sensibilidade da poboación

de continxencias para facer fronte a

e empresas en canto á xestión de residuos,

emerxencias medioambientais.

aínda que a prevención non segue a mesma

II. DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO
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progresión.

• Un incremento das certificacións medio-

• Posibilidade de crear mancomunidades

ambientais facilitaría o respecto, coñece-

para levar a cabo accións medioambientais

mento e interese polo medio ambiente no

máis ambiciosas e cunha mellor xestión.

ámbito empresarial.

• A mellora dos aeroxeneradores e a tecno-

• Moitas agresións que afectan ao medio am-

loxía doutras fontes de enerxía renovable

biente todavía poden ser reparadas.

permitirá o seu impulso e diminuír os imAmeazas

pactos ambientais.
• O aparente incremento na concienciación

• Existe o risco de que as empresas se insta-

sobre o ruído como un importante proble-

len alí onde a lexislación ambiental sexa

ma que afecta á saúde das personas, poderá

máis permisiva.

propiciar o desenvolvemento de solucións

• Non se teñen en conta as repercusións so-

máis efectivas.

bre o medio ambiente das pautas xerais de

• A finalización do catálogo de especies

producción e consumo.

ameazadas posibilitaría o coñecemento da

• A instalación de novas empresas que vertan

súa evolución e as causas que as conduci-

aos cauces de auga doce ou ao litoral, sen

ron a esta situación e poder emprender

estudar de forma pormenorizada a súa

plans integrais de recuperación.

composición así como o estado actual do

• Ampliación da proteción dos valores naturais a través da Rede Natura 2000.

medio receptor e os seus efectos, pode dar
lugar a situacións insostibles e de difícil

análise do contorno

análise interna
y A capacidade de renovación das aguas das rías dilúe a contaminación.

y Incremento da sensibilidade de poboación e empresas en canto á

Factores climáticos favorables á renovación das masas atmosféricas.

xestión de residuos.

y Elevada proporción de masa forestal e bosque caducifolio todavía ben
representado en zonas do interior.

y Gran variedade de ecosistemas que aportan unha elevada diversidade

y Liñas de axuda da UE para desenvolver proxectos medioambientais e
OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

y Condicións favorables para o desenvolvemento de enerxías alternativas
e elevado desenvolvemento de enerxías renovables respecto aos
obxectivos da UE.

Cadro 3.40.
DAFO de síntese de Medio
ambiente.

biolóxica.

forte lexislación europea.

y A mellora tecnolóxica da enerxía eólica permitirá o seu impulso e a
diminución do seu impacto.

y O catálogo de especies ameazadas facilitará o desenvolvemento de
planes integrais de recuperación.

y Ampliación dos valores naturais a través da Rede Natura 2000.

y Recursos humanos con coñecementos en temas ambientais e
existencia de Universidades e Centros de Investigación relacionados co
medio ambiente.

y Falta de información ambiental, especialmente a nivel local.

y Previsible diminución das axudas europeas sen ter desenvolvidas líñas
y A intensificación ou o abandono do sistema agrario provoca o deterioro

EDARI. Elevada contaminación por nitratos en augas fluviais no rural.
Problemáticas puntuais de solos contaminados e de xestión de
residuos non urbanos.

y Escasa implantación de enerxías renovables, en especial a solar, e
deficientes políticas de aforro de enerxía e auga.

y Recursos ambientais e paisaxísticos do litoral afectados por procesos
de urbanización. O illamento das zonas protexidas impide unha
proteción eficaz dos seus valores naturais. Vulnerabilidade de espazos
naturais non catalogados.
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dos ecosistemas vinculados aos espazos de cultivo.
AMEAZAS

DEBILIDADES

y Insuficiencia de sistemas de depuración, tanto das EDAR como das

y A fragmentación de hábitats por procesos urbanísticos ou
infraestruturas ameaza a biodiversidade.

y A escasa depuración previa de augas residuais de orixe industrial
afecta ao funcionamento dos sistemas de depuración e aos medios
receptores.

y A tendencia ao incremento de residuos urbanos dificulta a eficacia dos
procesos de xestión.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

de financiamento propias.

y Deficiencias na xestión ambiental das PYMEs.

solución.
• Hai poucos estudos da capacidade de acollida do territorio para as novas instalacións
industriais ou emprazamentos urbanos.
• A falta dunha visión global do medio ambiente leva a realizar accións puntuais para
resolver uns problemas, poidendo provocar ou agravar outros.
• Previsible diminución das axudas europeas, sen ter liñas de financiamento propias para continuar os proxectos iniciados
ou emprender outros novos.
• Tendencia ao incremento de residuos ur-
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banos dificultando máis a súa xestión.
• Os intereses particulares ameazan a conservación dos ecosistemas litoral, fluvial,
forestal ou urbano, ao non existir unha política enérxica que busque alternativas que
favorezan o beneficio común.
• A intensificación do sistema agrario ou o
abandono das zonas rurais provoca o deterioro dun ecosistema de gran valor.
• A insuficiente proteción fronte á introducción de especies alóctonas pode provocar
a aparición doutras novas ou a expansión
das existentes e, como consecuencia, unha
diminución da biodiversidade.
• A constante destrución e fragmentación de
hábitats motivada sobre todo pola construcción de vivendas e infraestruturas de
comunicación, así como a contaminación
e a sobreexplotación ameazan a biodiversidade.

II. DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO
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3.6.
Mobilidade
Os problemas do tráfico e o transporte son a

Carcaterización da mobililidade

cotío citados pola cidadanía entre os más im-

O eixe Pontevedra-Vigo caracterízase pola sa-

portantes dos que lles afectan. Hoxe a opinión

turación do transporte por estrada. Tanto a

pública comeza a valorar, e por tanto a esixir,

autoestrada coma a estrada nacional que une

que una mellor mobilidade xa no pasa só por

as dúas cidades presentan intensidades medias

infraestruturas «duras», senón que as solu-

diarias moi elevadas en case todas as estacións

cións a medio e longo prazo de éxito contras-

de mostraxe. A ponte de Rande soporta as

tado pasan pola utilización intensiva das

maiores intensidades de tráfico da A9 ao

«infraestruturas brandas», as baseadas no co-

acoller o tráfico do Morrazo. A gratuidade da

ñecemento e as novas tecnoloxías. Por outra

ponte de Rande para vigueses e residentes no

banda, a mobilidade está estreitamente ven-

Morrazo tradúcese na conxestión da ponte e

cellada á política urbanística, modeladora dos

na menor utilización de transportes colectivos

asentamentos, e ao medio ambiente, polos

coma o autobús ou o transporte marítimo,

seus efectos na calidade de vida e a sostibili-

afectando así á circulación na área urbana de

dade.

Vigo. Por outra banda, o vial de alta capaci-
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dad do Morrazo, actualmente en construción,
incrementará o tráfico que accede á ponte de
Rande e elevará notablemente a conxestión.
O eixe transversal Vigo-O Porriño aparece tamén saturado en canto a transporte por
estrada, con intensidades medias diarias moi
elevadas na autovía, e especialmente en vehíFonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes 2002

culos pesados.

Cadro 3.41.
Distribución municipal do
número de turismos.

É destacable tamén a saturación da
maioría das estradas costeiras da provincia, en
contraste coas vías interiores. Faltan cintos de
circunvalación capaces de distribuír o tráfico
que accede ás autovías e vías costeiras de alta
NÚMERO DE TURISMOS
(número de turismos por cada 1.000 habitantes)

máis do 500
entre 450 e 500
entre 400 e 450
menos de 400

[9]
[17]
[19]
[17]

capacidade e non existen nós de conexión suficientes que faciliten a incorporación do tráfico.
Respecto ao tráfico aéreo, o aeropor-
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to de Peinador conta con poucas conexións

N-550

AP-9

AP-53

N-525

internacionais. A excepción do voo a París, os
movementos de pasaxeiros con destino ao

N-640
N-640

estranxeiro realízanse a través de Madrid ou
Barcelona. Configúrase Peinador como aero-

N-541

C-550

porto de área de influencia local, constituíndo
VRG 4.1
C-550

Santiago e Porto mellores alternativas para

C-558

voos de longa distancia tanto pola súa capaciN-550

dade e tamaño coma polas súas conexións in-

A-52

ternacionais.

N-552

En canto ao transporte ferroviario as
súas infraestruturas quedaron obsoletas hai
INTENSIDADES MEDIAS DIARIAS
2003

tempo. O trazado das vías permanece sen modificar dende hai décadas e non se conta en
toda a provincia coa necesaria dobre vía. As

> 40.000
entre 20.000 e 40.000
entre 10.000 e 20.000
entre 7.500 e 10.000
< 7.500

Cadro 3.42.
Croquis das intensidades
medias diarias das
principais comunicacións
por estrada.

Fonte: Ministerio de Fomento e Xunta de Galicia

velocidades dos ferrocarrís rexionais non son
competitivas co transporte por estrada. Malia
conectar os centros dos catro núcleos costei-

nais de comunicación interprovincial. Outra

ros, ningún dos traxectos entre as distintas

limitación do deseño do transporte ferrovia-

estacións da provincia se considera atractivo

rio é a situación da cidade de Vigo, sen conti-

en canto a redución de tempos con respecto

nuidade directa cara ao sur da provincia e Por-

ao autobús interurbano ou o vehículo parti-

tugal.

cular. Non existen trens de proximidades para

Están pouco desenvolvidas as co-

traxectos dentro da provincia, só trens rexio-

nexións ferroviarias cos portos de Vigo, Marín

80%

6

7

25

27

7

3

11

21

17

4

5

24

20

3

60%

24

21
9

5

5

24

8
14

8

15

40%
64

67

63

67

59

52

58

56

20%

0%
Alacante

Badaxoz
coche particular

Barcelona

Cádiz

só transporte colectivo

A Coruña

Guipúscoa
andando

Fonte: INE: Censo de Población y Viviendas 2001

[88] PLAN ESTRATÉXICO DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 2010

Pontevedra

outros medios

Valladolid

Cadro 3.43.
Comparación provincial
das modalidades de
desprazamento ao
traballo.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Porcentaxe de desprazamentos ao traballo

100%

80%

85,5
81,4

79,2

77,5

porcentaxe de km da rede estradas

70%

76,9

67,7

66,3
62,5

60%
50%
40%
30,0

27,2

30%
23,3

20%
12,9

10%

7,8

10,5

8,9 9,7

11,3 11,1

10,2

10,4

12,7

7,2 7,2
2,3

0%
Alacante

Cadro 3.44.
Comparación provincial da
rede de estradas segundo
a administración á que
pertencen.

Badaxoz

Barcelona

Cádiz

Municipios

A Coruña

Deputacións

Guipúscoa

Pontevedra

Valladolid
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Outros

Fonte: INE: Anuario Estatístico do Ministerio de Fomento 2002

e Vilagarcía para realizar os movementos de

de accesos e conexións derivada do incremen-

mercadorías vencellados aos portos, que ta-

to residencial.

mén carecen de accesos adecuados de alta

Os municipios do interior teñen na

capacidade que faciliten o transporte por es-

oferta de solo unha oportunidade para cam-

trada.

biar de signo as tendencias demográficas. A
Por último é significativa a elevada

este respecto, as infraestruturas viarias poden

porcentaxe de poboación ocupada que utiliza

ser un factor limitante para o aproveitamento

vehículo particular nos seus desprazamentos

ordenado desta oportunidade de desenvolve-

diarios ao traballo, o que se traduce en con-

mento.

xestión diaria do tráfico nas entradas a Pontevedra e Vigo así como nas poboacións da súa

A Eurorrexión

área urbana (Marín, Poio, Moaña, Cangas,

Pontevedra está sitada nunha posición central

Ponteareas, …) en horas punta.

respecto aos fluxos do transporte dentro da
Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, onde

Desequilibrios territoriais

máis do 40% da poboación se establece en

Hai unha forte tendencia ao incremento dos

catro grandes áreas urbanas: a área metropoli-

usos residenciais nas zonas limítrofes das gran-

tana de Porto, a área urbana de Braga, a rexión

des cidades. Concellos coma Ponteareas, Re-

urbana de Vigo-Pontevedra e a rexión urbana

dondela, O Porriño, Nigrán ou Cangas crecen

de Coruña-Ferrol. Neste eixe as infraestrutu-

a maior velocidade que Vigo ou Pontevedra.

ras de comunicación experimentaron unha no-

Nestes entornos metropolitanos comezan a

table mellora nas últimas décadas. A conexión

aparecer limitacións das infraestruturas. A rede

por autoestrada Ferrol-Oporto é fundamental

secundaria de todos os municipios presenta

para o desevolvemento económico da Euro-

pouca capacidade de acollida para a demanda

rrexión e para lograr que funcione como un
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núcleo compacto nas súas relacións co resto
de Europa. O problema na provincia desta vía
de alta capacidade está nos accesos a Vigo e
Pontevedra, que presentan saturación de tráfico en «horas punta» cada vez máis extensas.
Se a traza da infraestrutura viaria neste
eixe está razoablemente resolta, a infraestrutura ferroviaria presenta claras deficiencias.
Como xa se dixo, a rede ferroviaria da provincia de Pontevedra, e a de Galicia en xeral, non
é competitiva en velocidades, tempos e frecuencias. Ademais, as conexións con Portugal realízanse a través da estación de

áreas metropolitanas de Vigo-Pontevedra e

Redondela, sen o necesario enlace directo en-

Porto. Deste xeito a Eurorrexión contaría con

tre Vigo e Porto.

dúas vías de comunicación terrestres que per-

Tendo en conta que a autoestrada A9

mitirían o movemento de mercadorías e per-

de Ferrol a Tui presenta unha considerable in-

soas en tempos reducidos, acordes coas de-

tensidade de tráfico faise necesario contar con

mandas da economía. Polo tanto a promoción

outras alternativas que permitan a súa descon-

da construción do enlace coa alta velocidade

xestión. A saída sur do tren de alta velocidade

ferroviaria no eixe atlántico debe ser priorita-

é hoxe a mellor alternativa para conectar as

ria.

ALACANTE

BADAXOZ

RED

AER

COL

AUT

COL

EST

AUT

PAS

RED

AER

TUR

CÁDIZ

EST

PAS

AUT

PAS

Cadro 3.45.
Posición comparada de
Pontevedra respecto aos
indicadores de mobilidade.

BARCELONA

EST

EST

Mesa de expertos de
mobilidade.

RED

AER

COL

TUR

AUT

PAS

RED

AER

COL

TUR

TUR

A CORUÑA

GUIPÚSCOA

PONTEVEDRA

VALLADOLID

EST

EST

EST

EST

10
AUT

PAS

AUT

PAS

PAS

8

6

AUT

AUT

PAS

RED

AER

AER

5

10 RED

6
COL

TUR

COL

TUR

COL

8
TUR

EST: Densidade da rede de estradas, calculada como a
RED: Densidade da rede viaria municipal, calculada como a
extensión en quilómetros de estradas (do Estado,
extensión en quilómetros de rede viaria de dependencia
autonómicas e das deputacións) entre a superficie das
municipal entre a superficie en km2 das provincias
provincias en km2 durante o ano 2003. Fonte: INE e
durante o ano 2003. Fonte: INE e Ministerio de Fomento.
Ministerio de Fomento.
TUR: Turismos por habitante. Fonte: INE.
AUT: Densidade da rede de autoestradas, calculada como a
COL: Uso de transporte colectivo, medido como proporción de
extensión en quilómetros de autoestradas de peaxe, libres
desprazamentos para ir ao lugar de traballo. Fonte: Censo
e autovías entre a superficie en km2 da provincia durante
de Poboación e Vivenda 2001, INE
o ano 2003. Fonte: INE e Ministerio de Fomento.
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RED

AER

COL

TUR

AER: Aeronaves civís que entraron ou saíron
dos aeroportos da provincia durante o ano
2003. Fonte: AENA
PAS: Entradas e saídas de pasaxeiros nos
aeroportos durante o ano 2003, incluíndo
voos regulares, non regulares, e tanto no
tráfico interior como internacional. Fonte:
Ministerio de Fomento.
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8
RED

AER

% de municipios
% de municipios

tifica un problema cultural no escaso uso desta
modalidade de transporte, tamén cómpre rea-

50
40
30
20
10
0

Cadro 3.46.
Distribución municipal da
modalidade de
desprazamento ao
traballo.

urbano coma interurbano. Aínda que se iden-

80
70
60

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

lizar melloras na organización e infraestruturas
e políticas de promoción. Como ilustración do
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
% de desprazamentos ao traballo en vehículo particular

forte peso cultural no escaso uso do transporte público coméntase a elevada porcentaxe de
uso do vehículo privado no campus de Vigo.
No transporte interurbano apúntanse
as deficiencias de deseño e localización das
estacións de transporte por estrada e a dificultade de penetración nos núcleos. Tamén se

II. DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO

cias do transporte público na provincia, tanto
100
90
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indentifica como unha limitación a escasa in0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
% de desprazamentos ao traballo en transporte público

termodalidade do transporte público. O tráfico de ría apúntase como unha modalidade de
transporte que é necesario integrar no modelo

Ademais do tráfico entre as grandes

de transporte público metropolitano.

áreas urbanas que definen a Eurorrexión hai

Outro aspecto deficitario especialmen-

que mencionar os fluxos de comunicación que

te relevante na área de Vigo-Pontevedra é o

se establecen entre a rede de pequenos nú-

sistema de transporte ferroviario de próximas.

cleos. Neste punto o máis destacable son as

Esta limitación afecta tamén de forma signifi-

vías de comunicación que se estenden entre

cativa ao tráfico de mercadorías e á conexión

as dúas beiras do Miño. En concreto, dentro

cos portos e os seus espazos loxísticos.

da provincia de Pontevedra estanse incremen-

Admítese a complexidade da mobili-

tando as relacións transfronteirizas grazas á

dade e a súa relación con aspectos coma o

construción de varias pontes sobre o Miño. O

deseño de infraestruturas, políticas de fomen-

caso da conexión viaria entre Salvaterra e

to do transporte público, aspectos administra-

Monçao é un exemplo do cambio experimen-

tivos, intermodalidade, urbanismo, enerxía ou

tado por estas dúas cidades a raíz da constru-

sostibilidade ambiental. Para abordar de for-

ción da ponte, que permitiu o incremento dos

ma integral estas vertentes carécese da nece-

fluxos diarios de traballadores e movementos

saria estrutura de coordinación a escala pro-

comerciais. De igual xeito son importantes os

vincial.

fluxos xerados a través da conexión por ferry
das localidades da Guarda e Goián coa outra

3.6.2. Análise de indicadores

beira do Miño.

A elevada posición relativa de Pontevedra no
ranking provincial (8) relaciónase coa nature-

3.6.1. Mesa de expertos

za dos datos, onde destacan os relativos á den-

Na mesa de expertos constátanse as deficien-

sidade da rede de estradas e viais municipais

II. DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO
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(10). Tamén a densidade de autovías (8) e o

bastante reducidas e existe unha rede de

número de turismos por habitante (8) contri-

estradas densa.

búen a esta posición elevada. Unha peor posi-

• Poboación numerosa e nova na franxa

ción relativa aparece nos indicadores de transporte aéreo (5 e 6) e no uso do transporte co-

costeira.
• Complementariedade das áreas urbanas de

lectivo (6).

Pontevedra e Vigo.

No relativo á distribución territorial

• Trazado da rede de ferrocarrís polos co-

dos indicadores, os resultados que ofrece o

rredores de maior densidade de poboación.

índice de Gini expresan unha situación de

• Contacto directo e fluído da Deputación

equilibrio entre os concellos da provincia.

coas administracións municipais e estrutura administrativa manexable.

3.6.3. Diagnóstico sectorial
A continuación recóllese o diagnóstico me-

Debilidades

diante técnicas DAFO, no que se integran as

• Infraestruturas en curso poden resultar fa-

consideracións recollidas na mesa de traballo.

llidas para un planteamento a longo prazo.
• Rede de estradas interiores secundaria e de

Fortalezas

escasa capacidade.
• Dispersión da poboación e excesiva presión urbanística na costa.

como factor de atracción socioeconómico

• Pontevedra e Vigo actúan como áreas ur-

a curto prazo.
• Distancias entre poboacións provinciais

banas disociadas.
análise do contorno

análise interna
y As infraestruturas de comunicación en proxecto ou construción poden

y Infraestruturas de comunicación en execución ou proxectadas.

actuar como factor de atracción socioeconómico a curto prazo.

y Situación favorable no interior provincial para proxectar plans

y Distancias entre poboacións provinciais bastante reducidas e existe
y Poboación numerosa e nova na franxa costeira.
y Complementariedade das áreas urbanas de Pontevedra e Vigo.
y Trazado da rede de ferrocarrís polos corredores de maior densidade de

urbanísticos e de infraestruturas acordes coas actuais esixencias.
OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

unha rede de estradas densa.

y As infraestruturas en curso poden resultar fallidas para unha

das dúas áreas urbanas.

y Envellecemento demográfico no interior da provincia.

y Dispersión da poboación e excesiva presión urbanística na costa.
AMEAZAS

DEBILIDADES

y Boas conexións viarias Pontevedra-Vigo que favorecen a integración

y Declive demográfico da franxa interior provincial.

y Rede de estradas interiores secundaria e de escasa capacidade.
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interior provincial.

y Incremento continuo da conxestión nos principais núcleos urbanos.

perspectiva a longo prazo.

y Vía única de ferrocarril e velocidade lenta actualmente.

y Atractivo medioambiental e reducida especulación urbanística no

y Alta velocidade ferroviaria en proxecto.

poboación.

y Pontevedra e Vigo actúan como áreas urbanas disociadas.

Cadro 3.47.
DAFO de síntese de
Mobilidade.

y Saturación das vías que unen Pontevedra e Vigo.
y O transporte por ferrocarril non resulta competitivo hoxe en día.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

• Infraestruturas en curso poden actuar

• Vía única de ferrocarril e velocidade lenta
actualmente.
• Reducida capacidade executiva da Deputación.
Oportunidades
• Infraestruturas en curso e proxectadas.
• Situación favorable no interior provincial
para proxectar plans urbanísticos e de
infraestruturas acordes coas actuais esixencias.
• Atractivo medioambiental e reducida especulación urbanística no interior provin-

II. DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO

4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

3. Análises sectoriais

cial.
• Boas conexións viarias Pontevedra- Vigo
que favorecen a integración das dúas áreas
urbanas.
• Alta velocidade ferroviaria en proxecto.
• A Deputación pode desenvolver un papel
de coordinador e promotor de iniciativas
en mobilidade.
Ameazas
• Incremento continuo da conxestión nos
principais núcleos urbanos.
• Declive demográfico da franxa interior provincial.
• Envellecemento demográfico no interior da
provincia.
• Saturación das vías que unen Pontevedra
e Vigo.
• O transporte por ferrocarril non resulta
competitivo actualmente.
• Diminución da capacidade executiva da
Deputación.
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3.7.
Innovación e sociedade do coñecemento
A nivel europeo o desenvolvemento da So-

O avance das tecnoloxías de comunicación

ciedade da información é un ámbito priorita-

están permitindo nos últimos anos grandes

rio que conta con planificación e iniciativas es-

avances accesibles polos usuarios, coma o

pecíficas. No espazo autonómico están tamén

aproveitamento do par de cobre existente nos

definidas as competencias nesta materia e es-

fogares para a comunicación ADSL, o despre-

tablecido un plan de actuación. Por outra par-

gue das redes de fibra óptica ou as redes ina-

te, tamén existen axentes sociais implicados a

lámbricas Wifi.
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Internet convértese nun canal para o

nivel provincial no desenvolvemento da so-

acceso a contidos e servizos de todo tipo; edu-

ciedade da información.
Así mesmo estase producindo unha

cativos, sanidade, administración, soporte para

progresiva integración da industria de contidos

as actividades comerciais e de negocio,

coa industria informática e as telecomunica-

entretemento, etc. Este canal achega impor-

cións. Este proceso acelerará a xeración de

tantes vantaxes, se ben se requiere un proce-

contidos, que é un factor clave nestes momen-

so de adaptación e reorganización para ade-

tos e impulsará a demanda de novos servizos.

cuar os contidos e servizos actuais a este novo
medio.
É significativa a concienciación na
Comunidade Autónoma sobre a importancia
de xerar un contorno que propicie a innovación, o que se fai evidente na creación de centros de innovación nos últimos anos, asi como
no deseño dun plan para os próximos anos.
Estase potenciando a innovación relacionada

Fonte: Consellería de innovación, 2004

coa sociedade da información ao través da

Cadro 3.48.
Distribución municipal da
dispoñibilidade de ADSL.

creación de centros especializados, espazos
empresariais adecuados, articulación do sector TIC, política de axudas, etc. O Observatorio TIC permite acceder á información sobre
os diferentes ámbitos da sociedade da inforDISPOÑIBILIDADE DE ADSL
EN CONCELLOS
non dispoñible
si dispoñible

mación, o que permite a calquera entidade uti[23]
[39]

lizar esta información para realizar a súa propia análise e planificación, evitando o custoso
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proceso de obter a información.

aspecto que experimenta un notable crece-

Malia este contorno favorable, Galicia

mento. Así mesmo, a banca electrónica, aín-

e a provincia de Pontevedra encóntranse

da que con taxas inferiores á administración

nunha posición retrasada en boa parte dos in-

electrónica, tamén é un servizo que conta xa

dicadores que se utilizan para medir o avance

cun número importante de usuarios (18%), se

da sociedade da información (usuarios de in-

ben o valor é sensiblemente inferior á media

ternet, comercio electrónico....), destacando

nacional.

positivamente nalgúns aspectos puntuais

Con todo, a penetración de internet

como a telefonía móbil ou a administración

nos fogares da provincia de Pontevedra sitúase

en liña. Aínda que nos últimos anos se

aproximadamente 20 puntos porcentuais por

produciu unha converxencia entre os países

debaixo da media europea. Este retraso é se-

avanzados na sociedade da información, aín-

mellante ao existente en Galicia como

da existen importantes diferenzas coa media

comunidade, sendo algo inferior para o con-

nacional nos ámbitos de cidadáns, fogares e

xunto da media nacional. Son tamén baixos

infraestruturas de telecomunicación.

os niveis de penetración dos servizos de

Apúntanse factores socioculturais,

teleformación ou teletraballo e as taxas de uso

xeográficos ou demográficos que dificultan o

de internet para comprar produtos ou servi-

desenvolvemento da sociedade da informa-

zos.

ción e que teñen a súa tradución nun menor

Os problemas relacionados co uso de

peso dos gastos en TIC sobre o PIB ou per

internet (especialmente a recepción de correo

cápita con respecto a outras rexións tanto a

non solicitado), engadido ao descoñecemen-

nivel nacional coma internacional. Tamén se

to da poboación sobre os seus dereitos e obri-

pode sinalar o escaso interese político nestes

gas en relación a aspectos coma a privacidade,

temas, especialmente no ámbito local, onde

tratamento de datos persoais ou dereitos de

en xeral non existe unha área con responsabi-

propiedade intelectual supoñen un importan-

lidade nestes temas e as referencias á sociede

te freo ao desenvolvemento da sociedade da

da información son case inexistentes nos pro-

información. Non dispor dun ordenador uni-

gramas políticos.

do ao descoñecemento da informática apúntanse como razóns que impiden o acceso á

Cidadáns e fogares

sociedade da información para máis dun ter-

Constátase un forte crecemento da taxa de ac-

cio da poboación.

(ADSL ou cable), cun índice do 34% sobre os

Empresas

fogares con acceso a internet. Tamén é signifi-

A informática e o acceso a internet están bas-

cativo o crecemento do acceso a internet des-

tante xeralizados nas Pemes. As empresas con

de lugares públicos, fronte ao acceso tradicio-

posibilidade de conexión a banda ancha op-

nal desde o traballo, fogar ou centro de estu-

tan claramente por esta opción. Tamén hai alta

dos. Máis da metade dos usuarios de internet

penetración de acceso á e-administración, aos

se interesan polos servizos da administración,

servizos de banca electrónica por parte das em-
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ceso doméstico a internet por banda ancha

especificamente da teleformación. Así, menos

desvantaxe ás empresas que se sitúan en zo-

do 20% das PEMES imparten formación.

nas nas que non é posible o acceso á banda

Por último, os aspectos relacionados
coa seguridade representan unha importante

ancha.
Tamén hai que sinalar que aínda exis-

debilidade para moitas empresas e tamén para

te un importante colectivo sen informatizar en-

a Administración pública. A vulnerabilidade

tre as Micro-Pemes, autónomos e o pequeno

dos sistemas, ademais da falta de prácticas de

comercio. O factor diferencial entre empresas

seguridade fai que éste sexa un problema im-

non está nas tecnoloxías que teñen senón na

portante nestes momentos.

formación con que contan, que é o factor do
que depende o maior ou menor beneficio

Sector TIC

obtido. A formación é un aspecto que con fre-

As principais empresas que operan neste mer-

cuencia se descoida nas empresas. Segue pri-

cado teñen as súas sedes centrais en Madrid,

mando o investimento orientado aos sistemas

onde se concentra unha boa parte da deman-

fronte o orientado ao persoal.

da dos segmentos de mercado de empresas e

Malia o incremento no acceso a

de administración. En Galicia, coa excepción

internet, é destacable a escasa presenza activa

das operadoras de telecomunicación, o tecido

da Peme e Micro-Peme na rede con respecto

empresarial que atende este mercado está

aos índices doutras zonas europeas. Os índi-

composto fundamentalmente por micro-em-

ces menores encóntranse nas empresas máis

presas e pequenas empresas.

pequenas. Igual ocorre nos índices de pene-

Sen considerar a distribución detallis-

tración do comercio electrónico. A este res-

ta de informática ou de telecomunicacións, en

pecto, existe unha escasa formación en TICs

Galicia existen aproximadamente 800 empre-

en todos os niveis e funcións das empresas, e

sas de servizos TIC, que cobren unha boa parte

35%

33,00

Porcentaxe de fogares con acceso a internet

30%

27,30

23,60

25%

20%
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19,30
16,60

15%

12,10

11,70
9,50

10%

5%

Cadro 3.49.
Comparación provincial do
acceso dos fogares a
internet.

0%
Alacante

Badaxoz

Barcelona

Cádiz

A Coruña

Guipúscoa

Pontevedra

Valladolid

Fonte: Anuario Social de España. La Caixa 2004
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da demanda existente na Comunidade Autónoma. Trátase dun sector novo, no que o 60%
das empresas ten menos de 10 anos. A maior
parte destas empresas, en torno a un 90%,
encóntranse nas principais cidades das provincias da Coruña e Pontevedra, onde se localizan máis do 40% das empresas do sector in-

As empresas do sector TIC xeran máis
do 80% do negocio dentro da propia Comunidade Autónoma, normalmente na mesma
provincia na que se encontra a empresa, sendo
prácticamente inexistente a actividade en mercados exteriores. En canto ao tipo de clientes,
máis do 75% do volume de negocio xerado

Fonte: Consellería de innovación, 2004

formático.

PÁXINA WEB OFICIAL
NOS CONCELLOS
sen páxina web
en construcción
con páxina web

[21]
[5]
[36]

no sector corresponde ao mercado empresa-

Cadro 3.50.
Distribución municipal das
páxinas web oficiais dos
concellos.

rial; a Administración pública supón un 15%
rios de internet e, destes, o 52% accede aos

No que se refire ás actividades que

servizos da e-administración, o que supón

desenvolven as empresas do sector, a distri-

preto do 15% da poboación. No que se refiere

bución de hardware, software ou telecomuni-

ás empresas, un 90% das PEMES teñen acce-

cacións supoñen a maioría da facturación, con

so a internet e destas un 57% utilizan internet

máis do 70% da cifra total de negocio. Os ca-

para relacionarse coa administración. Esta por-

pítulos de comercialización de software pro-

centaxe é algo inferior no caso das micro-

pio ou a prestación de servizos supoñen o 30%

Pemes, nas que este valor se reduce a un 25%.

restante do volume de negocio.

En canto á oferta municipal de servi-

Un dos principais retos ós que se

zos, un 44% dos concellos galegos e un 58%

enfrontan estas empresas é precisamente cam-

dos da provincia de Pontevedra teñen páxina

biar de modelo de negocio, orientándoo máis

web, aínda que o tipo de servizos da e-admi-

cara aos servizos que á distribución, para po-

nistración a nivel local é aínda baixo. Os con-

der absorber as reducións de ventas e, sobre

cellos con menor número de habitantes son

todo, de marxes no capítulo do hardware, área

os que mais tarde se incorporan á sociedade

que experimentou un retroceso de máis do

da información, con importantes diferenzas

20% nos dous últimos anos.

que sitúan nun 31% os concellos de menos
de 5.000 habitantes que teñen páxina web ofi-

E-administración

cial, fronte ao 79% dos concellos de máis de

Segundo os datos do Observatorio TIC da

20.000 habitantes.

Consellería de Innovación, Industria e Comer-

Nestes momentos, aproximadamente

cio, un 27% dos cidadáns galegos son usua-

o 80% da poboación galega ten acceso á in-
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e o mercado de particulares o 10% restante.

empresas e a propia Administración.

municipio. Na provincia de Pontevedra exis-

As tecnoloxías que nestes momentos

te un total de 117.195 persoas que viven en

teñen maior protagonismo no desenvolvemen-

concellos nos que non existe página web ofi-

to da banda ancha son o ADSL e o cable. O

cial, o que representa o 12,7% da poboación

despregue do cable levouse a cabo nas princi-

da provincia, o mellor ratio provincial de

pais cidades da comunidade e en núcleos in-

Galicia. Máis da metade destas páxinas da pro-

dustriais de elevada concentración. No que se

vincia ofrecen información básica, principal-

refiere ao despregue de ADSL, os índices de

mente orientada ao turismo. Un 25% das webs

penetración de ADSL por fogar ou por habi-

permiten algún tipo de interacción, facilitan-

tante en Galicia son un dos máis baixos a ni-

do a descarga de impresos e formularios e só

vel nacional. O 54% dos concellos galegos e o

un 5% permite a realización dalgún tipo de trá-

20% da poboación non teñen acceso a ADSL,

mite.

o que afecta a 500.000 habitantes. Estas por-

II. DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO

formación proporcionada pola web do seu

4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

3. Análises sectoriais

centaxes son algo máis favorables na provinInfraestruturas en Galicia

cia de Pontevedra, onde un 32% dos conce-

En Galicia existen importantes carencias en

llos non ten acceso á banda ancha, o que afec-

materia de infraestruturas de telecomunica-

ta ao 8% da poboación.

cións, que se manifestan tanto no ámbito pú-

Co obxecto de acelerar o despregue

blico coma no privado. Un dos principais in-

de infraestruturas e o acceso a estas por parte

dicadores relacionados co desenvolvemento

dos cidadáns, nos últimos dous anos estase

da sociedade da información é a dispoñibili-

levando a cabo un conxunto de iniciativas para

dade de banda ancha por parte de cidadáns,

fomentar a accesibilidade pública. Os programas máis importantes neste sentido son internet nas bibliotecas e internet rural. Por medio

Organigrama municipal

41,67

destas iniciativas dase cobertura pública a un

Recursos turísticos

97,22

Directorio municipal

88% da poboación e a un 58% dos concellos

19,44

Buzón cidadán
55,56

Mapa web

concellos e cidadáns.

11,11

Plenos

16,67

Transporte público

3.7.1. Mesa de expertos

19,44

Rueiro

61,11

Seguemento expedientes

2,78

Pagos

2,78

Descarga impresos

Na mesa quedou de manifesto a amplitude do
tema da sociedade da información, susceptible de diferentes aproximacións, desde as

25
0

Trámites

sociais ás empresariais ou ás institucionais.
5,56

Dominio propio
0%

Cadro 3.51.
Servizos das webs oficiais
dos concellos da provincia
de Pontevedra.

cobertura se xeralice á práctica totalidade de

16,67

Buscador

Certificado dixital

de Galicia, estando previsto que en 2005 esta

77,78

Enlaces

100

20% 40% 60% 80% 100%
SERVIZOS DAS WEBS OFICIAIS DOS
CONCELLOS DA PROVINCIA

Fonte: Observatorio TIC, 2004

Respecto á difusión das tecnoloxías
da información na cidadanía valoráronse positivamente as iniciativas existentes en materia de financiamento para a adquisición de
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equipos ou en formación, aínda que os resultados desiguais obrigan a buscar novas
orientacións. Para xeralizar estas iniciativas é
necesario mellorar as infraestructuras de banda ancha.
A mellora das infraestruturas e a súa
extensión a toda a provincia identificouse
como necesaria non só para achegarse ao
usuario doméstico senón tamén para promover o desenvolvemento e a competitividade
das empresas tecnolóxicas. A tarefa por realizar enténdese tamén como unha oportunida-

unha competencia que ten tamén que abrirse

3.7.2. Análise de indicadores

ao campo da creación de contidos. En rela-

Pontevedra sitúase nunha posición media en

ción co sector, e aproveitando as vantaxes dun

relación ás provincias españolas, cun valor de

sector industrial avanzado e á existencia de

5 no ranking promedio dos indicadores em-

centros de investigación de calidade, considé-

pregados. A mellor posición relativa (6) ato-

rase necesario promover o desenvolvemento

pámola en número de centros de innovación

da industria do software, especialmente en sec-

e tecnoloxía, número de patentes e usuarios

tores estratéxicos coma a automoción. Neste

de internet. Por debaixo da posición central

sentido, tamén se identifican carencias nas re-

sitúase Pontevedra respecto aos indicadores

lacións entre a universidade e a empresa.

de telefonía móbil, número de ordenadores e

A Administración pública, e especifi-

fogares con acceso a internet. Como se obser-

camente a local, foi outro dos ámbitos nos que

va nos gráficos radiais, provincias de referen-

se puxo de manifiesto que hai un traballo im-

cia como Alacante, Barcelona, Guipúscoa ou

portante por facer. En primeiro lugar tratouse

Valladalid atópanse nunha posición claramente

da necesidade de que os municipios saquen a

superior á de Pontevedra.

concurso a súa rede de comunicacións. Tamén

A inexistencia de estatísticas a escala

se constatou a escasa implantación das páxinas

municipal non fai posible caracterizar a distri-

oficiais e as carencias en canto a contidos.

bución territorial dos indicadores. Respecto

Neste apartado identificouse á Deputación

aos datos cualitativos, pode observarse nos

como unha institución clave para promover a

mapas a semellanza da distribución do 37 %

sociedade da información na administración

dos concellos sen ADSL e do 34 % dos

local. Una das carencias onde pode incidir o

concellos sen páxina web oficial.

traballo da institución provincial é a escasa información existente a nivel local do impacto

3.7.3. Diagnóstico sectorial

das políticas relacionadas coa sociedade da in-

A continuación recóllese o diagnóstico estru-

formación.

turado mediante técnica DAFO, un diagnósti-
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de para estimular a competencia no sector,
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3
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6

4

ORD
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6
USU

USU

TEL: Fogares con teléfono móbil, como porcentaxe de
fogares que teñen en base á Encuesta General
de Medios e para o ano 2002. Fonte: Servicio de
Estudios de La Caixa.
ORD: Fogares con ordenador, como porcentaxe de
fogares que teñen en base á Encuesta General
de Medios e para o ano 2002. Fonte: Servicio de
Estudios de La Caixa.

Cadro 3.52.
Posición comparada de
Pontevedra respecto aos
indicadores de tecnoloxías da
información e a comunicación.

USU

USU

FOG: Fogares con acceso a Internet, como porcentaxe de
fogares que teñen en base á Encuesta General de
Medios para o ano 2002. Fonte: Servicio de Estudios
de La Caixa.
USU: Usuarios de Internet, como porcentaxe da poboación
de 14 e máis anos que utiliza Internet en base á
Encuesta General de Medios como media anual do
2002. Fonte: Servicio de Estudios de La Caixa.

co que integra as consideracións presentadas
na mesa de traballo.

PAT: Nº patentes en vigor a data de 31 de decembro de
2001 segundo a provincia do solicitante. Fonte:
Ministerio de Ciencia y Tecnología.
INN: Centros innovación e tecnoloxía e parques
científicos e tecnolóxicos que existen na
actualidade por provincia. Fonte: elaboración
propia, Ministerio de Ciencia y Tecnología e Parc
Científic de Barcelona.

inferior á media nacional.
• A informática está xeneralizada nas
PEMES.

Fortalezas

• Gran potencial da tecnoloxía orientada á

• Forte crecemento da taxa de acceso do-

mobilidade, para potenciar a implantación

méstico a internet por banda ancha (ADSL

de novas solucións informáticas nas em-

ou cable), cun índice do 34% sobre os

presas ou a extensión das solucións a co-

fogares con acceso a internet.

lectivos non cubertos pola informática tra-

• Crece o acceso a internet desde lugares públicos, fronte ao acceso tradicional desde

dicional (comerciais, dirección, almacéns,
etc.)

o traballo, fogar ou centro de estudos.

• Xeralización do acceso a internet na Peme.

Ponse de manifesto a necesidade de co-

• As empresas con posibilidade de conexión

nectarse á rede por parte dos cidadáns.

a banda ancha optan claramente por esta

• Máis da metade dos usuarios de internet

opción, que se converteu máis nunha

interésanse polos servizos da administración, aspecto que experimenta un notable
crecemento.

necesidade que nun diferencial.
• Desvantaxe clara das empresas que se sitúan en zonas nas que non é posible o ac-

• A banca electrónica, aínda que con taxas

ceso á banda ancha, o que afecta

inferiores á administración electrónica,

teóoricamente ao 13% das empresas nun

conta xa cun número importante de usua-

54% dos concellos galegos.

rios (18%), se ben o valor é sensiblemente

• Alta penetración do acceso á e-administra-
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ción aos servizos de banca electrónica por

xo da media europea, un retraso similar ao

parte das empresas.

existente en Galicia e algo inferior á media
española.

contribúen a mellorar a seguridade no uso

• O 32% dos concellos da provincia de Pon-

das TICs e a mellorar a xestión da infor-

tevedra non teñen acceso a banda ancha, o

mación nas empresas.

que afecta como mínimo a un 8% da

• Importancia dos operadores de Telecomunicación e en especial daqueles con sede
central en Galicia (Comunitel e R), como
xeradores de emprego e actividade relacio-

poboación.
• Baixos niveis de penetración dos servizos
de teleformación ou teletraballo.
• Baixas taxas de uso de internet para com-

nada co sector das telecomunicacións.

prar productos ou servizos, posiblemente

• A provincia de Pontevedra concentra máis

derivado da falta de oferta, aspectos cultu-

do 40% das empresas do sector informático, sendo Vigo a primeira cidade en nú-

rais e a desconfianza no medio.
• Os problemas relacionados co uso de in-

mero de empresas, cun 34% do sector.

ternet, especialmente a recepción de correo

• Impulso á e-administración a nivel euro-

no solicitado, engadido ao descoñecemen-

peo e existencia de importantes iniciativas

to da poboación sobre dereitos e obrigas

a nivel nacional.

en temas coma a privacidade, tratamento

• A metade das Pemes, un 25% das micro-

de datos persoais ou dereitos de propie-

Pemes e un 15% dos cidadáns están facen-

dad intelectual supoñen un importante freo

do uso dos servizos da e-administración.

ao desenvolvemento da Sociedade da in-

Aínda sendo xa colectivos númerosos, os

formación.

ratios poderían incrementarse significativa-

• Non dispor de ordenador e o descoñece-

mente no momento no que se potencien

mento de informática apúntanse como

os servizos desde as administracións locais.

razóns que frean o acceso á Sociedade da

• A política de posta en marcha de puntos

información para máis dun tercio da po-

de acceso público a internet permitirá cubrir a totalidade de municipios galegos en
2005.
• O ámbito sanitario ofrece un elevado inte-

boación.
• Aínda existe un importante colectivo sen
informatizar entre as micro-Pemes, autónomos e o comercio polo miúdo.

rese para o cidadán, polo que as iniciativas

• A formación é un aspecto que con frecuen-

dirixidas a este ámbito terán un importan-

cia se descoida nas empresas; segue pri-

te efecto motor no desenvolvemento da

mando o investimento orientado aos siste-

sociedade da información.

mas fronte ao orientado ao persoal; menos do 20% das Pemes imparten forma-

Debilidades

ción informática.

• A penetración de internet nos fogares da

• Escasa presenza activa da PEME e micro-

provincia de Pontevedra sitúase aproxima-

Peme en internet, con respecto aos índices

damente 20 puntos porcentuais por debai-

doutras zonas europeas; baixos índices de
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• A LOPD establece unhas esixencias que

• Só un 44% dos concellos galegos e un 58%

• Escasa penetración da teleformación como

dos da provincia de Pontevedra contan con

alternativa para a formación continua nas

páxina web oficial. Os de menor presenza

empresas. A oferta de teleformación non

na web son os de menos de 5.000 habitan-

satisfai adecuadamente as necesidades em-

tes.

presariales ou non chega adecuadamente.

• Un 21% dos galegos viven en municipios

• Os aspectos relacionados coa seguridade

nos que non existe unha páxina web ofi-

representan unha importante debilidade

cial, e un 12,7% na provincia de Ponteve-

para moitas empresas e tamén para a Ad-

dra, o que afecta a 117.195 cidadáns.

ministración pública.

• A maior parte das webs municipais ofre-

• Dificultade para atraer ás empresas do sec-

cen unicamente información, sen permitir

tor TIC pola reducida demanda que repre-

a descarga de formularios, a interacción por

senta a nosa Comunidade en relación con

parte do usuario ou a participación cidadá.

Madrid e Barcelona.

• Certo retraso con respecto a Europa en in-

• Dificultade para reter os profesionais do

fraestruturas de telecomunicacións e un

sector TIC, pola escasa oferta existente en

forte retraso na dispoñibilidade de ordena-

Galicia, tanto en calidade coma en nivel de

dores persoais e de servidores web.

especialización.
Cadro 3.53.
DAFO de síntese de
innovación e sociedade do
coñecemento.

• No ámbito educativo, a maior diferenza

• Escaso negocio do sector TIC galego
dirixido á Administración.

análise do contorno

y Forte crecemento da taxa de acceso doméstico a internet por banda

y Priorización do desenvolvemento da Sociedade da Información (S.I.) na

FORTALEZAS

y Importancia dos operadores de telecomunicación, en especial os de
sede galega, Comunitel e R. Alta concentración en Pontevedra de
empresas do sector informático.

política europea. Definición de competencias en materia da Sociedade
da Información a nivel autonómico. Existencia de axentes sociais
implicados no desenvolvemento da S.I.
OPORTUNIDADES

ancha, incremento do acceso desde lugares públicos. Interese polos
servizos da e-Administración e uso en progresión da banca electrónica.
predominio da opción de banda ancha. Alta penetración na empresa da
e-Administración e da banca electrónica.

respecto a Europa encóntrase nos niveis
de uso das TIC por parte do profesorado

análise interna

y Informática e acceso a internet xeneralizado en PYMEs, con
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y Política de acceso público a internet que permitirá cubrir a totalidade

y Progresiva integración da industria de contidos coa industria
informática e as telecomunicacións facilitada pola dixitalización dos
sinais.

y Avance das tecnoloxías da información en materia de accesibilidade
para os usuarios: ADSL, fibra óptica, redes inalámbricas,…Internet
convértese nun canal de acceso a contidos e servizos de todo tipo.

y Potenciación da innovación mediante centros especializados e

dos concellos en 2005.

observatorios de seguimento.

y Penetración de internet en fogares por debaixo da media europea e

y Factores socioculturais, xeográficos e demográficos dificultan o

española. Baixos niveis de penetración de teleformación, teletraballo e
compra de produtos ou servizos.

desenvolvemento da sociedade da información.

y Menor peso dos gastos en TIC sobre o PIB ou renda per cápita respecto
a outras rexións e a Europa.

cultura informática. Escasa penetración do ordenador nos fogares.

y Colectivos sen informatizar en micro-PEMEs, autónomos e pequeno
comercio. Insuficiente presenza de PEMEs e micro PEMEs en internet.
Escasa formación en TICs en empresas.

y Dificultade para atraer empresas do sector TIC e fuga de profesionais
cara a lugares de maior oferta.

y En Pontevedra escaso uso de TIC na Administración e no sistema
educativo. Forte retraso en infraestruturas TIC.

AMEAZAS

DEBILIDADES

y Problemas de uso doméstico relacionados coa seguridade e pouca

y Escaso interese político nas TICs que se reflite na súa pouca
importancia nos programas electorais.

y No novo contexto da Sociedade da Información, a non dispoñibilidade
de infraestruturas de banda ancha constitúe un freo ao
desenvolvemento.

y Escasa potenciación e aplicación de I+D.
y Insuficiente achegamento entre a universidade e o sector TIC.
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na actividade formativa, máis que na dotación informática dos centros de ensino.

• Avance das tecnoloxías de comunicación
que están permitindo nos últimos anos
grandes avances accesibles polos usuarios;

Oportunidades

un exemplo constitúeo o aproveitamento

• Priorización do desenvolvemento da socie-

do par de cobre existente nos fogares para

dade da información a nivel europeo, coa

a comunicación ADSL, o despregue das

definición dun plan integrado e numero-

redes de fibra óptica ou as redes inalám-

sas iniciativas. As líñas de actuación favo-

bricas Wifi.

recen dun modo especial as rexións obxec-

• O desenvolvemento de tecnoloxías que

tivo 1. Un exemplo de aproveitamento de

permiten a mobilidade abre un campo que

programas existentes é «internet rural», ao

aínda está nos seus inicios pero que pode

que se sumou a Deputación de Ponteve-

derivar en aplicacións realmente transfor-

dra.

madoras para as empresas e para a sociedade en xeral.

Sociedade da información a nivel autonó-

• Internet convértese nun canal para o acce-

mico co establecemento dun plan de ac-

so a contidos e servizos de todo tipo; edu-

cións para o desenvolvemento da socieda-

cativos, sanidade, administración, soporte

de da información. As deputacións e con-

para as actividades comerciais e de nego-

cellos deberían sumarse para facilitar e po-

cio, entretemento, etc. Este canal achega

tenciar a posta en marcha das accións nas

importantes vantaxes, se ben se require un

súas áreas de competencia.

proceso de adaptación e reorganización

• Existencia de axentes (Confederación, asociacións, etc.) implicados a nivel provin-

para adecuar os contidos e servizos actuais
a este novo medio.

cial no desenvolvemento da sociedade da

• Nos últimos tres anos levouse a cabo un

información, destacando dun modo moi

importante esforzo de desenvolvemento de

especial o papel que vén xogando o Con-

normativa a nivel nacional e autonómico,

sorcio da Zona Franca a través dos seus

o que supón un factor clave para o desen-

proxectos e actuacións.

volvemento da sociedade da información

• Progresiva integración da industria de

• Concienciación na Comunidade Autóno-

contidos coa industria informática e as te-

ma sobre a importancia de xerar un con-

lecomunicacións, facilitada pola dixitaliza-

torno que propicie a innovación, o que se

ción dos sinais. Este proceso acelerará a

fai evidente na creación de centros de in-

xeración de contidos, que é un factor cla-

novación nos últimos anos, así como no

ve nestes momentos, e impulsará a deman-

deseño dun plan para os próximos anos.

da de novos servizos; un exemplo pode ser

• Estase potenciando a innovación relacio-

a produción audiovisual orientada a

nada coa sociedade da información; crea-

contidos que poidan difundirse por inter-

ción de centros especializados, espazos

net ou dirixidos a un teléfono móbil de

empresariais adecuados, articulación do

terceira xeración.

sector TIC, política de axudas, etc
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• Definición de competencias en materia de

• Necesidade de potenciar o I+D e aliñar este

ceder á información sobre os diferentes

coas aplicacións. Neste sentido debería po-

ámbitos da sociedade da información, o

tenciarse o achegamento da Universidade

que permite a calquera entidade (Corpora-

ao sector TIC.

ción local por exemplo) utilizar esta información para realizar a súa propia análise e
planificación, evitando o custoso proceso
de obter a información.
Ameazas
• Os factores socio-culturais, xeográficos e
demográficos dificultan aspectos relacionados co desenvolvemento da sociedade

II. DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO

• En Galicia o Observatorio TIC permite ac-

4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

3. Análises sectoriais

da información; despregue de infraestruturas, maior dispersión de poboación e índice de ruralidade, etc.
• Menor peso dos gastos en TICs sobre o
PIB ou per cápita con respecto a outras
rexións tanto a nivel nacional coma internacional.
• Nos últimos anos foi escaso o interese
político nestes temas, posiblemente por falta de coñecemento sobre as oportunidades. Isto supón un freo ás iniciativas que
podería impulsar a Administración local,
na que non existe polo xeral unha área con
responsabilidade nestes temas. Un exemplo do anterior son as case inexistentes referencias ao tema nos programas políticos.
• No novo contexto da sociedade da información, con cada vez máis contidos
multimedia, o acceso á banda ancha constituíu unha necesidade. A non dispoñibilidade de infraestruturas de banda ancha
supón un freo ao desenvolvemento. En
Galicia a dispersión da poboación e a
xeografía dificultan os despregues de rede
e existe unha porcentaxe importante do territorio sen cobertura de banda ancha.
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3.8.
Turismo
O sector turístico en xeral, e o da provincia de

tual e futura do turismo en Galicia. A súa

Pontevedra non é unha excepción, encóntrase

achega ao conxunto galego en termos de uni-

inmerso nunha etapa de profundos cambios e

dades de aloxamento é notable. Non obstan-

transformacións. Non hai moitos anos que os

te, padece os mesmos problemas que o resto

destinos turísticos esperaban a que viñesen os

de Galicia en canto a ocupación hoteleira,

visitantes, fosen turistas ou excursionistas. O

substancialmente por debaixo dos estándares

novo paradigma do turismo substitúe este

desexables. Así mesmo, o gasto per cápita

marco pasivo de actividade por un máis pro-

sitúase nun nivel medio-baixo, sendo a parti-

activo, dinámico, competitivo. Nos seguintes

da de ocio reducida.

apartados trázase o perfíl da actividade turís-
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En canto ás comunicacións, a provincia de Pontevedra ten un aeroporto case sen

tica de Pontevedra.

conexións internacionais aínda que relativaSituación actual oferta

mente preto se encontran os aeroportos inter-

A provincia de Pontevedra ocupa un papel

nacionais de Santiago de Compostela e de

absolutamente protagonista na situación ac-

Oporto, que achegan visitantes á provincia. En
canto ás comunicacións por estrada, nos últimos anos Pontevedra viu mellorada a súa si-

1.200

tuación, ao sumarse á autoestrada do Atlánti1.030

co e as súas extensións á autovía que conecta

1.000

Galicia con Madrid.
Gasto turístico total anual (millóns de euros)

848

A provincia de Pontevedra posúe unha

800

singularidade única, as rías Baixas, zonas de
mar abrigadas onde a navegación se pode prac-

600

ticar en calquera época do ano. Esta diferenciación debe ser aproveitada, tamén desde o

400

punto de vista turístico. E o turismo náutico

298

(nas súas diferentes acepcións e categoriza-

200

143

142
76

43

46

primeiro nivel neste desenvolvemento. Así

Fonte: Instituto de Estudos Turísticos, 2003

Valladolid

Pontevedra

A Coruña

Guipúscoa

Cádiz

Badaxoz

Barcelona

Alacante

0

Cadro 3.54.
Comparación provincial do
gasto turístico anual.

cións) debe constituírse en protagonista de

mesmo, a provincia de Pontevedra posúe unha
notable actividade en canto a feiras, incentivos, congresos, convencións, reunións de

II. DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO

[107]

ESTABLECEMENTOS HOTELEIROS
(ano 2003)

máis de 10
de 4 a 10
de 1 a 3
ningún

[10]
[19]
[22]
[11]

Fonte: Estatística de Ocupación. IGE, 2004

Fonte: Turgalicia 2004
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ESTABLECEMENTOS DE TURISMO RURAL
(ano 2003)

máis de 3
de 2 a 3
1
0

[14]
[19]
[15]
[14]

empresa,...E esta actividade dáse principal-

son elementos singulares da identidade turís-

mente en Vigo, así como en singulares

tica galega e que ten unha impronta clara en

paraxes-resorts como Mondariz e A Toxa,

Pontevedra.

Cadro 3.55.
Distribución municipal dos
establecementos
hoteleiros e de turismo
rural.

Desde o punto de vista dos recursos

aparte do recinto de Silleda.
Respecto ao deporte, ademáis da asen-

naturais, a provincia de Pontevedra posúe

tada tradición futbolística, a vela constitúe

unha extensa liña de mar, cun elevado núme-

unha actividade deportiva intrinsecamente li-

ro de praias e un clima máis benigno que o do

gada á historia da provincia de Pontevedra. E

norte de Galicia. O parque nacional das illas

a celebración da saída no ano 2005 da Volvo

Atlánticas é un elemento característico desta

Ocean debe considerarse como unha oportu-

calidade ambiental.

nidade para o desenvolvemento da vela e o

A oferta comercial da provincia de

turismo náutico na zona das rías Baixas.

Pontevedra é completa pero escasamente di-

Noutro deporte en auxe, coma o golf, e moi

ferencial, e destaca a relevancia do público

relacionado cun importante fluxo turístico di-

obxectivo do norte de Portugal.

non posúe a masa crítica suficiente para cons-

Demanda

tituírse nun destino de turismo de golf, e me-

A provincia de Pontevedra ocupa unha situa-

nos a nivel internacional (por outro lado, os

ción de protagonismo no cadro turístico

que máis viaxan por razóns estritamente rela-

galego, con case a metade de pernoctacións,

cionadas coa práctica do golf).

máis do 75 % é en hoteis, case o 20% en hostais

Outros aspectos relevantes da oferta

e menos do 5% en casas rurais. O número de

teñen relación cun rico patrimonio cultural e

viaxeiros presenta unha distribución semellan-

paisaxístico. A gastronomía, en especial a vin-

te.

culada aos produtos do mar, ou o Xacobeo
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recto, a provincia de Pontevedra actualmente

pé seguindo o Camiño de Santiago. Dentro

perfil do turista que acude a visitar en verán

de Galicia o medio de transporte máis utiliza-

Galicia e tamén á provincia de Pontevedra.

do é o coche (70.7%), destacando tamén os

O perfil do turista en canto á prode-

desprazamentos a pé (8.4%).

cencia destaca polo predominio dos madrile-

Os aspectos aos que se lles outorga

ños (22%), por enriba de galegos (16%) ou

maior importancia no lugar de vacacións son

cataláns (13.5%). Na procedencia dos

a relación calidade-prezo, a hospitalidade, a

exstranxeiros destaca Portugal (17.2%), segui-

paisaxe e o contorno natural. O grao de satis-

do de Alemaña (16.9%) e Francia (11.6%). En

facción da visita a Galicia é medio-elevado

canto á idade, mentres que os galegos que vi-

(3.56%), sendo os visitantes de máis de 65 anos

sitan a súa propia Comunidade Autónoma son

os máis satisfeitos e os máis novos os menos.

máis ben novos (43.6%, entre 19 e 28 anos),

Posúe certas especificidades o turis-

os que proceden de Madrid son basicamente

mo en verán en Pontevedra, Sanxenxo e Marín

de mediana idade (58.1% entre 28 e 50 años).

(Centro Estudios Carlos Velasco e

Ademais dos galegos os visitantes proceden-

Universidade de Vigo, 2003). Neste ámbito os

tes de Madrid (75.7%) e de Castela e León

principais motivos para a viaxe a Pontevedra

(72.1%) son os que en maior medida son máis

son o contorno e a paisaxe (80%), gastrono-

fieis ao destino. A cultura, a natureza e a fami-

mía-marisco (44%), tranquilidade e relax

lia son os tres motivos básicos para visitar

(23%); visita de amigos e familiares (21%) e

Galicia. Entre os madrileños destaca especial-

sol e praia (20%).

mente o elemento «cultura» e entre os cataláns o motivo é «visita de familiares».
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En canto á procedencia destaca Madrid (33%), seguida do norte de España (21%),

Só o 11.4% dos viaxeiros reserva a súa

a zona mediterránea (20%), Andalucía (10%)

visita a través de axencias de viaxe; o 70% re-

e Galicia (7%). A gran maioría realiza a viaxe

serva cunha antelación inferior ao mes e a

individualmente (77%) e o resto a través de

duración da estancia en verán é de 15 días.

axencia de viaxes. En canto á modalidade de

Respecto á tipoloxía do turismo,

aloxamento predominan os hoteis e hostais

mentres que os galegos declaran que «vera-

(66%), seguido do aluguer de apartamentos

nean na costa» (53.5%), os madrileños decla-

ou uso de vivenda familiar (23%). En canto á

ran que «visitan Galicia pola súa conta»

duración da estancia a maioría permanece

(56.1%), e o mesmo opinan os cataláns

unha semana en Galicia (52%), seguido dos

(67.7%).

que permanecen entre unha e dúas (22%).

Respecto ao aloxamento, case o 35%

As actividades máis realizadas son as

declara que se aloxa en hotel-hostal, e case o

de natureza (48%), visita á zona monumental

30% en casas propias ou de familiares.

de Pontevedra (45%), visitas ás bodegas DO

No que atinxe ao medio de transporte

Rías Baixas (29%), concertos de música

para chegar a Galicia, o 65.5% declara que uti-

(15%), visita ao Museo de Pontevedra (13%),

lizou o vehículo propio, e só o 9.0% o avión.

actividades náuticas (4%) e práctica do golf

Pódese salientar o 3.8% que realiza a viaxe a

(2%), estes últimos procedentes na súa gran
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maioría de Galicia.

ción); o custo da vida (a mellor CC.AA., xunto
a Castela-A Mancha, segundo os enquisados).

Imaxe e comercialización

Pola contra, e segundo o mesmo

Cada concello intenta potenciar a súa propia

estudo (en base a 1.100 enquisas), sitúa Galicia

oferta turística, especialmente os grandes mu-

entre as CC.AA. menos valoradas nos seguin-

nicipios da provincia (Vigo, Pontevedra,

tes aspectos: alta probabilidade de encontrar

Baiona, Sanxenxo, ...), que realizan promo-

bo clima, ambiente nocturno e tempo de

ción turística a notable escala, de forma inde-

desprazamento.

pendente ou complementaria á actuación realizada polo Padroado Rías Baixas ou pola pro-

Conclusións

pia Xunta de Galicia a través de Turgalicia. Non

Pontevedra presenta un notable potencial tu-

obstante, ás veces realízase unha actuación co-

rístico, un potencial ao que contribúe a súa

ordinada e sinérxica. Evidentemente, en fun-

participación da imaxe turística de Galicia.

ción do mercado xeográfico que se conside-

Partindo dunhas condicións favorables (espe-

re, a notoriedade das distintas marcas turísti-

cialmente para determinadas tipoloxías de tu-

cas será diferente. En xeral, Galicia, especial-

rismo, coma a cultural, costa residente, rural -

mente a través do Xacobeo e o Camiño de

verde e azul-, náutico, deportivo, de congre-

Santiago, é a marca de referencia incluso a ni-

sos,...), é necesario aunar esforzos para manter

vel internacional. A un nivel máis local ou na-

e mellorar a situación actual. Os competido-

cional aparece o resto de marcas turísticas, en-

res esfórzanse e invisten cada día máis, no só

tre as que destaca «Rías Baixas», apoiada ta-

en promoción, senón tamén en «produto» e

mén nas resonancias da coñecida denomina-

mais en xestión.

fica das rías.

O turismo convértese nunha actividade económica clave para moitos destinos, que

En xeral, a imaxe céntrase nos aspec-

apostan por el dunha forma decidida. Ponte-

tos da paisaxe, cultura e gastronomía. Os da-

vedra non debe ser unha excepción. Pártese

tos indican que a asociación cunha zona de

dunha base notable. A imaxe turística é posi-

praia é débil, sendo considerada esta como un

tiva, moi ligada a Galicia a través do Xacobeo

aspecto complementario da oferta. En Galicia,

e do Camiño de Santiago. Así mesmo, valórase

e segundo un estudo elaborado pola Escola

especialmente a gastronomía, a paisaxe-natu-

de Negocios ESADE na primavera de 2004,

reza, a hospitalidade da poboación. Pola con-

os aspectos máis valorados e que caracterizan

tra, considérase un destino «distante» (ademais

a súa imaxe como destino turístico son: ofer-

de descoñecido máis aló da Península). Pon-

ta gastronómica (a CC.AA. con mellor valo-

tevedra é plenamente partícipe desta imaxe e,

ración neste aspecto), oferta cultural (a segun-

como principal destino turístico de Galicia (a

da CCAA con mellor valoración);

nivel de provincia, en número de

hospitalidade dos residentes (a CC.AA. con

pernoctacións), debe saber beneficiarse a tra-

mellor valoración); Paisaxe/montaña (xunto

vés da cooperación e o desenvolvemento de

co País Vasco, a CC.AA. con maior valora-

liñas estratéxicas sinérxicas e complementa-
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ción de orixe ou da propia referencia xeográ-

O patrimonio cultural, histórico e

deu estes últimos anos, e a oferta «comple-

paisaxístico é rico. Ademais, a existencia das

mentaria» debe seguir diferenciándose e apos-

propias rías, dá un valor diferencial á activi-

tando polo seu desenvolvemento, e tendo moi

dad turística. Neste escenario, é clave o des-

presente a tendencia da «vivencia» de expe-

envolvemento sostible da actividad turística

riencias turísticas e de ocio.

(en clave de sostibilidade tanto económica

Así mesmo, o sector turístico debería

coma social, cultural-patrimonial e medioam-

focalizar esforzos para a potenciación dos ae-

biental)

roportos galegos (tamén o de Vigo), buscanA notable tradición mariñeira e náuti-

do que compañías aéreas de baixo custo voen

ca de Pontevedra debe convertirse nun dos

cara a Vigo (ou a Santiago ou á Coruña). Desta

eixes diferenciadores e vertebradores da acti-

forma, producirase un incremento de turistas

vidade turística na provincia.

estranxeiros (principalmente norte e centro-eu-

Unha provincia, por outra parte, que

ropeos), con medio e elevado poder adquisiti-

pode posuír unha oferta substancialmente in-

vo, amantes da natureza, a cultura e as activi-

teresante e competitivamente diferenciadora

dades deportivas, e que están afeitos a un cli-

en termos de descanso, cultura, deportes, ru-

ma substancialmente máis esixente que o da

ral (verde e azul), congresos (focalizados en

provincia de Pontevedra, o máis benigno de

determinadas temáticas), etc. Para iso, o sec-

Galicia.

tor turístico debe apostar por ser algo máis

Para isto, Pontevedra (soa ou da man

creativo e innovador, propoñendo visións in-

de Turgalicia, en función dos mercados

tegrais de futuro, non só a curto e medio prazo,

xeográficos de orixe e a tipoloxía de turismo

senón tamén a longo prazo.

de que se trate), debe innovar tamén na súa
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actuación de promoción. Posto que todos os

A oferta hoteleira debe seguir na sen-

12

9,79

10

8,60

Índice turístico

8

6
4,85
4,23

4
2,70
2,10

2

1,28
0,46

0,46

0,43

1,33

1,15

1,16

0,39

0,85

0,71

0
Alacante

Cadro 3.56.
Comparación provincial do
Índice turístico.

Badaxoz

Barcelona

Cádiz
1996

A Coruña

Guipúscoa

Pontevedra

Valladolid

2001

Fonte: Anuario Económico de España 2003
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destinos realizan parecidas actuacións de pro-

dra (e en xeral Galicia) encóntrase ante unha

moción (feiras, fam-trips, workshops, ...), a di-

etapa crucial no seu desenvolvemento turísti-

ferenciación na promoción estase estructuran-

co, un reto excitante, apaixonante, que impli-

do como elemento clave para chegar de for-

ca a concentración e a cooperación de vonta-

ma clara ao cliente, un cliente cada vez máis

des e, por qué non, de recursos e esforzos en-

experto, cada vez máis afeito a internet e, no

tre o sector público e o sector privado, así

caso de Galicia, con escaso uso das axencias

como entre as distintas administracións impli-

de viaxe.

cadas.

Neste sentido, e como exemplo puntual, a celebración da saída da Volvo Ocean

3.8.1. Mesa de expertos

Race en Vigo supón unha oportunidade his-

Ponse de manifesto que é necesario diversifi-

tórica de potenciar Galicia (e especialmente a

car o turismo en canto á orixe, xa que un 80%

provincia de Pontevedra) internacionalmente,

de procedencia nacional se considera un ris-

tanto a nivel xenérico de turismo coma a nivel

co. Tamén se considera escasa a ocupación,

específico de turismo náutico (campo no que

demasiado estacionalizada e con pouca inci-

Galicia -e basicamente as Rías Baixas- ten un

dencia das axencias de viaxes en relación con

enorme potencial aínda non desenvolvido).

outros destinos nacionais.

Galicia (e Pontevedra como parte substancial

Para diversificar e desatacionalizar

e principal) debe saber aproveitar este evento

considérase importamte potenciar as infraes-

de impacto internacional, complementando o

truturas, por exemplo para a Volvo Ocean, e

tráfico de visitantes que xera, coa axuda á pro-

potenciar recintos feirais e congresos, que

moción turística a través dos medios. Así pois,

ademais deben de dotarse de modelos de xes-

Galicia (provincia de Pontevedra basicamen-

tión específicos. Así mesmo, débense poten-

te) encóntrase ante un reto moi interesante

ciar os eventos seguindo o modelo do Xaco-

neste aspecto, e máis cando a cidade (e a pro-

beo.

vincia) se convertirá na saída da famosa proba de vela.

En canto á xestión exponse a necesidade de planificar e traballar desde a colabo-

Mesa de expertos de
Turismo.

E se Galicia (e a provincia de Pontevedra) recibe máis turismo estranxeiro, o gasto turístico debería incrementar ao mesmo
tempo que reducirse a estacionalidade e a
rendibilidade dos investimentos turísticos ta-

dería tanto do mercado xeográfico español (especialmente do propio galego, do madrileño e
do catalán, que acoden a Galicia principalmente para descansar, para ver a familiares e amigos, e por temas de natureza e cultura).
En definitiva, a provincia de Ponteve-
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mén aumentarían. Desta forma, non se depen-

BADAXOZ

BARCELONA

CÁDIZ

ACT

ACT

ACT

ACT

PRA

PER

EST

PRA

PER

EST

OCU

A CORUÑA

PRA

PER

EST

OCU

EST

OCU

GUIPÚSCOA

ACT

PRA

PER

PONTEVEDRA

OCU

VALLADOLID
ACT

ACT

ACT

6

PRA

PER

PRA PER

PER

7

7

PRA

PRA

PER

6

6
EST

OCU

EST

ACT: Índice de actividade turística, que se obtén en
función da cota ou imposto de actividades
económicas, o cal se basea a súa vez na
categoría dos establecementos turísticos,
número de habitacións e ocupación anual
durante o ano 2001. Fonte: Servicio de Estudios
de La Caixa.

Cadro 3.57.
Posición comparada de
Pontevedra respecto aos
indicadores de turismo.

OCU

5

EST

OCU

PRA: Prazas en establecementos turísticos, en base a
Encuesta de Ocupación Hotelera do ano 2003.
Fonte: INE.
OCU: Grao de ocupación das prazas hoteleiras como
media anual dos meses do ano 2003. Fonte:
Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

EST

OCU

EST: Nº viaxeiros estranxeiros que realizaron pernoitas
en establecementos hoteleiros durante o ano
2003. Fonte: Encuesta de Ocupación Hotelera,
INE.
PER: Persoal ocupado como media do persoal que
traballa en establecementos hoteleiros ao longo
do ano 2003. Fonte: Encuesta de Ocupación
Hotelera, INE.

ración do público e o privado. Tamén se cons-

O turismo cultural pode ser desenvol-

tata que seguen persistindo excesivos localis-

vido en maior profundidade. Existe unha am-

mos: necesidade de colaboración (entre con-

pla e variada oferta, que debe ser conxugada e

cellos, coa Deputación, coa Xunta....). Non ten

estruturada desde un punto de vista turístico.

sentido promover a todos os concellos por

Oferta moi diversificada (museos históricos,

igual.

etnográficos, arte contemporánea, do mar,...
É un sector que tamén provoca gra-
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etc.) e xa cun certo número de visitantes.

ves problemas de xestión municipal polo in-

É necesaria unha maior oferta com-

cremento de servizos en verán e agresivo cos

plementaria para que o turista pase máis

recursos naturais. É así mesmo un sector ines-

tempo, pero tamén para que o turista «fami-

table e con traballo precario. Non se pode falar

liar», que pasa grandes tempadas, incremente

de desenvolvemento turístico se seguimos

o seu gasto.

tendo os problemas de desenvolvemento de

Tamén se salientou a importancia do

infraestruturas básicas (saneamento, electrici-

turismo de golf, náutico e termal, que deben

dade, ...)

de ser eixes da oferta turística.

Por outra parte cualifícase a oferta de
Pontevedra como «tópica», polo que require

3.8.2. Análise de indicadores

elementos diferenciais. Débese tamén

A análise comparativa de indicadores de tu-

prestarlle atención á oferta para «xente nova»,

rismo sitúa a provincia de Pontevedra nunha

xa que non hai este tipo de oferta específica.

posición media no ranking provincial. Ningún
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dos indicadores empregados se sitúa por debaixo de 5, destacando a boa situación dos
indicadores de prazas e emprego. Con todo,
estes indicadores tamén nos sitúan a notable
distancia de provincias de referencia como
Alacante, Barcelona ou Cádiz, e nunha situación semellante á da Coruña.
En canto á distribución dos indicadores de turismo obsérvase unha clara persona-

se manifesta no índice de actividade turístico,
que presenta un índice de Gini de 0,80. Como
se observa na curva de Lorenz, o 90% dos

Fonte: La Caixa, 2003

lidade turística en determinados concellos que
ÍNDICE DE ACTIVIDADE TURÍSTICA
(ano 2003)

máis de 15
de 4 a 15
de 1 a 3
de 0 a 1

valores deste indicador concéntrase no 30%
dos municipios.

de concentración nos indicadores municipais
de número de hoteis (0,73) e número de casas
de turismo rural (0,57). Estes comportamentos indican a concentración de gran parte da

% de municipios

Tamén se observan comportamentos
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70

80 90 100

% do índice de actividade turística

actividade e equipamentos turísticos no lito-

Cadro 3.58.
Distribución e
concentración municipal
do índice de actividade
turística.

ral, a excepción do turismo rural, cunha concentración significativa e que hai que vencellar

Fortalezas

a concellos do interior, o que mostra a pouca

• Conxuntamente coa provincia da Coruña,

penetración desta modalidade turística na zona

a de Pontevedra é a principal zona turísti-

costeira.

ca de Galicia.

marcal non se atopan comportamentos de

• Incremento da actividade turística nestes
últimos anos.

concentración respecto a indicadores da acti-

• A imaxe de Galicia e da provincia de Pon-

vidade turística como número de establece-

tevedra vencéllase a aspectos especialmen-

mentos (Gini, 0,27), número de viaxeiros

te valorados polo turista: gastronomía,

(0,23), número de pernoctas (0,21), número

natureza, paisaxe, hospitalidade...

de prazas (0,26) ou o grao de ocupación (16,2).

• Vontade das autoridades da provincia de
Pontevedra de mellorar a situación do tu-

3.8.3. Diagnóstico sectorial

rismo na zona.

A continuación recóllese o diagnóstico estru-

• Conciencia da necesidade de mellorar por

turado mediante técnica DAFO, un diagnósti-

parte do sector turístico, tanto público

co que integra as consideracións presentadas

coma privado.

na mesa de traballo.
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Cómpre salientar que na análise co-

% de municipios

Illas Británicas).
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• Existencia das rías, zonas de mar abrigadas, aptas para toda clase de navegación
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durante todo o ano.
• Comezo da penetración das cadeas
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Sol-Melià, Hesperia, ...)
• Empuxe á calidade turística (Plan de Cali-

% de municipios

100
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Cadro 3.59.
Concentración municipal
do número de hoteis e
casas de turismo rural.

dade Turística - SCTE).
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• Notable esforzo no proceso de mellora da
oferta hoteleira.
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hoteleiras na provincia de Pontevedra (NH,

• Existencia de programas culturais relacio-
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nados coas principais entidades financeiras
0
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% do número de casas de turismo rural

galegas, que poden complementar as actividades turísticas culturais en destino.

terrestres con Santiago de Compostela,

Debilidades

centro neurálxico do turismo en Galicia

• Galicia, e en consecuencia a provincia de

• Gastronomía recoñecida e apreciada.

Pontevedra, posúe unha imaxe de afasta-

• Beleza paisaxística e existencia de parques

mento para o mercado xeográfico español.

e zonas naturais de gran valor ambiental.
• Existencia de diversos portos deportivos
(Vigo, Baiona, Sanxenxo, Pontevedra).
• Existencia do porto de Vigo como escala
de cruceiros internacionais.
• Importante tradición mariñeira e náutica na
provincia de Pontevedra.
• Existencia de pazos, castelos, fortalezas, ...
con posibilidades turísticas.
• Existencia de eventos de certa notoriedade
nacional e internacional (regatas, partidos
de fútbol...).
• A existencia dunha demanda turística
maioritaria de turismo de costa residente
supón para a provincia unha demanda cautiva notable.
• Clima mellor en Galicia (e especialmente
na provincia de Pontevedra) que nos paí-

• O aeroporto de Vigo ten un tráfico moi
débil e non acolle operacións de liñas de
baixo custo.
• O clima é un condicionante para a totalidade de Galicia e para a cornixa cantábrica.
• Insuficiente capacidade de coordinación e
cooperación entre os sectores público e
privado e entre administracións.
• Visión da actividade turística substancialmente localista e rexionalista.
• Actuación excesivamente tradicional da
promoción turística da provincia.
• Comercialización dispersa e escasamente
focalizada.
• Urbanismo e sinalética mellorables.
• Seguridade cidadá e limpeza das zonas turísticas con espazo de mellora.
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3.8. Turismo

pecialmente no interior.
• Certa polución visual no ordenamento do
territorio desde o punto de vista turístico.
• Acusada estacionalidade da demanda non
galega.

• Elevada notoriedade, de carácter periódico e de nivel internacional, do Xacobeo e
do Camiño de Santiago, dotada con amplos orzamentos de promoción.
• A costa galega é lugar de paso obrigado
cara ao Mediterráneo dalgúns dos países

• Escasa participación das «compras» den-

con maior tradición náutica (Reino Unido,

tro da distribución do gasto dos visitantes

Francia, Noruega, Alemaña, ...), elevado ni-

• Escasa importancia do turismo estranxei-

vel de vida e afección polos deportes e as

ro.
• Insuficiente cultura de innovación e renovación no sector turístico.
• Malia excepcións, elevado grao de atomi-

actividades náuticas.
• Vigo, como sede da saída da Volvo Ocean
Race, xerará tráfico de visitantes e promoción mediática.

zación e reducida dimensión empresarial.

• Existencia de tres aeroportos en Galicia, o

• Existencia dunha oferta alegal que, ás ve-

que pode propiciar o interese das compa-

ces, pode prexudicar a imaxe do destino

ñías de baixo custo para os dous aeropor-

pola súa repercusión na calidade dos ser-

tos galegos non centrais, Peinador entre

vizos.

eles.

• En xeral, insuficiente nivel de ocupación

• O aeroporto de Peinador encóntrase a un

da oferta hoteleira, incluíndo hostais e ca-

máximo, 2 ou 3 horas do centro e norte de

sas rurais.

Europa, poboación especialmente viaxeira,

• Existencia de potencial de mellora na formación dos recursos humanos no sector.

con elevado poder adquisitivo e afeita a climas máis rigorosos co de Pontevedra.

• Dificultades para reter profesionais cuali-

• A reconversión industrial e pesqueira en di-

ficados nas actividades relacionadas co tu-

versas zonas da provincia de Pontevedra

rismo, que pola elevada estacionalidade se

propicia unha importancia aínda maior da

desprazan cara á costa mediterránea.

actividade turística.

• Dispersión de festas e eventos, sendo escasa a súa notoriedade turística.

• Maior acceso e vontade de viaxar por parte da mocidade e a terceira idade.

• Substancial espazo de mellora para o des-

• O turista desexa «vivenciar», ser máis acti-

envolvemento de actividades náuticas

vo na súa relación co destino. Por outra

(instalacións, equipamentos, infraestrutu-

parte, tende a fragmentar os seus períodos

ras, servizos, información, ...)

vacacionais, o que favorece as saídas a

• Inexistencia dunha masa crítica suficiente
de campos de golf capaz de atraer turismo
de golf.

novos destinos.
• A estabilidade monetaria e a moeda común
favorece as viaxes intereuropeas.
• En xeral, situación e perspectivas econó-

Oportunidades
• A actividade turística está en auxe.
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• Incipientes accións de política turística na
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• Comunicacións terrestres mellorables, es-

Verde.

cado, aínda que este aumente.
• Importante peso en xeral en España da uti-

• A nivel de mercados xeográficos interna-

lización do aloxamento en casa de familia-

cionais, o turismo busca destinos seguros

res ou amigos, e segundas vivendas, o que

(estabilidade política, seguridade, ...)

limita o abano de novos destinos a visitar.

• Importancia da presenza de emigrantes

• A nivel de imaxe, ás veces asóciase Galicia

galegos e Casas de Galicia por todo o mun-

con aspectos negativos coma contraban-

do.

do, clima chuvioso, lonxanía, comunica-

• A existencia de internet e outras vías de

cións deficientes, ...

comunicación e comercialización impulsa

• De forma xeral, a inflación no sector turís-

o intercambio e achega os destinos á de-

tico normalmente é máis elevada que

manda.

noutras actividades económicas.

• Incorporación ao ensino do turismo no ámbito universitario.

• Reducida achega das actividades de turis-
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mo e lecer ao PIB en Galicia, comparado

• Existencia de axudas europeas cara a

co peso no PIB nacional e co doutras
CC.AA.

Galicia.
Ameazas
• Cada vez xorden máis e mellores destinos
Cadro 3.60.
DAFO de síntese de Turismo.

turísticos que compiten polo mesmo mer-

análise do contorno

análise interna
y Incremento da actividade turística nos últimos anos.

y Actividade turística en auxe.

y Imaxe de Galicia e da provincia de Pontevedra asociada a aspectos

y Relevancia do Xacobeo e do Camiño de Santiago, con influencias na

y Bo nivel de comunicacións con Santiago de Compostela, centro
neurálxico do turismo en Galicia.

y Existencia dun patrimonio cultural e natural relevante, destacando o
Parque Nacional das Illas Atlánticas. Institucións con programas
culturais de calidade.

provincia de Pontevedra.
OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

especialmente valorados polo turista: gastronomía, natureza, paisaxe,
seguridade…

destinos á demanda.

y Incremento de destinos turísticos que compiten no mesmo mercado de

demanda non galega.

Pontevedra.

y Dispersión da comercialización, atomización e, en xeral, dimensión

y Asociación de Galicia con aspectos negativos relacionados co clima ou
as comunicacións.
AMEAZAS

DEBILIDADES

empresarial reducida. Presenza de oferta alegal.

entre administracións.

y Incremento do turismo xuvenil e de terceira idade, así como tendencia

y Estabilidade monetaria europea e axudas comunitarias.

y Escasa presenza de turismo estranxeiro e acusada estacionalidade da

y Escasa coordinación e cooperación entre sector público e privado e

y Existencia de tres aeroportos en Galicia e de Oporto como aliado.
á fragmentación de períodos vacacionais.

cruceiros, tradición náutica. As Rías Baixas como elemento distintivo e
espazo adecuado para a navegación durante todo o ano.

especialmente os relacionados con actividades náuticas ou a práctica
de golf.

curto prazo influencia da Volvo Ocean Race.

y Desenvolvemento de tecnoloxías da información que achegan os

y Infraestrutura de portos deportivos, porto de Vigo con escala de

y Insuficiencia de determinados equipamentos de calidade,

y O litoral como paso obrigado de navegantes cara ao Mediterráneo. A

y O sector turístico presenta unha inflación maior que outras actividades
económicas.

y Reducida contribución das actividades de turismo e ocio ao PIB en
Galicia comparado co PIB nacional ou doutras comunidades
autónomas.

y Promoción turística tradicional que nos sitúa en ámbitos de forte
competencia.

y Proceso urbanístico de baixa calidade paisaxística.
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3.9.
Xestión pública
O debate actual sobre o papel das deputacións

estratéxicos.

provinciais é froito da evolución do contexto
multiorganizativo español, pero tamén do eu-

Marco da gobernanza

ropeo, onde nos últimos vinte e cinco anos da

Fronte á noción de gobernabilidade, que fai

nosa historia constitucional xurdiron novos ac-

referencia de forma xeral á aptitude de dirixir

tores que relegaron aos vellos nunha sorte de

e que é propia do sistema político, o concepto

competición polos recursos económicos, polas

de gobernanza asóciase á capacidade de

competencias, polo uso intensivo de persoal,

autocoordinación propia de redes constituídas

e, por suposto, pola procura de lexitimidade

por unha variada constelación de organiza-

nas súas actuacións. As comunidades autóno-

cións e entidades tanto privadas coma públi-

mas viñeron consolidando a súa actuación de

cas, tanto estatais coma transestatais, subes-

xeito que tanto o Estado e as súas administra-

tatais, internacionais, etc. Neste sentido, a go-

cións, coma as organizacións locais se viron

bernanza é o resultado dunha permanente

empurradas á descolocación territorial, á dis-

interacción e axuste entre todo tipo de suxeitos

torsión dos seus papeis tanto tradicionais coma

colectivos e individuais. Entendida como me-
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canismo alternativo e substitutorio do goberno
para coordinar actividades colectivas, é o resultado dos cambios profundos experimentados pola sociedade actual.
Incrementouse o grao de complexida-

Fonte: MAP INE 2003 – Consello de Contas de Galicia 2001

de e diversidade o nivel de especialización e

Cadro 3.61.
Distribución dos ingresos
municipais por habitante.

influencia de moitos axentes económicos,
sociais, culturais, mediáticos e administrativos
cada vez é maior. E a todo isto cómpre engadir
o proceso imparable da globalización e os seus
efectos inmediatos, tales como a interdependencia, a permeabilidade e a superación de
fronteiras e espazos nacionais, conseguindo
INGRESOS MUNICIPAIS POR HABITANTE

máis de 1.000 €
entre 800 e 1.000 €
entre 600 e 800 €
menos de 600 €
sen datos

[16]
[16]
[13]
[10]
[7]

esa progresiva interpenetración entre os actores locais, nacionais e internacionais. Todo isto
está condicionando de forma crecente o modo
de xestionar os conflitos colectivos, tanto a es-

II. DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO

[119]

3.9. Xestión pública

cala local coma global. A diferenza entre o pú-

da cos cidadáns, lexitimada plenamente como

blico e o privado cada vez difumínase máis; o

Goberno da provincia ante as organizacións

modelo multipolar e policéntrico vai impoñén-

sociais, as empresas, os individuos, dando

dose mediante a constitución de redes de ac-

paso a unha visión da Deputación como órga-

tores á vez autónomas e interdependentes.

no de dirección dos asuntos públicos. A maior

A consolidación deste novo sistema

gobernanza, maior xustificación da necesida-

político, plural e composto por niveis e ins-

de da súa existencia, do seu concurso nas de-

tancias de goberno múltiples e heteroxéneos,

mandas que lle esixe a sociedade.

ofrecen posibilidades inéditas para a expresión

Marco normativo das deputacións

e canalización de intereses, así como para a

A Constitución no seu artigo 137 recolle cla-

participación na formulación das políticas

ramente que as provincias son a expresión po-

públicas relativas aos diferentes ámbitos e ni-

lítico-administrativa dun territorio (ao igual

veis político-territoriais. Este modelo emerxen-

que os municipios e as comunidades autóno-

te de gobernanza de múltiples niveis inaugura

mas), que «gozan de autonomía para a xes-

un novo escenario de relacións, moito máis

tión dos seus respectivos intereses» e que

plural e multipolar, superando o tradicional

teñen «personalidade xurídica propia» (art.

monopolio estatal no relativo á política e ac-

141.1) moi vinculada á actividade do Estado.

ción exterior e conferíndolle aos actores sub-

As deputacións provinciais serían pois o

estatais, e a través de diferentes canles, novas

Goberno e a Administración das provincias

oportunidades e relevancia.

(art. 141.2). A Lei reguladora das bases do

En consecuencia, a análise da xestión

réxime local (7/1985, de 2 de abril) fai máis

pública provincial supón facelo do contorno

rotunda esa situación a través do seu art. 1.2.,

territorial, do contexto político-administrativo

dotándoa de carácter territorial (art. 3), ao igual

externo, implica ver os programas e políticas

que o municipio e as illas, garantindo a súa

que implementan os recursos que utilizan e

autonomía (recoñecida posteriormente na Car-

os impactos ou efectos que producen sobre

ta Europea de Autonomía Local de 1985) e

os usuarios dos seus servizos (ás veces cida-

dando lexitimidade á súa actuación en aras do

dáns, ás veces concellos); pero tamén do inte-

interese provincial con base nos principios de

rior da súa organización, da xestión desenvol-

descentralización e de proximidade (art. 2),

vida e, en consecuencia, daquelas metodo-

ademais de conferirlle unha serie de potesta-

loxías, ferramentas, técnicas e mecanismos de

des que garanten esa lexitimidade (art. 4).

xestión que son utilizadas pola organización,

Máis especificamente, e segundo a Lei

Deputación Provincial, e pola pléiade de mi-

7/85, «a Provincia é unha entidade local deter-

croorganizacións que a compoñen (departa-

minada pola agrupación de municipios, con

mentos, xefaturas, servizos centrais, unidades

personalidade xurídica propia e plena capaci-

descentralizadas, funcionais...).

dade para o cumprimento dos seus fins» (art.

O conxunto anterior dará a medida

31.1), entre os que figuran garantir a solidarie-

dunha organización provincial ben relaciona-

dade e o equilibrio interterritorial e socioeco-
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está creando novos marcos e contextos que

vizos municipais e de asistencia e cooperación

en coordinación coa Comunidade Autónoma

xurídica, económica e técnica aos municipios

e o Estado. Vemos que aínda que o art. 2 ex-

con escasa capacidade económica e de xes-

presa a necesidade de «asegurar a prestación

tión, ademais de prestar servizos de carácter

integral e adecuada na totalidade do territorio

supramunicipal, de fomento e administración

provincial dos servizos de competencia mu-

dos intereses da provincia.

nicipal», no fondo o seu ámbito de actuación

O elenco competencial deixa as depu-

será máis restrinxido e limitado, con carácter

tacións como eixes da xestión supramunici-

xeral aos concellos menores de 5.000 habitan-

pal especialmente nunha Comunidade Autó-

tes. Deste xeito, a Deputación Provincial con-

noma coma a galega con grandes insuficien-

vértese nun instrumento clave para o desen-

cias de produción de servizos mínimos no ám-

volvemento local de carácter rural. Así queda

bito municipal. Os artigos 110 a 119 mostran

reflectido no seu catálogo de competencias

esta relevancia ao asignarlle á organización

propias (art. 36) a través das cales se nos

provincial actuacións en materia de: coordi-

mostra a amplitude e heteroxeneidade da ac-

nación dos servizos municipais entre si, asis-

tuación provincial.

tencia xurídica aos municipios, asistencia eco-

Para España o dato é tremendamente

nómico-financeira, asistencia técnica, asisten-

relevante xa que dos máis de 8.100 munici-

cia en formación e perfeccionamiento do per-

pios só 55 son maiores de 100.000 habitantes

soal local, prestación de servizos de carácter

(aínda que concentran o 40,8% da poboación),

supramunicipal, fomento e administración in-

mentres que os menores de 5.000 (claro ob-

tereses particulares da provincia, así como as

xectivo de xestión das deputacións provin-

competencias que sexan transferidas e dele-

ciais) supoñen o 85,5% do total (aínda que só

gadas pola Comunidade Autónoma.
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cun 15,5% da poboación).
Xa no ámbito de Galicia, e en virtude

Servizos e estrutura dos concellos

das capacidades que lle outorga o Estatuto de

Entre os aspectos máis destacados da EIEL

Autonomía ao lexislador en materia de réxime

para Pontevedra hai que sinalar o abastece-

local, a provincia caracterizaríase por ser ám-

mento de auga, o pavimentado, a iluminación

bito territorial de Galicia (art. 2). Ademais, a

e a recollida de residuos sólidos urbanos (to-

Lei de administración local de Galicia (Lei 5/

das elas superan as medias españolas e gale-

1997), de próxima revisión, da maior calado

gas en núcleos con servizo, incluso en nivel

ao Estatuto afinando as características das

de servizo adecuado –como para os RSU-).

deputacións provinciais galegas ao convertelas

Entre os que aínda poden supor un

en entidades locais territoriais con autonomía

reto para a xestión provincial sitúanse no sa-

para a xestión dos seus intereses (art. 1). O

neamento, a depuración de augas e a rede

título II da Lei reflicte toda a complexidade

viaria (cunha alta porcentaxe de titularidade

das organizacións provinciais no entramado

provincial para a provincia de Pontevedra).

político-administrativo galego con competen-

Unha gran parte dos servizos, políticas e acti-

cias amplas en materia de coordinación de ser-

vidades públicas dun concello da provincia de
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máis de 300 €
entre 200 e 300 €
entre 100 e 200 €
menos de 100 €
sen datos

[12]
[16]
[20]
[7]
[7]

GASTO EN PERSOAL POR HABITANTE
máis de 400 €
entre 300 e 400 €
entre 200 e 300 €
menos de 200 €
sen datos

[7]
[17]
[21]
[10]
[7]

Pontevedra son xestionados ou prestados de

ao cidadán. De todos os concellos entrevista-

forma indirecta, mediante convenios coa Co-

dos só dous (apenas un 6,5%) da provincia

munidade Autónoma, Deputación ou Manco-

poden falar de implantación de modelos de

munidades, ou a través de programas ou ini-

xestión de calidade nas súas organizacións;

ciativas externas: fondos europeos (Interreg,

todo iso mesurado coa precaución coa que este

Leader...), estatais (Proder...) ou autonómicos

dato debe de ser analizado: só responderon

(Agader, Labora, Grumir...). O 64,5% segue

31 concellos da provincia, e como maior de

este modelo de xestión que desde logo desca-

50.000 habitantes unicamente o de Vigo,

feína a acción pública local, dilúe responsabi-

ademais é posible que non todos os entrevis-

lidades políticas, implica escasamente á po-

tados entendan qué é un modelo de calidade

boación na xestión, produce unha nula corres-

pero aínda así estean realizando melloras na

ponsabilidade cidadá, aumenta as necesidades

súa organización que poidan ter esta vis. O

de coordinación e control entre organizacións

certo é que o reto pola xestión de calidade nos

prestadoras do servizo...

concellos da provincia está por chegar, con

Con estes vimbios só se poden facer

todo o que esto supón para a Deputación como

cestos pequenos, sen grandes filigranas e, den-

ente auxiliar de xestión dos entes locais me-

de logo, escasamente relacionados coa deno-

nores de 50.000 habitantes.

minada Nova Xestión Pública, estratéxica,

En resumo, en relación coa xestión

relacional, intergobernamental, de gobernan-

municipal, podemos falar dunha notable

za, e entre a cual se inclúen os modelos de

debilidade con gran cantidade de concellos

calidade. É dicir, podemos falar de xestión de

menores de 10.000 habitantes, poucos traba-

servizos en xeral (coas limitacións antes

lladores políticos ou técnicos, sen dedicacións

expostas) pero non de xestión pública desde

exclusivas, un número elevado de servizos con

a innovación, a mellora continua e o servizo

xestión indirecta ou procedente de fondos ex-
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Cadro 3.62.
Distribución dos
investimentos reais e
gasto en persoal por
habitante.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

GASTO EN INVESTIMENTOS REAIS POR HABITANTE

Fonte: MAP INE 2003 – Consello de Contas de Galicia 2001

Fonte: MAP INE 2003 – Consello de Contas de Galicia 2001

3.9. Xestión pública

Cidade Príncipe Felipe supón case o 40% do

rios); cun acceso xeralmente bo ás NTIC pero

total do emprego provincial; por outro lado,

orientado case exclusivamente á promoción

aspectos claves para os usuarios máis direc-

turística e non á xestión de servizos; e con nula

tos da Deputación, como poderían ser os con-

dedicación á calidade ou á mellora dos proce-

cellos, están cubertos por case unha cuarta par-

sos.

te do persoal a través do departamento de Vías
e Obras, e xa vimos os retos que aínda terá

Estrutura da Deputación

que asumir a organización provincial neste

A Deputación de Pontevedra ten una estrutura

campo (EIEL, 1995-2000).

moi ampla, claramente horizontal, dunha gran

O que unha deputación asuma activi-

divisionalización, e polo tanto con grande am-

dades coma un museo, un campamento, un

plitude de actividades e servizos aínda que en-

castelo, unha imprenta, ou incluso unha parte

tendemos que con escasa especialización do

do Arquivo e das Publicacións, non deixa de

traballo e non nas áreas apropiadas (sobre isto

ser sorprendente a estas alturas da distribución

continuaremos máis adiante). A altura ou

territorial do poder no noso país. Aínda o é

xerarquía da organización provincial no é moi

máis que este tipo de actividades as realice de

elevada, dividíndose en direccións, servizos,

forma directa, producindo o servizo, e non

seccións e negociados, e facilitando os proce-

recorra a fórmulas de externalización ou axen-

sos de mando e comunicación.

cialización a través de contratos de asistencia

Os departamentos da Deputación

técnica, cuestión que lle daría a priori maior

orientados cara ao exterior da organización

axilidade á xestión, que suporía un alixeira-

supoñen case a metade do total (10 sobre 22),

mento dos gastos da Deputación e que proba-

aínda que resulta significativo o feito de que

blemente implicaría unha modernización da

dos 555 empregados públicos unha parte re-

prestación (novas tecnoloxías, implantación

ducida (113) se dedica a este tipo de activida-

de sistemas de xestión de calidade...).

des de xestión interna ou horizontal, agrupa-

Ademais comentar que este esquema

dos en torno aos departamentos de Gabinete

organizativo revela insuficiencias en relación

de Presidencia, Servizos Centrais, Interven-

con novas políticas públicas que a Deputación

ción, Tesourería, Contratación, Facenda e Pa-

podería asumir, cubrindo actividades de im-

trimonio, Parque Móbil, Prevención de Ris-

posible cumprimento por parte de concellos

cos Laborais, Proceso de Datos, Recursos Hu-

pequenos e medianos. Falamos de novas po-

manos e Formación e C.P.A.M..

líticas ou políticas públicas de terceira xera-

Seguindo este planteamento, a maior

ción que non se encontran representadas, ou

parte dos departamentos (12) producen servi-

o están moi superficialmente, no elenco de

zos externos, apenas existe subcontratación

actividades da organización como é a cues-

ou outsourcing. Chama poderosamente a

tión do emprego, da promoción de xénero ou

atención a estrutura de servizos da Deputación

da loita contra a violencia doméstica (ambos

e a súa orientación cara ás políticas de tipo

só representado por 7 persoas), a inmigración,

social, sobre todo no ámbito infantil xa que a

medio ambiente e o desenvolvemento sostible
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3.9. Xestión pública

(Axendas 21 Locais), e incluso de políticas

galega (2002), o peso das deputacións gale-

culturais clave para o desenvolvemento da

gas no gasto local da Comunidade Autónoma

nosa Comunidade Autónoma como é a pro-

non é especialmente significativo (367.625.000

moción da lingua.

euros), figurando no quinto posto das depu-

Por último, comentar a importancia de

tacións que menos gastan de todo o Estado,

dúas cuestións relevantes: por un lado a xes-

por detrás de Baleares (180.584.000 euros),

tión intergobernamental que se está desenvol-

Extremadura (200.205.000 euros), Aragón

vendo na nosa provincia en relación co norte

(212.987.000 euros) e Castela-A Mancha

de Portugal, onde nos encontramos cun espa-

(329.997.000 euros).

zo claro de xestión a futuro como pode ser a

Pese a todo as organizacións provin-

Eurorrexión. Pensamos que é este un núcleo

ciales soportan un gran nivel de investimento

de xestión incipiente ao que se lle deberá pres-

e actividade nos gobernos locais, sobre todo

tar suficiente atención desde o punto de vista

cos menores de 50.000 habitantes. Xa en

da xestión e os recursos humanos conforman-

Galicia, e situando a análise nos orzamentos

do equipos de técnicos expertos na UE e na

de gastos das organizacións provinciais, cóm-

busca de fondos e programas comunitarios, e

pre destacar que efectivamente o maior

de expertos en xestión de servizos locais in-

volume de gasto para o ano 2003 e o conxun-

tergobernamentais e multinivel.

to das deputacións de Galicia correspóndelle

capítulo 1 (Gastos de persoal). Dentro de cada

humanos da Deputación

unha das deputacións hai que sinalar que Pon-

Os recursos financeiros das Deputacións de-

tevedra (para o mesmo ano) distribúe o seu

penden en gran parte das transferencias reci-

gasto primeiro cara ás transferencias de capi-

bidas por outras administracións públicas, si-

tal, seguido dos investimentos reais, os

naladamente da Administración xeral do Es-

impostos e o persoal.

tado e das comunidades autónomas. De aí

Con carácter xeral, os gastos de per-

poderiamos establecer a escasa marxe de ma-

soal evolucionaron á alza lixeiramente de 2002

nobra das organizacións provinciais, que só

a 2003 nas catro deputacións galegas, resul-

obteñen como posibles os ingresos propios os

tando a máis significativa a da Coruña e a

xerados polas taxas, contribucións especiais,

menos a de Ourense. En todo caso, o peso do

recargos e prezos públicos. A esta situación

gasto de persoal en cada unha das organiza-

de debilidade financeira hai que engadir o cus-

cións provinciais é relevante (en Pontevedra

to da estrutura organizativa provincial (17,6%

supón 20.323.822 miles de euros do total do

para 2001) e dos gastos derivados do finan-

gasto provincial: 110.000.000,80 miles de

ciamento dos bens correntes e servizos (un

euros) como vimos ao repartir entre os más

33,5% para 2001), segundo o informe econó-

de 500 empregados públicos da Deputación.

mico-financeiro de 2001 da Secretaría de Es-

O dato en si mesmo pódenos achegar ideas

tado de Organización territorial .

sobre as necesidades de financiamento do per-

Segundo o informe A economía
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soal da organización provincial ante os retos

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

ao capítulo 5 (Investimentos reais) seguido do
Recursos financeiros destinados aos recursos

á prestación de servizos, á satisfacción de ne-

des de orientar ese gasto cara a empregados

cesidades dos municipios e cidadáns da pro-

públicos que poidan producir con eficacia os

vincia.

novos servizos. Sería interesante analizar a taxa

Pensamos que esta situación é rever-

de reposición dos empregados públicos pro-

sible e haberá que minimizar as clásicas defi-

vinciais nos últimos anos e nas provisións de

ciencias e limitacións locais para que estas se

postos recentes e futuras para acabar de pe-

cheguen a converter en potencialidades e

char o círculo de adaptación de persoal e gas-

adquiran visos de realidade algún día. Cómpre,

tos en dito capítulo en harmonía co contorno

en todo caso, actuar sobre:

(necesidades de infraestruturas, necesidades

1. O marco normativo e competencial (pacto
local e reformas estatutarias previstas no

de xestión municipal e novas políticas).

horizonte próximo) que leve a unha reinConclusións

vención do plano territorial intergoberna-

A Deputación de Pontevedra é unha organi-

mental e á erradicación do inframunicipa-

zación pública vulnerable aos novos retos que

lismo.

se lles presentan aos gobernos e administra-

2. O sistema de financiamento (consolidación

cións locais. Os elementos do contorno (novo

da modificación da Lei reguladora das

marco legal e competencial; económico-

facendas locais, recentemente reformada),

financeiro de escaseza de recursos; político-

pero tamén de corresponsabilidade fiscal

administrativo de descentralización e integra-

e de reparto do gasto público dunha forma

ción supranacional; social e cultural de novas

máis equilibrada entre os tres niveis de

políticas públicas) determinan claramente a

goberno.

xestión interna, a organización, os recursos

3. Os sistemas de cooperación intergoberna-

humanos e económicos, destinados todos eles

mental e multinivel, tanto vertical coma ho-

INGRESOS TOTAIS DAS DEPUTACIÓNS

3.024

euros por habitante

3.000
2.500

1.853

2.000
1.500
1.000
500

170

111

191

303

104

68

Alacante

Badaxoz

0

495

Barcelona

146

110

117

90

Cádiz

A Coruña

Ingresos por habitante (euros)
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Guipúscoa

99

67

61

Pontevedra

Valladolid

3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

Total ingresos (millóns de euros)

Fonte: Ministerio de Administracións Públicas, 2003

euros por habitante

GASTOS DE PERSOAL DAS DEPUTACIÓNS

Cadro 3.63.
Comparación de ingresos
e gastos de persoal das
deputacións de
referencia.

100
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60
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40
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20
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0

135

150

83
42

74

67

41

29
46

41
26

Alacante

25

Badaxoz

Barcelona

Cádiz

27

12

16

50
0

18

Gastos por habitante (euros)

100
20

A Coruña

Guipúscoa Pontevedra Valladolid

Total gastos (millóns de euros)

Fonte: Ministerio de Administracións Públicas, 2003
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3.9. Xestión pública

rizontal, incluso máis aló das fronteiras
estatais (como é o caso de Galicia e Portugal) e dentro do contexto comunitario (asociacións transfronteirizas).
4. A mellora da xestión pública e da utilización dos recursos locais (persoal, tecnoloxía, modelos de xestión, procesos, cultura...), a través da implantación de técnicas de calidade pero tamén de mecanismos
de participación interna e de reforzo das
habilidades e formación dos empregados
públicos en novas áreas de políticas públicas.

concentrados aparecen os gastos en investi-

5. A ampliación e mellora dos mecanismos

mentos reais por habitante (0,29). Na curva de

de participación pública na toma de deci-

Lorenz deste último indicador obsérvase como

sións dos gobernos e administracións lo-

o 80% dos investimentos se concentra no 60

cais, ensanchando os espazos de debate e

% dos concellos.

Mesa de expertos
de Xestión pública.

de xestión a través da democracia
participativa e a governance local.

3.9.2. Mesa de expertos
As conclusións da mesa de expertos recóllense a continuación:

Unha clara limitación do diagnóstico de xes-

1. Na mesa predomina a percepción da De-

tión pública desde a perspectiva dos indica-

putación como unha administración de

dores é a escaseza de datos a escala munici-

apoio aos municipios, especialmente aos

pal. Só ás partidas orzamentarias, aínda que

de menor capacidade económica ou técni-

tamén con algunhas eivas, poden recoller un

ca. Recóllese incluso a opinión de que os

perfil do ámbito local. Pero tamén, cómpre sa-

concellos grandes, coma Vigo ou Ponte-

lientar que a tradución da xestión pública nos

vedra, non deberían ser obxecto de actua-

diferentes eidos sectoriais xa foi recollida en

cións por parte da Deputación.

anteriores apartados. Cómpre salientar que os

2. Hai un acordo xeral en que as actuacións

capítulos máis significativos dos orzamentos

de apoio aos concellos se deben realizar

dos concellos de Pontevedra (gastos en per-

desde a perspectiva supramunicipal, orien-

soal e investimentos reais) nos presentan con-

tando o labor da institución provincial cara

centracións significativas. Os gastos e ingre-

ao equilibrio territorial. Neste sentido, a

sos totais por habitante distribúense de forma

participación da Deputación na creación de

equilibrada, con índices de Gini de 0,16 para

consorcios identifícase como unha opor-

ambos indicadores. Os gastos en persoal por

tunidade e unha necesidade.

habitante tamén presentan escasa concentra-

3. En canto ao tipo de actuacións a realizar,

ción (índice de Gini, 0,18), e un pouco máis

considérase necesario potenciar a actua-
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3.9.1. Análise de indicadores

6. A confluencia de diferentes administra-

pamentos, xa que por motivos técnicos e

cións prestando os mesmos servizos

económicos, é onde os concellos peque-

considérase que produce confusión na ci-

nos non poden actuar e son factores clave

dadanía.

de desenvolvemento. Emporiso, considé-

7. O movemento asociativo valora positiva-

rase tamén que cómpre incrementar as po-

mente o apoio económico da Deputación

líticas sociais e que o labor de asesoramen-

ás actividades de asociacións veciñais,

to municipal é insuficiente.

sociais, culturais ou deportivas.

4. As accións en materia de cualificación de

8. Percíbese como conflitiva a relación entre

recursos humanos tanto de persoal técni-

a cooperación municipal e a cor política dos

co coma de cargos electos dos concellos

concellos. Apúntase a necesidade de intro-

considérase que son un espazo natural de

ducir criterios de reequilibrio territorial e

actuación da Deputación e que cómpre in-

programación plurianual.
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9. Como exemplo de actuación clara e servizo

tensificar.
5. Fronte a esta demanda de incremento tan-

modelo da Deputación coincídese en poñer

to dos labores tradicionais da Deputación

como exemplo o funcionamiento do

coma das emerxentes políticas de terceira

ORAL.

xeración, tamén se reclama que a institu-

10. Por último considérase necesario un cam-

ción provincial debe definir e concentrar

bio da Deputación que permita definir con

máis as súas actuacións e reducir o amplo

maior claridade as súa funcións e, nese sen-

abano de ámbitos de actuación.

tido, valoórase especialmente a iniciativa
de desenvolver un plan estratéxico.
3.9.3. Diagnóstico

% de municipios

100
90

A continuación recóllese o DAFO do ámbito

80
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de diagnóstico de xestión pública.

50
40
30
20
10
0

Fortalezas
• A estrutura organizativa nas administra0
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% do gasto en persoal por habitante

Cadro 3.64.
Concentración municipal
do gasto por habitante
en persoal e
investimentos reais.
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cións municipais, aínda que con limitacións, é unha base importante para acometer a modernización e mellora da prestación de servizos públicos.
• A Deputación dispón dunha estrutura administrativa con experiecia, versátil e ben
dotada humana e tecnicamente, o que lle
permite contribuír, no marco das súas com-
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petencias nos intereses xerais da provin-

% do gasto en investimentos reais por habitante

cia, á creación de valor público provincial
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3.9. Xestión pública

sen descoidar as tradicionais accións de co-

líticas clave coma urbanismo, infraestru-

operación local.

turas e equipamentos. Lento proceso de

• Políticas públicas tradicionais moi conso-

consolidación das entidades comarcais.

lidadas, especialmente en aspectos relacionados con infraestruturas e equipamentos.
• Financiamento estable en materia de recursos humanos.

Debilidades
• Hai unha sólida prestación de servizos
municipais en canto a abastecemento de
augas, pavimentación, iluminación públi-

Debilidades

ca e recollida de residuos sólidos urbanos.

• A xestión municipal, especialmente en

• Existe sensibilización municipal respecto

municipios de menos de 10.000 habitan-

á utilización das TICs, aínda que os

tes, enfróntase á escaseza de recursos hu-

contidos das páxinas web dos concellos se

manos e materiais para levar a cabo a pres-

orientan case exclusivamente á promoción

tación de servizos básicos.

turística e non cara á prestación de servi-

• Ademais das dificultades relacionadas coa

zos.

prestación de servizos básicos, a demanda

• O financiamento da Unión Europea

de políticas de terceira xeración é inasu-

constitúe un recurso relevante na mellora

mible por parte de municipios de mediana

da xestión pública, especialmente ao

e pequena dimensión.

constituír a provincia unha NUT III

• Escasa perspectiva supramunicipal en po-

transfronteiriza.

análise do contorno

análise interna
y A estrutura organizativa nas administracións municipais, aínda que

y Hai unha sólida prestación de servizos municipais en canto a

FORTALEZAS

versátil e ben dotada humana e tecnicamente, o que lle permite
contribuír, no marco das súas competencias nos intereses xerais da
provincia, á creación de valor público provincial sen descoidar as
tradicionais accións de cooperación local.

y Políticas públicas tradicionais moi consolidadas, especialmente en

abastecemento de augas, pavimentación, iluminación pública e
recollida de residuos sólidos urbanos.
OPORTUNIDADES

con limitacións, é unha base importante para acometer a
modernización e mellora da prestación de servizos públicos.

y A Deputación dispón dunha estrutura administrativa con experiecia,

Cadro 3.65
DAFO de síntese
de xestión pública

aspectos relacionados con infraestruturas e equipamentos.

y Financiamento estable en materia de recursos humanos.

y Existe sensibilización municipal respecto á utilización das TICs, aínda
que os contidos das páxinas web dos concellos se orientan case
exclusivamente á promoción turística e non cara á prestación de
servizos.

y O financiamento da Unión Europea constitúe un recurso relevante na
mellora da xestión pública, especialmente ao constituír a provincia
unha NUT III transfronteiriza.

y O potencial administrativo e institucional da Deputación convértea
nun axente estratéxico fundamental para promover o desenvolvemento
integral da provincia.

y A xestión municipal, especialmente en municipios de menos de 10.000

y As claras necesidades en servizos básicos coma saneamento,
depuración ou rede viaria supoñen unha parte moi relevante do esforzo
de xestión de concellos e Deputación.

básicos, a demanda de políticas de terceira xeración é inasumible por
parte de municipios de mediana e pequena dimensión.

y Escasa perspectiva supramunicipal en políticas clave coma urbanismo,
infraestruturas e equipamentos. Lento proceso de consolidación das
entidades comarcais.
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y A perda de poboación de municipios do interior tradúcese tamén na
perda de recursos políticos e técnicos.
AMEAZAS

DEBILIDADES

y Ademais das dificultades relacionadas coa prestación de servizos

y A insuficiencia de recursos humanos e técnicos impide acometer
políticas de calidade na xestión pública.
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habitantes, enfróntase á escaseza de recursos humanos e materiais
para levar a cabo a prestación de servizos básicos.

• O potencial administrativo e institucional
da Deputación convértea nun axente estratéxico fundamental para promover o
desenvolvemento integral da provincia.
Ameazas
• As claras necesidades en servizos básicos
coma saneamento, depuración ou rede
viaria supoñen unha parte moi relevante do
esforzo de xestión de concellos e Deputación.
• A perda de poboación de municipios do
interior tradúcese tamén na perda de recur-
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sos políticos e técnicos.
• A insuficiencia de recursos humanos e técnicos impide acometer políticas de calidade na xestión pública.
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4. ANÁLISE DAS ENQUISAS
4.1. Características das enquisas
4.2. Enquisa a cargos electos
4.3. Enquisa a técnicos da Deputación
4.4. Enquisa a cidadáns

4.1.
Características das enquisas
Co obxecto de dispor de datos obxectivos nos

cuestionario estructurado en tres grandes blo-

que apoiar o diagnóstico da organización e o

ques: o municipio, a provincia e a Deputación.

contorno específico da provincia e os conce-

Este cuestionario cubriuse mediante entrevis-

llos realizáronse enquisas a cargos electos, téc-

tas persoais e individualizadas de aproxima-

nicos da Deputación e cidadáns.

damente unha hora de duración. Entrevistou-

As enquisas a cargos electos leváronse a cabo

se a totalidade dos alcaldes da provincia e prac-

en todos os concellos da provincia entre os

ticamente a todos os líderes da oposición. Para

meses de maio e setembro de 2004; realizá-

a análise comparada establecéronse cinco

ronse un total de 124 entrevistas mediante un

ámbitos xeográficos e económicos: costa, cos-
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4. Análise das enquisas

ta-turismo, rural, urbano e rururbano.
Na enquisa a técnicos da Deputación
participaron vinte e dous responsables técnicos de cada unha das seguintes áreas de xestión: Presidencia, Contratación, Facenda e
Patrimonio, Recursos Humanos e Formación,
Patrimonio Documental e Bibliográfico,
Padroado de Turismo Rías Baixas, Cooperación, Secretaría Xeral, Promoción de Emprego, Cidade Infantil Príncipe Felipe, Proceso
de Datos, Acción Social, Centro Provincial de
Asesoramento Municipal, Intervención, PreDISTRIBUCIÓN DOS MUNICIPIOS

vención de Riscos Laborais, Museo Provin-

Por áreas territoriais de análise

costa turismo
costa
rural-urbano
urbano
rural

[8]
[8]
[8]
[4]
[34]

ción Fitopatolóxica do Areeiro, Agrario, Pesca e Medio Ambiente, Vías e Obras, Arqui-

costa-turismo

12,9%

tectura e Urbanismo, Laboratorio Mouriscade-

costa

12,1%

Servizo Agrario e Tesourería.

rural-urbano
urbano

A enquisa a cidadáns pretendeu

14,5%
7,2%

recoller un perfil xeral e non se realizou coa

rural

Cadro 4.1.
Distribución por áreas de
diagnóstico das enquisas
a cargos electos.

cial de Pontevedra, Cultura e Deporte, Esta-

0%

53,2%

10%

20%

30%

40%

DISTRIBUCIÓN DAS ENQUISAS
A CARGOS ELECTOS

50%

60%

esixencia de detalle das anteriores enquisas,
aínda que se deseñou para un erro a nivel global da orde do 2,5 % e se buscou representa-
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tividade para cada un dos ámbitos territoriais

51,6%

de estudo: costa, costa-turismo, rural, urbano

48,4%

e rural-urbano; a cada un destes ámbitos de
diagnóstico pertence o 20% dos cidadáns

alcalde
oposición

enquisados.
O número total de enquisas foi de

21,7%

49,6%

1.680. Se ben en cada un dos grupos a distribución pode ser aleatoria, optouse por distriPP
PSdG-PSOE
BNG

buír a mostra entre todos e cada uno dos con28,7%

cellos que compoñen o grupo. Deste xeito as
chamadas telefónicas realizáronse a todos os

26,9%

municipios da provincia co obxecto de non
sesgar as respostas por producirse nun
concello determinado.

foi deputado provincial
non foi deputado

73,1%

Con respecto á mostra pódese sinalar

CARÁCTERIZACIÓN DAS ENQUISAS
A CARGOS ELECTOS

que máis do 73,6% dos enquisados pertencen

Cadro 4.3.
Caracterización dos
cargos electos
entrevistados

á franxa 25 a 65 anos, o 9% está entre 18 e 25
anos e o 17,4% é maior de 65 anos. Con res-

presentatividade global definida sobre a base

pecto á distribución por sexo, o 37% son

territorial.

homes e o 63% mulleres. Este maior peso das

Por último, sinalar a distribución da

mulleres débese á modalidade da enquisa (te-

mostra segundo o nivel de estudos, onde po-

lefónica en fogares), se ben non afecta á re-

demos observar que a maior porcentaxe corresponde a estudos secundarios e profesionais (45%).

9%

17,4%
36,9%

63,1%
73,6%

máis de 65 anos
entre 25 e 65
menos de 25

homes
mulleres

Secundaria
e profesionais

45%

Titulación
universitaria
12%

Sen
estudos

11%

Primarios
incompletos

8%

Estudos universitarios
incompletos

1%

0%

10%

20% 30%

40%

50%

CARÁCTERIZACIÓN DAS ENQUISAS
A CIDADÁNS
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Caracterización dos
cidadáns que se
someteron á enquisa.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

23%

Primarios
completos

4.2.
Enquisas a cargos electos
Neste punto recóllese unha síntese dos resul-

tos das enquisas inclúense no correspondente

tados das enquisas a cargos electos dos

anexo do Plan Estratéxico. Esta descrición de

concellos da provincia. Os resultados comple-

síntese organízase nos tres bloque nos que se
dividiu a enquisa: concello, provincia e Deputación.

Planificación
estratéxica

1,6

Características físicas
e sociais do territorio

0,8

Para os cargos electos en xeral os proxectos

Desenvolvemento
e políticas de litoral

12,9

máis importantes e que marcarán a estratexia

Desenvolvemento
agrícola e forestal

13,7

dos concellos da provincia de Pontevedra céntranse no ámbito das infraestruturas (comuni-

2,4

cacións, solo industrial, saneamento e

Xestión
turística
Infraestruturas
básicas

16,9

abastecemento) e os equipamentos (garderías,
7,3

Política de
vivenda

centros para a terceira idade, deportivos, sani15,3

Desenvolvemento
social e cultural

denación urbanística. Neste último aspecto o
Plan Xeral maniféstase como a pedra angular

9,7

Xestión pública e
política

sobre a que descansan as diferentes políticas

16,1

municipais e a ferramenta para lograr o desen-

Patrimonio histórico e
natural

25,8

volvemento municipal. Todos estes aspectos
3,2

Desenvolvemento
económico local
Outras infraestruturas
de comunicación

tarios, etc...), así como na planificación e or24,2

Mobilidade
e accesibilidade

Xestión
supramunicipal

alcanzan porcentaxes próximas ou superiores
23,4

ao 50% dos enquisados.

4,0

Non obstante cómpre salientar que se

Infraestruturas de
comunicación

48,4

nos centramos na visión dos alcaldes, os pro-

Equipamentos
públicos

49,2

xectos relacionados co ciclo integral da auga

Saneamento
e abastecemento
Solo
industrial
Planificación
e xestión urbanística

Cadro 4.4.
Porcentaxes de respostas
dos cargos electos en
relación aos proxectos
máis importantes para os
concellos.
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4.2.1. Concello

Instrumentos de
financiamento 0,0

Residuos sólidos
urbanos
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58,1

(76,7%) e os equipamentos (68,3%) destacan
claramente sobre o resto dos proxectos. Se

50,8

analizamos as respostas en función da área te46,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
PORCENTAXES DE RESPOSTAS DE CARGOS
ELECTOS EN RELACIÓN AOS PROXECTOS
MÁIS IMPORTANTES PARA OS CONCELLOS

rritorial, podemos constatar a importancia das
infraestruturas de comunicación (77%) e das
políticas de litoral (56%) para os concellos urbanos.
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90%
80%

70%
60%
50%

40%
30%
20%

10%

URB

IND

SAN

EQU

ICO

OIC

DEL

SUP

PAT

PUB

MOV

SOC

VIV

INF

TUR

RSU

AGR

LIT

FIN

FÍS

EST

PORCENTAXES DE RESPOSTAS DOS CARGOS ELECTOS SOBRE PROXECTOS MÁIS IMPORTANTES PARA O CONCELLO
URB:
IND:
SAN:
EQU:
ICO:
OIC:
DEL:

Planificación e xestión urbanística
Solo industrial
Saneamento e abastecemento
Equipamentos
Infraestruturas de comunicación
Outras infraestruturas de comunicación
Desenvolvemento económico local

SUP:
PAT:
PUB:
MOV:
SOC:
VIV:
INF:

Xestión supramunicipal
Patrimonio histórico e natural
Xestión pública e política
Mobilidade
Desenvolvemento social e cultural
Vivenda
Infraestruturas básicas

TUR:
RSU:
AGR:
LIT:
FIN:
FÍS:
EST:

Xestión turística
Residuos sólidos urbanos
Desenvolvemento agrícola e forestal
Desenvolvemento e políticas de litoral
Financiamento
Características físicas e sociais do territorio
Planificación estratéxica

Pero sobre todo salíéntase a importan-

o turismo. Este último sector é o máis impor-

cia dos proxectos relacionados co ciclo inte-

tante de forma global, cun 33%. No caso par-

gral da auga para os municipios de carácter

ticular dos alcaldes destaca tamén a importan-

rururbano (94%) e os equipamentos para os

cia que lle conceden á creación de solo indus-

municipios de costa (100%). Esta carencia de

trial (30%).

infraestruturas e equipamentos neste tipo de

Por áreas territoriais, e como cabería

municipios pon de relevo o seu dinamismo e

esperar, os municipios de costa e costa turis-

crecemento, así como as carencias que aínda

mo están claramente sensibilizados coa impor-

presentan nesta área de xestión.

tancia do turismo (53% e 69% respectivamen-

Todas as respostas
Respostas da oposición
Respostas dos alcaldes

Cadro 4.5.
Porcentaxes de respostas de
alcaldes e oposición sobre os
proxectos máis importantes
para o concello.

á visión supramunicipal das políticas públicas

As oportunidades dos municipios en xeral

locais (46,7% nos municipios costeiros).

céntranse en 6 áreas principais, que obteñen

No caso das áreas rurais as valoracións

un valor superior ao 20 % de respostas: o des-

están bastante repartidas, destacando as mes-

envolvemento económico local, a xestión

mas oportunidades que a nivel global, mentres

supramunicipal, as infraestruturas de comu-

que nas áreas urbanas se centran na xestión

nicación, as posibilidades de obter financia-

urbanística e a xestión supramunicipal (am-

mento (fundamentalmente Plan Galicia e fon-

bos cun 44,4%) e a propia dinámica e caracte-

dos europeos), as propias características físi-

rísticas da provincia. No caso dos municipios

cas e sociais do territorio (situación estratéxi-

rururbanos, destaca cun 50% por enriba de

ca, crecemento poboacional, dinamismo....) e

todos o desenvolvemento económico local en
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te), e destaca tamén a importancia outorgada
Oportunidades e freos

orde de importancia, despois das carencias de

ca, comercio....).

financiamento (33%).

Con respecto aos freos municipais que
se manifestan na enquisa, chama a atención

Áreas prioritarias da xestión municipal

que, de forma global o principal freo pode ser

Á pregunta de cáles son as áreas prioritarias

a propia xestión pública e política (inestabili-

de xestión do concello para os próximos 5

dade política, inercias, deficiencias de xes-

anos, destacan cunha nota media de 4,5 as

tión,...) aínda que máis acentuado na oposi-

áreas de promoción económica e empresarial,

ción (100%) que nos alcaldes (25%), se ben

o urbanismo e obras públicas e a xestión me-

nestes últimos tamén é o segundo aspecto en

dioambiental, non apreciándose grandes diferenzas entre alcaldes e oposición, o que mani-

Planificación
estratéxica

festa unha mesma visión das áreas onde se

5,6
0,0

debe incidir na xestión municipal.

Características físicas
e sociais do territorio

21,8

Desenvolvemento
e políticas de litoral

26,6

Xestión
turística
Infraestruturas
básicas
Política
de vivenda
Desenvolvemento
social e cultural
Mobilidade
e accesibilidade

0,0

13,7

0,0

por partir dunha situación de partida máis fa-

2,4
33,1

vorable. Para estas áreas urbanas a xestión

5,6

debería centrase no emprego, a promoción

0,0
4,8

económica e empresarial e os servizos sociais.

4,8
3,2

Óptase pois por unha política orientada á co-

5,6

rrección de desequilibrios sociais e á activida-

1,6
0,8
64,5
12,1

Xestión
supramunicipal

4,0

ao desenvolvemento da sociedade da informa25,8

12,1
25,8
1,6

Nas áreas rurais a énfase ponse en case

me), probablemente pola importante carencia

12,1
20,2

de medios dos pequenos concellos en todas e

1,6

Equipamentos
públicos

0,8

Saneamento
e abastecemento

0,8

cada unha das áreas de xestión, mentres que

1,6

nos municipios de carácter rururbano destaca
12,9
19,4
14,5
15,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

freos
oportunidades

ción (2,9).

todos os aspectos analizados (é máis unifor-

3,2

Infraestruturas
de comunicación

de económica. Non obstante chama a atención a escasa importancia que se lle concede

11,3

Desenvolvemento
económico local

Cadro 4.6.
Porcentaxes de respostas
dos alcaldes sobre freos e
oportunidades para os
concellos.

a todas as áreas de valoración, probablemente

0,0

4,0

Planificación
e xestión urbanística

pios urbanos tenden a dar valores máis baixos

5,6

Patrimonio histórico
e natural

Solo
industrial

primeiro lugar pódese sinalar que os munici-

6,5

Xestión pública e
política

Outras infraestruturas
de comunicación

función das áreas territoriais de análise. En

21,8

Desenvolvemento
agrícola e forestal
Residuos sólidos
urbanos

Con todo, aprécianse diferenzas en

29,0

Instrumentos
de financiamento
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sentido amplo (emprego, actividade económi-
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PORCENTAXES DE RESPOSTAS DOS
ALCALDES SOBRE FREOS E
OPORTUNIDADES PARA OS CONCELLOS

a importancia do urbanismo e as obras públicas (4,8), seguido da promoción económica e
empresarial e o medio ambiente (4,6 e 4,5).
Nos municipios costeiros a promoción
económica e empresarial (4,9) destaca por

II. DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO

[137]

4.2. Enquisas a cargos electos

enriba de todas, así como o medio ambiente
(4,6) nos municipios de tipo costa-turismo.

Sociedade da información

2,4

Xuventude

2,4

Tanto en costa como en costa-turismo desta-

Muller

4,0

can tamén pola importancia concedida as áreas

Sanidade

de turismo, emprego, urbanismo-obras públicas e medio ambiente.

12,1

Medio ambiente

115,3

Urbanismo e obras públicas

25,8

Participación cidadá 0,0
Xestión municipal

Valoración da actual oferta de servizos

20,2

Seguridade

52,4

Promocióne conómica

O resultado máis salientable é que en xeral os

Emprego

cargos electos da provincia «suspenden» a

Turismo

oferta de servizos actual. Todos os servizos

18,5
9,7
26,6

Tráfico e transporte

33,1

Vivenda 0,8

obteñen unha puntuación inferior a 3 (nota que

Servizos sociais

só alcanzan os servizos sociais), se ben é certo

Deporte

16,9
4,8

Educación e cultura

que as valoracións dos que están no goberno

8,1

0

(alcaldes) son moi superiores ás que ofrece a

20 40 60 80 100 120 140

PORCENTAXES DE RESPOSTAS DOS CARGOS
ELECTOS SOBRE SERVIZOS A PRESTAR
DE FORMA SUPRAMUNICIPAL

oposición. Polo tanto podemos afirmar que

Cadro 4.7.
Porcentaxes de respostas
dos cargos electos sobre
os servizos a prestar de
forma supramunicipal.

as respostas a esta pregunta presentan unha
perspectiva claramente política. Non obstan-

cións moi baixas (entre 2,3 da promoción eco-

te, tráfico e transporte, vivenda e turismo,

nómica e empresarial e 2,6 de urbanismo), se

obteñen puntuacións inferiores a 3 e só a

ben o urbanismo e o medio ambiente superan

xestión municipal acada unha nota media de

o 3,5 no caso de alcaldes, e son realmente mal

3,7.

valorados pola oposición, o que se traduce
Por áreas territoriais non existen dife-

nese baixo valor medio.

globais son moi baixas. Aínda así se pode

Maiores competencias e servizos de carácter

sinalar que a área de educación e cultura é a

supramunicipal

máis valorada nos municipios de áreas urba-

Neste caso demándanse en xeral maiores com-

nas (3,6) e rururbanas (3,3). Pola contra, a

petencias nas áreas de urbanismo (56%) e

mobilidade (tráfico e transporte) é unha das

servizos sociais (46,3%), de forma moi desta-

peor valoradas en todas as áreas territoriais

cada sobre as demais. De feito, o urbanismo é

(nunca supera o 2,2) e a vivenda (entre 1,8 e

citado polo 75 % dos casos se son alcaldes e

2,3), excepto nos municipios urbanos (2,8),

alcanza o 87% no caso dos municipios urba-

aínda que tamén suspende.

nos. Seguridade, sociedade da información,

Se analizamos esta pregunta en relación coa anterior (áreas prioritarias de xestión)

muller e xuventude son as competencias menos demandadas.

observamos que as áreas preferentes de xes-

Con respecto aos servizos de carácter

tión (promoción económica e empresarial,

supramunicipal, sobresae por enriba de todos

urbanismo e obras públicas e mais xestión me-

a área de medio ambiente, citado polo 100%

dioambiental) obteñen tamén unhas valora-

dos cargos electos. Ademais, neste punto non
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renzas significativas xa que as valoracións

tión supramunicipal do turismo (26,6%), que

des e oposición. A seguridade (52,4 %), en es-

alcanza un 53% nos municipios costeiros, un

pecial a prestación supramunicipal de servi-

33% nos urbanos e un 31% nos de costa-tu-

zos de policía local e bombeiros, que é moi

rismo.

difícil de levar a cabo de forma individual polos concellos máis pequenos, o transporte co-

4.2.2. A provincia

lectivo (33%), turismo (26%) e servizos de asis-

Respecto á valoración global da provincia de

tencia en materia de urbanismo (25%) son os

Pontevedra e a súa evolución, a resposta é moi

máis importantes desde o punto de vista da

uniforme, resultando valorada de forma glo-

xestión compartida.

bal cun 3 a situación social e económica, o que

No caso das áreas urbanas a segurida-

constitúe unha valoración media-baixa (pun-

de (89 %) sitúase por diante do medio ambien-

tuación de 1 a 5), se ben algo máis elevada

te (67 %). Nestes municipios urbanos a

polos alcaldes (3,3) que pola oposición (2,8).

posibilidade de xestionar conxuntamente ser-

En canto a súa evolución percíbese lixeramen-

vizos céntrase só en 8 áreas, ademais das dúas

te máis positiva, alcanzando unha nota media

mencionadas, transporte (colectivo), turismo,

de 3,5, que se incrementa ata 3,7 no caso dos

emprego, a promoción económica, o urbanis-

alcaldes.

mo e a xestión municipal (elaboración de pro-

Con respecto á situación específica

xectos, en especial europeos, recadación, asis-

por áreas, excepto turismo (3,3) e educación e

tencia técnica), mentres que os concellos máis

cultura (3), todas as áreas suspenden claramen-

pequenos son proclives a compartir a xestión

te, sobresaíndo a participación cidadá con 2,4.

en practicamente todas as áreas de xestión de-

Tamén o valor de 2,1 do transporte nos muni-

bido loxicamente ás carencias derivadas do seu

cipios de costa-turismo, e o mesmo valor de

tamaño. Destacar tamén a importancia da xes-

2,1 da sociedade da información nas áreas ur-

VALORACIÓN
MÍNIMA
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VALORACIÓN
MÁXIMA

Educación e cultura
Deporte
Servizos sociais
Emprego
Promoción económica
Turismo
Vivenda
Tráfico e transporte
Seguridade
Xestión municipal
Sociedade da información
Participación cidadá
Urbanismo e obras públicas
Medio ambiente
Sanidade
Muller

Cadro 4.8.
Valoración dos cargos
electos sobre a situación
global da provincia.

Xuventude
VALORACIÓN DOS CARGOS ELECTOS SOBRE A SITUACIÓN GLOBAL DA PROVINCIA
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PORCENTAXES DE RESPOSTAS DOS CARGOS ELECTOS SOBRE PROXECTOS MÁIS IMPORTANTES PARA A PROVINCIA
URB:
IND:
SAN:
EQU:
ICO:
OIC:
DEL:

Planificación e xestión urbanística
Solo industrial
Saneamento e abastecemento
Equipamentos
Infraestruturas de comunicación
Outras infraestruturas de comunicación
Desenvolvemento económico local

SUP:
PAT:
PUB:
MOV:
SOC:
VIV:
INF:

Xestión supramunicipal
Patrimonio histórico e natural
Xestión pública e política
Movilidade
Desenvolvemento social e cultural
Vivenda
Infraestruturas básicas

TUR:
RSU:
AGR:
LIT:
FIN:
FÍS:
EST:

Xestión turísticas
Residuos sólidos urbanos
Desenvolvemento agrícola e forestal
Desenvolvemento e políticas de litoral
Financiamento
Características físicas e sociais do territorio
Planificación estratéxica

banas. Pódese sinalar que esta mesma situa-

sinalar diferenzas relevantes, se ben o desen-

ción tamén se reproduce nas enquisas realiza-

volvemento económico local alcanza o seu va-

das ao persoal técnico da Deputación, aínda

lor máis alto (83%) nos municipios de carác-

que as valoracións son incluso máis baixas.

ter rururbano, nos que o turismo ten o seu va-

Todas as respostas
Respostas da oposición
Respostas dos alcaldes

Cadro 4.9.
Porcentaxes de respostas de
alcaldes e oposición sobre os
proxectos máis importantes
para a provincia.

cial e cultural presenta o seu maior valor nos

Con respecto aos principais proxectos da pro-

municipios rurais (69,7%). Pola contra, as

vincia de Pontevedra destacan de forma glo-

cidades ofrecen unha maior importancia ao de-

bal os aspectos relacionados co desenvolve-

senvolvemento das infraestruturas de comu-

mento económico local (55,6%) e o desenvol-

nicación, principalmente estradas e viais

vemento social (55,6%), seguido das infraes-

(88,9%). A xestión turística ten o seu maior

truturas de comunicación (estradas) co 42,7%

valor nas cidades (44,4%) e nos municipios

e outras infraestruturas de comunicación (fe-

costa-turismo (37,5%), fronte a só o 11% nos

rrocarril e aeroporto) co 28,2% e o turismo cun

municipios rururbanos.

27,4%. É salientable tamén a unanimidade

Con respecto ás oportunidades, o tu-

existente nas valoracións entre alcaldes e opo-

rismo (35,5%), o desenvolvemento económi-

sición. Ademais, as áreas destacadas na en-

co local (32,3%), a xestión supramunicipal

quisa tamén se corresponden con áreas

(30,6%) e o financiamento (29,8 %) sobre todo

sinaladas polos responsables técnicos da De-

con fondos da UE, son as principais oportu-

putación.

nidades que se presentan para o desenvolve-

Por áreas territoriais non se poden
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lor máis baixo (11%), e o desnvolvemento soPrincipais proxectos, oportunidades e freos

to provincial, chama a atención a relevancia

gran parte coas oportunidades que deben apro-

que adquire a propia xestión pública e políti-

veitar os municipios de forma individual.

ca (inestabilidade política, descoordinación

Novamente non existen diferenzas re-

entre administracións, ausencia de liderato,

levantes entre alcaldes e oposición, e aínda que

mala xestión pública en xeral) como o princi-

con distintas porcentaxes, as áreas non cam-

pal obstáculo para o desenvolvemento, se ben

bian significativamente segundo o tipo de mu-

ao igual que no caso municipal existen dife-

nicipio e se concentran nos aspectos antes co-

renzas moi importantes entre oposición

mentados.

(81,3%) e alcaldes (35%) aínda que neste últi-

No caso dos freos ao desenvolvemen-

mo caso tamén é o aspecto máis destacado.
Séguelle a gran distancia o problema

Planificación
estratéxica

da posible falta de financiamento (escaseza de
10,5

recursos públicos, perda de fondos estruturais,

2,4

Características físicas
e sociais do territorio

8,1

23,4

1,6

Desenvolvemento
agrícola e forestal

1,6

Xestión
turística

sarios (23,4%). Existe unha alta concentración
12,1

nestas respostas, polo que só son significati10,5

0,0

co local (19,4%), infraestruturas de comuni-

2,4

Política de
vivenda

1,6

(13,7%).

1,6

Por tipo de concello, a xestión públi-

0,8

Desenvolvemento
social e cultural

0,8

Mobilidade
e accesibilidade

0,0

ca e política destaca nos urbanos (66,7%) e

0,8

rururbanos (83,3%), pero concéntrase nos as-

0,8

Xestión pública
e política

58,9
6,5
9,7

que nas enquisas realizadas aos técnicos da

13,7
30,6
19,4

Desenvolvemento
económico local

32,3
4,8

Outras infraestruturas
de comunicación

10,5

Deputación, tamén se identifica a xestión pública e política como o principal freo ao desenvolvemento.

13,7

Infraestruturas
de comunicación

12,9

Equipamentos
públicos

0,0

Saneamento
e abastecemento

0,8

0,0

4.2.3. A Deputación
No relativo ás funcións da Deputación desta-

0,8

can os aspectos relacionados coa asistencia e
5,6

Solo
industrial

freos
oportunidades

pectos xa comentados con anterioridade e non
existen diferenzas importantes. Sinalar tamén

4,0

Xestión
supramunicipal

Cadro 4.10.
Procentaxes de respostas
dos alcandes sobre freos e
oportunidades para a
provincia.

cación (13,7%) e a xestión supramunicipal

35,5
0,8

Planificación
e xestión urbanística

vos os valores de desenvolvemento económi-

0,0

Infraestruturas
básicas

Patrimonio histórico
e natural

ción local,...) para abordar os proxectos nece-

29,8

Desenvolvemento e
políticas de litoral

Residuos sólidos
urbanos

falta de autonomía financeira da administra-

17,7

Instrumentos de
financiamento
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6,5
9,7
0,8

cooperación cos municipios, desde o apoio
económico a través de axudas directas e os

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

diferentes plans provinciais (35,5%) á asisten-

PORCENTAXES DE RESPOSTAS
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cia xeral e cooperación nos servizos públicos
locais (30,6%), así como o importante papel
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VALORACIÓN
MÍNIMA

VALORACIÓN
MÁXIMA

Rapidez de resposta
ás solicitudes
Facilidade de comunicación
Concello-Deputación
Capacidade
orzamentaria
Amplitude de servizos
da Deputación
Calidade/satisfacción
polo servizo prestado
Capacidade
de asesoramento
Capacidade de deseño
de novos proxectos
Facilidade de tramitación
administrativa
Coñecemento dos problemas
do concello
Recursos tecnolóxicos
e materiais
A estratexia:
definir as súas funcións
Alcaldes
Oposición

VALORACIÓN DOS CARGOS ELECTOS SOBRE A IMPORTANCIA DOS SERVIZOS DA DEPUTACIÓN

que xoga a Deputación nas infraestruturas de

blicas de carácter provincial (44,4%), e na asis-

comunicación e obras públicas de carácter pro-

tencia de carácter técnico e xurídico (38,9%),

vincial (32,3%). A asistencia técnica e xurídica

os municipios de costa no apoio económico

aos concellos máis pequenos e con menores

(53%) ao igual que os de costa-turismo

recursos tamén se cita no 19,4% dos casos.

(43,8%) e ademais nas infraestruturas de co-

Non obstante, os alcaldes valoran prin-

Cadro 4.11.
Valoración dos cargos electos
sobre a importancia dos
servizos da Deputación.

municación e obras públicas (43,8%).

cipalmente a asistencia de carácter xeral nun

Chama a atención que a xestión e pro-

43,3% dos enquisados, mentres a oposición

moción turística non sexa valorada en ningún

apunta un pouco máis especificamente ao

caso polos municipios do tipo costa-turismo

apoio económico (32,8%).

(0%) e apenas polos de carácter rural (7,6%).

Por tipoloxía de municipios é impor-

E aínda que son aspectos relevantes da xes-

tante salientar as diferentes visións das fun-

tión local, as áreas de medioambiente, socie-

cións do organismo provincial. Así, as cidades

dade da información e a atención ao cidadán,

valoran especialmente a prestación de servi-

asociacións e colectivos, non se perciben como

zos supramunicipais e supracomarcais

funcións específicas da Deputación.

nicipios rurais teñen as súas respostas máis

Aspectos clave da xestión e valoración actual

distribuídas entre os diferentes aspectos ana-

Sobre os diferentes aspectos da xestión ven-

lizados, aínda que destacan o apoio e coope-

cellados ao mellor funcionamento da Deputa-

ración nos servizos locais (33,3%) e as infra-

ción, as valoracións son medias e medias-al-

estruturas de comunicación e obras públicas

tas para todos os aspectos sinalados na

(25,8%).

enquisa. Desta forma, antes que subliñar os

Os municipios rururbanos inciden nas

máis valorados, pódese salientar que a menor

infraestruturas de comunicación e obras pú-

valoración (3,2) a obtén a amplitude de servi-
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(44,4%) e a xestión turística (44,4%). Os mu-

cións obteña a puntuación máis baixa (2,5),

dos prefiren unha Deputación con poucos ser-

tanto en alcaldes (2,9) coma en oposición (2),

vizos pero moi fortes. Ademais, é o aspecto

cando é un dos aspectos máis valorados, como

menos valorado tanto polos alcaldes coma

se recollía na pregunta anterior. Ademais sus-

pola oposición. A este respecto, é salientable

penden claramente os aspectos vinculados co

tamén que na enquisa aos técnicos da Depu-

coñecemento dos problemas de cada munici-

tación, a amplitude de servizos é tamén o as-

pio (2,7), a capacidade para o deseño de novos

pecto menos valorado.

proxectos (2,6), a capacidade de asesoramen-

No outro extremo, a facilidade de co-

to (2,8) e os recursos tecnolóxicos e materiais

municación entre os concellos e a Deputación

(2,9), sendo estes dous últimos aspectos bas-

é o aspecto máis valorado (4,3), especialmen-

tante mal valorados polos alcaldes.

te polos alcaldes. Sinalar tamén en terceiro lugar a estratexia da Deputación (4,2), que defi-

Valoración das áreas de xestión da Deputación

na claramente as súas funcións, aspecto tamén

Con respecto á valoración dos diferentes de-

moi valorado polos técnicos da Administra-

partamentos da Deputación de Pontevedra,

ción provincial.

cómpre sinalar desde un punto de vista cuali-

Se analizamos estes mesmos aspec-

tativo que o coñecemento dos departamentos

tos desde a perspectiva da valoración actual,

de xestión por parte dos cargos electos non é

o primeiro feito destacable é que os valores

moi alto, en moitos casos incluso o descoñe-

obtidos son medios-baixos, se ben novamente

cemento podemos cualificalo de moi elevado,

máis altos entre os alcaldes que entre os mem-

excepto naqueles que estiveron algunha vez

bros da oposición.

como deputados provinciais ou o son actual-

É significativo que a estratexia da De-

mente. Probablemente este descoñecemento

putación e a correcta definición das súas fun-

tradúcese tamén nunhas valoracións non moi

VALORACIÓN
MÍNIMA
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zos da Deputación. Polo tanto, os entrevista-
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VALORACIÓN
MÁXIMA

Rapidez de resposta
ás solicitudes
Facilidade de comunicación
Concello-Deputación
Capacidade
orzamentaria
Amplitude de servizos
da Deputación
Calidade/satisfacción
polo servizo prestado
Capacidade
de asesoramento
Capacidade de deseño
de novos proxectos
Facilidade de tramitación
administrativa
Coñecemento dos problemas
do concello
Recursos tecnolóxicos
e materiais

Cadro 4.12.
Valoración dos cargos
electos sobre o nivel de
satisfacción cos servizos
da Deputación.

A estratexia:
definir as súas funcións
Alcaldes
Oposición

VALORACIÓN DOS CARGOS ELECTOS SOBRE O NIVEL DE SATISFACCIÓN COS SERVIZOS DA DEPUTACIÓN
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elevadas. De feito, as puntuacións obtidas poVALORACIÓN
MÍNIMA

demos cualificalas de medias-baixas, non alcanzando ningún departamento a nota de 4, e

Gabinete
Presidencia

no caso de arquitectura e urbanismo, acción

Servizo
Central

social, emprego e muller, prevención de ris-

Oficina
de Intervención

cos laborais e proceso de datos con notas lixe-

Oficina de
Tesourería

ramente inferiores a 3.

Contratación, Facenda e
Patrimonio

Por outra parte, se ben as puntacións
outorgadas por alcaldes e oposición son bastante similares, existen algunhas diferenzas
importantes. En primeiro lugar, o Museo de
Pontevedra acada a nota máis alta (3,8), e in-

Servizo
CPAM
Servizo
de Cooperación
Arquitectura
e Urbanismo
Recursos Humanos
e Formación

cluso máis alta entre a oposición que polos

Acción social, Emprego e
Muller

propios alcaldes. Séguelle o Gabinete de Pre-

Proceso
de Datos

sidencia, cunha nota de 3,7 entre alcaldes, e

Prevención de
Riscos Laborais

destaca tamén cunha nota elevada entre a opo-

Cultura, Xuventude e
Deportes

sición (3,4). As diferenzas máis importantes

Arquivo, Biblioteca e
Publicacións

entre alcaldes e oposición danse nos servizos

Museo
Provincial

de Cooperación (3,8 fronte a 2,9); Cultura,
Xuventude e Deportes (3,4 fronte a 2,8);
Servizo Agrario (3,3 fronte a 2,6) e Vías e
Obras (3,5 fronte a 2,8). No caso contrario, os
servizos de Arquivo e Publicacións (3,4), CI

Imprenta
Provincial
Servizo
Agrario
Vías
e Obras
Cidade Infantil Príncipe
Felipe

Príncipe Felipe (3,4) e o Castelo de Soutomaior

Parque
Móbil

(3,2) obteñen en ambos casos a mesma pun-

Castelo
de Soutomaior
Servizo
ORAL

tuación.
Puntos fortes e débiles

VALORACIÓN
MÁXIMA

Alcaldes
Oposición

VALORACIÓN DOS CARGOS
ELECTOS SOBRE AS ÁREAS DE
XESTIÓN DA DEPUTACIÓN

Cadro 4.13.
Valoración dos cargos
electos sobre as áreas de
xestión da Deputación.

aberto, non é doada a caracterización e poste-

tural e deportivo, en especial o Museo de Pon-

rior tabulación das respostas. Non obstante,

tevedra, cun 28% en alcaldes e un 23% na opo-

os aspectos relacionados co propio servizo

sición. Así mesmo, os alcaldes destacan tamén

cara aos concellos (rapidez, accesibilidade, tra-

a axuda á xestión municipal e a cooperación

to recibido....) son os máis destacados positi-

xeral cos municipios ( 23,3%) e o propio pre-

vamente, tanto no caso dos alcaldes (65%)

sidente e o seu equipo de goberno (16,7%).

coma no da oposición (32,8%). O resto das

Con respecto ao menos valorado,

respostas sobre os aspectos positivos encón-

sobresaen tamén aspectos relacionados direc-

transe moi fragmentadas, aínda que se pode

tamente coa propia xestión pública: clientelis-

destacar a unanimidade no caso do ámbito cul-

mo, falta de criterios ou críticas a departamen-
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Ao ser formulada esta pregunta con carácter

control político da institución (31,3%).

un 41,9% dos casos, cun 33,3% entre os alcaldes e un 50% entre a oposición. A falta de pla-

4.2.4. Conclusións

nificación, a indefinición dunha estratexia con-

Neste apartado recóllense as conclusións so-

creta ou de identidade é o segundo aspecto

bre a enquisa realizada a cargos electos

identifucado, cun 16,7% entre alcaldes e un

seguindo os tres apartados de que consta, con-

21,9% entre oposición. No caso de alcaldes

cellos, provincia e Deputación.

maniféstanse tamén os aspectos relacionados
co reparto das axudas económicas (16,7%) e

Os concellos

pola oposición os aspectos relacionados co

A análise da realidade municipal da provincia
de Pontevedra, feita polos propios políticos,

Ningún
punto forte
Todos
puntos fortes

preséntanos uns concellos preocupados polas
3,2

infraestruturas (en especial as relacionadas co

0,8

Outros
puntos fortes

ciclo integral da auga) e os equipamentos, e

4,8

tamén co urbanismo como base dos aspectos

Planificación, estratexia 0,0
ou identidade
Promoción provincial
e turismo

anteriores. Este comportamento é consecuencia da falta de financiamento e autonomía

2,4

C.I. Príncipe Felipe
e políticas sociais

4,8

municipal para abordar por si mesmos as gran-

Potencial
económico

4,8

des obras de infraestrutura do concello e o rá-

Infraestruturas
e obras públicas

pido crecemento dalgunhas zonas, en espe-

12,1

Imprenta,
publicacións, arquivo
Corrección desequilibrios,
apoio a concellos

cial as do litoral, que creceron e crecen rápida-

9,7

mente, polo que necesitan máis equipamen4,0

tos.

Coordinación
e colaboración institucional

6,5

Estes feitos tamén se traducen nas

Atención 0,0
ao cidadán

oportunidades que se presentan, o dinamis-

Asistencia
técnica

9,7

Axuda á xestión municipal
e cooperación

mo económico de Pontevedra, en especial o

12,1

turismo, e o avance das infraestruturas dos

Recursos materiais
e patrimonio

7,3

últimos anos. En cambio nos freos que se per-

Recursos
humanos

8,1

ciben para o desenvolvemento municipal predominan aspectos relacionados coa propia

Plans
provinciais

4,0

Achegas
económicas

4,8

xestión pública, tanto política coma técnica,

Cultura, museo provincial
e deportes
Ámbito provincial
e servizos supramunicipais
Presidente, gabinete
e equipo de goberno
Rapidez, accesibilidade
e proximidade

considerándose como a maior ameaza o cre-

25,8

cemento do concello.
12,9

O dinamismo económico da provin9,7

cia tamén se traslada ás áreas prioritarias de
48,4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Cadro 4.14.
Porcentaxes de repostas
dos alcaldes sobre puntos
fortes da Deputación.
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ALCALDES SOBRE PUNTOS FORTES
DA DEPUTACIÓN

xestión. A promoción económica e empresarial do concello en primeiro lugar, e o urbanismo, as infraestruturas e o medio ambiente en
segundo lugar, marcan as pautas da xestión
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municipal para os próximos cinco anos.
Non obstante, a valoración actual dos

Ningún 0,0
punto forte

servizos é moi baixa, o que indica tamén gran-

Todos
puntos fortes

des posibilidades de mellora, nun horizonte

Outros
puntos fortes

no que os concellos demandarán máis com-

Planificación, estratexia ou
identidade

petencias e financiamento nas áreas de urbanismo e nos servizos sociais, e no que o
medioambiente se debería de xestionar desde
unha óptica supramunicipal, desde as infraestruturas á xestión dos espazos naturais.

Promoción provincial e
turismo

4,8
3,2
19,4
2,4

C.I. Príncipe Felipe
e políticas sociais

7,3

Escaseza de orzamento
e das axudas a concellos

11,3

Infraestruturas
e obras públicas

8,1

Imprenta, 0,8
publicacións, arquivo

A provincia

Corrección desequilibrios,
apoio a concellos

Tanto a nivel global coma por áreas concretas

Coordinación e colaboración
institucional

a valoración da provincia de Pontevedra é me-

Atención
ao cidadán

dio-baixa, coa percepción de que mellorará

Asistencia
técnica

lixeramente nos próximos anos.
Os principais proxectos da provincia
débense centrar no desenvolvemento local tanto económico coma social, así como no desenvolvemento das infraestruturas de comunicación e turismo, sendo este último a principal oportunidade que debe de aproveitar a provincia nos próximos anos.

8,9

Recursos materiais
e patrimonio

2,4

Recursos
humanos

1,6

Plans
provinciais

3,2

Achegas económicas con
criterios pouco obxectivos

12,1

Cultura, museo provincial
e deportes
Ámbito provincial
e servizos supramunicipais

poden producir destacan novamente aqueles

Falta de criterios obxectivos
na política de cooperación

ca, descoordinación entre administracións, au-

3,2

2,4

Dependencia política de
partido ou do presidente

blica, técnica e política (inestabilidade políti-

4,0

Axuda á xestión municipal
e cooperación

No caso dos posibles freos que se

aspectos relacionados coa propia xestión pú-

10,5

5,6
1,6
18,5
41,9

0%

10%

20%

30%

40%

PORCENTAXES DE RESPOSTAS DOS
ALCALDES SOBRE PUNTOS DÉBILES
DA DEPUTACIÓN

Cadro 4.15.
Porcentaxes de repostas
dos alcaldes sobre puntos
débiles da Deputación.

sencia de liderato, mala xestión pública en

grar un financiamento adecuado, cunha clara

putación como vertebradora do territorio ao

preocupación ante a posible perda de fondos

través das infraestruturas de comunicación e

da Unión Europea.

as obras públicas de carácter provincial.
Para desenvolver as súas funcións des-

A Deputación

taca o feito de que non se valora a amplitude

A principal función da Deputación percíbese

de servizos. Os responsables políticos (e ta-

na asistencia e cooperación cos municipios,

mén o equipo técnico da Deputación) prefi-

desde o apoio económico ata a asistencia téc-

ren unha Deputación con poucos servizos pero

nica, destacando igualmente o papel da De-

ben dotados técnica e economicamente e
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xeral) e en segundo lugar a necesidade de lo-

como aspectos máis valorados, a facilidade de
comunicación Concello-Deputación e definir
claramente unhas funcións concretas e unha
estratexia coherente e ben definida.
Encontrámonos ademais ante unha
Deputación que non se coñece adecuadamente polos seus principais clientes, os concellos,
e cunha estratexia e funcións ás veces bastante difusas. Ademais parece necesario potenciar a capacidad de asesoramento e a capacidade para deseñar e executar novos proxectos.
Por áreas concretas de xestión desta-
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ca a valoración e unanimidade do Museo provincial, do gabinete de Presidencia, así como
o presidente e equipo de goberno, o que supón
unha oportunidade importante no futuro da
organización provincial. Por último, cómpre
salientar que determinados aspectos vinculados coa xestión da Deputación, coma a ausencia de criterios ou falta de planificación, se
interpretan como unha limitación para o futuro do ente provincial.
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4.3.
Enquisa a técnicos da Deputación
O obxectivo da enquisa aos responsables téc-

tos ou servizos que realiza a Deputación. En-

nicos da Deputación é recoller información so-

tre estes 20 servizos non se incluíron aqueles

bre o modelo de xestión, as necesidades e as

de carácter singular, coma a ampliación do

expectativas dos diferentes departamentos de

Museo Provincial, ou servizos de carácter in-

dita institución. O propósito xeral é profundi-

terno coma prevención de riscos laborais, se-

zar no coñecemento da situación actual da

cretaría ou intervención. Tampouco se reco-

Deputación desde a perspectiva dos xefes de

lleron datos económicos do servizo agrario e

Servizo dos diferentes departamentos e as súas

vías e obras, aínda que representan unha par-

áreas de xestión. Nesta investigación partici-

te importante da xestión da Deputación.

paron vinte e dous responsables técnicos de
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Sobre a base das respostas cumprimentadas, pódese observar que 9 servizos es-

áreas de xestión.

tán orientados aos concellos e 11 non teñen
Principais proxectos da Deputación

unha orientación municipal directa; estes pro-

En función das respostasas recollidas elabó-

xectos ou servizos representan o 33% do gas-

rase o cadro adxunto cos principais proxec-

to, fronte ao 66% destinado á cooperación municipal. Non obstante, no caso da cooperación

ORIENTACIÓN

ORZAMENTO

Programa Operativo Local (POL)

PROXECTO OU SERVIZO

Municipal

9.596.327

Plan Provincial de Cooperación

Municipal

6.760.156

Plan de Acción Municipal

Municipal

11.400.000

Feira Internacional da Camelia

Non municipal

60.000

Castelo de Soutomaior

Non municipal

136.000

Municipal

114.000

Non municipal

400.000

Subvencións material turístico
Participación en feiras
Colaboración en persoal de Of. Turismo

Cadro 4.16.
Principais proxectos que
desenvolve a Deputación.
Fonte: elaboración propia
a partir de datos
facilitados polos técnicos
da Deputación.

Municipal

250.000

Non municipal

133.333

Violencia doméstica (casas de acollida)

Non municipal

270.000

Achegas de emerxencia social

Non municipal

720.000

CPAM (o propio servizo)

Municipal

475.000

Formación e asistencia aos concellos

Municipal

192.750

Subvencións actividades culturais

Non municipal

600.000

Subvencións actividades deportivas

Non municipal

800.000

Plan cultural

Non municipal

450.000

Municipal

4.000.787

Non municipal

4.384.123

Municipal

500.000

Non municipal

8.598.601

Cidade+ (interreg)
Internet Rural
CIPF (centros de menores)

nanciados nunha maior porcentaxe global,
polo que o orzamento propio destinado é do

Teleasistencia domiciliaria

ORAL

cos municipios os programas encóntranse fi-

58%. Por último, sinalar a importancia da cooperación institucional para a Deputación, xa
que aínda que a capacidade de gasto da Deputación é elevada, dos programas anteriores
só 7 se xestionan con fondos propios (35%),
e representan menos do 30% do orzamento
global dos 20 servizos descritos.
Dificultades na xestión
A maior dificultade que encontran os responsables técnicos da Deputación á hora de realizar proxectos é a propia execución material
do proxecto, onde un 45% dos enquisados
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atopan este tipo de obstáculo.
Séguenlle como maiores problemas a

Planificación
estratéxica

xestión económica (un 45% dos enquisados

Características
territoriais

19,0
19,0

Temas
de financiamento

19,0

afirman ter este tipo de problema) e a xestión
ou tramitación administrativa (un 40% das
respostas dos enquisados). Chama a atención
que na formulación e redacción de proxectos
e a definición de obxectivos só encontran di-

Residuos sólidos
urbanos

Seguimento dos proxectos
Con respecto ao seguimento e avaliación dos

33,3

Desenvolvemento
e políticas no litoral
Desenvolvemento
agrícola e forestal

ficultades o 10% dos enquisados.

14,3

4,8

Xestión
turística

19,0
47,6

Infraestruturas
básicas

9,5

Política
de vivenda
Desenvolvemento social
e cultural

4,8

Política
en mobilidade

4,8

seguimento ou avaliación, principalmente in-

Xestión pública
e política

4,8

formes técnicos (50%), seguido de visitas e en-

Patrimonio histórico
e natural

trevistas técnicas (40%) e de auditorias eco-

Xestión
supramunicipal

nómicas e financeiras (35%), aínda que o feito

Desenvolvemento
económico local

resultados dos proxectos, case o 80% dos
enquisados afirma realizar algún tipo de

de que máis do 20% non realiza ningún tipo
de seguimento ou avaliación de resultados resulta un valor relativamente alto.
Neste sentido cabe sinalar o pouco uso

4,8
14,3
23,8
14,3
38,1
52,4

Outras infraestruturas
de comunicación
Infraestruturas de
comunicación

14,3
4,8

Dotación en
equipamentos

de sistemas de indicadores nas tarefas de se-

Saneamento
e abastecemento

guimento e avaliación, o que dificulta en gran

Solo
industrial

medida unha visión global da actuación da

Planificación
e xestión urbanística

Deputación que poida servir de guía ou cadro

4,8
4,8

0%

de mando da propia Deputación.
A adopción de sistemas de avaliación

42,9

freos
oportunidades

10% 20% 30% 40% 50% 60%

PORCENTAXES DE RESPOSTAS DOS TÉCNICOS
DA DEPUTACIÓN SOBRE FREOS E
OPORTUNIDADES PARA A PROVINCIA

Cadro 4.17.
Visión dos técnicos da
Deputación sobre
oportunidades e freos
para a provincia.

mediante indicadores e cadro de mando permitiría un seguimento temporal das actuacións

ración deste tipo de informes globais.

toma de decisións por parte dos responsables

Áreas de mellora propostas

da Institución provincial.

Sobre a base das propostas de mellora

É destacable neste ámbito de análise

recollidas na enquisa (de coordinación con

que a Deputación de Pontevedra non presen-

outros departamentos, apoio político, recur-

ta unha memoria anual de carácter global das

sos económicos, recursos humanos, recursos

actuacións desenvolvidas. O feito de non dis-

técnicos / tecnolóxicos, asistencia técnica ex-

por de sistemas de xestión e avaliación me-

terna) cómpre destacar a importancia que se

diante indicadores tampouco facilita a elabo-

lle concede á necesidade de mellorar a coordi-
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ao longo de distintos exercicios e facilitaría a

Valoración dos elementos clave da xestión

definir claramente un proxecto conxunto e

Partindo dos resultados obtidos e tal e como

unha maior dotación de medios (técnicos, hu-

se recolle na gráfica pódese destacar a impor-

manos e económicos).

tancia da planificación, incidindo no seu ca-

De forma detallada, destaca a necesi-

rácter supramunicipal, e en segundo lugar os

dade de investir en novas tecnoloxías (infor-

recursos tecnolóxicos e a formación dos re-

matización, bases de datos, aplicacións

cursos humanos (cualificación). Estas valora-

informáticas,...) de forma que se poidan

cións probablemente manifestan unha nece-

mellorar os procesos internos e, por outro lado,

sidade de mellorar a propia xestión interna en

a dispoñibilidade de información, necesaria

dúas direccións principais: unha maior plani-

para a correcta toma de decisións.

ficación e máis e mellores recursos tecnolóxi-

Como consecuencia desa necesidade

cos e humanos. Chama a atención que se ben

dunha maior coordinación ponse de manifes-

a coordinación interdepartamental e interins-

to a práctica inexistencia de proxectos con-

titucional era un dos factores identificados cla-

xuntos desenvolvidos entre varios departa-

ramente como áreas de mellora, non é o as-

mentos, en especial de carácter sectorial, aínda

pecto mellor valorado como máis importante

que tamén queda explícita a ampla colabora-

para a xestión da Deputación, o que enfatiza a

ción que os servizos internos da Deputación

necesidade de profundizar nas tarefas de co-

(contratación, persoal, intervención, secreta-

ordinación interna.
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ría, etc...) prestan no desenvolvemento diario
Coñecemento dos servizos da Deputación

de proxectos.

A opinión que teñen os xefes de servizo sobre
o grao de coñecemento dos servizos da Deputación por parte dos concellos está absoluMedio
ambiente

tamente dividida, un poco más da metade dos

27

enquisados (53%) considera que os concellos
Atención ao cidadán
e ás asociacións

Sociedade
da información

teñen un coñecemento adecuado dos servizos

50

que presta a Deputación fronte a outro 47%
que considera que o coñecemento é inadecua36

do. Resulta máis sorprendente este resultado
se temos en conta que os concellos son os prin-

Cultura
e deportes

55

cipais clientes do organismo provincial, pero
se observamos os resultados obtidos na en-

Servizos
sociais

45

quisa a cargos electos, é moi significativo o
descoñecemento dos diferentes servizos da

Promoción turística
e xeral da provincia

55

Deputación polos concellos e a demanda que
transmiten dunha maior información dos pro-

Cadro 4.18.
Áreas de mellora
propostas polos técnicos
da Deputación.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
PORCENTAXES DE RESPOSTAS DOS
TÉCNICOS DA DEPUTACIÓN SOBRE AS
ÁREAS DE MELLORA PROPOSTAS

xectos e servizos que presta o organismo provincial. No caso dos cidadáns, a percepción
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do descoñecemento é aínda maior, co 84% de
respostas que consideran que o coñecemento

2,6

Xuventude

3,0

non é o adecuado.
Entre os motivos que se apuntan é importante destacar que a maior parte dos
enquisados non indican un motivo polo que

Muller

2,7

Sanidade

2,9

2,9

2,1
2,4

Medio ambiente

2,8

os concellos non coñecen a institución ou
cando se presenta o motivo é de carácter xenérico (falta de información ou de interese por

2,8

Urbanismo e obras públicas

3,7
2,4

Participación cidadá

2,3

ambas partes, dependencia política, etc...)
No caso dos cidadáns, a maioría non
define ningunha causa ou cando se ofrece é

2,6

e-Administración

2,9
2,8

Xestión municipal

3,6

de carácter xenérico (falta de información) ou
se sustenta nunha orientación «legal» (os seus
clientes son os municipios).

2,7

Seguridade

1,8
2,4

Tráfico e transporte

2,1

Como propostas de mellora a nivel

2,4

Vivenda

1,7

global cabe sinalar que a maior parte das iniciativas se centran en incrementar as accións
de difusión e publicidade (folletos, campañas

3,6

Turismo

3,9
2,8

Promoción económica

2,7

de comunicación, presenza en medios) se ben
se sinala que xa se avanzou bastante durante
este mandato.

2,5

Emprego

2,7
3,0

Servizos sociais

3,3

Non obstante, no caso dos concellos
cómpre destacar a necesidade que se traslada
de incrementar o contacto directo cos municipios desde a propia xestión provincial, ben

3,5

Deporte

3,6
3,4

Educación e cultura

3,6

0

a través de reunións técnicas, xornadas e seminarios con técnicos municipais, ben a tra-

1

2

3

4

5

VALORACIÓN DOS TÉCNICOS

Situación da provincia
Actuación da Deputación

Cadro 4.19.
Valoración dos técnicos
sobre a situación da
provincia e a actuación da
Deputación.

electos con representación na Deputación, e

que se sustenta toda administración pública, a

incluso, a través da propia xestión dos pro-

cooperación e asistencia aos municipios é a

gramas e servizos que realiza a Deputación.

base da misión da Deputación. Non obstante,

Con carácter transversal, tamén se

na maior parte dos casos está formulada des-

propón aproveitar as oportunidades que ofre-

de unha perspectiva xeral, sen profundizar en

cen as novas tecnoloxías da información e

tarefas ou servizos concretos. Estase definindo

comunicación.

pois unha administración con vocación «xeneralista», non especializada e cunha orienta-

Misión da Deputación
Como era previsible, dado o marco legal no
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vés da información que trasladan os cargos

caso a política de pequenas subvencións, aín-

corrixir desequilibrios territoriais e de prestar

da que isto último parece máis unha reflexión

servizos de carácter supramunicipal, así como

crítica sobre os modos de xestión.

a coordinación institucional na provincia, as-

Nas novas áreas a desenvolver, se ben

pectos todos eles contemplados xa na lexisla-

tampouco se cobre en moitas enquisas, pode-

ción vixente.

mos destacar a diversidade de ideas formula-

Non obstante cabe sinalar que na

das: promoción económica e empresarial, as

maior parte dos casos a misión da Deputación

políticas de emprego, política cultural, novas

se formula en relación cos municipios ou na

formas de xestión, a cooperación institucio-

cooperación con outras administracións, o que

nal, o medio ambiente e os recursos naturais,

traslada maioritariamente unha orientación

sen que poidamos destacar algunha en espe-

cara á cooperación institucional, pasando a un

cial.

segundo plano a prestación de servizos directamente ao cidadán.

Por último, e no relativo a novos pro-
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xectos que poidan ser promovidos polos diferentes departamentos obxecto da enquisa,

Novas funcións e servizos

non existe unha unidade de criterios xa que

É importante salientar en primeiro lugar que,

os diferentes proxectos lle afectan individual-

en xeral, considérase que non debe de deixar

mente a cada departamento e foron recollidos

de prestar ningún dos servizos que xa ofrece,

na súa totalidade polo equipo redactor do Plan.

aínda que se apuntan algunhas áreas sociais
pero de forma pouco significativa, e nalgún

Conclusións
En primeiro lugar, é salientable que a visión
da Deputación desde o punto de vista dos técnicos está claramente orientada á cooperación

Medio
ambiente
Atención ao cidadán
e ás asociacións

cos municipios e á corrección de desequili4,8

brios, deixando nun segundo plano a actua-

Sociedade
da información

ción directa cara aos cidadáns. Aínda así, e des-

Cultura
e deportes

19,0

Servizos
sociais
Promoción turística
e xeral da Provincia
Apoio político
e institucional
Correción de desquilibrios
e apoio ao rural

de un punto de vista global e económico, re-

14,3

flíctese o peso importante que teñen a orien-

19,0

tación ao cidadán nos diferentes proxectos e

9,5

servizos que ofrece na actualidade.

19,0

Infraestruturas e obras
públicas provinciais
Promoción económica
e planificación provincial

19,0

mulación e redacción de proxectos e a defini-

Prestación de servizos
supramunicipais

19,0

ción de obxectivos só encontran dificultades

Apoio
económico
Asitencia técnica
a concellos pequenos

Cadro 4.20.
As funcións máis
importantes da
Deputación segundo os
técnicos.

Tamén chama a atención que na for-

47,6

o 10% dos enquisados, o que indica unha gran

28,6

claridade nas actuacións e servizos a desen-

33,3

Coordinación e apoio
dos servizos municipais

57,1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
PORCENTAXES DE RESPOSTAS DOS
TÉCNICOS SOBRE AS FUNCIÓNS MÁIS
IMPORTANTES DA DEPUTACIÓN

volver, aínda que choca coa demanda dunha
maior claridade e planificación nas actuacións
da Deputación que se pode observar nas res-
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postas sobre áreas de mellora e na importancia que se lle outorga á planificación entre os
aspectos máis relevantes da xestión provincial.
Se ben se realiza de forma habitual
unha avaliación e seguimento das actuacións
desenvolvidas, non existe un cadro de mando
dos diferentes servizos ou áreas, e a utilización de indicadores de xestión é unha técnica
escasamente implantada. Así mesmo, o desenvolvemento de proxectos conxuntos entre
diferentes departamentos é practicamente
inexistente.
É igualmente destacable que se ben a
percepción do descoñecemento dos usuarios
(cidadáns, concellos) dos servizos e funcións
da Deputación é unánime, aínda que en
poucos casos se apuntan as causas deste descoñecemento ou se presentan de forma xeral,
malia que no caso dos concellos si se apunta a
necesidade de incrementar o contacto directo, a relación diaria con eles e se valoran as
posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías
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da información para reforzar a comunicación.

4.4.
Enquisa a cidadáns
A tradicional dimensión pública das deputa-

Percepción da Deputación

cións está relacionada coa prestación de ser-

En primeiro lugar cómpre salientar que se ben

vizos aos concellos, en especial naqueles de

o coñecemento das institucións non é moi ele-

menor poboación. Esta orientación básica cara

vado en xeral, a Deputación é a segunda insti-

aos concellos vénse complementando en to-

tución máis coñecida (3,3), só superada polo

das as deputacións cunha cada vez máis im-

Concello (4), polo que non é unha institución

portante actividade orientada á cidadanía. Por

tan descoñecida como se esperaba. Ademais,

este motivo se considerou necesario coñecer

en contornos urbanos alcanza un valor de 4 e

a imaxe que teñen os cidadáns da Deputación

co mesmo valor (3,4) entre as persoas maiores

de Pontevedra. Aínda que no Anexo corres-

e os menores de 25 anos.

pondente do Plan Estratéxico se recollen de

Con respecto á percepción da súa im-

forma exaustiva os resultados desta enquisa,

portancia para o desenvolvemento social e

nos seguintes apartados sintetízase a percep-

económico da provincia, obtén un aprobado

ción e o coñecemento da cidadanía ponteve-

bastante xusto (5,8), cun valor mínimo nas

dresa respecto á súa Deputación.

áreas urbanas (5,6) e un máximo un poco máis
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alto no rural e costa-turismo (5,9). Como veMÍNIMO

MÁXIMO

Mancomunidade
(ámbito do enquisado)
Fundación
Desenvolvemento Comarcal
Deputación
de Pontevedra
Padroado de Turismo
Rías Baixas
Consorcio
da Zona Franca
Concello
(ámbito do enquisado)

mos, de cara ao cidadán, non se percibe de
forma radicalmente distinta nas áreas urbanas
e rurais.
Das funcións que realiza a Deputación, a percepción dos cidadáns céntrase fundamentalmente en estradas e obras públicas
(29,9%) e no apoio á xestión municipal
(17,3%). Pola súa importancia na xestión actual, destaca o escaso coñecemento da
actividade da Deputación nos ámbitos de turismo (2,5%), deporte (2,5%) e agricultura e

Autoridade
Portuaria
Confederación
de Empresarios

Cadro 4.21.
Coñecemento dos
cidadáns da Deputación e
outras institucións.

GRAO DE COÑECEMENTO DA DEPUTACIÓN
EN RELACIÓN A OUTRAS INSTITUCIÓNS

gandería (1,7%). Malia que todos son áreas
de xestión moi importantes da Deputación,
non se percibe a actuación da institución provincial nestes ámbitos. Chama tamén a atención que o turismo acada un valor moi peque-
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no incluso nas áreas de costa-turismo (1,5%).
É importante destacar que, como se
verá máis adiante, estas 3 áreas (turismo, deportes, agricultura) non son áreas que desde o
punto de vista dos cidadáns sexa necesario potenciar. En cambio, as áreas de servizos sociais
e de promoción económica e de emprego, que
parten dunha percepción positiva do 4,7% e
4,3% respectivamente, pasan a máis do 10%
na percepción de áreas de futuro. Continuando coa principal función da Deputación na actualidade, é importante destacar que nas áreas
rurais a actuación da Deputación na realización de estradas e obras públicas representa o
seu maior valor (41%), destacando tamén as

Estradas
e obras públicas

29,9

Apoio
á xestión municipal

17,3

Actividades culturais e
educativas

5,5

Servizos sociais, muller e
xuventude

4,7

Promoción económica
e emprego

4,3

Recadación
de impostos

3,7

Promoción
do turismo

2,5

Actividades
deportivas

2,5

Agricultura
e gandería

1,7

0%

10%

20%

30%

40%

PORCENTAXE DE RESPOSTAS SOBRE
A PRINCIPAL FUNCIÓN
DA DEPUTACIÓN

actividades culturais (12,6%), debido proba-

Cadro 4.22.
As principais funcións da
Deputacións segundo os
cidadáns.

blemente á dificultade dos concellos pequenos para realizaren estas funcións.

áreas de xestión da Deputación. Ningún departamento ou área acada unha porcentaxe de

Coñecemento da Deputación

coñecemento superior ao 15%, e só superan o

En termos xerais o grao de coñecemento da

10% cultura, xuventude e deportes e os servi-

Deputación é moi baixo. Menos do 10% dos

zos centrais da Deputación. Por outra parte, o

enquisados estivo algunha vez no edificio da

grao de satisfacción co trato e o servizo pres-

Deputación e apenas o 20% coñece algún

tado é bastante razoable, obtendo una nota glo-

servizo ou departamento concreto ou sabe o

bal de 6,5, e incluso máis alta entre os meno-

nome do presidente. Non obstante, estes va-

res de 25 anos (6,9).

lores son loxicamente un pouco máis elevaNecesidade da Deputación e áreas prioritarias

Ademais, só o 11,4% é capaz de

Con respecto á valoración da necesidade da

recoñecer algún evento ou acto promovido

Deputación como administración, máis do

pola Deputación. Dentro dos actos e eventos

81% dos enquisados a consideran necesaria,

que son recoñecidos, cabe sinalar que funda-

o que supón unha ampla aceptación entre a

mentalmente se centran en festas, música e

poboación da súa necesidade, destacando

eventos populares (en especial festas tradicio-

ademais que no caso das áreas rurais a por-

nais e gastronómicas) e os actos culturais e

centaxe sube ata case o 90%. Pola contra, nas

deportivos, destacando sobre todos eles a Bie-

áreas rururbanas, a porcentaxe baixa ata o

nal de Pontevedra.

75%, aínda que non semella que se poida ex-

Esta situación tradúcese nun gran des-

trapolar unha conclusión importante neste sen-

coñecemento dos diferentes departamentos e

tido (6 puntos de diferenza). Mais si chama a
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dos para os habitantes das áreas urbanas.

o cidadán non valora como opción de xestión

obtén o seu maior valor nos menores de 25

á Deputación Provincial. Tamén cabe sinalar

anos, co 91,3%.

que ningún enquisado situou a recadación de

Con respecto ás áreas prioritarias de

impostos como área de xestión, pero parece

futuro para a Deputación, e comparando coas

razoable pensar que sexa así a priori polo ca-

respostas obtidas en anteriores preguntas, po-

rácter administrativo municipal deste servizo.

demos observar cómo a realización de obras
públicas e estradas segue sendo a área á que a

Conclusións

Deputación lle debería prestar maior atención

Fronte ao que se cadra se podería esperar, a

(21%), sempre desde a óptica do cidadán.

Deputación non é unha institución tan desco-

Pero, como se comentou anteriormente, cabe

ñecida polos cidadáns entre os diferentes

destacar tamén as áreas de servizos sociais e

axentes socioeconómicos e administracións

de promoción económica e de emprego (máis

que operan na provincia. Iso non quere dicir

do 10%, obtendo un 13% os servizos sociais

que non exista un descoñecemento profundo

para os municipios de costa). Tamén cabe

da amplitude de servizos que ofrece e dos seus

sinalar que para a poboación máis nova a área

diferentes campos de intervención, tal e como

preferente é a cultura e a educación, como se-

se reflicte nos resultados obtidos.

ría lóxico pensar.
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Probablemente, e pensando sempre

Pola contra, o turismo, a agricultura e

desde a óptica do cidadán, está moi asociada

as actividades deportivas presentan as meno-

ás estradas e obras públicas, así como ao apoio

res porcentaxes, sendo polo tanto áreas onde

xeral aos municipios, pero é unha institución
moi descoñecida noutras áreas. Ben é certo
que ao desenvolver proxectos ou servizos en
colaboración ou a través doutras entidades,

Estradas
e obras públicas

21,1

fundamentalmente concellos, a súa presenza

Servicios sociais,
muller e xuventude

10,3

Promoción económica,
empresarial e do emprego

10,2

9,6

sita, non se interactúa con ela) e o seu

Actividades culturais
e educativas

8,8

Apoio á xestión municipal
e política

Cadro 4.23.
Áreas prioritarias de futuro
para a Deputación
segundo os cidadáns.

Con todo, é unha institución á que ao
cidadán lle resulta difícil achegarse (non se vi-

Outras
actividades

7,6

Agricultura
e gandería

1,6

Actividades
deportivas

1,4

Actividade
turística

1,0

Recadación
de impostos

vese diluída de cara ao cidadán.

coñocemento obedece probablemente ás accións de publicidade e difusión xeral (valados
de obras, inauguracións, noticias e publicidade en medios de comunicación), así como ao
patrocinio ou promoción de eventos (festas,
bienal, etc...), máis que á propia xestión dos
servizos e ao seu impacto directo na poboa-

0,0

0%

5%

10% 15% 20% 25%

PORCENTAXE DE RESPOSTAS DOS CIDADÁNS
SOBRE AS ÁREAS PRIORITARIAS DE FUTURO
PARA A DEPUTACIÓN

ción.
Tamén chama a atención que apenas
existen diferenzas na percepción da súa im-
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portancia nas áreas urbanas e nos pequenos
municipios das zonas rurais, malia que un dos
campos prioritarios de actuación da Deputación é a asistencia aos municipios de menor
capacidade económica e de xestión.
Entre as áreas nas que actúa a Deputación, e en relación con aquelas nas que debería centrarse o futuro, e sempre desde a óptica do cidadán, as obras públicas en xeral, ben
sexan estradas, infraestruturas de saneamento ou equipamentos, continúan a ser unha necesidade importante de actuación na provincia e a Deputación de Pontevedra pola súa capacidade investidora e de captar financiamento adicional (por exemplo da UE) debería de
manter e incluso incrementar a súa actividade. Para iso, e co fin de evitar duplicidades,
parece necesario identificar por un lado os proxectos estruturantes, aqueles que adquiren
unha maior relevancia para o desenvolvemento provincial, e por outro lado potenciar
pequenas infraestruturas e equipamentos que
sexan necesarios para o desenvolvemento dos
municipios con maiores carencias.
Por último sinalar que as áreas de servizos sociais e de promoción económica e
emprego son aquelas onde semella necesaria
unha maior intervención nos próximos anos,
non só pola percepción da súa necesidade
polos cidadáns, senón tamén pola realidade
social e económica da provincia. Neste sentido, cabe recordar por exemplo a carencia de

que se observa na análise de indicadores provincial, ou a elevada taxa de desemprego que
aínda persiste na provincia, especialmente en
xente nova, mulleres e en colectivos con
especiais dificultades de inserción.
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5.1.
Escenarios de cambio
Nos seguintes apartados descríbense seis es-

tar o escenario da ordenación do territorio ten

cenarios de cambio especialmente dinámicos

en Galicia dúas manifestacións especialmente

e relevantes no marco de construción da es-

relevantes. Unha constitúena as Directrices de

tratexia.

ordenación do territorio e outra o proceso de
comarcalización, que probablemente terá na

Escenario territorial

vindeira lei do réxime local unha nova opor-

A escala europea a planificación do desenvol-

tunidade para a súa consolidación.

vemento territorial configúrase como un sis-

As Directrices de ordenación do terri-

tema emerxente de goberno multinivel. En

torio recolleron os criterios e principios da

consecuencia, o planeamento espacial require

ETE. Unha contribución fundamental deste

no só unha estreita cooperación interinstitu-

documento de referencia é o Sistema de Ci-

cional tanto vertical coma horizontal, senón

dades, no que se establecen dúas metrópoles,

1

tamén entre axentes públicos e privados . O

a capital como espazo de excelencia urbana,

ámbito local debe desempeñar un papel rele-

Lugo e Ourense como nodos de dinamización

vante neste modelo de gobernanza que afecta

do territorio e os sistemas urbanos interme-

ao territorrio. Non obstante, son neste momen-

dios. No marco deste plan estratéxico é rele-

to as rexións as que teñen unha posición máis

vante a definición do espazo metropolitano

favorable para poñer en práctica a Estratexia

Vigo-Pontevedra, a denominada metrópole

2

Territorial Europea (ETE) , e teñen a

das dúas rías. As Directrices salientan deste

responsabilidade de promover iniciativas de

espazo metropolitano emerxente a súa posi-

articulación territorial que deben basearse no

ción xeográfica privilexiada no centro de

dinamismo de cidades e metrópoles. A

gravidade da denominada Eurorrexión Galicia-

urxencia das rexións por situarse nos novos

Norte de Portugal, equidistante das áreas me-

mapas de competitividade, cohesión e sosti-

tropolitanas de Oporto e A Coruña-Ferrol.

bilidade que determina a economía global

Trátase dun elemento importante para facer

require esforzos especiais de colaboración para

realidade o proxecto de Galicia como rótula

lexitimar estratexias territoriais. Esta lexitima-

atlántica e como novo ámbito de centralidade

ción ten que ser resultado da implicación da

europea, superando así o tradicional illamento

cidadanía na construción do territorio, un pro-

da nosa Comunidade Autónoma. Tamén se

ceso que ten lugar en gran medida a escala lo-

indica que para que este espazo metropolita-

3
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no poida efectivamente desenvolver funcións

cal .
Este dinamismo que está a experimen-

de liderato importantes requírese unha maior
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integración urbana e funcional das cidades de

metrópole de Vigo e Pontevedra, e tamén o

Vigo e Pontevedra e dos municipios do con-

goberno provincial ten nas accións de coope-

torno de cada unha delas.

ración local en materia de urbanismo un va-

Non obstante, esta perspectiva estra-

lioso instrumento para difundir unha política

téxica que pasa pola articulación de Vigo e

territorial orientada ao desenvolvemento e

Pontevedra non parece acompañar o último e

consensuada coas administracións territoriais.

breve capítulo da Hipótese de Modelo Terri-

A idoneidade da provincia de Ponte-

torial, que recolle as escalas para a ordenación

vedra para asumir as súas políticas de coope-

territorial de Galicia. Apúntanse as limitacións

ración e interese xeral baixo o soporte técnico

do ámbito municipal para a ordenación terri-

dunha estratexia territorial baséase por tanto

torial, a necesidade de reorientar a planifica-

en factores obxectivos de carácter intrínseco

ción urbanística e recóllense como ámbitos

e que se recollen nas directrices de ordenación

máis apropiados as comarcas e áreas funcio-

territorial de Galicia. Pero ademais hai un fac-

nais establecidas con anterioridade a este do-

tor non menos significativo, a súa natureza

cumento. E isto contradí todo o documento

constitucional como Administración territorial.

no relativo á articulación das dúas metrópoles,

Este carácter territorial é especialmente rele-

que se encontran cada una delas separada en

vante para a aplicación dunha política. Neste

dúas áreas funcionais.

sentido, a política territorial no é só unha cues-

Malia esta ríxida referencia ao marco

tión administrativa, vai máis aló da coordina-

da lei de comarcalización, a estratexia territo-

ción intersectorial ou supralocal, e por iso é

rial apunta cara a unha interpretación flexible

tan difícil de levar a cabo; porque ten que ver,

que está en función da vontade e imaxinación

sobre todo coas fronteiras, e sen fronteiras non

coa que se acometa a construción territorial.

hai territorio; toda política é territorial, ten efec-

Neste sentido, sinálase que para crear un

tos sobre as persoas que viven e traballan nun

hábitat humano e atractivo na era da globali-

lugar, e o territorio é político4 .

zación necesitamos reinventar o goberno dos

Nos termos nos que se estableceu a

territorios, necesitamos máis poder político

ETE, a estratexia territorial da provincia de

para as cidades e os seus contornos rexionais,

Pontevedra constituiría un marco de actuación

novos horizontes no urbanismo, fortalecer

do goberno provincial e dos municipios en

lideratos creativos das rexións, idear novas

relación co territorio, orientado á mellora na

fórmulas de participación da poboación, moita

actuación territorial da provincia, en coordi-

sensibilidade pola idiosincrasia local, reforzar

nación coa política do Goberno Autónomo,

o sentimiento de pertenza, que é clave para

consensuada cos gobernos municipais e xe-

emprender proxectos colectivos e ser capaces

radora de conceptos, principios e liñas comúns

de definir entre todos un “Proxecto de Terri-

de intervención no territorio da provincia.

torio”.
Esta paisaxe dinámica do escenario

Escenario económico

territorial ofrécelle un marco de oportunidade

Unha característica relevante deste escenario

á provincia para promover a articulación da

é a emerxencia da dimensión espacial como
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área funcional.7 No citado documento analí-

Paradoxalmente, ao mesmo tempo que a glo-

zanse polo miúdo os contornos xerais e espe-

balización reduce as distancias, converte en

cíficos do sistema produtivo da área funcio-

determinantes as variables espaciais que teñen

nal, quedando patentes os diferentes perfís das

que ver coa localización dos procesos de pro-

ameazas e oportunidades do contorno nun

ducción, os fluxos de comercio e aspectos

ámbito tan significativo coma as infraestrutu-

sociopolíticos do desenvolvemento económi-

ras e equipamentos. Así, no contorno xeral o

co. O termo “glocal” expresa esta estreita re-

diagnóstico aparece marcado por oportunida-

lación de interdependencia entre o local e o

des coma os avances en infraestruturas de co-

global. Esta perspectiva espacial xerou unha

municación por estrada co norte de Galicia e a

nova forma de concibir o desenvolvemento

meseta ou a consideración positiva dos portos

económico e acentuou o interese na xeografía

de Galicia, o aeroporto de Oporto e os portos

como parte da revolución que experimentou

do norte de Portugal. En cambio, no contorno

5

a ciencia económica nos últimos anos.

específico da área funcional de Vigo, fronte a

O propio Plan Estratéxico de Desen-

dúas claras oportunidades representadas polo

volvemento Económico de Galicia sitúa á glo-

porto de Vigo e as infraestruturas de autoes-

balización como o primeiro escenario de refe-

tradas, identifícanse seis ameazas: insuficien-

rencia e fai fincapé nesta dobre perspectiva da

tes infraestruturas de estradas internas, a con-

globalización: «a moderna política rexional

sideración como terminal da estación de fe-

debe conxugar, polo tanto, unha serie de

rrocarril de Vigo, insuficiente infraestrutura de

consideracións macro, vinculadas á nova orde

transporte aéreo, custos inadecuados das in-

mundial, con outras cuestións de carácter

fraestruturas portuarias, consideración nega-

micro, referidas a proxectos individuais e ao

tiva de aspectos urbanísticos e carencias ener-

contorno físico e social máis próximo. En pa-

xéticas.

labras de Sergio Boisier, a globalización opera

Estas diferenzas non traducen nece-

como unha lente dobremente convexa, se mi-

sariamente un desequilibrio en canto a infra-

ramos nunha dirección priviléxiase o micro e

estruturas e equipamentos, senón máis ben

o local, en tanto que se miramos na dirección

unhas necesidades non resoltas nunha área de

6

oposta priviléxiase o macro».
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especial dinamismo económico e proxección

Nesta fatalidade territorial que acom-

de futuro. Consecuentemente, o diagnóstico

paña o desenvolvemento económico ten es-

do contorno socioeconómico amosa tamén

pecial relevancia o ámbito de diagnóstico deste

perfís diferentes. Globalmente no diagnósti-

Plan Estratégico. Aquí a existencia dun espazo

co do contorno xeral predominan as ameazas

provincial propio cun nítido foco en Vigo e a

fronte ás oportunidades. Na análise co con-

súa área de influencia é un aspecto relevante

torno específico de Vigo e a súa área funcio-

no marco das políticas de desenvolvemento.

nal en canto ás súas especificidades socioeco-

Unha manifestación clara desta dife-

nómicas destaca o predominio cuantitativo das

renciación territorial está recollida no diagnós-

oportunidades fronte ás ameazas. A valoración

tico do sistema empresarial de Vigo e a súa

positiva do contexto sociocultural como fac-
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tor de localización empresarial, o dinamismo

periurbana que se propuxo para a provincia

e capacidade emprendedora, o elevado poten-

de Pontevedra.8 Este espazo ten unha proxec-

cial na dispoñibilidade de recursos humanos,

ción clara en materia de ordenación territorial

a existencia de recursos endóxenos, ou a si-

no proceso de consolidación do espazo urba-

tuación xeográfica percíbense como oportu-

no Vigo-Pontevedra, a denominada Metrópole

nidades en Vigo e a súa área funcional.

das dúas rías.9

Outra manifestación da especificidade

Como recolle a Hipótese de Modelo

territorial encontrámola en aspectos coma a

Territoral, na etapa da globalización as rexións

dispoñibilidade de recursos humanos, ameaza

e as cidades grandes, medias ou pequenas van

como tendencia socio-cultural no contorno

conseguir vantaxes competitivas resaltando a

xeral e oportunidade dentro das especificida-

súa identidade e fortalecendo as súas co-

des socioeconómicas de Vigo e a súa área fun-

nexións globais. Os hábitats da globalización

cional.

hai que reinventalos sendo conscientes de que
Os estudos sobre economía e sector

os territorios máis atractivos, aqueles capaces

empresarial realizados no marco deste Plan

de exerceren magnetismo sobre o seu contor-

Estratéxico xa recollen a singularidade das va-

no, serán os que teñan un proxecto de futuro

riables macroeconómicas da provincia. Mais

ilusionante non só aquelas que gocen dunhas

a perspectiva do citado informe “Visión Es-

determinadas condicións de partida.

tratéxica” é especialmente relevante porque

Non obstante, as iniciativas locais só

ofrece algo máis aló dos datos, unha percep-

é posible coordinalas coas políticas sectoriais

ción do sector empresarial, unha elaboración

e rexionais das demais administracións e

máis complexa e próxima ao concepto inte-

organizacións cando existe un proxecto co-

gral de desenvolvemento económico. Tamén

lectivo con poder político e social10 . Por tan-

na mesa de expertos do sector empresarial se

to, o apoio institucional da actividade econó-

recolleu a necesidade dunha coordinación pro-

mica da difusa área Vigo-Pontevedra esixe un

vincial en temas clave coma planeamento ur-

esforzo de reterritorialización, un cambio de

banístico, promoción de solo industrial ou in-

perspectiva que ten no ámbito provincial un

fraestruturas de comunicación.

marco político e administrativo natural.

idiosincrasia e xeografía propias á que se adoi-

Xestión pública

ta facer referencia coma Vigo e a súa área fun-

A xestión pública tamén se sitúa nun escena-

cional. Dentro do Sistema de articulación co-

rio marcado polo cambio. Para caracterizar a

marcal este espazo económico é claramente

natureza das transformacións que está expe-

supracomarcal e abarcaría gran parte das Áreas

rimentando este sector podemos falar de dúas

funcionais de Vigo e Pontevedra, un espazo

vertentes, unha conceptual e outra instrumen-

de maior dimensión que a futura Área metro-

tal.

politana. Unha aproximación máis integral a

Desde o punto de vista conceptual

este espazo socioeconómico estaría recollida

estanse revisando as normas, procesos e com-

na xeografía da Rexión urbana e a Área

portamentos que inflúen nas accións de
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Estamos pois ante unha economía con

non resulta adecuadamente satisfeita por nin-

especialmente complexa no marco da globa-

gún dos dous actores básicos do sistema12 .

lización e a sociedade da información, identi-

Este modelo só subsiste na medida en que se

fícase cada vez menos coas formas tradicionais

pode nutrir cun progresivo incremento dos

da acción política. A recuperación dos víncu-

orzamentos públicos. Ante políticas orzamen-

los entre a cidadanía e a política pasan hoxe

tarias restritivas os políticos necesitan intro-

por incrementar a apertura, a participación, a

ducir disciplina no sistema, utilizando a ma-

responsabilidade, a eficacia e a coherencia,

nagers como portadores de racionalidade eco-

principios dun novo modelo do exercicio da

nómica e orientando a administración cara á

lexitimidade democrática de carácter máis

produción de melloras de eficiencia.

horizontal. En efecto, as nosas sociedades

Na nosa administración este fenóme-

desenvólvense hoxe nun contexto de trans-

no de xerenciación é moito máis incipiente ca

versalidade no que interveñen distintos

noutros países que coma Australia, Nova

axentes cos que hai que cooperar para a reso-

Zelandia, Suecia ou Dinamarca viviron proce-

lución de problemas; a gobernanza, como

sos de ampla transformación dos seus siste-

modelo de gobernación, debe ser a peza clave

mas públicos. Tampouco se promoveu a fun-

11

para abordar esta problemática .
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ción directiva, xa notablemente desenvolvida

A perspectiva instrumental incide es-

en países coma Estados Unidos, Canadá ou

pecificamente sobre aspectos particulares da

Holanda. Incluso países máis próximos a nosa

gobernanza e en concreto os cambios nas for-

cultura administrativa, coma Italia, impulsa-

mas de xestión orientados a mellorar a efica-

ron reformas destinadas a consolidar a diri-

cia e eficiencia do sector público nun contor-

genza pubblica13 .

no marcado pola austeridade orzamentaria e

Outras iniciativas orientadas tamén a

o constante incremento nas demandas de ser-

mellorar a eficacia e eficiencia das administra-

vizos.

cións públicas, coma o modelo EFQM ou, esDesde este punto de vista instrumen-

pecialmente, o Marco Común de Avaliación,

tal, xa desde os anos 70 vense manifestando a

están experimentando un notable pulo en Eu-

crise do modelo tradicional, no que a acción

ropa. Pero respecto ao desenvolvemento de

pública se reparte entre dous protagonistas: a

funcións directivas hai países que coma Fran-

clase política, investida de autoridade e

cia, Alemaña, Bélxica ou España non diferen-

lexitimidade a través de mecanismos de de-

ciaron unha franxa directiva específica, aínda

mocracia representativa e unha función públi-

que si se fixo un esforzo de formación directi-

ca profesional rexida polo sistema de mérito.

va. Nestes países os servizos superiores de

A enorme expansión da actividade

xestión parten dunha diferenciación entre po-

prestadora dos poderes públicos derivou

lítica e xestión, desenvolvendo unha esfera

nunha crecente complexidade e diversificación

xerencial cuberta polos directivos públicos

dos procesos de produción de servizos. A ne-

profesionais suxeitos ao mandato político aos

cesidade de actores capaces de porse á fronte

que se lles recoñece o dereito a xestionar14 .

de ditos procesos, garantindo a súa eficacia,

Unha experiencia especialmente significativa
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en España é o Plan de entrenamento de di-

conflitos entre institucións e cidadáns e o

rectivos da Administración local promovido

distanciamento cada vez maior entre os sec-

pola Deputación de Barcelona.

tores con maiores rendas e oportunidades de

Esta perspectiva da xerenciación pa-

promoción social e os sectores descualificados

rece que subxace na actual política do goberno

e excluídos dos procesos xeradores de rique-

central. En efecto, en palabras do ministro de

za17 . Para Castells, que propuxo este termo,

Administracións Públicas, os empregados

este proceso de polarización só pode ser con-

teñen que ser axentes de cambio e focos de

trarrestado por un impulso de tendencia con-

innovación na definición das políticas públi-

traria, representado por unha sociedade local

cas e no desenvolvemento da accesibilidade

mobilizada, organizada e dotada de identidade.

15

aos servizos por parte dos cidadáns .

Como resposta a este fenómeno a sociedade civil recupera posicións de influencia

Escenario social

e empézase a falar da importancia do que se

O escenario social está determinado por pro-

denomina o terceiro sector, unha alternativa

cesos relevantes que determinan a acción

aos tradicionais sectores creadores de rique-

institucional e que xa se recolleron no diag-

za, o público e o privado. Estes tres actores

nóstico. O envellecemento da poboación e a

teñen funcións diferentes dentro do mesmo

súa repercusión na necesidade de conciliación

escenario polo que están interrelacionados e

da vida laboral e familiar ou a chegada de

necesitan complementarse para contribuír á

inmigrantes ou emigrantes retornados son

construción dunha sociedade cohesionada.

exemplo de situacións que afectan especifica-

Os apoios institucionais ao desenvol-

mente a Pontevedra e esixen unha resposta das

vemento do terceiro sector non supoñen

administracións locais.

deixamento de obrigas senón asumir dentro

En gran medida a lexitimación das

da esfera pública natural o impulso á partici-

administracións descansa na súa capacidade

pación social e da cidadanía tanto na toma de

para dar resposta ás novas necesidades da ci-

decisións coma na execución de accións de

dadanía. E estas novas necesidades comenzan

creación de valor público. Con esta filosofía

a sumarse aos espazos xa consolidados do es-

as institucións públicas veñen traballando na

tado do benestar, ampliando o alcance das

consolidación dun tecido asociativo rico, plu-

funcións públicas e consecuentemente provo-

ral e de calidade, garantía para un contorno de

cando unha redución da intensidade e efica-

confianza que é unha esixencia para un mo-

cia coa que se viñan prestando os tradicionais

delo de desenvolvemento integral18 .
Neste escenario, a Deputación pode

Ademais, o desenvolvemento non só

xogar un papel relevante polo seu consolida-

é de natureza asimétrica desde a perspectiva

dado papel de apoio ao movemento asociati-

xeográfica senón tamén da social. Os espazos

vo da provincia. Un proxecto de desenvolve-

de desenvolvemento metropolitano apuntan

mento que teña como horizonte a cohesión

cara á emerxencia da denominada cidade dual,

social debe contemplar a prestación a estas

onde son crecentes as contradicións, os

asociacións do apoio técnico e económico
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servizos públicos16 .

sas nun sistema de retroalimentación que esixe

sociais. É polo tanto un labor institucional

considerar outras dimensións extraeconómi-

afastado da tradicional imaxe de beneficien-

cas.

cia ou asistencial e que esixe un cambio de

Estes aspectos complementarios aos

cultura tanto nas administracións coma nas

puramente económicos pódense resumir nos

asociacións.

catro seguintes puntos:
• Un clima social proclive á mobilización a

Escenario da innovación

favor do desenvolvemento local e permea-

A innovación converteuse nun concepto de

ble á incorporación de novedades que

uso cada vez máis frecuente en todo tipo de

poidan rachar con inercias herdadas.

ámbitos, consolidándose a idea de que un

• A existencia de redes locais de coopera-

esforzo sostido de innovación resulta hoxe un

ción, formais ou informais, que fagan po-

factor clave para mellorar a competitividade

sible a realización de proxectos comúns,

das empresas e favorecer o desenvolvemento

ben sexa con obxetivos económicos ou

dos territorios.

ben doutra índole e que nalgúns casos

A innovación e as súas relacións co

poidan concertarse para impulsar de for-

territorio están adquirindo un especial prota-

ma directa diferentes formas de innova-

gonismo na análise dos procesos de desenvol-

ción. Este aspecto pódese identificar co que

vemento. Un dos conceptos máis específicos

se ten denominado capital sinerxético.

neste ámbito é o de rexión inteligente, rexión

• A presenza dunhas institucións públicas,

19

ou territorio que aprende , proposta xurdida

locais e rexionais, que adoptan unha acti-

da chamada economía do coñecemento. Ou-

tude protagonista no apoio á innovación e

tros enfoques, baixo o termo de dinámicas de

o desenvolvemento territorial mediante a

20

21

proximidade ou sistemas produtivos locais ,

xeración de iniciativas propias, a negocia-

céntranse na importancia da proximidade fí-

ción de acordos con outras instancias pú-

sica, funcional e cultural como factor de con-

blicas ou privadas, ao tempo que aseguran

solidación de redes capaces de transmitir

unha suficiente participación da socieda-

saberes tácitos, non formalizados e dificilmen-

de civil nos procesos de información e de-

te codificables, pero esenciais para a xeración

cisión. O concepto de gobernanza ou a idea

e difusión de innovacións.

de construír territorios con proxecto, pro-

As primeiras aproximacións aos territorios innovadores desde unha óptica econó-
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movida pola francesa DATAR 22 , son
exemplo deste tipo de enfoque.

mico-empresarial dotáronse dunha perspecti-

• Un esforzo de mellora na formación dos

va xeográfica máis complexa, na que se con-

recursos humanos que pode incluír desde

sidera aos territorios como construción social,

o ensino regrado nos seus diversos niveis

reflexo de accións e comportamentos múlti-

de cualificación e reciclaxe de empresarios

ples, acumulados no tempo, con capacidade

e traballadores ou unha adecuada adapta-

de influir tamén de forma significativa sobre a

ción da oferta formativa ás demandas e ao

estrutura e funcionamento das propias empre-

saber e facer locais.
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No noso ámbito rexional predomina

plantación da banda ancha, aínda que no ru-

a orientación dos denominados Sistemas

ral resta un esforzo complementario para que

nacionais e rexionais de innovación23, que

entre nos domicilios. Aínda así, cómpre con-

propoñen unha visión integrada dos procesos

siderar a fenda dixital como parte dunha máis

innovadores nos que participan actores diver-

profunda fenda científica e tecnolóxica.

sos desde os que producen coñecemento e o

E este é un camiño aínda por andar,

transmiten aos que o utilizan, xunto a unha

xa que a economía do coñecemento necesita

serie de institucións que regulan ese fluxo.

da sociedade do coñecemento e esta dos indi-

Pero malia a aínda escasa dotación dos

viduos educados e capaces de adaptarse a un

centros públicos de innovación ou a insufi-

mundo en permanente mudanza, no que a in-

ciente integración e coordinación nun

vestigación é un elemento de vital importan-

complexo marco administrativo, o principal

cia26.

problema é a escasa actividade en I+D das empresas, que se relaciona con factores intanxi-

Escenario legal institucional

bles coma a cultura empresarial, a calidade da

Aínda que a Constitución, o Estatuto e a le-

organización ou a orientación estratéxica24.

xislación básica e autonómica recollen o ca-

Outro aspecto relevante é a escasa colabora-

rácter territorial da Administración provincial,

ción entre Universidade e empresa, un factor

ata a chamada Lei de grandes cidades as com-

clave nos sistemas de innovación, onde pre-

petencias das deputacións orientábanse fun-

dominan os contratos de escasa duración e

damentalmente cara á cooperación, coordina-

unha orientación cara a asistencias técnicas ou

ción ou suplencia en relación cos servizos

auditorías máis que a I+D en sentido estrito25.

municipais, aínda que conservando a capaci-

No ámbito das telecomunicacións

dade de intervención en asuntos de interese

estase avanzando decididamente cara á im-

provincial. A citada lei introduce a planifica-

Modelos de organización territorial nos que as
metrópoles aparecen como espazos fundamentais e
motores do desenvolvemento, aínda que sen carácter
administrativo. Urxencia do proceso de articulación
metropolitana e dificultade en conter a dispersión dos
asentamentos

DESENVOLVEMENTO
ECONÓMICO
O perfil provincial non se acaba
de definir, non se pecha o
debate territorial, aprázase o
pacto local e emerxen
entidades locais non territoriais
como a Área Metropolitana ou
as comarcas

MARCO LEGAL E
INSTITUCIONAL

PLANIFICACIÓN
ESPACIAL

Contexto
DESENVOLVEMENTO
de elevada
SOCIAL
inestabilidade

INNOVACIÓN
E TICs
Innovación como requisito do desenvolvemento.
Os contornos urbanos, os contornos económicos densos,
son os que teñen maior capacidade de xeración de ideas e
innovacións. O capital social, a confianza entre os axentes
económicos, aparece como un factor clave
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Increméntanse as demandas
sociais nun contexto de
disciplina orzamentaria,
carencias nos servizos a
colectivos desfavorecidos e moi
escaso desenvolvemento do
terceiro sector

XESTIÓN
PÚBLICA
Horizonte de aplicación dos principios da gobernanza e
de novos instrumentos de xestión pública. Nun contexto
de escasa cooperación territorial e reducida capacidade
de xestión local, as oportunidades de creación de valor
público percíbense como competencias impropias

Cadro 5.1.
Síntese da dinámica dos
escenarios de cambio.
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Inestabilidade derivada de dinámicas esóxenas que
incrementan a competencia nos escenarios que
determina o proceso de globalización. Crecentes
esixencias de organización, infraestruturas,
equipamentos e diversificación das actividades
empresariais do contorno local

cometidos das deputacións.

3 FARINÓS, J. 2004. Challenges of multi-level Governance
for spatial planning between local and regional levels.
Quaderns de Política Econòmica. Número especial:

Esta nova misión, malia introducirse

European Spatial Planning: a view from Spain. Vol 6.
4 ULIED, A. 2004. Crónica de la mesa redonda sobre es-

como un mero epígrafe ás competencias das

trategias de desarrollo territorial y de la 3ª Conferencia
ESPON (Matera, octubre 2003) In J. Romero González

deputacións, cambia de forma radical a orientación dos gobernos provinciais que deixan de
ser meramente reactivos para ter un papel
proactivo susceptible de afectar a todas as súas
competencias tradicionais. Pero na determinación das competencias locais interveñen tanto a lexislación estatal como a autonómica, aínda que a maioría das competencias locais
pertencen a espazos de actividade regulados
por leis autonómicas.
O escaso desenvolvemento das deputacións como entidades intermedias entre o
rexional e o local débese en parte ao seu ca-

e J. Farinós Dasí (Ed.): Ordenación del territorio y desarrollo territorial. El gobierno del territorio en Europa: tradiciones, contextos, culturas y nuevas visiones,
327-341.
5 KRUGMAN, P. 1999. The Role of Geography in
Development. Annual Bank Conference on Development
Economics, 1998. The World Bank.
6 FAÍÑA MEDÍN, J.A. et al. 2001. Plan Estratéxico de
Desenvolvemento Económico de Galicia 2000-2006
(PEDEGA). D.X. de Planificación Económica e Fondos
Comunitarios. Xunta de Galicia.
7 GONZÁLEZ GURRIARÁN, J. & P. FIGUEROA
DORREGO. 2002. Visión Estratégica del sistema empresarial de Vigo. 2001. Ed. Caixanova.
8 PÉREZ VILARIÑO, J. 2004. Pontevedra. Población,
territorio y vivienda. Informe inédito para el Plan Estratégico da Provincia de Pontevedra
9 Hipóteses de Modelo Territorial. 2003. Consellería de

rácter non universal, ao non existir en comu-

Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda. Xunta de
Galicia

nidades autónomas uniprovinciais e ao pre-

10 BOISIER, S. 1997. El vuelo de una cometa. Una metáfora para una teoría del desarrollo territorial. Docu-

sentar réximes especiais e singularidades

mento 97/37. Serie Ensayos. CEPAL.
11 VELÁZQUEZ LÓPEZ, F.J. 2004. Intervención en la inau-

xeográficas nas comunidades insulares. As de

guración del IX Congreso Internacional del CLAD.
12 LONGO, F. 2002. El desarrollo de competencias directi-

CC.AA. pluriprovinciais presentan tamén diferenzas e o seu carácter de entidade interme-

vas en los sistemas públicos: una prioridad de fortalecimiento institucional. VII Congreso Internacional del

dia está dificultado pola escasa consolidación

CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, 8-11

da súa delimitación territorial. As CC.AA.

13 MARTÍNEZ BUTRAGUEÑO, M. 1995. La reforma de
la relación de empleo público en Italia. Gestión y análisis

contribuíron a esta invisibilidade política
asumindo competencias de coordinación provincial. Por outra parte o borrador do Libro
Branco sobre o réxime local aínda non apunta cara a cambios significativos nas deputacións.
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de políticas públicas, 2. INAP.
14 JIMÉNEZ ASENSIO, R. 1998. Altos cargos y directivos
públicos. Un estudio sobre relaciones entre política y
administración en España. Ed. Instituto Vasco de Administración Pública.
15 SEVILLA SEGURA, J. 2004. Discurso inaugural del IX
Congreso Internacional del CLAD sobre la reforma del
Estado y de la Administración Pública.
16 FUKUYAMA, F. 2004. La construcción del Estado. Hacia un nuevo orden mundial en el siglo XXI. Ediciones
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Building Politics through Policies: Guiding Trends
(Legitimately?) from E.U. Level. Workshop on European
Spatial Politics or Spatial Policy for Europe?. Uppsala,
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5.2.
Acción institucional na construción do territorio
Os seis escenarios de cambio descritos pre-

dades produtivas territorialmente específicas

sentan ritmos diferentes. Coinciden en que

de espazos económicos estratexicamente de-

teñen unha orientación clara aínda que a súa

lineados. En cada caso o obxectivo da acción

resolución definitiva non está totalmente

pública é asegurar novas vantaxes locacionais

debuxada. En todos se intúe que é necesario

na competencia económica internacional a tra-

un salto cualitativo e quizais compartan o com-

vés de activos inmóbiles territorialmente

portamento borroso que acompaña a un cam-

enraizados1 .

bio de paradigma. Pero hai algo tanxible que

Como sucedeu no noso contorno eu-

teñen en común e é que todos miran ao terri-

ropeo desde os años 80, as esixencias de rete-

torio como o soporte complexo do que ten

rritorialización local determinaron significati-

que emerxer un novo modelo de organización.

vos procesos de transformación das relacións
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intergobernamentais nos ámbitos anfitrións reDous modelos de intervención institucional

xional ou estatal. O abano de opcións depen-

En contraste coas tradicionais políticas indi-

de tanto da natureza das novas xeografías

rectas e baseadas en incentivos para promo-

coma das tradicións de ordenación territorial

ver a produción, hoxe a acción pública

e administrativa. En consecuencia, as solu-

implícase dunha forma máis directa e menos

cións foron moi diferentes en países especial-

intervencionista. Fronte á crecente mobilida-

mente activos neste proceso de reestruturación

de de capitais, mercadorías e persoas a través

central-local como Reino Unido2 , Alemaña3

das fronteiras, as institucións públicas orién-

ou Holanda4 .

tanse cara á provisión de factores de produción inmóbiles, externalidades asociadas á

O ámbito espacial e a Deputación

fixación territorial dentro das principais cida-

A denominada lóxica territorial irredutible5

des e cidades-rexións. Empresas mixtas, pro-

que caracteriza o desenvolvemento obriga a

gramas de formación, parques tecnolóxicos,

identificar un espazo xeográfico máis ou me-

redes de información, programas de capital de

nos flexible. A xeografía da economía galega

risco, proxectos de investigación de mercados,

máis aberta presenta un perfil claramente con-

investimentos a grande escala de tecnopolos,

centrado ao redor da área de Vigo, a principal

programas de innovación ou zonas empresa-

concentración urbana da Comunidade Autó-

riais son exemplo dun amplísimo rango de

noma6 . É no ámbito espacial de influencia

políticas de desenvolvemento económico que

deste singular territorio cunha economía con

están sendo utilizadas para realzar as capaci-

claras compoñentes esóxenas onde cómpre
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conxugar os factores que contribúan a un des-

causan efectos perversos na estrutura social e

envolvemento integral e de progresivo carác-

demográfica. A provincia identifícase, no caso

ter endóxeno.

de Pontevedra, como o ámbito espacial apro-

Con todo, os diferentes factores de de-

piado para aplicar este proxecto político en-

senvolvemento que entran en xogo tradúcen-

tendido como enxeñería de intervención te-

se normalmente en articulacións difusas e non

rritorial.

direccionadas. É necesario provocar densida-

A Deputación non está á marxe dos

de e orientación neste esforzo de articulación

escenarios de cambio comentados. A intensi-

de forma que se produzan as sinerxias e

ficación das transformacións nos ámbitos eco-

sincronicidades que require o desenvolvemen-

nómicos, sociais ou tecnolóxicos provocaron

to. En ocasións o azar pode propiciar a trans-

cambios nas respostas do goberno provincial.

formación de articulacións difusas en densas,

A tradicional orientación prioritaria cara aos

e sen dúbida este factor sempre será relevan-

servizos municipais que caracteriza a actua-

te. Pero se se quere promover este proceso de

ción provincial compleméntase hoxe con po-

forma proactiva é necesario desenvolver unha

líticas de moi diferente escala que van desde

enxeñería de intervención territorial.

as perspectivas provinciais ou supramunicipais

A enxeñería para inducir o desenvol-

ata servizos directos á cidadanía a través da

vemento a través da instrumentalización dos

intensificación das políticas de carácter social.

como ferramenta un proxecto colectivo. E

Percepción do goberno provincial

posto que o desenvolvemento é un fenómeno

Mentres o goberno provincial se veu transfor-

de elevada complexidade, a intervención no

mando durante os últimos anos, a imaxe da

territorio ten que posuír unha complexidade

Deputación parece ancorada no modelo asis-

semellante. Neste sentido un plan é un instru-

tencial e de carácter case exclusivamente

mento quizais demasiado básico, e probable-

municipalista.

mente tamén sexa insuficiente unha estrate-

As propias reflexións do Libro Branco

xia. É necesario un proxecto que conteña a

sobre a Administración local recollen no últi-

diversidade do territorio e que mobilice a so-

mo lugar as competencias de ordenación, pro-

ciedade desde a lexitimidade, o liderato e a

moción e xestión de intereses provinciais,

confianza.

dedicándolle apenas catro parágrafos e

En definitiva, é necesario un proxecto

supoñendo o seu beneficio só en determina-

político, e só unha institución coa adecuada

dos ámbitos e vinculando esta atribución á súa

dimensión territorial pode levar a cabo esta

específica consideración na lexislación secto-

iniciativa. E esta dimensión non debería cen-

rial. Parece por tanto que se persevera no pa-

trarse exclusivamente na área económica e as

pel tradicional de apoio aos concellos mediante

zonas de influencia positiva. O carácter asi-

competencias de cooperación, colaboración e

métrico que caracteriza os procesos de crece-

suplencia. Incluso o seu papel en accións de

mento aconsella abarcar a área na que as forzas

carácter supramunicipal se enfoca con carác-

centrípetas que provoca o centro económico

ter complementario respecto á súa acción
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esforzos de articulación territorial require

Aínda cando a densidade institucio7

participación e subsidiariedade esixen novos
modelos de intervención.

nal ou os gobernos intermedios se adoitan

O establecemento da democracia e o

caracterizar como factores sinérxicos nun pro-

reparto competencial no ámbito local limitou

ceso de desenvolvemento, identifícase as de-

os réximes especiais de Madrid e Barcelona a

putacións como estruturas de poder clientelar

aqueles aspectos que non contradixesen a le-

cunha influencia negativa nos procesos de mo-

xislación básica estatal9 e lles atribuíron ás Co-

dernización política e administrativa8 , sen ana-

munidades Autónomas a regulación das áreas

lizar a variedade das súas manifestacións como

metropolitanas. Desde entón, fóronse supri-

institución provincial ou no caso concreto de

mindo as áreas metropolitanas plurifuncionais

Pontevedra a súa evolución recente ou as súas

e creáronse áreas metropolitanas sectoriais.

vantaxes nun futuro modelo territorial. Estas

Nos últimos anos ensaiáronse novos enfoques

opinións, proclives a promover a súa supre-

e novas solucións que foron evolucionando

sión, a cotío se lles adxudica a responsabili-

desde a rixidez de mancomunidades metro-

dade do fracaso do proceso de comarcaliza-

politanas á flexibilidade de consorcios ou so-

ción ou do aprazamento sistemático do pacto

ciedades onde se comeza a notar a influencia

local.

do espírito empresarial no sector público.
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O propósito de modernizar a AdmiEvolución da provincia

nistración local ten o seu fito máis recente na

A globalización outórgalle unha nova dimen-

denominada Lei de grandes cidades10 , onde

sión estratéxica ao ámbito local. A súa nece-

ademais de reforzarse o papel das mancomu-

saria redefinición pasa necesariamente por

nidades, se lle atribúen ás provincias funcións

cambios estruturais que tropezan con inercias

en materia de cooperación no fomento do des-

e intereses que impediron respostar adecua-

envolvemento económico e social e de plani-

damente ao cambio de escenarios e foron an-

ficación estratéxica no territorio provincial. En

quilosando a Administración municipal.

definitiva, o concepto e significado de provin-

O enfoque supramunicipal que

cia evoluciona.

requiren aspectos clave do desenvolvemento

Aínda que as referencias á venerable

ten unha historia chea de claroscuros. Os éxi-

orixe xacobina da provincia adoitan sazonar

tos aparecen cada vez máis afatados no tempo,

as cada vez máis frecuentes manifestacións de

e os seus mellores exemplos case hai que bus-

antipatía sobre esta administración territorial,

calos en España na planificación centralizada

xa daquela permitiu situarmos no novo mapa

realizada na autarquía nas grandes cidades. As

do estado moderno e marcar unha ruptura cla-

transformacións derivadas da creación en 1963

ra co modelo territorial do Antigo Réxime.

da Comisión de Planeamento e Coordinación

Pero o certo é que a súa tradición administra-

da Área Metropolitana de Madrid e en 1974

tiva na historia recente como delegación terri-

da Corporación Metropolitana de Barcelona

torial esixe una profunda reconsideración.

son exemplo da eficacia das actuacións cen-

Este exercicio de reflexión é necesa-

tralizadas, aínda que hoxe os principios de

rio malia que os intentos de disolución das
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5.2. Acción institucional na construción do territorio

deputacións acabaron fortalecendo a nature-

un territorio con personalidade e necesidades

za constitucional da institución provincial e ga-

específicas.

rantíndolle a mesma autonomía da que gozan

Non estamos ante a adaptación pau-

os municipios e o seu dereito a intervir en asun-

latina dunha institución aos cambios de con-

tos que afecten directamente ao círculo dos

texto, senón á emerxencia dun novo uso

11

seus intereses. Pero o certo é que as iniciati-

nunha estrutura que para as súas tradicionais

vas comarcais, supramunicipais ou metropo-

funcións estaba quedando obsoleta. Este fe-

litanas, e un denso contorno institucional de

nómeno sucedeu na historia da evolución,

delegacións de Goberno, administracións

onde se denomina exaptación12 , un termo

periféricas tanto do Estado coma da Comuni-

adoptado hoxe polas ciencias económicas13 e

dade Autónoma, poden acabar por desde-

lingüísticas 14 . Un exemplo ilustrativo

buxar ou converter en superfluo o goberno

constitúeo o recente descubrimento de plumas

provincial.

en dinosaurios non avianos15 , que evolucio-

Como se recolle no Libro Branco, as

naron como adaptación relacionada co illa-

deputacións son hoxe imprescindibles na súa

mento térmico; pero determinado tipo de

función de cooperación para garantir os servi-

dinosaurios atopan para as plumas un novo

zos públicos nos municipios de menor dimen-

uso, unha exaptación, relacionado co voo. Á

sión. Pero no escenario quizais aínda distante

vella e pesada institución provincial, abocada

no tempo dunhas administracións municipais

probablemente á extinción de perseverar ex-

realmente autónomas, e en concreto no caso

clusivamente na súa tradición administrativa

de Pontevedra, sería imprescindible unha ins-

de cooperación municipal, podería sucederlle

titución que cristalize un proxecto político para

coma a algúns dos dinosaurios, que chegaron

o singular territorio económico e social da me-

ata hoxe en forma de aves.

trópole Vigo-Pontevedra e a súa grande área

Non se trata de que a provincia se

Estratexia emerxente e proxecto para o
territorio

adapte aos novos escenarios, xa que a efica-

Para desenvolver esta nova función de axente

cia e a eficiencia esixe que moitas das funcións

de desenvolvemento de ámbito provincial non

que ven realizando de forma subsidiaria ou

se precisa ningún cambio do marco legal ou

substitutoria as realicen as administracións que

institucional, xa que aparece recollida na le-

teñen atribuídas esas competencias ou inclu-

xislación. Este cambio substancial non impli-

so entidades emerxentes como comarcas ou

ca que se abandonen as actuacións de coope-

áreas metropolitanas. Trátase de que a

ración coas demais administracións territoriais,

estrutura provincial, usada ata agora basica-

unha esixencia dun modelo de gobernanza

mente con funcións de cooperación con outras

cara o que avanzamos e que se caracteriza pola

administracións, está sendo descuberta de for-

cooperación multinivel.

ma incipiente pero progresiva como especial-

Unha clara manifestación da utilidade

mente adecuada para outro uso moi diferen-

da escala provincial é o papel fundamental que

te, o de desenvolver unha política integral para

ten hoxe como unidade de diagnóstico nas
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de influencia.

modernización del gobierno local. BOE núm. 301 (17 de

III como o elemento clave de información

decembro de 2003).
11 Sentencia do Tribunal constitucional de 28 de xullo de

estatística dentro do nivel rexional16 .
Máis aló desta operatividade, o enfoque provincial xa vén conformando unha política de territorio, aínda que non constitúa un
marco de referencia nin xeral nin específico
respecto ás accións de cooperación local. Pero
cada decisión define unha acción, e a necesaria selección de alternativas implícita nunha
acción determina un rumbo. A xa comentada

1981 sobre a Lei Catalana 6/80 de transferencia urxente e
plena das Deputacións á Generalitat.
12 GOULD, S.J. & E.S. VRBA. 1982. Exaptation, a missing
term in the science of form. Paleobiology, 8: 8-15.
13 DEW, N., S.D. SARASVATHY & S. VENKATARAMAN. 2004. The economic implications of exaptation.
Journal of Evolutionary Economics, 14(1): 69-84.
14 LASS, R. 1990. How to do with junk: Exaptation in
language evolution. Journal of Linguistics, 28: 79-102.
15 PADIAN, K. 1998. When is a bird not a bird? Nature,
393: 729-730.
16 ESPON. 2005. Spatial Scenarios and Orientations in
relation to the ESPD and Cohesión Policy. ESPON
Project 3.2. Second Interim Report. March 2005

evolución da natureza de accións do goberno
provincial vai conformando unha estratexia

II. DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO

políticas europeas, que consideran as NUTs

4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

5. Análise de escenarios

emerxente, aínda que non se manifeste de forma explícita. O presente Plan Estratéxico fai
explícita esta estratexia emerxente organizándoa nun marco técnico que apunta cara a un
proxecto político de intervención no territorio.
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6. DIAGNÓSTICO DE SÍNTESE
6.1. DAFOs de balance

6.1.
DAFOs de balance
Os DAFOs de balance constitúen unha ferra-

operativo, os ámbitos sectoriais de diagnósti-

menta de síntese que resume os diferentes

co resumíronse en tres grandes áreas. A pri-

diagnósticos sectoriais, outorgando unha re-

meira é a de desenvolvemento económico, que

levancia especial ás condicións do contorno

inclúe ecomonía, empresa, innovación e tu-

xeral que se describiron como escenarios de

rismo. A segunda, de articulación do territo-

cambio.

rio, inclúe mobilidade, medio ambiente e xes-

Nos DAFOS desta síntese as fortale-

tión pública. A última, de calidade de vida,

zas e debilidades da análise interna conxúgan-

inclúe poboación, desenvolvemento social e

se coas oportunidades da análise do contorno

cultura.

para caracterizar as «potencialidades» e «de-

Este diagnóstico de síntese ofrece

safíos» da organización. De igual xeito, a

unha perspectiva global que se relacionará coa

análise interna conxúgase coas ameazas do

estrutura básica, as grandes liñas do Plan Es-

contorno para caracterizar os «riscos» e «limi-

tratéxico. Aínda así, os diagnósticos sectoriais,

tacións» da organización.

máis pormenorizados, serán necesarios para

Este esquema permite seleccionar di-

o deseño dos cursos de acción unha vez se

ferentes opcións estratéxicas. Centrarse nas

determine o modelo, orientación e estrutura

«potencialidades» implica aproveitar as

do Plan Estratéxico.

mellores posibilidades do contorno e as

Nos cadros seguintes recóllense estes

vantaxes propias para favorecer unha posición

DAFOS de balance para as tres grandes áreas

de expansión.

de síntese.
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6. Diagnóstico de síntese

A atención aos «desafíos» implica
estratexias de supervivencia superando as debilidades co uso das oportunidades do contorno.
A estratexia de asumir os «riscos» é
tamén de supervivencia e procura aproveitar
as propias capacidades para evitar as ameazas.
A atención nas «limitacións» constitúe
un comportamento estratéxico conservador
que intenta non asumir metas moi difíciles de
acadar.
Para facer este marco de síntese máis
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6.1. DAFOs de balance

Cadro 6.1.
Diagnóstico de síntese 1:
desenvolvemento económico.

ANÁLISE INTERNA

FORTALEZAS

DAFO
DE BALANCE
DESENVOLVEMENTO
ECONÓMICO
PERSPECTIVAS SECTORIAIS:

ECONOMÍA
INNOVACIÓN

 Forte expansión do sector da automoción en
mercados competitivos, incremento do tamaño das
empresas , desenvolvemento tecnolóxico e
innovación. Esforzo en I+D da industria farmacéutica
e evolución positiva do granito e o sector de artes
gráficas.

 Crecemento do acceso doméstico a internet por
banda ancha e interese por servicios eAdministración en particulares e PYMEs.
Concentración en Pontevedra de empresas do sector
informático e importancia de operadores de
telecomunicación con sede galega.

 Incremento da actividade turística nos últimos anos,
boa imaxe da provincia, recursos patrimoniais
naturais e culturais, programación cultural de
calidade e equipamentos vinculados á náutica.

DEBILIDADES
 Grave escaseza de solo industrial, pouco capital
humano especializado e peso excesivo de sectores
maduros na industria. Déficit de servizos avanzados a
empresas, baixa intermodalidade, comunicación
deficiente entre zonas industriais e residenciais,
urbanismo pouco atractivo e escasa colaboración
entre as diferentes administracións.

 Baixa penetración de internet en fogares, PYMEs,
autónomos e pequeno comercio. Escasa formación
en TICs e insuficiente uso das novas tecnoloxías na
Administración e no ensino.

 Escaso turismo estranxeiro, forte estacionalidade,
oferta tradicional en ámbitos moi competitivos e
falta de equipamentos singulares de calidade e
urbanismo pouco respectuoso coa calidade
paisaxística.

TURISMO

 Indicios de creación de novas redes de
empresas con peso específico na área
coma o sector do granito e a madeira.
Expectativas de incremento da demanda
no sector agro-mar-alimentario.
Incremento do dinamismo económico
derivado da mellora das infraestruturas e
crecente importancia dos centros
tecnolóxicos.

 Prioridade do desenvolvemento da
Sociedade da Información na política
europea e rexional. Avances tecnolóxicos
relacionados coa accesibilidade e
potenciación da innovación.

ANÁLISE DO CONTORNO

 Actividade turística en auxe. O litoral como
recurso clave nun turísmo náutico con
boas expectativas de crecemento.
Tendencias á desestacionalización e
incremento do turismo xuvenil e de
terceira idade.

 Desenvolver un espazo económico sólido e
dotado de equipamentos e infraestruturas de
calidade que lle permita liderar o espazo
eurorrexional e situarse no mercado global.

 Construír un espazo de desenvolvemento
tecnolóxico e innovación aproveitando o
dinamismo empresarial, os recursos do
ámbito universitario e tecnolóxico e as
capacidades da Administración local.

 Converter os recursos naturais e

automoción e produtos da pesca,
mercados de forte competencia
internacional. Incertidumes derivadas da
ampliación da UE pola competencia
doutras economías emerxentes. Recortes
de fondos estruturais.

 Factores xeográficos e demográficos que
dificultan o desenvolvemento da
Sociedade da Información. Escaso
interese político nas TIC. Insuficiencia de
infraestruturas de banda ancha como freo
ao desenvolvemento. Baixos niveis de I+D
e necesidade de incrementar o contacto
entre Universidade e sector TIC.

 Incremento de destinos turísticos que
compiten co mercado de Pontevedra.
Sector con alta inflación e reducida
contribución ao PIB en relación con outras
zonas.

 A provincia e o territorio de referencia para a
planificación espacial, económica,
ambiental e social, e con liderato para o
desenvolvemento de políticas provinciais en
colaboboración coas demais
administracións territoriais e entes locais.

 A innovación no mundo da empresa e a
administración debe ter tamén un reflexo na
sociedade, que require un esforzo de
integración no uso das TICs.

paisaxísticos nun recurso de primeira orde
no desenvolvemento dun espazo turístico con
equipamentos de calidade orientados cara
ao sector náutico, deportes ao aire libre e
actividades emerxentes e con clara relación
económica con Pontevedra.

 O desenvolvemento dun modelo turístico de

RISCOS

LIMITACIÓNS

AMEAZAS
 Excesiva dependencia de sectores de

DESAFÍOS

 Un desenvolvemento baseado
exclusivamente en sectores illados e
especialmente maduros é unha fonte de
incertidume que inhibe a implantación de
servizos avanzados a empresas e a
innovación tecnolóxica.

 A falta de definición sobre o futuro de
infraestruturas e equipamentos tradúcese
na atenuación de iniciativas económicas,
fuga de capital humano especializado e
perda de competitividade fronte a outros
espazos económicos, en especial os situados
dentro da eurorrexión.

 A escasa perspectiva supramunicipal do
urbanismo e a falta de directrices
específicas para esta grande área
económica impiden utilizar os instrumentos
de ordenación espacial como oportunidade
de crecemento.
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excelencia debe conxugarse co fomento
entre a poboación das actividades
deportivas, redobrando o apoio ao deporte
base e fomentando en especial as
actividades náuticas.

 O sector da automoción, núcleo importante
da actividade económica de Pontevedra,
está suxeito a dinámicas de competitividade
internacional nas que non é posible intervir
con eficacia.

 A difusión na sociedade do uso das TIC,
especialmente entre a cidadanía, as PYMEs,
microPYMEs, autónomos e pequeno
comercio, é un proceso de carácter cultural e
educativo que requerirá tempo.

 O recurso dos fondos estruturais
comunitarios é una vía de financiación do
desenvolvemento que diminuirá a curto prazo
e a medio prazo desaparecerá.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

POTENCIALIDADES

OPORTUNIDADES

ANÁLISE INTERNA

FORTALEZAS

DAFO
DE BALANCE
ARTICULACIÓN DO
TERRITORIO
PERSPECTIVAS SECTORIAIS:

MOBILIDADE
MEDIO AMBIENTE

 Infraestruturas de comunicación en proxecto ou
execución como factor de atracción socioeconómica
a curto prazo.

 Factores ambientais propicios á renovación das
augas das rías e das masas atmosféricas.
Condicións favorables para o desenvolvemento de
enerxías alternativas. Elevada proporción de masa
forestal e diversidade de ecosistemas. Recursos
humanos, Universidade e centros de investigación
relacionados co medio ambiente.

 A Deputación dispón dunha estrutura administrativa
con experiencia, versátil e ben dotada tecnicamente,
o que lle permite contribuír, no marco da súa
competencia nos intereses xerais da provincia.
Políticas públicas tradicionais consolidadas.

DEBILIDADES
 As infraestruturas en curso poden resultar
insuficientes a longo prazo. Rede de secundaria de
escasa capacidade. Dispersión de asentamentos e
elevada presión urbanística no litoral. Pontevedra e
Vigo son áreas urbanas mal articuladas. Vía única e
lenta de comunicación por ferrocarril.

 Deficiencias na xestión ambiental das PYMEs.
Insuficiencia de sistemas de depuración en EDAR e
EDARI. Recursos ambientais do litoral afectados por
procesos de urbanización. Vulnerabilidade da
paisaxe e espazos naturais non catalogados.

 Xestión en pequenos municipios con escaseza de
recursos humanos e materiais para levar a cabo a
prestación de servizos básicos. Demanda inasumible
de políticas de terceira xeración. Escasa perspectiva
supramunicipal en políticas clave.

XESTIÓN PÚBLICA
OPORTUNIDADES
 Infraestruturas de comunicación en
execución ou proxectadas, incluída a alta
velocidade ferroviaria. Boas conexións
Pontevedra-Vigo-Oporto por estrada.

 Incremento da sensibilidade da poboación
e empresas en canto á xestión de
residuos. Liñas de axuda da UE para
desenvolver proxectos medioambientais e
forte lexislación europea. Mellora
tecnolóxica da enerxía eólica, que
permitirá o seu impulso e a diminución do
seu impacto. Ampliación dos valores
naturais a través da Rede Natura 2000.

 Dispor dun espazo de gran dimensión
económica dotado das infraestruturas e
equipamentos necesarios para respostar ás
esixencias de competitividade da economía
global.

 Articular o área metropolitana (VigoPontevedra) e as súas zonas de influencia
mediante redes de transporte de cercanías e
integrar o planeamento a escala provincial
baixo o criterio da sostibilidade.

 O goberno provincial como garante de

servizos básicos. Sensibilización
municipal respecto á utilización das TIC.
Financiamento da UE como recurso
relevante na mellora da xestión pública.
Elevado potencial administrativo e
institucional da Deputación.

equilibrio territorial nun marco de
desenvolvemento asimétrico, colabora cos
municipios distribuíndo recursos con
perspectiva comarcal e asume a creación e
conservación dunha rede provincial de
elementos patrimoniais culturales e
naturais.

AMEAZAS

RISCOS

 Sólida prestación de gran parte de

ANÁLISE DO CONTORNO

POTENCIALIDADES

 Incremento da conxestión nos principais
núcleos urbanos. Saturación das
conexións Vigo-Pontevedra por estrada.
Transporte por ferrocarril pouco
competitivo actualmente.

 Previsible diminución das axudas
europeas. Deterioro os ecosistemas de
cultivo polo abandono do rural. Perda de
biodiversidade por fragmentación de
hábitats por urbanización ou
infraestruturas. A escasa depuración
previa de augas residuais de orixe
industrial afecta ao funcionamento dos
sistemas de depuración.

 Claras necesidades en servizos básicos
coma saneamento, depuración ou rede
viaria. Perda de poboación de municipios
do interior e insuficiencia de recursos
humanos e técnicos para acometer
políticas de calidade na xestión.

 O desigual desenvolvemento económico e a
diferente capacidade de xestión das
administracións locais poden reproducir os
desequilibrios territoriais se non se
consolidan políticas provinciais.

 Os fortes localismos e a estrutura
administrativa da prestación de servizos
públicos relacionados co medio ambiente
poden adiar excesivamente o proceso de
integración supramunicipal.

 A consolidación da Área Metropolitana de
Vigo esixirá un proceso específico de
xeración de identidade metropolitana que
pode afectar á necesaria consolidación da
gran metrópoli Vigo-Pontevedra.
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Cadro 6.2.
Diagnóstico de síntese 2:
articulación territorial.
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6. Diagnóstico de síntese

DESAFÍOS

 As políticas en materia de infraestruturas e
dotacións ao servizo do desenvolvemento
económico deben de abordarse desde un
planeamento urbanístico de calidade e que
teña unha perspectiva supramunicipal e
supracomarcal.

 Abordar as políticas de medio ambiente
desde unha perspectiva supramunicipal,
especialmente en políticas de augas e
residuos.

 Unha política territorial provincial, base do
modelo de cooperación local, debe basearse
nun documento con valor referencial, polo
que é necesario que se acompañe dun
sistema de información xeográfica de
calidade.

LIMITACIÓNS

 Ao non ser a ordenación territorial unha
competencia expresa da provincia como
administración territorial, unha política
nesta materia non se establece mediante
actos unilaterais vinculantes, polo que a súa
introdución como acto de valor referencial
require un tempo prolongado.

 O financiamento comunitario como apoio de
intervencións no territorio provincial
diminuirá a curto prazo, o que reducirá a
eficacia da implantación de obxectivos
territoriais.
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6.1. DAFOs de balance

Cadro 6.3.
Diagnóstico de síntese 3:
sociedade e calidade de vida.

ANÁLISE INTERNA

DAFO
DE BALANCE
SOCIEDADE
E CALIDADE DE VIDA

 Poboación máis nova na maior concentración
urbana, máis dinámica e con maior capacidade de
atracción. Movementos migratorios positivos.
Capital humano con alta formación. Posición central
de Pontevedra na Eurorrexión Galicia – Norte de
Portugal.

 Bos indicadores de saúde. Baixa criminalidade,

PERSPECTIVAS SECTORIAIS:

POBOACIÓN
SOCIEDADE
CULTURA

baixa delincuencia xuvenil e alta eficacia policial.
Altas taxas de escolaridade primaria e secundaria.
Importancia dos valores familiares como capital
social. Confianza nas institucións públicas da Xunta
de Galicia.

 A provincia conta cun rico patrimonio cultural, unha
ampla variedade de recursos que teñen unha
múltiple dimensión, que abrangue desde aspectos
de identidade a aspectos económicos.

POTENCIALIDADES

OPORTUNIDADES
 Crear unha aglomeración urbana de preto
dun millón de habitantes. Aproveitamento
de sinerxias metropolitanas e os seus
novos nichos de emprego. Especial
horizonte de oportunidades de negocio
con Portugal. Trama urbana, industrial,
agrogandeira e forestal moi dinámica
dentro do Eixo Atlántico. Potenciación da
conexión entre os municipios do sur da
provincia con Portugal.

 Desenvolvemento tecnolóxico na área de
saúde e novos valores asociados á saúde.
Novas tecnoloxías da información no
campo educativo e espazo europeo de
educación superior. Solidariedade, valor
emerxente.

ANÁLISE DO CONTORNO

 O coñecemento e participación na política
cultural local fai da Deputación un
instrumento fundamental para a
integración dos recursos culturais da
provincia.

 A Universidade participa no dinamismo do
contorno económico e social da gran
metrópole Vigo-Pontevedra xerando un
capital humano de alta formación que poida
participar nun futuro espazo económico
caracterizado pola innovación.

 Pontevedra é un espazo con altos estándares
de servizos sociais con políticas específicas
en materia de asistencia á terceira idade e
outros colectivos, políticas de xénero e
especialmente de conciliación da vida
laboral, educación preventiva e integración
da inmigración.

 A Deputación garante a xestión e
valorización, baixo unha perspectiva integral,
do rico patrimonio cultural, material e
inmaterial, da provincia.

AMEAZAS
 Despoboamento e forte envellecemento no
interior da provincia. Alta competencia dos
aeroportos de fóra da provincia en oferta
de voos ao exterior (nacionais e
internacionais). Estrangulamentos do
transporte por estrada. Necesidade de
políticas de integración da poboación
inmigrante.

 Consecuencias sanitarias do
envellecemento da poboación. Emerxencia
do crime organizado. Incremento das
persoas soas pola dinámica demográfica.
Incremento de poboación vulnerable.
Exclusión social.

 Gran parte do patrimonio cultural está en
perigo pola ausencia de información ou de
esforzos de catalogación ou xestión,
especialmente no caso da cultura
inmaterial.

RISCOS

 O desemparellamento entre a formación de
calidade que ofrece a Universidade e a
demanda do territorio de Pontevedra
tradúcese na fuga de capital humano con
formación especializada.

 O envellecemento da poboación, a demanda
de incremento dos servizos sociais e a
necesidade de integración dos inmigrantes
poden saturar a capacidade das
administracións de prestación de servizos se
non se promoven políticas do terceiro sector
que impliquen ás organizacións na
prestación de servizos.

 Gran parte do patrimonio cultural, e en
especial o de carácter inmaterial, require
accións urxentes para garantir a súa
preservación e valorización como patrimonio
provincial.
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DEBILIDADES
 Confusión de usos do solo en toda a provincia e
crecente nas áreas urbanas e periurbanas. Déficit de
infraestructuras de telecomunicación, de redes
eléctricas e de vías áxiles de comunicación.
Insuficiente transporte urbano e de cercanías. A
peaxe da Ponte de Rande resta operatividade ao eixo
Pontevedra-Vigo.

 Escaseza de recursos hospitalarios públicos e estilos
de vida pouco saudables. Violencia de xénero. Baixas
porcentaxes de poboación con estudos medios ou
superiores. Baixa taxa de escolaridade universitaria.
Cultura da desconfianza e baixos índices de
asociacionismo e desinterese pola política.

 Os recursos culturais están dispersos e a súa xestión
e promoción e insuficiente pola escaseza de recursos
humanos e materiais.

DESAFÍOS

 Dotar dunha maior Integración a actividade
universitaria e investigadora co mundo da
empresa da metrópole Vigo-Pontevedra.

 Contribuír á transformación de asociacións
sen ánimo de lucro en entidades prestadoras
de servizos a través dunha política específica
do terceiro sector que inclúa a formación en
materia de xestión de organizacións non
lucrativas.

 Integrar os recursos culturais dispersos nun
programa integrado de xestión que potencie
a identidade provincial e que en
colaboración coas entidades locais permita
dispor dunha rede de recursos e que, co
Museo Provincial como aglutinador, inclúa
espazos culturais supramunicipais como
referente provincial.

LIMITACIÓNS

 A dinámica de envellecemento de perda de
poboación das zonas do interior da provincia
ten a súa lóxica nun cambio de modelo
económico e cultural, polo que unha
intervención correctora neste proceso ten
tamén que implicar un cambio económico e
cultural, do que resulta a imposibilidade de
intervención a curto prazo.

 Unha parte relevante do patrimonio cultural,
e en especial as paisaxes agrarias, son
produto dun secular modelo de
aproveitamento do solo. A conservación
destes valores é inseparable dos usos
tradicionais do solo, polo que as accións de
preservación dificilmente poden ser
integrais, reducíndose en moitos casos á
conservación de elementos patrimoniais de
carácter discreto.
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7.1. Desenvolvemento e organización do territorio
7.2. Procesos estratéxicos e visión
7.3. Obxectivos estratéxicos, misión e valores

O obxectivo xeral da estratexia é promover o

reza do desenvolvemento, pódense destacar

desenvolvemento integral da provincia, un

os seguintes puntos:

modelo de desenvolvemento que ten como re-

1. O desenvolvemento no contexto da glo-

ferencias o crecemento económico, a sostibi-

balización é un fenómeno de carácter lo-

lidade ambiental, o equilibrio territorial e a

cal e asociado a un territorio.

cohesión social.
Enténdese pois o desenvolvemento
como un complexo proceso de concertación

2. Para que nun territorio se produza un
proceso de desenvolvemento este territorio debe estar organizado.

entre os axentes que interveñen na provincia

3. O desenvolvemento é unha propiedade

co propósito de impulsar un proxecto común

emerxente dun territorio organizado.

que combine xeración de crecemento econó-

Non é un simple sumatorio de condicións.

mico, equidade, cambio social e cultural, sos-

4. O desenvolvemento ten inevitablemente

tibilidade ecolóxica, enfoque de xénero, cali-

unha compoñente esóxena, polo que esixe

dade e equilibrio espacial e territorial co fin de

un territorio competitivo.

elevar a calidade de vida e o benestar da cida-
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7.1.
Desenvolvemento e organización do territorio

4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

7. Marco de actuación

5. No contexto do desenvolvemento territorial o papel das institucións é fundamen-

danía.
A orientación metodolóxica do Plan
Estratéxico, en sintonía cun enfoque territo-

tal como catalizador dun proxecto para
o territorio.

rial do concepto de desenvolvemento, acon-

No que atinxe ao suxeito da estrate-

sella establecer unhas premisas nas que se

xia, a provincia como territorio, destácanse os

conxuguen as determinacións do diagnóstico

seguintes puntos:

e os escenarios do contorno coa natureza do

1. Pontevedra non constitúe un territorio

obxectivo xeral de desenvolvemento integral

organizado de forma integral, aínda que

da provincia de Pontevedra. Estas premisas

presenta sectores ou ámbitos territoriais

son a antesala do modelo de intervención no

de notable organización.

que se encaixan as medidas e accións do Plan

2. En Galicia encóntranse dous claros terri-

Estratéxico, e de onde tamén emanan os fitos

torios con vocación de territorio organi-

clave do proceso de planificación: os obxecti-

zado: as metrópoles Atlántica (A Coru-

vos estratéxicos, a visión e a misión.

ña-Ferrol) e a das dúas Rías (Vigo-Pontevedra) e as súas áreas de influencia.

7.1.1. Hipóteses de traballo
En relación co obxecto da estratexia, a natu-

3. Estes territorios compiten no ámbito da
globalización e polos recursos dos gober-
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7.1. Desenvolvemento e organización do territorio

7.1.2. Modelo de intervención da estratexia

nos autónomo e central.
4. A provincia de Pontevedra non é unha

A estratexia é unha elaboración instrumental

mera partición territorial senón un

destinada a traducir en accións concretas o

espazo sociofísico complexo con vocación

propósito xeral de promover un desenvolve-

de territorio organizado.

mento integral e sostible na provincia.

5. O goberno provincial é a única institu-

Para a súa representación propóñense

ción política, polo seu carácter de admi-

tres procesos que ilustran o percorrido cara

nistración territorial, en situación de

ao desenvolvemento, entendido como unha

aplicar un proxecto ao territorio da pro-

propiedade emerxente dun territorio organi-

vincia de Pontevedra para promover

zado. Aínda que se representen de forma

unha posición competitiva e unhas

secuencial, o carácter do desenvolvemento

condicións orientadas ao desenvolvemen-

como estructura emerxente esixe que estes

to.

procesos sexan sincrónicos, é dicir, simultáA estratexia focalízase na creación dun

neos, interdependentes e orientados por un

territorio con proxecto, e o seu instrumento

significado común. Estes tres procesos que

será unha política provincial coherente orien-

contribúen á organización territorial pódense

tada ao desenvolvemento e que facilite a

visualizar como unha única dinámica destina-

visibilidade da acción do goberno provincial.

da a transformar un territorio entendido como

En consecuencia, é necesario interpre-

partición territorial nun territorio competitivo

tar a estratexia como unha construción

no marco do escenario selectivo e asimétrico

complexa no sentido de que é máis que unha

que determina a globalización.

suma de produtos ou servizos materializados
en programas, plans ou proxectos.

O primero destes procesos, o proceso
de articulación, representa a evolución desde

TERRITORIO
ARTICULADO

PARTICIÓN
TERRITORIAL

Espazo dotado de
infraestruturas e
equipamentos clave e cun
modelo de cooperación
multinivel orientado ao
desenvolvemento

Espazo administrativo
con escasas sinerxias
e sen proxecto común

TERRITORIO
COMPETITIVO

TERRITORIO
COHESIONADO

Espazo con capacidade de
atracción de iniciativas
económicas, con liderato
eurorrexional e posicionado
na globalización

Espazo con identidade
propia e con confianza
entre os axentes
sociais e nas
institucións

Cadro 7.1.
Proceso de organización
territorial
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Proceso de
organización
territorial

ceptibles do territorio: partición territorial, te-

territorial cara a un territorio articulado. A arti-

rritorio articulado, territorio cohesionado e te-

culación dota o territorio de eixes e estructu-

rritorio competitivo. O carácter sincrónico que

ras de xestión flexibles que lle permitan res-

debe caracterizar a este macroproceso impli-

ponder dunha forma básica ás demandas do

ca que non existe una secuencia lineal, senón

contorno. O obxectivo é alcanzar un espazo

que estas configuracións están sempre presen-

dotado de infraestruturas clave e cun modelo

tes. De feito, Pontevedra é desde determina-

de cooperación multinivel orientado ao des-

das perspectivas ou sectores un territorio com-

envolvemento. As accións implicadas neste

petitivo. E o mesmo se podería decir respecto

proceso terán carácter estruturante no marco

a territorio articulado e cohesionado. Non obs-

do Plan Estratégico.

tante, este proceso ten unha clara dirección e

O segundo proceso oriéntase a tradu-

unha relativa irreversibilidade consistente en

cir este territorio articulado nun territorio co-

que un territorio competitivo debe compren-

hesionado, provisto de factores de desenvol-

der as demais configuracións. Igualmente, un

vemento denominados habitualmente como

territorio cohesionado debe ser tamén un te-

capitais intanxibles e que son ingredientes im-

rritorio articulado.
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unha provincia entendida como unha partición

4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

7. Marco de actuación

prescindibles nunha política de desenvolvemento. O obxectivo deste proceso de cohesión é construír un espazo con identidade propia e con confianza entre os agentes sociais e
dos axentes sociais e a cidadanía nas institucións. As accións implicadas neste proceso de
cohesión terán carácter catalizador no marco
do Plan Estratéxico.
O terceiro proceso esta encamiñado a
contribuír á construción dun territorio competitivo, un espazo con capacidade de atracción de iniciativas económicas, con liderado
eurorrexional e posicionado na globalización.
Este proceso de innovación debe incidir tanto
na orientación tecnolóxica das diferentes accións coma na súa aplicación á xestión pública, polo que as súas accións afectan directamente aos dous procesos anteriores e constituirán por tanto as medidas transversais do
Plan Estratéxico.
En definitiva, neste modelo gráfico, a
estratexia propón un macroproceso irreversible de transformación entre catro estados sus-
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O obxectivo do desenvolvemento esixe un

lación territorial e a necesidade dun modelo

esforzo de organización do territorio que im-

de xestión pública eficaz e eficiente que pasa

plica a intensificación dos tres procesos

pola adopción de perspectivas supramunici-

suxeridos no apartado anterior: articulación,

pais e provinciais. A lenta creación da Área Me-

cohesión e innovación. Nos seguintes puntos

tropolitana de Vigo é exemplo da difícil cris-

descríbense estes procesos e encáixanse no

talización de proxectos supramunicipais, in-

marco de intervención da estratexia, consti-

cluso en espazos onde estas necesidades son

tuíndo a base para a formulación da visión.

especialmente manifestas.
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7.2.
Procesos estratéxicos e visión

4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

7. Marco de actuación

Ademais destes proxectos de organi7.2.1. Proceso de articulación territorial: ac-

zación para a xestión, infraestruturas ou equi-

cións estruturantes da estratexia

pamentos clave para o desenvolvemento da

En xeral, as provincias como administracións

provincia, tanto de comunicación coma de

territoriais non consiguiron consolidar un mo-

tecnoloxías da información ou industriais,

delo de goberno provincial autónomo no sen-

teñen ritmos de execución moi distantes do

tido que recolle o artigo 141 da Constitución.

dinamismo económico da provincia. A demora

Os motivos desta realidade, de carácter histó-

na materialización do Porto Seco é un exem-

rico e político, abórdanse no Libro Branco so-

plo da escasa dilixencia na execución de pro-

bre a Administración local. Como tamén con-

xectos clave de articulación territorial.

templa este documento, e como se pon de ma-

En consecuencia, un primeiro paso na

nifesto nas enquisas realizadas no ámbito deste

elaboración dun proxecto para o territorio é

Plan Estratéxico, a súa visibilidade política ape-

promover un proceso de construción dun te-

nas trascende dunha mera partición territorial.

rritorio articulado. Este proceso de articula-

Este proceso de construción oriénta-

ción aliméntase de dúas dinámicas que se

se á evolución desde esta imaxe básica de par-

retroalimentan: unha de articulación local e

tición territorial cara a un territorio articulado.

outra de articulación provincial.

A articulación territorial de Pontevedra é hoxe

A dinámica de articulación local debe

un proxecto trufado de iniciativas frustradas e

orientarse cara a un novo modelo de coopera-

propostas aínda inmaduras. A lenta constru-

ción municipal que poña énfase na xestión

ción de realidades comarcais e a aínda escasa

supramunicipal, sobre unha base de equidade

relevancia de mancomunidades ou consorcios

territorial sustentada nas comarcas pero flexi-

pon de manifesto as diferentes velocidades dos

ble en canto á participación singular de muni-

procesos políticos e administrativos de articu-

cipios de diferentes comarcas. Dentro desta
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7.2. Procesos estratéxicos e visión

Reinventar as formas de cooperación
local para mellorar a prestación de
servizos públicos

Desenvolvemento integral

ARTICULACIÓN LOCAL

PROCESO
DE
ARTICULACIÓN

Potenciar a identidade provincial mediante
unha política específica de xestión dos valores
naturais e culturais

COHESIÓN IDENTITARIA

Proceso de
organización
territorial

ARTICULACIÓN PROVINCIAL

COHESIÓN SOCIAL

Contribuír á mellora da
competitividade da provincia como
territorio económico

Promover unha sociedade
participativa e comprometida na
creación de valor público

INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA

INNOVACIÓN TECNOLÓXICA
Mellorar as infraestruturas TIC, promover o
uso de novas tecnoloxías e aplicalas ao
modelo de xestión pública

PROCESO
DE
COHESIÓN

PROCESO
DE
INNOVACIÓN

Aplicación dos principios da gobernanza
e modernización da xestión na creación
de valor público

Cadro 7.2.
Dinámicas do proceso de
organización territorial.

dinámica inscríbense as accións de coopera-

é unha construción social na que a dimensión

ción local.

económica é inseparable dun marco cultural

A dinámica provincial debe impulsar

no que resultan determinantes os aspectos de

ou acometer proxectos clave de interese xeral

percepción do territorio, identidade, ética e

para a provincia, e que deben implicar tamén

confianza colectiva. Estes elementos da cul-

aos municipios como administración local

tura do territorio son ingredientes imprescin-

máis próxima ao cidadán. Estes proxectos cla-

dibles do desenvolvemento, formando parte

ves son basicamente os relacionados coas in-

dos denominados capitais sinérxicos.

fraestruturas e os equipamentos estratéxicos

Nas mesas de expertos realizadas no

desde unha perspectiva provincial. En defini-

marco do Plan Estratégico púxose especial-

tiva, a nova cooperación municipal e os gran-

mente de manifesto a falta de identidade terri-

des proxectos provinciais constitúen as dúas

torial, valores e confianza tanto nos ámbitos

caras do proceso de construción dun territo-

económicos coma nos sociais. Estes aspectos

rio articulado e conforman as medidas estru-

culturais e sociais son os que amalgaman un

turantes do Plan Estratéxico.

territorio para dotalo de cohesión. As accións
dirixidas neste sentido constitúen as acciónss

catalizadoras da estratexia

catalizadoras do Plan Estratéxico.
Estas accións relacionadas co patrimo-

A articulación territorial non é suficiente para

nio natural e cultural e co capital social non se

situar a un territorio na plataforma de lanza-

deben entender como políticas sectoriais. Para

mento dun proceso de desenvolvemento in-

o proxecto provincial teñen sentido na medi-

tegral. Hai factores especialmente intanxibles

da en que contribúen á cohesión do territorio

que determinan as posibilidades de desenvol-

e que son factores sinérxicos para a emerxen-

vemento dun territorio, que como xa se dixo

cia do desenvolvemento. As relacionadas co
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7.2.2. Proceso de cohesión territorial: accións

7.2.3. Proceso de innovación territorial: accións

ción que se veñen denominando como com-

transversais

petencias impropias, na medida en que son for-

O desenvolvemento ten unha inevitable com-

malmente de titularidade do goberno autóno-

poñente esóxena que esixe un territorio com-

mo. Non obstante, para esta política de xera-

petitivo. Neste sentido, os procesos de articu-

ción de identidade identificaranse elementos

lación e cohesión territorial deben de partici-

relevantes e significativos no ámbito provin-

par dun proceso de innovación que se repre-

cial e que non son obxecto de actuacións es-

senta a través de dúas dinámicas. Unha é o

pecíficas nin forman parte de redes autonó-

desenvolvemento das tecnoloxías da informa-

micas.

ción e a comunicación e da sociedade do coIgualmente, as actuacións en materia

ñecemento. A outra dinámica ten que ver cos

social poden constituír tanto competencias

modelos de xestión pública e deben de tradu-

impropias de titularidade autonómica coma

cirse no impulso da gobernanza, a xestión es-

competencias sobrevidas de ámbito munici-

tratéxica e a progresiva introdución de ferra-

pal. Aínda que loxicamente contempla o prin-

mentas orientadas á eficacia e eficiencia que

cipio de colaboración, estas actuacións no ám-

permitan introducir o espírito empresarial no

bito social oriéntanse desde unha perspectiva

sector público.

estratéxica, entendendo o capital social como

No ámbito da innovación e o desen-

un factor sinérxico clave para o desenvolve-

volvemento das tecnoloxías da información

mento dun territorio.

foron recollidos no informe do experto e nas

Para o desenvolvemento do proceso

mesas de traballo, tanto naquelas específicas

de cohesión é necesario traballar en dúas di-

de innovación coma noutras de carácter máis

námicas, a cohesión identitaria e a cohesión

sectorial como economía, empresa ou mobi-

social. A construción de identidade materiali-

lidade. Así mesmo, nestas mesas sectoriais

zarase principalmente en iniciativas de valo-

recolleuse a necesidade de promover un terri-

ración do patrimonio e a cohesión social en

torio que aprende, aínda que tamén se cons-

accións orientadas ao fortalecimento do ter-

tatou certo escepticismo respecto ao papel que

ceiro sector e a políticas específicas en mate-

podería cumprir unha institución provincial á

ria de asistencia a maiores, políticas de xénero,

que se asocia unha imaxe de escaso dinamis-

xuventude, inmigración ou emigrantes retor-

mo. Igualmente, tanto o informe do experto

nados.

coma a mesa de traballo puxeron de manifesEn consecuencia, as accións en mate-

ria de identidade non constitúen políticas de
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patrimonio poden pertencer a ámbitos de ac-

4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

7. Marco de actuación

to a necesidade de introducir os principios da
gobernanza no goberno provincial.

preservación do patrimonio nin as accións

As dúas dinámicas comentadas deben

sociais constitúen políticas de natureza asis-

ter un claro carácter transversal e ser partíci-

tencial. No marco do Plan Estratéxico ambas

pes dos procesos de articulación e cohesión.

son medidas catalizadoras enmarcadas no co-

Polo tanto, neste esquema estratéxico estas

mentado proceso de construción dun territo-

medidas transversais non forman parte dunha

rio cohesionado.

liña específica senón que afectan a todo o Plan
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7.2. Procesos estratéxicos e visión

estratéxico.
7.2.4. Visión
A visión do Plan Estratéxico, que é a visión da
organización, constrúese a partir das imaxes
territoriais asociadas aos tres procesos da organización da provincia como territorio, articulación, cohesión e innovación:
1. Pontevedra como territorio dotado de
infraestruturas e equipamentos clave e
cun modelo de cooperación multinivel
orientado ao desenvolvemento.
2. Pontevedra como territorio con identidade propia e con confianza entre os axentes
sociais e dos axentes sociais e a cidadanía nas institucións.
3. Pontevedra como territorio con capacidade de atracción de iniciativas económicas, con liderato eurorrexional e
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posicionado na globalización.

A visión conxúgase co diagnóstico integrado

5. Mellorar as infraestruturas TIC, promo-

para indentificar os obxectivos estratéxicos do

ver o uso das novas tecnoloxías e

Plan, especialmente vinculados a uns escena-

aplicalas ao modelo de xestión pública.

rios de cambio moi dinámicos no ámbito eco-

6. Aplicar os principios da gobernanza e

nómico e institucional. Para o desenvolvemen-

modernización da xestión na creación de

to destes obxectivos en medidas concretas

valor público.
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7.3.
Obxectivos estratéxicos, misión e valores

4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

7. Marco de actuación

retomaranse as conclusións dos diagnósticos
sectoriais.

7.3.2. Marco institucional

Polo tanto, neste apartado recóllense

O camiño proposto para alcanzar os citados

os obxectivos estratéxicos e a súa repercusión

obxectivos estratéxicos enmárcase nun pro-

na nova misión da organización.

ceso xa iniciado de evolución da institución
provincial. En efecto, nestes últimos anos a

7.3.1. Obxetivos estratéxicos

actividade da Deputación abriu novos espa-

Os obxectivos estratéxicos do Plan están en-

zos para a creación de valor público desde a

marcados no proceso descrito de organización

perspectiva provincial. Accións directas en ma-

territorial, encamiñado a promover un de-

teria de promoción económica, apoio a secto-

senvolvemento sostible e territorialmente equi-

res clave coma o comercio ou o turismo, pro-

librado. Neste sentido, os obxetivos estratéxi-

gramas de fomento do emprego e unha

cos son as vontades que moven as dúas diná-

reorientación nas políticas sociais son exemplo

micas de cada un dos subprocesos de articu-

dunha nova esfera de acción que complementa

lación, cohesión e innovación:

as actuacións de carácter tradicional, e en es-

1. Contribuír á mellora da competitividade

pecial as de cooperación local.

da provincia como territorio económico.

Sinteticamente, o modelo tradicional

2. Reinventar as formas de cooperación lo-

da Deputación presentaba dúas ramas de ac-

cal para mellorar a prestación de servi-

ción pública, a cooperación local e accións de

zos públicos.

interese provincial. Estas últimas accións, de-

3. Potenciar a identidade provincial me-

bedoras históricas dun modelo territorial cen-

diante unha política específica de xestión

tralista, experimentaron unha lóxica transfor-

dos valores naturais e culturais.

mación coa transferencia de competencias á

4. Promover unha sociedade participativa

Comunidade Autónoma. Este proceso de

e comprometida na creación de valor pú-

adaptación a unha nova paisaxe competencial,

blico.

aínda aberto en certa medida, outórgalle a
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7.3. Obxectivos estratéxicos, misión e valores

algunha das antigas accións provinciais un

O itinerario estratéxico proposto par-

certo carácter residual (o outrora hospital pro-

te desta estratexia emerxente ou implícita, e a

vincial ou a Cidade Infantil).

fai explícita mediante a súa configuración

A nova orientación das recentes ac-

como proxecto para o territorio. O Plan Estra-

cións de interese provincial, especialmente no

téxico interprétase como un instrumento téc-

ámbito da promoción económica, distínguese

nico de carácter integral ao servizo deste

polo seu carácter directo en sintonía cos

proxecto de organización do territorio.

actuais modelos de actuación pública nos

O Plan Estratéxico outorga coheren-

novos escenarios de competencia que deter-

cia ás accións de interese provincial ao intro-

mina a globalización. Esta modernización da

ducir un elemento referencial de modelo de

acción institucional da Deputación en temas

organización territorial orientado cara ao de-

de interese provincial descansa nunha sólida

senvolvemento integral da provincia. Así

estrutura administrativa con suficientes recur-

mesmo, esta orientación ao desenvolvemento

sos humanos e materiais.

debe constituír unha guía para as accións de

Neste comportamento adaptativo a

cooperación local, co obxecto de que as inter-

institución provincial vai abrindo novos espa-

vencións derivadas da cooperación local

zos de creación de valor público pero sen

contribúan aos obxectivos xerais de desenvol-

descoidar as actividades tradicionais, especial-

vemento.

mente as de cooperación, que constitúen unha

Este propósito de contribuír aos

parte moi relevante da súa identidade. Esta

obxectivos globais de desenvolvemento me-

adaptación aos novos escenarios constrúese

diante as accións de cooperación local esixe a

diariamente como resposta ás demandas dun

aplicación do principio de subsidiariedade, a

contorno cambiante, configurando una estra-

participación activa dos concellos na construc-

texia emerxente, non explícita.

ción dun territorio organizado e, en definitiva,
DESENVOLVEMENTO
TERRITORIAL

Actividade residual

Xunta

Municipios

Actividade residual

Entes locais

Municipios

Entes locais

POLÍTICA
TERRITORIAL
EMERXENTE
INTERESE PROVINCIAL

INTERESE PROVINCIAL

COOPERACIÓN LOCAL

COOPERACIÓN LOCAL

Perspectiva adaptativa

Perspectiva tradicional

ADMINISTRACIÓNS
TERRITORIAIS
AXENTES
SOCIAIS

POLÍTICA
TERRITORIAL
EXPLÍCITA

Municipios

INTERESE PROVINCIAL

Perspectiva estratéxica
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Entes locais

COOPERACIÓN LOCAL

Cadro 7.3.
Evolución da organización.
Perspectivas tradicional,
adaptativa e estratéxica.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

DESENVOLVEMENTO
TERRITORIAL

territorio organizado

PROXECTO PARA O TERRITORIO

MEDIDAS ESTRUTURANTES

Articulación
local

Articulación
provincial

MEDIDAS CATALIZADORAS

Cohesión
identitaria

Cohesión
social

PROCESO DE COHESIÓN

PROCESO DE ARTICULACIÓN

MEDIDAS TRANSVERSAIS

Innovación
administrativa

Innovación
tecnolóxica
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DESENVOLVEMENTO TERRITORIAL

4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

7. Marco de actuación

PROCESO DE INNOVACIÓN

POLÍTICA TERRITORIAL
Cadro 7.4.
Integración do Plan
Estratéxico na dinámica
de organización
territorial.

dunha provincia máis articulada, cohesiona-

dade provincial non son unha acción com-

da e competitiva.

plementaria respecto ao papel fundamental de cooperación local, senón que cons-

7.3.3. Misión

titúen a acción fundamental do goberno

En función dos obxectivos estratéxicos, a vi-

provincial ao ser o factor principal de crea-

sión e o modelo de intervención do Plan Es-

ción de riqueza e en consecuencia a con-

tratéxico, pódese abordar a misión da organi-

dición para a prosperidade e calidade de

zación nos siguientes termos:

vida nas entidades locais.

Facer da Deputación de Pontevedra un

2. As accións estratéxicas en materia de co-

goberno territorial dotado dunha políti-

operación local non teñen os municipios

ca de desenvolvemento provincial que

ou administracións non territoriais como

oriente as accións de cooperación local

destinatario exclusivo. Estas accións son

nun marco de respecto á subsidiariedade

parte do proceso de construción dun terri-

e compromiso cos principios de apertu-

torio provincial, xa que calquera interven-

ra, participación, responsabilidade, efi-

ción municipal contribúe a definir o mo-

cacia e coherencia que esixe o novo esce-

delo de desenvolvemento e a calidade de

nario da gobernanza.

vida na provincia. A orientación local do

Esta formulación da misión pode

traballo da Deputación debe corresponder-

complementarse detallando a orientación de

se cunha orientación provincial do traba-

cada un dos planos de acción estratéxica:

llo das corporacións locais.

1. As actuacións en materia de competitivi-

3. As accións estratéxicas en materia cultural
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7.3. Obxectivos estratéxicos, misión e valores

non constitúen políticas específicas de pre-

desconfianza dos cidadáns nas institucións e

servación do patrimonio, cuxa competen-

os seus responsables políticos.

cia e xestión é materia do Goberno Autó-

Polo tanto un obxectivo implícito do

nomo. A promoción da cultura en Ponte-

Plan Estratéxico en relación coa organización

vedra é un elemento clave no desenvolve-

é reforzar a coherencia das súas políticas para

mento de identidade provincial, de senti-

potenciar a visibilidade da súa acción e os prin-

do de pertenza a un territorio. E este senti-

cipios que a inspiran. Neste sentido, os valo-

do de identidade é un factor fundamental

res prioritarios que asume o Plan Estratéxico

nos mecanismos de xeración de desenvol-

teñen como obxecto favorecer o achegamento

vemento endóxeno.

da institución provincial aos cidadáns a través

4. As accións estratéxicas en materia social

da aplicación dos principios que caracterizan

da Deputación non son políticas de carác-

a gobernanza:

ter asistencial senón contratos cos axentes

• Apertura

sociais enfocados cara á creación en co-

• Participación

mún de valor público. O apoio a asocia-

• Responsabilidade

cións culturais, deportivas ou especifica-

• Eficacia

mente sociais constitúen contratos que se

• Coherencia

establecen en función de compromisos

A aplicación destes cinco principios

para a prestación de servizos para os que

debe reforzar os de proporcionalidade e sub-

estes axentes sociais, pola súa relación ín-

sidiariedade, claves nunha institución que ten

tima co seu contorno específico, son as

como un dos seus máis característicos come-

máis adecuadas para prestalos. O fin últi-

tidos o da cooperación local.

mo desta actividade de apoio a diferentes

Por outra parte, os valores naturais e

colectivos é xerar un capital social que

paisaxísticos da provincia de Pontevedra, e o

contribúa a aumentar a confianza na so-

seu carácter estratéxico para asegurar o futu-

ciedade, un factor sinérxico fundamental

ro dun turismo de calidade, fan da sostibili-

no proceso de desenvolvemento.

dade, nas súas dimensións económica, social
e ambiental, un valor clave que ten que presi-

7.3.4. Valores

dir calquera intervención sobre o territorio.

O Plan Estratéxico da provicia de Pontevedra
é un proxecto cunha clara vontade de acción.
Tanto a iniciativa da súa elaboración coma o

unha administración pública, a Deputación.
Este carácter público da organización
que promove o Plan Estratéxico esixe considerar en primeiro lugar un marco global da
política como acción pública, caracterizado
por un paulatino proceso de desinterese ou
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labor da súa implementación corresponden a
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8. MODELO DO PLAN ESTRATÉXICO
8.1. Estrutura do Plan Estratéxico
8.2. Representación espacial

7.3. Obxectivos estratéxicos e misión

Un plan estratéxico vai máis aló dun feixe de

ou oportunidades do contorno. Por último,

programas ou proxectos que se identifican

unha estratexia tamén é unha perspectiva,

como necesarios. Estas accións só terán ca-

unha forma especial de percibir a realidade.

rácter estratéxico na medida en que respon-

A redución dunha estratexia a un ca-

dan aos obxectivos estratéxicos identificados.

tálogo de actuacións, especialmente nunha

É certo que unha estratexia constitúe

realidade tan dinámica e cambiante, resta ca-

un plan na medida en que determina cursos

pacidade á organización para responder estra-

de acción instrumentalizados mediante políti-

texicamente a novas situacións ou para

cas, programas ou proxectos. Pero unha es-

desbotar opcións de intervención superadas

tratexia tamén é unha pauta de acción, un mo-

pola realidade.

delo ou patrón que determina a toma de deci-
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8.1.
Estrutura do Plan Estratéxico

4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

8. Modelo do Plan Estratéxico

Estas diferentes dimensións fan difícil comunicar as accións dun plan estratéxico,

sións.
Así mesmo, unha estratexia tamén im-

unha esixencia especialmente significativa

plica unha posición, a busca do mellor lugar

cando a organización é uha Administración

para a organización en función das ameazas

pública.
Para facilitar a percepción da relación

Accións en materia de
cooperación local
orientadas a
racionalizar a
colaboración cos
municipios e a promover
xestión de servizos no
ámbito supramunicipal

Accións de protección e
valorización de
elementos do
patrimonio natural e
cultural orientadas a
potenciaciar a
identidade territorial da
provincia de Pontevedra

Accións en materia de
infraestruturas e
equipamentos de
relevancia provincial
orientados a mellorar a
competitividade de
Pontevedra como
singular espazo
económico

Accións de carácter
social orientadas a
promover unha
sociedade participativa
e comprometida na
creación de valor
público, mellorando a
confianza e promovendo
o capital social

Medidas
estruturantes

Medidas
catalizadoras

entre accións e obxectivos estratéxicos, así
como para mellorar as posibilidades de comunicación da estratexia, proponse un modelo
espacial do Plan Estratéxico que explica a súa
estrutura e contido básico en canto a planos
de acción estratéxicos, obxectivos, instrumentos e accións.
Medidas e interrelacións
O Plan Estratéxico enmarca as súas actuacións
en tres tipos de medidas: estruturantes, catali-

Medidas
transversais

Cadro 8.1.
A estrutura como
interrelación entre os tres
tipos de medidas do Plan .

Accións en materia de mellora
infraestruturas de tecnoloxías da
información e comunicación, de
promoción do seu uso e de
fomento do seu emprego na
administración local

Accións en materia de
aplicación dos principios da
gobernaza e modernización da
xestión pública na busca de
mellorar a eficacia e eficiencia
no traballo da administración

zadoras e transversais. Loxicamente, as accións pertencentes a cada unha destas medidas presenta unha grande interdependencia,
especialmente no caso das accións comprendidas dentro das medidas transversais.
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8.1. Estrutura do Plan Estratéxico

Unha matriz de interrelacións configuraría un espazo multidimensional a partir de
relacións individuais de diferente natureza e
relevancia. Este espazo complexo é o que re-

Patrimonio
e identidade
RELEVANCIA ESTRATÉXICA

Infraestrutura
social

Interpretación da rede
de espacios protexidos
locais de Pontevedra
como elemento de
identidade provincial

mantemento e xestión
compartidos con
Comunidades de
Montes Veciñais e
outros axentes sociais

presenta a estrutura da estratexia, pero é difí-

Creación dunha rede provincial
de espacios protexidos locais de
ámbito supramunicipal

cil de percibir e carece de atributos que permitan a singularización e comunicación do Plan
Estratéxico.
Habitualmente os planes estratéxicos

Competitividade
provincial

Cooperación
local

Mellora da oferta
turística con productos
de calidade

Varias entidades locais
comparten a iniciativa e
a xestión

presentan este tipo de matriz para representar
as relacións das diferentes accións, e en cada
unha desas accións recóllense as relacións con
outras medidas ou accións. Estas matrices
determinan unha densa rede de relacións que
desdebuxa a natureza estratéxica da acción.

Innovación
tecnolóxica

Innovación
administrativa

Dirección e manexo
técnico en
cooperación coa
Universidade de Vigo

Modelo de xestión
mixta pública e
privada

Como exemplo, ilústrase a relación

Cadro 8.2.
O obxectivo estratéxico
como xearrqía das
interrelacións

dunha acción do Plan estratéxico con outros
ámbitos de acción. Esta é unha acción de «pa-

Este modelo debería ter a cualidade de com-

trimonio e identidade», aínda que ten claras

portarse como unhas «gafas perceptivas» que

repercusións noutros ámbitos de acción, in-

guíen a aprendizaxe e comunicación do Plan1.

cluso cunha maior importancia operativa. A

O modelo elaborado é tamén un exer-

súa identificación como acción de «patrimo-

cicio de formalización que procura traducir o

nio e identidade» deriva da súa relevancia es-

coñecemento tácito, o que sabemos implici-

tratéxica, da súa selección en función dos ob-

tamente, en coñecemento explícito, o que

xectivos estratéxicos do plan.

coñecemos formalmente. Para andar este

En definitiva, a complexidade deste

camiño cómpre prestar máis atención ao as-

espazo multidimensional aconsella elaborar un

pecto menos formal e sistemático do coñece-

modelo que sintetice a xerarquía, relación e

mento e concentrarse en percepcións e intui-

situación das accións estratéxicas. Este mo-

cións subxectivas, que se obteñen mediante o

delo debe posuír as seguintes tres cualidades:

uso de metáforas, imaxes ou experiencias2.

cións pero sen banalizala.
2. Situar as accións en marcos de referencia e orientación estratéxica.
3. Permitir coñecer, tomar decisións e comunicar a estratexia.

A formalización proposta baséase na
imaxe, xa que a capacidade para manter
imaxes mentais de obxectos materiais e acontecementos seica é condición básica para a
emerxencia das características esenciais da
realidade social, o que facilita a elección de

Cómpre logo construír un modelo

alternativas3. E esta capacidade de elixir entre

cognitivo en coherencia coa orientación cons-

varias alternativas é indispensable para a for-

trutivista da metodoloxía do Plan Estratéxico.

mulación de valores e normas, consideracións
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1. Permitir simplificar a estrutura das ac-

clave no planeamento estratéxico.
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Proponse como representación espacial do

tices configuran os catro planos de acción da

Plan Estratéxico un modelo tridimensional, un

estratexia. Estes catro planos de acción, que

octaedro. En coherencia cos obxectivos xerais

conforman os catro rombos do octaedro, com-

da estratexia, co modelo de intervención pro-

parten os vértices superior e inferior, a inno-

posto e cos obxectivos estratéxicos, o octae-

vación tecnolóxica e a innovación da xestión

dro como representación da estratexia xira so-

pública.

bre un eixe, o da innovación; este eixe ten dous

Entre o vértice de crecemento econó-

polos: a innovación tecnolóxica e a innova-

mico e cohesión territorial sitúase o plano de

ción administrativa.

acción de “competitividad provincial”, que

Os catro vértices do octaedro marcan
as direccións cara ás que apunta o Plan Estra-

corresponde á dinámica de articulación provincial do proceso de articulación.

téxico: crecemento económico, sostibilidade

Entre o vértice de cohesión territorial

ambiental, cohesión territorial e desenvolve-

e sostibilidade ambiental sitúase o plano de

mento social.

acción de “cooperación local”, que correspon-

As direccións do eixe e dos catro vér-
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8. Modelo do Plan Estratéxico

de á dinámica de articulación local do proceso de articulación.

Un eixe con dous
polos sobre o
que xiran todas
as accións do
plan estratéxico

Entre o vértice de sostibilidade am-

INNOVACIÓN
TECNOLÓXICA

biental e desenvolvemento social sitúase o plano de acción de “patrimonio e identidade”, que
corresponde á dinámica de cohesión identitaria
do proceso de cohesión.

Desenvolvemento
social
Sostibilidade
ambiental

Entre o vértice de desenvolvemento
social e crecemento económico sitúase o plano de acción de “infraestructura social”, que
corresponde á dinámica de cohesión social do

Crecemento
económico
Cohesión
territorial

Cadro 8.3.
Modelo básico do Plan
Estratéxico: eixes e
direccións.

Catro vértices
que marcan as
direccións
fundamentais
cara as que
apunta o plan
estratéxico
INNOVACIÓN DA
XESTIÓN PÚBLICA

proceso de cohesión.
Deste xeito, consideramos un octaedro con catro planos, cada un con dúas caras.
Estes catro planos son os planos de acción estratéxicos e se corresponden coas dinámicas
de articulación e cohesión territorial. Nos vértices sitúanse as catro orientacións fundamen-
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8.2. Representación espacial

tais do Plan estratéxico, que na súa parte infe-

Cada unha destas catro orientacións

rior teñen un instrumento xeral asociado e que

ten dous principais planos de acción de apoio.

é fundamental para o desenvolvemento do

A orientación de crecemento económico

Plan.

apóiase basicamente nos planos de acción
Na cara superior de cada un destes

«competitividade provincial» e «infraestrutu-

planos recóllese a orientación das accións, o

ra social». A orientación de cohesión territo-

que comprende a denominación do plano de

rial apóiase basicamente nos planos de acción

actuación, o obxectivo estratéxico e as prin-

de «competitividade provincial» e «coopera-

cipais iniciativas de actuación.

ción local». A orientación de sostibilidade

Na cara inferior de cada un destes

ambiental apóiase basicamente nos planos de

catro planos de acción estratéxicos recóllese a

acción de «cooperación local» e «patrimonio

orientación dos procedementos, o que com-

e identidade». Por último a orientación de

prende o principio reitor, o obxectivo do pro-

desenvolvemneto social apóiase nos planos de

cedemento e as principais iniciativas de pro-

acción de «patrimonio e identidade» e «infra-

cedemento ou instrumentos específicos do

estrutura social».
Así mesmo, a cada unha destas

correspondente plano de actuación.

orientacións e os seus dos planos de acción
8.2.1. Orientacións do Plan Estratéxico e instru-

de apoio correspóndelle un instrumento xe-

mentos xerais

ral, entendido como unha ferramenta estraté-

Os vértices do modelo construído, como xa

xica para acadar os obxectivos do Plan. Aín-

se comentou, indican as direccións cara as que

da que estes instrumentos teñen unha reper-

apunta o Plan Estratéxico: crecemento econó-

cusión xeral no Plan Estratéxico, cada un

mico, cohesión territorial, sostibilidade am-

destes catro instrumentos está vinculado a

biental e desenvolvemento social.

unha das catro orientacións básicas do plan e

MEDIDAS ESTRUTURANTES
Competitividade provincial

ARTICULACIÓN PROVINCIAL

Patrimonio e identidade

Sostibilidade
ambiental
ARTICULACIÓN LOCAL

Infraestrutura social

Desenvolvemento
social

COHESIÓN IDENTITARIA

Crecemento
económico

COHESIÓN SOCIAL

Polo de innovación tecnolóxica
Obxectivo xeral do Plano de Acción
denominación do Plano de Acción
Programas
INSTRUMENTO XERAL ASOCIADO AO PLANO DE ACCIÓN

Obxectivo do procedemento do Plano
Principio rector do procedemento do Plano
Instrumentos específicos
Polo de innovación administrativa
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Orientación dos procedementos

ORIENTACIÓNS BÁSICAS DO PLAN ESTRATÉXICO

Cadro 8.4.
Planos de acción do
modelo básico do Plan
Estratéxico e localización
da información de síntese.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Orientación das accións

Cooperación local

Cohesión
territorial

Crecemento
económico

MEDIDAS CATALIZADORAS

acción da estratexia se detalla o contido destes

nuación coméntase sinteticamente o sentido

planos de acción, nos seguintes apartados

destes catro instrumentos xerais, que terán

ofrécese unha perspectiva de síntese que per-

máis adiante unha descrición máis detallada.

mite ter unha visión global da estratexia a par-

A orientación do Plan cara ao crece-

tir do contido básico de cada un dos seus pla-

mento económico conta co instrumento xeral

nos de acción.

«think tank», asociado aos planos de acción
«competitividade provincial» e «infraestrutu-

Medidas estruturantes: 1. Plano de acción

ra social».

«competitividade provincial»

A orientación do Plan cara á cohesión

Este plano de acción ten como obxectivo con-

territorial conta co instrumento xeral «siste-

tribuír á mellora da competitividade da pro-

ma de información xeográfica», asociado aos

vincia como territorio económico. Desenvol-

planos de acción «competitividade provincial»

ve este obxectivo mediante os seguintes cin-

e «cooperación local».

co programas:

A orientación do Plan cara á sostibilidade ambiental conta co instrumento xeral

• Promoción da actividade económica e
empresarial.

«Axencia de Medio Ambiente e Territorio»,

• Iniciativas de mobilidade.

asociado aos planos de acción «cooperación

• Desenvolvemento da Sociedade da Infor-

local» e «patrimonio e identidade».
A orientación do Plan cara ao desenvolvemento social conta co instrumento xeral
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polo tanto a dous planos de acción. A conti-

4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

8. Modelo do Plan Estratéxico

mación e as TIC.
• Acción exterior.
• Dirección estratéxica.

«Consello social», asociado aos planos de ac-

Para levar a cabo estes programas

ción «patrimonio e identidade» e «infraestru-

apóiase nos instrumentos xerais «Think tank»

tura social».

e «Sistema de información xeográfica».
O procedemento para a súa imple-

8.2.2. Planos de acción estratéxica

mentación ten como principio reitor a eficacia

En consecuencia, no modelo proposto o Plan

e como obxectivo a intervención áxil, avalada

Estratéxico traduce as súas intervencións en

por expertos e perspectiva estratéxica apoiada

catro planos de acción estratéxica: 1. Compe-

en indicadores e sometida a avaliación. Para

titividade provincial; 2. Cooperación local; 3.

desenvolver este obxectivo, este plano de ac-

Patrimonio e identidade e 4. Infraestrutura

ción conta basicamente con catro instrumen-

social.

tos específicos:
Dentro do marco conceptual de de-

senvolvemento integral, orientado á organización do territorio, os dous primeiros planos
de acción enmárcanse dentro das medidas es-

• Organismo autónomo de promoción de
solo.
• Observatorio económico provincial e Oficina de dirección estratéxica

truturantes da estratexia, e os outros dous den-

• Oficina de programas da Unión Europea.

tro das medidas catalizadoras.

• Sociedade pública de xestión informáti-

Malia que na descrición dos cursos de

ca.
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8.2. Representación espacial

PLANOS DE ACCIÓN
DAS MEDIDAS ESTRUTURANTES

INNOVACIÓN
TECNOLÓXICA

Contribuír á mellora
da competitividade da
provincia como
territorio económico

Reinventar as
formas de cooperación
para mellorar a prestación
de servizos municipais

S
INF ISTE M
XE ORN A D
OG AC E
RÁ IÓN
FIC
A

DE COM
(TH EXP ITÉ
IN E RT
K T OS
AN
K)

Introducir criterios de
equilibrio territorial e
supramunicipalidade na
valoración de iniciativas a
financiar

C
TE OHES
RR
ITO IÓN
RIA
L

EFICACIA

INNOVACIÓN

ORG. PROMOCIÓN DE SOLO
OBSERVATORIO ECONÓMICO
OFIC. DIRECC. ESTRATÉXICA
OFIC. PROGRAMAS UE
SOC. PUB. INFORMÁTICA

EMPRESA PÚBLICA DE AUGAS
CENTROS COMARCAIS DE
ASESORAMENTO URBANÍSTICO
UNID. DE CONVOCATORIAS
DE COOPERACIÓN

INNOVACIÓN
ADMINISTRATIVA

CIA
EN I O
AX MED TE
DE BIEN ORIO
AM RRIT
E
ET

Intervención áxil, avalada
por expertos e perspectiva
estratéxica apoiada en
indicadores e sometida
a avaliación

SO
ST
AM IBIL
BIE IDA
NT DE
AL

COOPERACIÓN LOCAL
1. MELLORA DA COOPERACIÓN LOCAL
2. APOIO AO PLANEAMENTO MUNICIPAL
3. SANEAMENTO E DEPURACIÓN
4. RESIDUOS E LIMPEZA DE PRAIAS
5. EFICIENCIA ENERXÉTICA

N
SI Ó L
HE RIA
CO RITO
R
TE

COMPETITIVIDADE PROVINCIAL
1. PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE ECONÓMICA
2. INICIATIVAS DE MOBILIDADE
3. DESENVOLVEMENTO DA S.I.
4. ACCIÓN EXTERIOR
5. DIRECCIÓN ESTRATÉXICA

E
A D ÓN
TE M ACI A
SIS ORN ÁF IC
INF OGR
XE

Orientación dos procedementos

B

INNOVACIÓN
TECNOLÓXICA

TO
EN
EM ICO
EC M
CR ONÓ
EC

Orientación das accións

A

INNOVACIÓN
ADMINISTRATIVA

Cadro 8.5.
Representación das
medidas estruturantes.

Medidas estruturantes: 2. Plano de acción «co-

banístico.

operación local»

• Empresa pública de augas de Pontevedra.

Este plano de acción ten como obxectivo

• Unidade Central de convocatorias de co-

reinventar as formas de cooperación cos con-

operación.

cellos para mellorar a prestación de servizos
municipais. Desenvolve este obxectivo me-

Medidas catalizadoras: 3. Plano de acción «pa-

diante os seguintes cinco programas:

trimonio e identidade»

• Mellora da cooperación local.

Este plano de acción ten como obxectivo po-

• Apoio ao planeamento municipal.

tenciar a identidade provincial mediante unha

• Saneamento e depuración.

política específica de xestión dos valores na-

• Residuos e limpeza de praias.

turais e culturais. Desenvolve este obxectivo

• Mellora da eficiencia enerxética.

mediante os seguintes cinco programas:

apóiase nos instrumentos xerais «Sistema de

• Rede provincial de parques naturais e
arqueolóxicos.

información xeográfica» e «Axencia de Me-

• Rede provincial de museos.

dio Ambiente e Territorio».

• Potenciación de eventos.

O procedemento para a súa implementación ten como principio reitor a inno-

• Xestión turística.
• Imaxe institucional.

vación e como obxectivo introducir criterios

Para levar a cabo estes programas

de equilibrio territorial e supramunicipalidade

apóiase nos instrumentos xerais «Axencia de

na valoración de iniciativas a financiar. Para

Medio Ambiente e Territorio» e «Consello so-

desenvolver este obxectivo conta basicamen-

cial».

te con tres instrumentos específicos:
• Centros comarcais de asesoramento ur-
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O procedemento para a súa implementación ten como principio rector a cola-

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Para levar a cabo estes programas

Para levar a cabo estes programas

tión dunha rede de equipamentos de preser-

apóiase nos instrumentos xerais «Consello

vación e promoción do patrimonio. Para des-

social» e «Think tank».
O procedemento para a súa imple-

envolver este obxectivo conta basicamente
con tres instrumentos específicos:

mentación ten como principio reitor a partici-

• Unidade de xestión da rede de parque na-

pación e como obxectivo integrar os axentes
sociais no deseño, xestión e avaliación das

turais.
• Unidade de xestión da rede de parques

políticas de terceira xeración. Para desenvolver este obxectivo conta fundamentalmente

arqueolóxicos.
• Unidade de xestión da rede de museos.

con dous instrumentos específicos:

• Servizo de Normalización lingüística.

• Servizo Pontevedra.org.
• Fundación provincial para o deporte.

Medidas catalizadoras: 4. Plano de acción «in-

III. MODELO DE INTERVENCIÓN ESTRATÉXICA

boración e como obxectivo compatir a xes-

4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

8. Modelo do Plan Estratéxico

fraestrutura social»
Este plano de acción ten como obxectivo promover unha sociedade participativa e comprometida na creación de valor público. Desenvolve este obxectivo mediante os seguintes
cinco programas:
• Fomento do movemento asociativo.
• Apoio a colectivos.
• Infraestruturas: vivenda e sanidade.
• Muller.
• Educación e deporte.

PLANOS DE ACCIÓN
DAS MEDIDAS CATALIZADORAS

Promover unha
sociedade participativa
e comprometida na creación
de valor público

CO
N
SO SELL
CIA O
L

Integrar os axentes sociais
no deseño, xestión e
avaliación das políticas de
terceira xeración

TÉ
MI TOS
CO PER NK)
EX T A
DE INK
(T H

SE
NV
O
SO LVE M
CIA E
L N

DE

COLABORACIÓN

O

Compartir a xestión dunha
rede de equipamentos de
preservación e promoción do
patrimonio

CR
E C ECEM
O N EN
ÓM TO
ICO

INFRAESTRUTURA SOCIAL
1. FOMENTO DO MOVEMENTO ASOCIATIVO
2. APOIO A COLECTIVOS
3. INFRAESTRUT.: VIVENDA E SANIDADE
4. MULLER
5. EDUCACIÓN E DEPORTE

TO

PATRIMONIO E IDENTIDADE
1. REDE PROVINCIAL DE PARQUES
2. REDE PROVINCIAL DE MUSEOS
3. APOIO A OFICIOS TRADICIONAIS
4. XESTIÓN TURÍSTICA
5. IMAXE INSTITUCIONAL

T
EN
EM
LV
VO IAL
EN SOC

AX
DE ENC
A M IA
E T MBI EDIO
ER EN
RIT TE
OR
IO

Potenciar a identidade
provincial mediante unha
política propia de xestión do
patrimonio natural e cultural

LO
EL
NS AL
CO OCI
S

Orientación dos procedementos

D
INNOVACIÓN
TECNOLÓXICA

S
DE

E
AD
LID L
IBI TA
ST IEN
SO MB
A

Orientación das accións

C
INNOVACIÓN
TECNOLÓXICA

PARTICIPACIÓN

UNID. XESTIÓN DE PARQUES NATURAIS
UNID. XESTIÓN DE PARQUES
ARQUEOLÓXICOS
UNID. XESTIÓN DA REDE
DE MUSEOS

SERVIZO PONTEVEDRA. ORG
FUNDACIÓN PROVINCIAL
PARA O DEPORTE

INNOVACIÓN
ADMINISTRATIVA

INNOVACIÓN
ADMINISTRATIVA

Cadro 8.6.
Representación das
medidas catalizadoras.
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Cadro 8.7.
Plan Estratéxico.
Modelo para armar
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DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

SISTEMA
DE INFORMACIÓN
XEOGRÁFICA

S
DE

N
ME
LVE L
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EN OCIA
S

TO

CONSELLO
SOCIAL

B

INNOVACIÓN
TECNOLÓXICA

COOPERACIÓN LOCAL

Reinventar
as formas de
cooperación para
mellorar a prestación
de servizos municipais
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IÓN
AC ATIVA
OV
INN NISTR
I
M
AD

Promover
unha sociedade
participativa
e comprometida na
creación de valor público

INFRAESTRUTURA SOCIAL

CRECEMENTO
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1. MELLORA DA COOPERACIÓN LOCAL
2. APOIO AO PLANEAMENTO MUNICIPAL
3. SANEAMENTO E DEPURACIÓN
4. RESIDUOS E LIMPEZA DE PRAIAS
5. EFICIENCIA ENERXÉTICA

INNOVACIÓN

DESENVOLVEMENTO
SOCIAL

R
PA

Introducir criterios de
equilibrio territorial e
supramunicipalidade
na valoración de
iniciativas a financiar

EMPRESA PÚBLICA DE AUGAS
CENTROS COMARCAIS DE
ASES. URBANÍSTICO
UNID. DE CONVOCAT.
DE COOPERACIÓN

INNOVACIÓN
ADMINISTRATIVA

1. FOMENTO DO MOVEMENTO ASOCIATIVO
2. APOIO A COLECTIVOS
3. INFRAEST.: VIVENDA E SANIDADE
4. MULLER
5. EDUCACIÓN E DEPORTE
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IV. CURSOS DE ACCIÓN

9. ALCANCE E CONTIDO DOS CURSOS DE ACCIÓN
9.1. Organización dos cursos de acción

9.1.
Organización dos cursos de acción
Nas páxinas seguintes recóllense os cursos de

micas.

acción do Plan Estratéxico, estruturados nos

No final deste punto recóllese unha fi-

catro grandes planos de acción, cada un con

cha resumo para cada un dos catro planos de

cinco programas de actuacións.

acción na que se relacionan os programas, as

Para a caracterización de cada un dos
planos de acción elaborouse unha ficha que

accións directas e indirectas de cada un deles,
os instrumentos xerais e os específicos.

IV. CURSOS DE ACCIÓN
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9. Alcance e contido dos cursos de acción

inclúe propósito xeral, marco estratéxico, visión 2010, obxectivos estratéxicos, programas,

9.1.2. Instrumentos do Plan Estratéxico

instrumentos xerais, instrumentos específicos

Como xa se recolleu anteriormente, todas as

e referencias.

accións do Plan Estratéxico xiran sobre o eixe
da innovación, e un dos polos fundamentais

9.1.1. Programas de actuación

deste eixe é a innovación da xestión pública.

Nos programas de actuación agrúpanse as ini-

As determinacións do Plan en mate-

ciativas dun mesmo ámbito temático. Dentro

ria de xestión pública teñen unha dobre orien-

de cada un deles descríbense as accións, que

tación. Por unha parte procúrase dotar de

poden ser directas e indirectas. As accións in-

maior efectividade e eficiencia os labores de

directas son aquelas nas que a Deputación

prestación de servizos. E por outra parte, e en

xoga un papel de cooperación, apoio ou pro-

consonancia cos principios da gobernanza,

moción, pero non terá unha participación fun-

abrir á sociedade o traballo da institución pro-

damental na execución ou financiamento.

vincial.

As accións directas son tamén polo

Estas orientacións van máis aló da re-

xeral de cooperación con outras institucións

tórica do management para traducirse en ins-

ou axentes sociais, pero aquí a Deputación

trumentos concretos para a implementación

asume un papel relevante na execución e fi-

do Plan Estratéxico. Deste xeito, nun marco

nanciamento.

de síntonía cos modelos da Nova Xestión Pú-

A ficha das accións directas inclúe a

blica, propóñense instrumentos como a Axen-

descrición, o papel da Deputación e as consi-

cia de medio ambiente e territorio, a Empresa

deracións que se estiman oportunas sobre o

de augas de Pontevedra, a Fundación provin-

alcance ou contido da actuación e axentes im-

cial para o deporte ou a Sociedade pública de

plicados. A ficha das accións indirectas, máis

xestión informática. Estes instrumentos, que

detallada, inclúe a descrición, xustificación,

teñen como obxectivo a busca de axilidade e

interrelacións, consideracións xerais e econó-

eficacia en áreas clave de xestión, continúan
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unha liña de traballo da Deputación de Ponte-

va da súa incidencia básica sobre dous planos

vedra que se traduciu recentemente na crea-

de acción, unha característica que os distin-

ción dun organismo autónomo de promoción

gue dos instrumentos específicos, máis cen-

de solo.

trados nun plano estratéxico.
No que atinxe á orientación vencella-

da cos principios da gobernanza, o Plan Es-

Comité de expertos

tratéxico contempla un programa específico

Este instrumento, asociado ao propósito xe-

orientado a facilitar o achegamento da cidanía

ral de crecemento económico, incide especial-

á xestión da Deputación. Pero ademais pro-

mente nos planos de acción de «competitivi-

póñense dous instrumentos xerais, un «Co-

dade provincial» e «infraestrutura social».

mité de expertos» e un «Consello social», ven-

O Comité de expertos constitúe un

cellados aos propósitos xerais de crecemento

think tank ou laboratorio de ideas que ten o

económico e desenvolvemento social.

obxectivo de facer un seguimento das iniciati-

A continuación descríbense máis polo

vas do plano de competitividade provincial,

miúdo os instrumentos xerais do Plan Estra-

validadando as actuacións concretas e propo-

téxico, aínda que cómpre salientar que a súa

ñendo iniciativas ou modificacións en función

formulación ou configuración definitiva debe-

das oportunidades ou ameazas do contorno.

rá ser produto do traballo de responsables po-

A rapidez e a imprevisibilidade dalgúns acon-

líticos e técnicos da institución provincial, en

tementos relevantes do ámbito da economía,

coherencia co desexable horizonte dunha xes-

a empresa ou as infraestruturas aconsella dis-

tión estratéxica. En consecuencia, esta descri-

por dun instrumento áxil de resposta que

ción debe ser o suficientemente aberta.

oriente ou valide tecnicamente a intervención
da institución provincial.
Este Comité, formado por un reduci-

Como se comentou na explicación do mode-

do grupo de expertos do mundo da empresa e

lo espacial do Plan Estratéxico, cada unha das

a Universidade, tamén determinará o alcance

catro direccións cara ás que apunta o Plan

dos traballos do Observatorio Económico pro-

acompáñase dun instrumento xeral que se si-

vincial, unha iniciativa do Programa de pro-

túa a cabalo de dous planos de acción.

moción da actividade económica e empresa-

O propósito de crecemento económico leva asociado o instrumento «Comité de

rial, situada no ámbito do plano de acción de
«competitividade provincial».

expertos»; o de cohesión territorial leva aso-

Tamén é significativa a incidencia

ciado o instrumento «Sistema de Información

deste instrumento no plano de «infraestrutura

Xeográfica»; o propósito de sostibilidade am-

social» xa que o capital social é un factor cla-

biental leva asociado o de «Axencia de medio

ve no desenvolvemento económico e na xe-

ambiente e territorio» e ao propósito de de-

ración de innovación. Ademais, a perspectiva

senvolvemento social correspóndelle o «Con-

sociolóxica que ten tamén que posuír este

sello social».

Comité é fundamental para colaborar nunha

O carácter de instrumento xeral deri-
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das iniciativas fundamentais deste Plan Estra-

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

9.1.3. Instrumentos xerais

téxico: o Programa de muller, e en concreto as

cance e integración con outros sistemas, o tipo

accións en materia de conciliación da vida la-

de información territorial básica que incluiría

boral coa persoal ou familiar.

o SIX provincial sería:

En resumo, pódense establecer as

• Redes municipais (EIEL)

singuintes funcións básicas para este instru-

• Catastro

mento xeral:

• Planeamento municipal

• Apoair á Presidencia e validar as iniciati-

• Medio ambiente

vas da institución provincial en materia de

• Protección civil

competitividade provincial, e máis especi-

A información relacionada co EIEL é

ficamente en crecemento económico, des-

fundamental como axuda na toma de deci-

envolvemento empresarial, innovación e

sións en materia de cooperación local, xa que

implantación de tecnoloxías da informa-

abordaría aspectos fundamentais da xestión

ción e comunicación.

municipal como información demográfica,

• Dar resposta a circunstancias do contorno

infraestruturas de comunicación, abastece-

que poidan constituír unha ameaza ou

mento, saneamento e depuración, recollida e

unha oportunidade para a competitivida-

eliminación de residuos urbanos, iluminación

de provincial.

pública e equipamentos. Ademais desta infor-

• Orientar os traballos do Observatorio Eco-

mación básica, o SIX podería acoller informa-

nómico provincial e validar os documen-

ción sobre recursos turísticos, culturais, so-

tos derivados desta actividade.

ciais, ambientais, etc., e que estaría en función

• Elaborar propostas técnicas para mellorar

tanto das necesidades de xestión da Deputa-

as políticas de apoio a colectivos, e especi-

ción coma da súa relevancia como informa-

ficamente en materia de igualdade e con-

ción ao cidadán.

ciliación da vida laboral e persoal.
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Un aspecto significativo deste instrumento é o servizo directo a municipios de

Sistema de Información Xeográfica

pequena dimensión. Estes concellos non po-

Os Sistemas de Información Xeográfica (SIX)

den asumir, pola necesidade de medios técni-

son instrumentos xa de amplo uso na xestión

cos e humanos, a creación dun SIX munici-

pública, e especialmente nas deputacións. Esta

pal, polo que desde o SIX da Deputación se

iniciativa contempla a creación dunha ampla

poderían elaborar SIXs municipais de tecno-

base de datos xeoreferenciada orientada basi-

loxía web.

camente á información relevante en materia

Polo tanto este instrumento tería tres

de competitividade provincial e á cooperación

orientacións básicas:

local. A complexidade dun SIX de calidade

• O uso no ámbito da institución provincial

orientado á xestión do territorio esixe enfocar

como ferramenta de información, toma de

a este instrumento máis como un proceso que

decisións, seguimento da evolución de in-

como un proxecto.

dicadores e difusión da actividade institu-

Aínda que a súa implantación require
unha análise en profundidade sobre o seu al-

cional.
• A información orientada ao cidadán sobre

IV. CURSOS DE ACCIÓN

[213]

9.1. Organización dos cursos de acción

datos básicos de información territorial e
de recursos e servizos provinciais.
• A posta a disposición dos concellos dunha

tromagnética.
• Actividades agrarias: fitopatoloxía e agricultura ecolóxica.

ferramenta de información e de toma de

• Praias e parques urbanos.

decisións no ámbito da xestión municipal.

• Ordenanzas ambientais.
• Información e educación ambiental.

Axencia de medio ambiente e territorio

A xestión desde unha perspectiva in-

Gran parte das accións en materia de coope-

tegrada de todos estes ámbitos de acción esixe

ración local da Deputación relaciónanse coa

unha considerable remodelación administra-

xestión do ciclo do auga, recollida de residuos

tiva, polo que debería implantarse de forma

municipais e planeamento. Os aspectos de

progresiva.

saneamento, depuración e calidade urbanística presentan deficiencias na xestión que xa

Consello social

foron recollidas nos diagnósticos e salientadas

A Deputación vén desenvolvendo unha inten-

nas mesas de traballo. Ademais, estes aspec-

sa actividade de apoio ao mundo asociativo, e

tos teñen unha incidencia decisiva na calidade

especialmente a aquelas asociacións de colec-

ambiental da provincia e repercuten nos re-

tivos que tamén traducen a súa actividade na

cursos turísticos.

prestación de servizos. O obxectivo deste

A importancia destes ámbitos de xes-

Consello social é promover a participación dos

tión e o seu claro carácter ambiental aconsellan

axentes sociais no deseño das políticas nesa

enfocalos dunha forma integrada e baixo un

materia da institución provincial. A consolida-

esquema de organización unitario que permi-

ción da tendencia ao desenvolvemento dun

ta a elaboración de políticas coherentes e

terceiro sector forte pasa por unha profesio-

interrelacionadas, a prestación aos concellos

nalización na xestión destas asociacións, pola

de asistencia técnica global en materia ambien-

súa agrupación para reducir custos e por in-

tal e abordar a xestión con axilidade adminis-

tensificar as súas relacións coas institucións

trativa.

públicas e as entidades privadas. O Consello
O modelo de organización que se pro-

social sería polo tanto un reducido foro de re-

pón é o dunha axencia pública que tería os

presentantes do movemento social que parti-

seguintes ámbitos de xestión:

ciparía no deseño das políticas sociais da De-

• Abastecemento, saneamento e depuración

putación, e especialmente daquelas encami-

• Xestión de residuos.
• Xestión da enerxía.
• Ordenación do territorio e planeamento
municipal.
• Patrimonio natural e rede de parques provinciais.
• Ruído, contaminación atmosférica e elec-

[214] PLAN ESTRATÉXICO DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 2010

ñadas a fortaleceren o terceiro sector na provincia.
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

de augas.

A. COMPETITIVIDADE PROVINCIAL
A1. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE ECONÓMICA E EMPRESARIAL

INDIRECTAS: A1.a. Potenciación de feiras e congresos
A1.b. Plan de impulso e dinamización comercial
A1.c. Pleno emprego provincial
A1.d. Impulso da internacionalización das empresas da provincia
A1.e. Fomento da innovación, espírito empresarial e capacidade emprendedora
A1.f. Impulso dos programas de formación
DIRECTAS:

A1.1. Promoción de solo industrial
A1.2. Observatorio económico provincial
A1.3. Plan de emprego provincial
A1.4. Plan provincial de apoio ao sector forestal
A1.5. Promoción do sector vitivinícola
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A2. PROGRAMA DE INICIATIVAS DE MOBILIDADE

INDIRECTAS: A2.a. Desenvolvemento da conectividade Vigo-Pontevedra e infraestruturas
provinciais
A2.b. Alta velocidade ferroviaria
A2.c. Ferrocarril de proximidades
A2.d. Transporte de ría de alta capacidade
A2.e. Portos e aeroporto
DIRECTAS:

A2.1. Plan provincial de apoio á intermodalidade
A2.2. Conectividade do solo industrial e residencial

A3. PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E AS TIC

INDIRECTAS: A3.a.

DIRECTAS:

Plan provincial de desenvolvemento da sociedade da información e o
coñecemento

A3.1. Plan de desenvolvemento das TIC e da informatización municipal

A4. PROGRAMA DE ACCIÓN EXTERIOR

INDIRECTAS: A4.a.

Política exterior provincial

A4.b. Intervención nas futuras Asociacións Europeas de Cooperación
Transfronteiriza da UE
DIRECTAS:

A4.1. Creación dunha Oficina de Programas da UE

A5. PROGRAMA DE DIRECCIÓN ESTRATÉXICA

DIRECTAS:

A5.1. Creación dunha Oficina de Dirección Estratéxica

INSTRUMENTOS

XERAIS: Sistema de Información Xeográfica / Comité de expertos - Think tank
ESPECÍFICOS:

Organismo Autónomo de Promoción de Solo
Observatorio Económico Provincial / Oficina de Dirección estratéxica
Oficina de Programas da UE
Sociedade Pública de Xestión Informática
IV. CURSOS DE ACCIÓN
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B. COOPERACIÓN LOCAL
B1. PROGRAMA DE MELLORA DA COOPERACIÓN LOCAL

DIRECTAS:

B1.1.

Desenvolvemento da xestión supramunicipal

B1.2.

Mellora da atención municipal á cidadanía

B1.3.

Fomento do desenvolvemento sostible

B1.4.

Plan de formación e cualificación

B2. PROGRAMA DE APOIO AO PLANEAMENTO MUNICIPAL

DIRECTAS:

B2.1.

Elaboración das directrices territoriais da provincia de Pontevedra

B2.2.

Sistema de información sobre planeamento municipal

B2.3.

Creación dun equipo comarcal de asesoramento en urbanismo

B2.4.

Fomento da planificación urbanística municipal

B2.5.

Participación no desenvolvemento metropolitano

B3. PROGRAMA DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN

DIRECTAS:

B3.1.

Plan provincial de xestión do ciclo integral da auga

B3.2.

Plan de integración ambiental e urbanística das ribeiras fluviais

B3.4.

Proxecto de creación dunha empresa pública de augas de Pontevedra

B4. PROGRAMA DE RESIDUOS E LIMPEZA DE PRAIAS

DIRECTAS

B4.1.

Plan provincial de xestión de residuos sólidos urbanos

B4.2.

Plan de limpeza de praias e marxes de ríos

B5. PROGRAMA DE MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA

DIRECTAS

B5.1.

Plan de eficiencia enerxética na iluminación pública e equipamentos
municipais

INSTRUMENTOS

XERAIS: Sistema de Información Xeográfica / Axencia de Medio Ambiente e Territorio
ESPECÍFICOS:

Empresa pública de augas de Pontevedra
Centros comarcais de asesoramento urbanístico
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DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Unidade central de convocatorias de cooperación

C. PATRIMONIO E IDENTIDADE
C1. PROGRAMA DE CREACIÓN DUNHA REDE PROVINCIAL DE PARQUES

INDIRECTAS: C1.a.

Plan de potenciación do Parque Nacional das Illas Atlánticas

DIRECTAS:

C1.1.

Creación dunha rede provincial de parques naturais locais

C1.2.

Creación dunha rede provincial de parques arqueolóxicos

C2. PROGRAMA DE CREACIÓN DUNHA REDE PROVINCIAL DE MUSEOS

DIRECTAS:

C2.1.

Proxecto Pontevedra Museo Único

C2.2.

Proxecto de novos museos da Deputación

C3.PROGRAMA DE APOIO AOS OFICIOS TRADICIONAIS

DIRECTAS:

C3.1.

Plan de apoio aos oficios tradicionais nas comarcas de Tabeirós-Terra de
Montes e O Condado.
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C4.PROGRAMA DE XESTIÓN TURÍSTICA

INDIRECTAS C4.a.

Plan de promoción de grandes eventos

C4.b. Potenciación do camiño portugués a Santiago e rutas provinciais
DIRECTAS

C4.1.

Plan de potenciación do Padroado de Turismo

C4.2.

Plan de restauración de patrimonio arquitectónico de vocación turística

C4.3

Plan de recuperación de bordos marítimos

C5.PROGRAMA DE IMAXE INSTITUCIONAL

DIRECTAS

C5.1.

Plan de difusión da actividade institucional

C5.2.

Plan de marketing provincial

C5.3.

Potenciación do Gabinete de lingüístico

INSTRUMENTOS

XERAIS: Axencia de Medio Ambiente e Territorio / Consello Social
ESPECÍFICOS:

Unidade de Xestión da Rede de Parques Naturais
Unidade de Xestión da Rede de Parques Arqueolóxicos
Unidade de Xestión da Rede de Museos
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D. INFRAESTRUTURA SOCIAL
D1. PROGRAMA DE FOMENTO DO MOVEMENTO ASOCIATIVO

INDIRECTAS: D1.a. Potenciación do movemento asociativo e do voluntariado
DIRECTAS:

D1.1. Capacitación do movemento asociativo

D2. PROGRAMA DE APOIO A COLECTIVOS

INDIRECTAS: D2.a. Atención a inmigrantes e emigrantes retornados
D2.b. Integración social de persoas con discapacidade e risco de exclusión
D2.c. Atención e coidado das persoas maiores
DIRECTAS:

D2.1. Programa de atención a emigrantes retornados
D2.2. Plan de apoio á xuventude
D2.3. Centros de ocio e de día para os maiores
D2.4. Plan de apoio a novos valores

D3. PROGRAMA DE INFRAESTRUTURAS: VIVENDA E SANIDADE

INDIRECTAS: D3.a. Desenvolvemento de vivenda social e apoio á primeira vivenda
D3.b. Mellora das infraestruturas e programas sanitarios
D4. PROGRAMA DE MULLER

INDIRECTAS: D4.a. Programa de igualdade de oportunidades
D4.b. Programa de conciliación da vida laboral e persoal
DIRECTAS

D4.1. Servizos provinciais de conciliación
D4.2. Programa de sensibilización en igualdade de oportunidades

D5. PROGRAMA DE EDUCACIÓN E DEPORTE

INDIRECTAS: D5.a. Potenciar a Universidade
D5.b. Infraestruturas deportivas
DIRECTAS:

D5.1. Fomento da investigación superior aplicada ao desenvolvemento
provincial
D5.2. Creación dunha Cátedra de estudos da inmigración
D5.3. Fundación provincial para o deporte
D5.4. Apoio ao deporte de base e amateur

INSTRUMENTOS

ESPECÍFICOS:

Pontevedra.org
Fundación Provincial para o Deporte
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DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

XERAIS: Consello Social / Comité de expertos - Think tank

IV. CURSOS DE ACCIÓN

10. MEDIDAS ESTRUTURANTES
10.1. Planos de acción: A. «Competitividade provincial»
10.2. Planos de acción: B. «Cooperación local»

10.1.
Planos de acción: A. «Competitividade provincial»
Este plano de acción estratéxica constitúe a

de desenvolvemento en aspectos estratéxicos

consolidación dunha política xa iniciada pola

como sociedade da información, infraestrutu-

institución provincial e que posúe un claro

ras ou apoio empresarial, que teñen un claro

carácter emerxente: a actuación da Deputación

carácter supramunicipal e supracomarcal.

de Pontevedra como axente de desenvolve-

A cristalización desta faceta da Depu-

mento económico provincial. Os programas

tación de Pontevedra como axente de desen-

estratéxicos e, sobre todo, os instrumentos

volvemento económico require ir adaptando

para a súa implementación, están encamiñados

a organización da institución a este novo es-

a formalizar un ámbito de acción cada vez máis

pazo de creación de valor público. Por iso neste

asumido polas deputacións.

plano de acción teñen unha forte presenza as

No marco da globalización e a com-

accións de tipo indirecto e os instrumentos es-

petencia económica dos territorios, a provin-

pecíficos, que se recollen no cadro de síntese

cia de Pontevedra posúe un espazo económi-

xunto coas accións directas dos cinco progra-

co moi dinámico e de notable dimensión ex-

mas estratéxicos.
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terior. A atalaia provincial constitúe unha posición moi adecuada para actuar como axente

PLANO DE ACCIÓN A: Competitividade provincial
PROGRAMAS ESTRATÉXICOS

A1

A2

Programa
de promoción
económica

Programa
de
mobilidade

A3

Programa
de desenvolvemento da
Sociedade da Información

A5

Programa
de dirección
estratéxica

INDIRECTAS:

INDIRECTAS:

INDIRECTAS:

INDIRECTAS:

DIRECTAS:

A1.a. Potenciación de feiras e
congresos
A1.b. Plan de impulso e dinamización
comercial
A1.c. Pleno emprego provincial
A1.d. Impulso da internacionalización
das empresas da provincia
A1.e. Fomento da innovación
A1.f. Impulso dos programas de
formación

A2.a. Desenvolvemento da
conectividade VigoPontevedra e
infraestruturas
provinciais
A2.b. Alta velocidade
ferroviaria
A2.c. Ferrocarril de
proximidades
A2.d. Transporte de ría de
alta capacidade
A2.e. Portos e aeroporto

A3.a. Plan provincial de
desenvolvemento da
sociedade da
información e o
coñecemento

A4.a. Política exterior
provincial
A4.b. Intervención nas
futuras Asociacións
Europeas de
Cooperación
Transfronteriza da UE

A5.1. Creación dunha
Oficina de
Dirección
Estratéxica

DIRECTAS:

DIRECTAS:
A3.1. Plan de desenvolvemento
das TIC e da
informatización
municipal

A1.1. Promoción de solo industrial
A1.2. Observatorio económico
DIRECTAS:
provincial
A2.1. Plan provincial de
A1.3. Plan de emprego provincial
apoio á
A1.4. Plan provincial de apoio ao
intermodalidade
sector forestal
A2.2. Conectividade do solo
A1.5. Promoción do sector vitivinícola
industrial e residencial

Cadro 10.1.
Síntese do Plano de acción
A: «Competitividade
provincial»

A4

Programa
de acción
exterior

INSTRUMENTOS XERAIS
1.
2.

Comité de expertos (think tank)
Sistema de Información Xeográfica

DIRECTAS:
A4.1. Creación dunha
Oficina de Programas
da UE

INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS
1.
2.
3.
4.

Organismo Autónomo de Promoción de Solo
Observatorio Éconómico Provincial / Oficina de Dirección
Estratéxica
Oficina de Programas da UE
Sociedade Pública de Xestión Informática
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10.1. Planos de acción: A. «Competitividade provincial»

PLANO DE ACCIÓN «Competitividade provincial»

PROPÓSITO XERAL

Contribuír á mellora da competitividade da provincia de Pontevedra como territorio económico.
MARCO ESTRATÉXICO

A mellora da competitividade provincial constitúe o plano de acción daquelas liñas estratéxicas
que inciden en maior medida no desenvolvemento económico do territorio provincial, dende as
medidas directas de apoio ao tecido empresarial e a sectores económicos concretos, ata as actuacións de carácter máis transversal como poden ser as iniciativas de mobilidade. Como resultado
directo das actuacións de desenvolvemento económico, inclúense neste plano as medidas de
apoio ao emprego.

VISIÓN 2010
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10. Medidas estruturantes

• A provincia de Pontevedra dispón dunha oferta de solo industrial que dá resposta ás necesidades de expansión das empresas locais, pero sobre todo, con espazo dispoñible para a atracción de novas iniciativas empresariais.
• É nunha provincia cunha forte intermodalidade nos diferentes medios de transporte, e cunha
área metropolitana de Vigo vertebrada polo ferrocarril de proximidades no eixe PontevedraTui e cun metro subterráneo na propia cidade de Vigo.
• O seu principal punto forte nas comunicacións é a conectividade do Eixe Atlántico (A Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo-Oporto) mediante ferrocarril de alta velocidade.
• Os espazos portuarios de Vigo-Marín-Vilagarcía melloran a súa posición competitiva no espazo atlántico mediante a mellora da sua conectividade co solo industrial e o establecemento
de autopistas marítimas de curta distancia (Short Sea Shipping)
• As empresas da provincia aumentan a súa vocación internacional. Pontevedra convértese
ademais na provincia líder nas feiras e congresos, aproveitando o crecemento da actividade
dos recintos feirais de Vilagarcía, Silleda e Vigo.
• A taxa de desemprego reduciuse ata se situar por debaixo da media galega e nacional. A
distancia entre paro masculino e feminino redúcese, situándose ao mesmo nivel.
• Todos os concellos da provincia dispoñen de accesos de banda ancha e o uso de internet en
fogares e empresas creceu ata situarse por riba da media nacional.

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

• Creación de solo industrial, con capacidade de atracción de iniciativas do exterior.
• Intermodalidade provincial e desenvolvemento do ferrocarril no Eixe Atlántico.
• Mellora da accesibilidade e uso das tecnoloxías da información e comunicación.
• Xeración de emprego, en especial feminino.
• Impulso da actividade institucional cara ao exterior, en especial na eurorrexión.
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A

PLANO DE ACCIÓN «Competitividade provincial» (continuación)

PROGRAMAS

• A1. Programa de promoción da actividade económica e empresarial
• A2. Programa de iniciativas de mobilidade
• A3. Programa de desenvolvemento da Sociedade da Información e as TIC
• A4. Programa de acción exterior
• A5. Programa de dirección estratéxica

INSTRUMENTOS XERAIS

• Comité de expertos (think tank)
• Servizo de Información Xeográfica (SIX)

INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS

• Organismo Autónomo de promoción de solo industrial. Organismo xa existente na actualidade. Debería analizarse a conveniencia de introducir capital privado na xestión, co fin de aumentar a súa capacidade investidora e operatividade no mercado.
• Oficina ou Departamento de planificación estratéxica. Será a oficina ou departamento encargada da planificación estratéxica dos investimentos en infraestruturas da Deputación, especialmente de planificación de novos sistemas viarios e solo industrial. Pode realizar así mesmo
o seguimento do plan estratéxico e dos diferentes plans (urbanísticos e estratéxicos) de carácter local. A observación permanente da evolución provincial posibilita a creación dun verdadeiro
Observatorio Provincial. O SIX constitúe unha ferramenta básica de traballo.
• Oficina ou Departamento de xestión de programas europeos e atención ao inversor exterior.
Esta oficina será a encargada de centralizar os diferentes programas europeos que xestiona a
Deputación, captar novo financiamento, promover as relacións con organismos da UE e
facilitarlles esta información aos concellos e outras entidades da provincia. A súa vocación
cara ao exterior posibilitaría a función de captación de investimento exterior da iniciativa
privada, ofrecendo información e asesoramento.
• Sociedade Pública de Xestión Informática. Seguindo os modelos doutras administracións
locais e provinciais, esta sociedade promoverá o uso das TICs na provincia e, sobre todo,
xestionará as aplicacións informáticas da propia Deputación e dos concellos da provincia
para mellorar a xestión pública.

REFERENCIAS

• Sociedade Pública de Xestión Informática
(http://www.dipusevilla.es/como/sociedades/inpro/index.htm)
(http://www.alavaagenciadesarrollo.es/infc_historia.php)
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• Organismo de Promoción de Solo Industrial

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE ECONÓMICA E EMPRESARIAL
Accións indirectas

A1.a. POTENCIACIÓN DE FEIRAS E CONGRESOS
DESCRICIÓN

Nas mesas de traballo do Plan Estratéxico púxose de manifesto a importancia que a actividade
feiral ten para a provincia, especialmente para sectores como o primario (Semana Verde) ou a
pesca (Conxemar), constituíndo ademais un segmento de actividade estratéxica para o sector
turístico, tanto na actividade feiral coma congresual.
O desenvolvemento doutros espazos feirais de grande importancia ao longo do eixe atlántico (A
Coruña e Oporto) supón unha importante ameaza e ao mesmo tempo unha oportunidade para a
provincia de Pontevedra, que debería liderar esta actividade. Entre as actividades de potenciación
de feiras e congresos destacan as seguintes:
• Impulso das feiras líderes e de maior promoción exterior, en especial as vinculadas co mar en
xeral.
• Impulsar a construción e a actividade dos recintos congresuais de Vigo e Pontevedra, atraendo
congresos de dimensión internacional e relacionados cos sectores de actividade máis estratéxicos.

IV. CURSOS DE ACCIÓN

A1

4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

10. Medidas estruturantes

• Especializar e tematizar a actividade feiral de Vilagarcia e congresual de Pontevedra para obter
unha maior relevancia e protagonismo.
• Elaboración e promoción dunha programación anual de feiras e congresos a nivel provincial.
PAPEL DA DEPUTACIÓN

Ademais de participar na xestión dos recintos feirais e colaborar na celebración de feiras e congresos, a Deputación pode promover unha feira ou congreso específico relacionado co desenvolvemento e xestión local (Expolocal), que poida ser unha referencia para a xestión pública
local e o sector privado relacionado coa administración.
CONSIDERACIÓNS E AXENTES IMPLICADOS

Xunta de Galicia, asociacións empresariais, sociedades de xestión dos recintos feirais, concellos,
empresas de organización de feiras e congresos.
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE ECONÓMICA E EMPRESARIAL
Accións indirectas

A1.b. PLAN DE IMPULSO E DINAMIZACIÓN COMERCIAL
DESCRICIÓN

O comercio é un dos sectores de maior emprego na provincia, e con incidencia directa noutros
planos de actuación, en especial no turismo e o desenvolvemento urbano das cidades, os espazos territoriais estratéxicos para o desenvolvemento económico.
A xestión dos denominados Centros comerciais urbanos ou abertos (CCA) configúrase como
un aspecto clave para lograr a competitividade do sector, tendo ademais unha incidencia directa
no desenvolvemento da calidade de vida dos cidadáns e na posta en valor do patrimonio arquitectónico e urbanístico, constituíndo ademais un importante apoio ao sector turístico en determinados núcleos.
Entre as accións a desenvolver podemos destacar:
• Apoio á creación de CCA (Centros Comerciais Abertos). Consolidación dos xa existentes e
creación de novos espazos nas cabeceiras de comarca. Apoio ao movemento asociativo comercial de base. Plans de actuación urbanísticos e de equipamento comercial de soporte aos
CCA.
• Formación e cualificación do sector comercial, en especial na profesionalización do movemento
asociativo comercial e dos xestores de CCA. Esta formación prestará especial atención ao uso
das TICs.
• Colaboración cos concellos na creación de equipos técnicos e servizos integrais de apoio ao
sector comercial.
• Posta en valor, rehabilitación e peonilización dos centros urbanos.

PAPEL DA DEPUTACIÓN

Ademais da participación activa nas actuacións anteriores, a Deputación pode axudar na captación de financiamento externo (programas UE), no desenvolvemento de actividades promovidas por estas asociacións comerciais, na observación permanente do sector e na colaboración
cos equipos técnicos dos concellos, creando servizos especializados.
Outra actividade de atención prioritaria para a Deputación debería ser o apoio aos programas e
proxectos de recuperación e rehabilitación dos centros urbanos, aínda que esta medida ten un
carácter máis urbanístico.
CONSIDERACIÓNS E AXENTES IMPLICADOS

En gran medida, esta actuación está xa iniciada pola Deputación coa posta en marcha do proxecto
Equal Mercurio, que supón un primeiro espazo de aproximación a este sector de xeito integral e
unha oportunidade para analizar boas experiencias.
Ademais dos organismos públicos e principalmente os concellos, o desenvolvemento de actuacións esixe traballar en contacto cos centros comerciais urbanos xa existentes.
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Axentes implicados: Xunta de Galicia, concellos, asociacións de comerciantes e de centros
comerciais urbanos.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE ECONÓMICA E EMPRESARIAL
Accións indirectas

A1.c. PLENO EMPREGO PROVINCIAL
DESCRICIÓN

O obxectivo do pleno emprego constitúe unha das prioridades das políticas da Unión Europea,
establecido no Cumio de Lisboa. As políticas a desenvolver na provincia non poden ser alleas a
este obxectivo. Non obstante, para alcanzar este obxectivo é necesaria a colaboración de todos
os axentes implicados, o sector público, as empresas e sector privado en xeral, o propio sistema
educativo e formativo (como peza clave no establecemento de solucións), os sindicatos, o terceiro
sector e o movemento asociativo. Seguindo o principio de capacitación, é necesario contar tamén
coa participación activa dos beneficiarios directos dos programas ou os colectivos que os representan.
Como resposta a esta diversidade de axentes implicados no proceso de xeración de emprego, é
necesario establecer un Pacto provincial polo emprego, que sexa un verdadeiro foro de concertación para o establecemento de políticas de emprego. A figura do Pacto ou Acordo Marco
suporá a conxunción dos diferentes esforzos e intereses.

IV. CURSOS DE ACCIÓN
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10. Medidas estruturantes

A innovación e a procura de novas formas de actuación, a concertación e cooperación institucional,
a concentración nos colectivos con maiores dificultades, a busca de resultados concretos e cuantificables e a pervivencia das políticas máis aló da existencia de financiamento comunitario,
deben ser os eixes sobre os cales vertebrar unha política de emprego provincial.
Como criterios estratéxicos de carácter transversal, deberían terse en conta, cando menos, dous
eixes principais:
• Igualdade de oportunidades entre homes e mulleres.
• Mellora da estabilidade no emprego.
PAPEL DA DEPUTACIÓN

A Deputación pode pór en marcha determinadas actuacións directas que se comentarán nunha
ficha máis adiante. Con todo, a principal actuación da Deputación debe ser promover e liderar
este Pacto provincial polo emprego.

CONSIDERACIÓNS E AXENTES IMPLICADOS

A execución do programa Empleocities (accións innovadoras do art. 6 do FSE) é un primeiro
paso e unha verdadeira aproximación ó pacto provincial, xerando ademais diversos materiais
(plataforma telemática, manual de calidade, diagnoses territoriais) que poden e deben ser
aproveitados.
Axentes implicados: Xunta de Galicia, concellos e mancomunidades, Deputación, asociacións
empresariais, sindicatos.
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE ECONÓMICA E EMPRESARIAL
Accións indirectas

A1.d. IMPULSO DA INTERNACIONALIZACIÓN DAS EMPRESAS DA PROVINCIA
DESCRICIÓN

Nunha economía globalizada as empresas de Pontevedra deben mirar cara ao mercado exterior
e mellorar a súa posición competitiva para aproveitar as oportunidades dos mercados exteriores.
Os aspectos vinculados coa formación, a colaboración empresarial e instucional deben ser as
pedras angulares deste impulso.
Entre as diferentes actuacións que se poden pór en marcha cabe sinalar:
• Aumentar e mellorar as misións comerciais no exterior, co establecemento de relacións
institucionais a nivel provincial cos mercados emerxentes.
• Acadar financiamento específico para as accións de internacionalización das empresas.
• Coordinación e apoio aos clusters empresariais existentes na provincia de Pontevedra, así
como ao movemento asociativo máis representativo.
• Formación específica para mellorar os procesos, con especial atención aos cadros directivos.
Impulsar a formación e coñecemento lingüístico no sistema educativo.
• Establecemento de foros mixtos de cooperación público-privado e programas de sensibilización e cambio cultural.
• Programas de información e apoio sobre mercados emerxentes e as súas oportunidades de
negocio.
PAPEL DA DEPUTACIÓN

Aínda que esta actuación pode entenderse como unha actividade preferente da iniciativa privada, tal e como se comentou anteriormente existen diferentes xeitos de apoiar desde o sector
público. A Deputación pode colaborar económicamente en accións puntuais de carácter estratéxico, pero sobre todo, establecer foros e espazos en xeral de colaboración, formación e sensibilización sobre esta actividade.
Ademais, a cooperación actual da Deputación cos países e municipios de América Latina pode
favorecer o acompañamento empresarial cara a este mercado, establecendo pontes de colaboración con estas rexións no plano económico.
CONSIDERACIÓNS E AXENTES IMPLICADOS
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Xunta de Galicia, cámaras de comercio, ICEX, Consorcio da Zona Franca de Vigo, Confederación de Empresarios de Pontevedra, Caixanova (Escola de Negocios), asociacións empresariais.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE ECONÓMICA E EMPRESARIAL
Accións indirectas

A1.e. FOMENTO DA INNOVACIÓN, ESPÍRITO EMPRESARIAL E CAPACIDADE EMPRENDEDORA
DESCRICIÓN

A innovación e a capacidade emprendedora dun territorio son aspectos clave do desenvolvemento económico. Non se pode entender unha mellora competitiva sen innovación e o espírito
emprendedor marca en gran medida o dinamismo dun territorio. Por otra banda, a tradición
emprendedora da provincia de Pontevedra é unha realidade e supón un magnífico punto de
partida das actuacións que se deben desenvolver neste aspecto, nas que sinalamos as seguintes:
• Potenciación dos servizos avanzados a empresas, en especial os vinculados coa investigación
aplicada, a consultoría avanzada e os relacionados coa sociedade da información e as telecomunicacións.
• Impulso dos centros tecnolóxicos e de investigación, e especialmente os relacionados coa
Universidade e a súa Cidade Tecnolóxica.
• Elaboración dun plan provincial de I+D+i, desenvolvendo territorialmente o plan galego e
potenciando aqueles aspectos máis importantes detectados desde a óptica provincial.
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• Difusión e potenciación dos servizos vinculados coa innovación. Coordinación estratéxica
dos centros de innovación xa existentes e establecemento de foros mixtos de cooperación.
• Apoio á creación de centros e clusters empresariais vinculados ás telecomunicacións desde a
colaboración público-privada.
• Reducir as barreiras de acceso á iniciativa empresarial, ben sexan financeiras, legais e administrativas, formativas, etc...
• Creación de programas de consolidación empresarial, destinados a apoiar a empresa nos seus
primeiros anos de vida.
• Establecer e potenciar programas de recoñecemento social da figura do empresario e emprendedor, prestixiando socialmente a súa figura. Estes programas de sensibilización poden complementarse con programas específicos dirixidos á mocidade, dentro do propio sistema educativo.
PAPEL DA DEPUTACIÓN

Ademais das accións puntuais de apoio e colaboración que a Deputación poida promover, o
apoio económico a investigadores mediante financiamento de teses ou cátedras que actúen en
campos ou sectores económicos de carácter estratéxico e desde a óptica provincial, destacando
ademais a repercusión destas actuacións desde o punto de vista da sensibilización social.
Ademais, polo seu papel de liderato provincial, a Deputación debe concentrarse naquelas actuacións que promovan a coordinación e difusión dos centros de innovación existentes, detectando
posibles solapamentos e carencias no sistema de innovación e establecendo canais de comunicación permanentes.
Con respecto ao espírito emprendedor, a Deputación debe liderar aquelas actuacións tendentes
a prestixiar ao empresario e ao espírito emprendedor mediante premios e programas de
recoñecemento público.
CONSIDERACIÓNS E AXENTES IMPLICADOS

Xunta de Galicia, Deputación, concellos e axencias locais de desenvolvemento, Confederación
de empresarios e cámaras de comercio, asociacións empresariais, sistema educativo.
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A1.f. IMPULSO DOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN
DESCRICIÓN

A formación e cualificación dos recursos humanos dun territorio constitúe unha das principias
barreiras para o crecemento social e económico dun territorio, e ao mesmo tempo, a diagnose
realizada no presente plano estratéxico e o referendo obtido nas mesas de traballo apuntan a
unha necesidade de mellorar esta situación na provincia de Pontevedra, en todos os segmentos
formativos.
As accións propostas neste campo de actuación son:
• Desenvolvemento de programas de formación de formadores, especialmente nos subsistemas
de formación profesional e ocupacional.
• Análisise permanente da formación profesional e ocupacional, detectando posibles carencias,
anticipándose aos cambios do mercado laboral e incidindo nos sistemas de adecuación e
comunicación coa realidade empresarial. Esta análise prestará especial atención á eficiencia e
eficacia da formación ocupacional.
• Potenciar a formación de posgrao e a formación a directivos e mandos intermedios, aproveitando a existencia da Escola de Negocios Caixanova como referente provincial e rexional.
• Impulso da utilización das tecnoloxías de comunicación nos procesos formativos. Potenciar
a aprendizaxe a distancia (e-learning).
• Potenciar os procesos de aprendizaxe ao longo da vida laboral, favorecendo a adaptabilidade
dos traballadores aos rápidos cambios do mercado de traballo.
PAPEL DA DEPUTACIÓN

A Deputación tamén pode xogar un papel activo neste campo de actuación, en especial nos
procesos de observación do sistema formativo existente, detectando carencias e anticipando os
cambios.
Ademais pode establecer foros de cooperación e vínculos entre o sector educativo e o sector
empresarial, co fin de facilitar a adaptabilidade entre o sistema educativo e a realidade empresarial.
Por otra banda, na formación ocupacional, os concellos son axentes activos na xestión destes
programas, polo que a Deputación pode apoiar os procesos de formación a través da creación de
estruturas estables de carácter municipal, incidindo especialmente nos procesos de inserción
laboral posteriores á formación.
CONSIDERACIÓNS E AXENTES IMPLICADOS
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Xunta de Galicia, centros de formación profesional e ocupacional, concellos da provincia, tecido
empresarial a través do seu movemento asociativo, Caixanova.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE ECONÓMICA E EMPRESARIAL
Accións directas

A1.1. PROMOCIÓN DE SOLO INDUSTRIAL NA PROVINCIA
DESCRICIÓN

Creación de pequenos polígonos de reubicación de empresas, en colaboración cos concellos, ou
polígonos de maior dimensión en colaboración con entidades territoriais supramunicipais e/ou a
Comunidade Autónoma. Os principios básicos de xestión serán o reequilibrio territorial cara a
áreas desfavorecidas pero ben comunicadas, a rapidez de ofrecer chan industrial no mercado e a
oportunidade de planificar solo industrial a nivel provincial, na medida en que xa existen outros
operadores públicos de solo operando na provincia.
Como complemento á xeración de solo, proponse ir máis aló e promover a creación de servizos
ás empresas nos parques empresariais, por exemplo garderías, servizos de formación, comedores, centros de servizos e incubadoras de empresas, etc. proporcionando as infraestuturas necesarias.
Como paso previo é necesario facer un estudo de necesidades pormenorizado e planificar a
promoción de solo industrial nun horizonte a curto, medio e longo prazo. Este estudo debe
realizarse en colaboración cos outros operadores e estar coordinado coa planificación das infraestruturas de mobilidade.
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XUSTIFICACIÓN

As dificultades de crear solo industrial nos territorios rurais e municipios máis pequenos, en
especial coas restricións e limitacions que establece a normativa urbanística actual.
A posibilidade de crear polígonos empresariais nestes territorios, máis alonxados fisicamente
das grandes cidades, pero cada vez mellor comunicados.
Alta demanda existente de solo industrial na provincia, onde os factores clave son os tempos de
conectividade ás vías de alta capacidade e os servizos que se ofrecen no propio parque empresarial.
Outro aspecto a considerar é que o profundo déficit provoca que non exista solo dispoñible para
a atracción de novas empresas externas (non relocalización ou ampliación das existentes). Sen
capacidade de crecemento esóxeno non é posible o crecemento económico.
INTERRELACIÓNS

Concellos, Xestur, Consorcio da Zona Franca, clústers empresariais e asociacións representativas.
CONSIDERACIÓNS XERAIS

Esta actuación está xa iniciada pola Deputación coa creación dun organismo autónomo, polo
que urxe a súa posta en funcionamento operativa, se ben se considera que unha vez demostrada
a viabilidade da proposta debería ampliarse a xestión e capacidade do organismo coa incorporación de capital privado.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

Establécese un orzamento inicial de 12-24 millóns de euros de fondos propios para comezar a
operar, se ben existe a posibilidade de aumentar a súa capacidade investidora a través de:
• Convenios de colaboración con outras entidades públicas e privadas.
• Captación de fondos europeos de desenvolvemento rexional mediante os programas operativos
e iniciativas comunitarias, se Galicia continúa sendo Obxectivo 1.
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A1.2. OBSERVATORIO ECONÓMICO PROVINCIAL
DESCRICIÓN

O labor a realizar polo Observatorio Económico Provincial debería contar con dous sistemas de
información, o primeiro de carácter xeral, soporte web e orientado a facilitar a información
dispoñible cara ao exterior, e un segundo de carácter interno, que posibilite a planificación e
toma de decisións na propia Deputación de Pontevedra.
Este observatorio deberá posuír, cando menos, os seguintes subsistemas de información:
• Actividade económica provincial
• Dinámica empresarial
• Mobilidade
• Medio ambiente
• Emprego e formación
• Infraestruturas e equipamentos (xeral)
• Social
Os tipos de análises realizadas serán descritivas da realidade e tamén prospectivas co obxectivo
de facilitar a planificación, incorporando información estática ou pouco cambiante e dinámica
ou altamente modificable, medida en tempo real, por exemplo investimentos e plans públicos na
provincia.
O soporte físico deste observatorio será o Sistema de Información Xeográfica.
XUSTIFICACIÓN

O traballo realizado no marco do presente Plan Estratéxico provincial puxo de manisfesto a
dificultade de dispor de información actualizada de carácter provincial e coa globalidade e carácter multidisciplinar que esixe a xestión territorial. O esforzo realizado na fase de diagnose debe
ser aproveitado e continuado no tempo, co fin de dispor permanentemente da información necesaria para a toma de decisións por parte dos responsables políticos e técnicos da Deputación.
INTERRELACIÓNS

Universidade, Instituto Galego de Estatística, Caixanova.
Esta actuación impulsaría así mesmo outras actuacións do plan, en especial os servizos de información ao exterior o as actuacións vinculadas directamente coa planificación.
CONSIDERACIÓNS XERAIS

Na actualidade a Deputación de Pontevedra non dispón dun servizo de información xeográfica
nin bases de datos de xestión dos servizos, polo que é necesario desenvolver previamente estes
sistemas e os procedementos de recollida de información. Tamén cómpre establecer un proceso
de toma de datos en tempo real das actuacións que desenvolve directamente a Deputación e que
serían incorporadas ao sistema.

Se ben no seu financiamento podería contarse coa colaboración doutras entidades públicas e
programas europeos, podería ser suficiente iniciar a posta en funcionamento do Observatorio
con orzamento aproximado de 0,5-1 millón de euros, destinados a financiar os investimentos e o
deseño metodolóxico.
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CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE ECONÓMICA E EMPRESARIAL
Accións directas

A1.3. PLAN DE EMPREGO PROVINCIAL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EMPREGO
DESCRICIÓN

Elaboración dun programa de emprego, promovido e executado pola propia Deputación de
Pontevedra, partindo da base dos servizos xa existentes e en especial a Unidade de Promoción e
Desenvolvemento para a súa dirección e supervisión técnica. Articúlase sobre os seguintes eixes
de actuación:
• Programa de Escolas Taller e Obradoiros de Emprego. A promoción de proxectos de ET debe
centrarse en proxectos de dimensión supramunicipal na obra pública a realizar, así como
proxectos innovadores sobre novas especialidades formativas, por exemplo en novas
tecnoloxías.
• Promoción de plans de emprego propios, seguindo o modelo dos programas de cooperación
local ou o programa Labora que promove a Xunta de Galicia. Os plans de emprego propio
estarían acoutados a proxectos de interese supramunicipal na obra a realizar e estarían destinados aos colectivos especialmente desfavorecidos.

IV. CURSOS DE ACCIÓN
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10. Medidas estruturantes

• Creación dun servizo provincial de orientación e inserción laboral que facilite a inserción
laboral dos beneficiarios dos programas propios da Deputación. Non obstante, este servizo
debe apoiarse nos servizos de orientación e inserción xa existentes nos municipios, facilitando e mais estimulando o traballo en rede e cunha coordinación xeral desde os servizos da
Deputación.
• Potenciar as infraestruturas municipais de apoio ao emprego. Se ben os concellos xa dispoñen
das axudas do goberno autonómico para desenvolver as políticas de emprego, os escasos
recursos financeiros dos municipios fan que aínda non existan suficientes infraestruturas para
dar soporte a esta actividade (centros de formación ocupacional, viveiros de empresas, talleres, servizos de información ao desempregado,...) e que os servizos que se prestan non teñan
as veces vocación de continuidade e permanencia. O desenvolvemento de servizos/departamentos de emprego nos concellos ou a escala supramunicipal debe ser un obxectivo da Deputación, apoiando a súa creación e consolidación tanto na súa vertente técnica, por exemplo
contratando técnicos locais de emprego nos concellos que non poden cofinanciar un técnico
destas características, como na xeración de servizos comúns a escala provincial, por exemplo,
plataformas telemáticas que apoien o traballo en rede das axencias de emprego locais.
• Corrección das políticas de emprego a escala comarcal, a través do impulso e desenvolvemento de diagnósticos da situación do emprego e o establecemento de estratexias locais a
nivel comarcal. Este proxecto xa está iniciado a través da experiencia do proxecto Empleocities.
• Coordinación a nivel provincial dos diferentes servizos que apoian a creación de empresas a
escala local (creación de redes de traballo), e facilitar a eliminación de barreiras administrativas no proceso de creación (proxectos de ventanilla única empresarial).
XUSTIFICACIÓN

A necesidade de cumprir os obxectivos de pleno emprego establecidos no Cumio de Lisboa é un
obxectivo e responsabilidade de todas as administracións públicas. Ademais, as reformas
lexislativas producidas nos últimos anos, e as que están previstas, tenden a reforzar o papel das
administracións locais na loita contra o desemprego.
A propia UE, seguindo o principio de subsidariedade e a través das iniciativas comunitarias e
programas propios, busca tamén que as solucións se adapten ás especificidades de cada territorio, incluso desde un punto de vista micro-local. Ademais cómpre considerar que se ben as
competencias nesta materia están transferidas ás comunidades autónomas, os principais
executores das políticas de emprego son axentes locais, públicos e privados.

IV. CURSOS DE ACCIÓN
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE ECONÓMICA E EMPRESARIAL
Accións directas

A1.3. PLAN DE EMPREGO PROVINCIAL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EMPREGO (CONTINUACIÓN)
INTERRELACIÓNS

Xunta de Galicia, Concellos.
CONSIDERACIÓNS XERAIS

Aspectos clave a ter en conta na articulación dun programa de emprego a nivel provincial serán
a concertación público-privada, coa participación dos axentes sociais, o enfoque abaixo-arriba, a
innovación e a complementariedade coas políticas marco.
No programa de Pontevedra, con carácter transversal prestarase unha especial atención aos criterios de igualdade de oportunidades e ao desemprego xuvenil, e con carácter xeral ás directrices
de emprego da UE.
As actuacións que nesta materia inicie a Deputación Provincial deberían ter a súa materialización
nun pacto polo emprego provincial (comentado anteriormente), que debería ser consensuado e
firmado antes do 2007 e plenamente operativo no horizonte de 2010.
CONSIDERACIÓNS XERAIS

[234] PLAN ESTRATÉXICO DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 2010

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

A execución concreta dun programa de emprego provincial dependerá en gran medida das infraestruturas xa dispoñibles e das subvencións obtidas. Coas propostas referidas anteriormente,
considérase necesario comezar cun orzamento inicial de 3 a 6 millóns de euros de fondos propios, tendo en conta que coa existencia de numerosos programas de axuda do FSE, debería
obterse un incremento do dobre ou tripla de fondos netos dipoñibles.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE ECONÓMICA E EMPRESARIAL
Accións directas

A1.4. PLAN PROVINCIAL DE APOIO AO SECTOR FORESTAL
DESCRICIÓN

A articulación de diferentes medidas de apoio ao sector forestal, ben agrupadas con formato de
plan o promovidas con carácter experimental, céntranse nos siguientes eixes de actuación:
• Promover plans de ordenación do solo forestal, en colaboración coas comunidades de montes veciñais en man común ou propietarios privados.
• Apoio financeiro á investigación aplicada no sector, en especial todas aquelas liñas de investigación nos procesos de transformación da madeira. É necesario ademais establecer canles
de comunicación adecuados que estimulen a cooperación entre o sector público e o privado.
• Crear solo industrial orientado cara ao sector forestal, en especial ao sector da transformación
e con oferta de servizos complementarios. Unha das propuestas formuladas é a creación dun
parque industrial do sector da madeira. En dito parque deberían localizarse os centros de
servizos e investigación relacionados co sector.

IV. CURSOS DE ACCIÓN
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XUSTIFICACIÓN

O sector forestal ten unha importancia estratéxica como sector económico, pero especialmente
naqueles municipios de carácter máis rural. As boas condicións naturais para a produción forestal, a existencia dun clúster empresarial e o importante peso económico do sector en determinados municipios aconsellan a promoción dunha actuación sectorial desta natureza de forma directa por parte da Deputación.
Por outra parte, a tradición da Deputación en accións de investigación no sector primario, a
través dos centros de Lourizán, Mouriscade e Areeiro, constitúen un primeiro punto de referencia para elaborar este plan.
INTERRELACIÓNS

Comunidades de montes, asociacións forestais, centros de investigación, clúster da madeira,
concellos.
CONSIDERACIÓNS XERAIS

Ademais das accións de investigación que realiza a Deputación, a súa participación no proxecto
NAVI dentro da Iniciativa Interreg III, en colaboración coa Xunta de Galicia e comunidades de
montes, pode ser a primeira experiencia para avaliar con maior precisión as medidas a desenvolver. Por outra parte, a actuación da Deputación na promoción de solo industrial facilitaría a
creación do parque empresarial do sector da madeira.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

Esta actuación pode ser desenvolvida polos diferentes departamentos da Deputación que traballan
no sector e pode buscarse financiamento externo a través de programas da UE (Life, Interreg,
Leader+,...) para levar a cabo as actividades do Plan. Os fondos propios reservaríanse para a
promoción de solo industrial, estimando nunha primera fase unha dispoñibilidade de medio
millón de m2 para a localización de empresas do sector.
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Accións directas

A1.5. PROMOCIÓN DO SECTOR VITIVINÍCOLA
DESCRICIÓN

Esta iniciativa ten como obxecto promover os valores culturais e paisaxísticos vencellados ao
sector vitivinícola fomentando a imaxe de calidade dos produtos da denominación de orixe Rías
Baixas. Aínda que a relación de accións non pode ser especialmente detallada, apúntanse varias
accións como orientación desta iniciativa:
• Adaptación de espazos nas bodegas como zonas de exposición, cata, recepción ou atención
de vistitantes.
• Proxectos de mellora do patrimonio construído vencellado coas explotacións vitivinícolas, as
bodegas ou espazos de xestión ou venda, así como accións de mellora paisaxística do contorno.
• Adaptación ou construción de equipamentos de turismo rural directamente vinculados coas
explotacións agrarias ou as bodegas, nas que os hóspedes estean en contacto ou poidan participar das actividades relacionadas co cultivo da vide ou a vinificación.
XUSTIFICACIÓN

O sector vitivinícola, e en concreto a denominación de orixe Rías Baixas, constitúe un dos máis
nítidos sinais de identidade da provincia. Ademais da súa dimensión económica, neste sector
conflúen valores culturais, sociais e paisaxísticos. Os méritos para a conservación destes valores,
así como a súa repercusión na imaxe turística de Pontevedra, xustifican unha intervención da
Deputación en apoio deste sector e orientada cara a aqueles aspectos máis vinculados co patrimonio cultural e paisaxístico e a súa promoción no marco dun modelo de turismo de calidade.
INTERRELACIÓNS

Consello Regulador, propietarios de bodegas.
CONSIDERACIÓNS XERAIS

As accións aquí recollidas están contempladas no documento «Diagnóstico e Plan Director da
Denominación de Orixe Rías Baixas». En concreto, son medidas que se enmarcan basicamente
dentro de dous Programas do citado Plan Director, en concreto o Programa de busca e desenvolvemento de novos canles e o Programa de racionalización da dimensión e enfoque das pequenas
bodegas. Dentro do primeiro destos programas a actuación proposta relaciónase coa utilización
da «propia bodega como canal de venda, aproveitando o turismo». No relativo ao Programa de
de enfoque das pequenas bodegas, esta iniciativa da Deputación recolle «a posibilidade de unir
gastronomía, turismo rural e viño en proxectos de interese para o desenvolvemento turístico de
Galicia.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS
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A estimación do custo desta iniciativa dependerá da porcentaxe de financiamento, unha característica da convocatoria que debe valorarse en función do carácter extensivo ou intensivo do que
se queira dotar a esta actuación de apoio á demominación de orixe Rías Baixas. Pode comezarse
cunha convocatoria piloto de 100.000 euros.

PROGRAMA DE INICIATIVAS DE MOBILIDADE
Accións indirectas

A2.a. DESENVOLVEMENTO DA CONECTIVIDADE VIGO-PONTEVEDRA E INFRAESTRUTURAS PROVINCIAIS
DESCRICIÓN

Nesta actuación agrúpanse aquelas iniciativas que favorezan a mobilidade entre ambas cidades,
a través dos diferentes modos de transporte, considerándose unha das actuacións de maior
prioridade para o desenvolvemento da provincia. Independentemente dos modos de transporte,
o obxectivo é situar a distancia entre Vigo e Pontevedra nun tempo inferior a 20 minutos por
estrada e 10-15 minutos por ferrocarril.
As infraestruturas concretas que se propoñan non son tan importantes desde o punto de vista
estratéxico coma os tempos, frecuencias e capacidades. Por este motivo, esta iniciativa aposta
por primar a mobilidade ferroviaria, con frecuencias superiores aos 4 traxectos á hora, fronte á
mobilidade por estrada. Non obstante, e sempre desde un punto de vista estratéxico, a nova
autovía proposta entre Vigo e Pontevedra por estrada a través dunha nova saída para a cidade de
Vigo tamén se considera da máxima importancia, favorecendo ademais unha conexión máis
rápida de Pontevedra con Ourense e a Meseta.
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Outras infraestructuras de carácter estratéxico son:
• Eixe de alta capacidade a través do Baixo Miño.
• Eixe de alta capacidade do Morrazo.
• Eixe de alta capacidade do Salnés.
• Eixe de alta capacidade entre Vilagarcía e Pontevedra.
PAPEL DA DEPUTACIÓN

En xeral, a Deputación non pode intervir na construción de novas infrestruturas de alta capacidade polo seu elevado custo e o ámbito competencial rexional ou nacional. Non obstante, a
través do liderato provincial pódese exercer a función de organismo impulsor, facilitador e concertador, actuando ás veces como líder de opinión ou, noutros casos, como concertador de
diferentes intereses e criterios.
Ademais, en caso de diferentes alternativas, pode apoiar os estudos técnicos e facilitar a selección de alternativas desde a óptica do interese provincial.
Por outra parte, a Deputación si pode intervir nas conexións entre as vías de alta capacidade e as
conexións á rede secundaria, se ben a relevancia desta actuación aconsella abordala mediante
unha iniciativa específica.
CONSIDERACIÓNS E AXENTES IMPLICADOS

Aínda que en moitos casos son actuacións que están xa previstas ou en fase de estudo, a súa
indefinición e concreción en prazos e financiamento aconsellan realizar un seguimento estratéxico desta actuación.
Axentes implicados: Xunta de Galicia, Ministerio de Fomento, concellos de Vigo e de Pontevedra.
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A2.b. ALTA VELOCIDADE FERROVIARIA
DESCRICIÓN

A execución das infraestructuras de ferrocarril de alta velocidade é unha competencia do Goberno
Central e as propostas están incluídas no PEIT (Plan estratéxico de infraestruturas e transportes)
polo que é unha actuación que xa está iniciada e incluso nalgúns tramos en fase de execución.
Non obstante, e pola importancia estratéxica que esta infraestrutura representa para a provincia,
preténdese neste apartado identificar aqueles elementos que presentan unha maior importancia
estratéxica para favorecer o seu seguimento.
• É tanto ou máis importante a vertebración do corredor atlántico A Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo-Oporto coma a conexión coa Meseta. A creación do eixe atlántico supón favorecer
a mobilidade de máis de 6 millóns de persoas e achegar as áreas de maior crecemento económico.
• Cómpre axilizar a adecuación das estacións de pasaxeiros das principais cidades para o paso
do AVE, obras que neste momento sofren un importante retraso.
• Establecer mecanismos de cooperación co norte de Portugal co fin de acompasar as obras nos
dous países e que o corredor íntegro poida estar dispoñible no prazo máis curto posible. É
importante destacar que o PEIT non fai referencia ao valor estratéxico do corredor VigoOporto, polo que será necesario efectuar un seguimento do desenvolvemento deste corredor
e analizar as propostas concretas que se vaian definindo.
• Tan importante coma o AVE de pasaxeiros é a articulación dun sistema de transporte de
mercadorías por ferrocarril. Se ben aínda non existe unha proposta definitiva, é fundamental
termos en conta a articulación do sistema de mercadorías xa que é unha necesidade urxente e
de primeira magnitude para a competitividade empresarial.
• Realizar un seguimento permanente dos investimentos efectuadas, co fin de garantir o cumprimento dos prazos previstos.
PAPEL DA DEPUTACIÓN

Na actualidade e a través do PEIT e as propostas formuladas desde a Xunta de Galicia, estamos
nun momento crucial para o desenvolvemento das infraestruturas ferroviarias, desenvolvemento que marcará as posibilidades de crecemento para os próximos anos e que pode estrangular o
crecemento do eixe atlántico en caso de que as respostas non sexan adecuadas. Algunhas das
propostas do PEIT son aínda xenéricas e deben agora recollerse en proxectos concretos, con
precisión de prazos e financiamento.
Neste sentido a Deputación pode e debe estimular o debate e a reflexión da sociedade para que
as solucións propostas alcancen o maior consenso e verdadeiramente poidan aproveitarse plenamente as oportunidades que ofrece.
CONSIDERACIÓNS E AXENTES IMPLICADOS

Se ben en moitos casos son actuacións que están xa previstas ou en fase de estudo, a súa importancia estratéxica obriga a realizar un seguimento permanente desta actuación.
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Axentes implicados: Xunta de Galicia, Ministerio de Fomento.

PROGRAMA DE INICIATIVAS DE MOBILIDADE
Accións indirectas

A2.c. FERROCARRIL DE PROXIMIDADES
DESCRICIÓN

As necesidades de mobilidade que presenta a configuración metropolitana do eixe Vigo-Pontevedra e o colapso actual do sistema viario nas cidades obriga a buscar alternativas eficientes ao
transporte por estrada. Tal e como se puxo de manifesto na fase de diagnóstico, é necesario crear
unha rede de ferrocarril de proximidades na área metropolitana de Vigo-Pontevedra. Esta rede
sería similar ás xa existentes noutras áreas metropolitanas nacionais, das que Vigo é unha das
poucas que non dispón deste tipo de servizo.
Esta rede de transporte debe contemplar a creación dun metro subterráneo na cidade de Vigo,
que sexa o punto de partida para a creación dunha rede máis ampla e que contemple comunicacións no eixe Vigo-Pontevedra con intensidades superiores aos 4 traxectos por hora e tempos
inferiores a 15 minutos.
Non obstante, desde un punto de vista estratéxico, debe formularse xa esta configuración ampliada cara ao eixe Vilagarcía-Tui, polo crecemento demográfico e económico que se articula ao
redor deste espazo e as súas necesidades de mobilidade.
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Ademais desta rede de proximidades, non deben descoidarse os aspectos vinculados coa
intermodalidade entre a rede ferroviaria e os demais medios de transporte público, creando os
intercambiadores necesarios, facilitando a integración tarifaria e os sistemas de información.
PAPEL DA DEPUTACIÓN

Ao igual que en casos anteriores, a Deputación debe liderar a opinión pública e sensibilizar aos
organismos competentes para a realización do proxecto, e nos casos en que sexa posible, facilitar os estudos de viabilidade necesarios e analizar as diferentes solucións que se propoñan desde
un punto de vista técnico.
Por outra parte, e como sinalamos no apartado anterior, a Deputación pode crear as infraestruturas e sistemas necesarios para favorecer a intermodalidade con outros sistemas de transporte.
CONSIDERACIÓNS E ORGANISMOS IMPLICADOS

Nos documentos de diagnóstico do plan podemos encontrar as reflexións recollidas nas mesas
de traballo e polos equipos de expertos, que concretan e amplían a proposta formulada nesta
actuación. Ademais, a Xunta de Galicia xa está analizando nun primeiro nivel esta proposta.
Destacar ademais o amplo consenso dos representantes políticos e forzas sociais e económicas
na necesidade dun proxecto como este.
Nunha primeira aproximación, o custo de crear a rede de metro subterráneo na cidade de Vigo
puede estar próximo aos 180 millóns de euros. Non obstante, cómpre ter en conta que aínda se
pueden aproveitar os fondos europeos para o desenvolvemento destas infraestruturas, fondos
que poden desaparecer ou reducirse a medio prazo e que enfatizan aínda máis a importancia e a
urxencia dunha obra destas características.
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A2.d. TRANSPORTE DE RÍA DE ALTA CAPACIDADE
DESCRICIÓN

As actuacións recentes ao redor do transporte de ría, coa integración dos billetes de transporte de
ría e autobuses urbanos, e a proposta formulada polo alcalde do municipio de Cangas e apoiada
pola propia Deputación para analizar a viabilidade dun “ferry” ou transporte mixto na ría de
Vigo, poñen de manifesto as posibilidades que ofrece o transporte de ría para a mobilidade na
área metropolitana.
Aínda máis, as dificultades de crear alternativas viarias a curto prazo e o posible colapso das
infraestruturas viarias para a comunicación desta grande área metropolitana recalcan a importancia destas alternativas.
Novamente é fundamental reforzar aqueles aspectos vinculados coa intermodalidade, aumentando as conexións das estacións de transporte de ría cos principais destinos das cidades (sanidade,
educación,...), integración tarifaria e dos sistemas de información.
Seguindo as consideracións realizadas polas mesas de traballo e o grupo de expertos, proponse
ampliar os estudos de viabilidade que se poidan realizar sobre a base dos seguintes eixes de
actuación.
• Análise de viabilidade do transporte tipo ferry Vigo-Cangas.
• Análise de viabilidade de novas liñas de transporte de ría, cando menos en época estival.
Concretamente propóñense liñas de transporte sobre a ría de Pontevedra, con base no porto
de Marín, e no eixe Vilagarcía-Boiro.
• Análise de viabilidade do transporte de ría na conexión do centro de Vigo coas principais
praias da Ría, con uso en época estival.
PAPEL DA DEPUTACIÓN

A Deputación debe apoiar e financiar no seu caso a elaboración destes estudos de viabilidade e,
en función dos resultados, levar a cabo unha colaboración máis activa, por exemplo financiando
parte das infraestruturas necesarias.
Por outra parte, a existencia dun transporte de ría de maior dimensión tamén pode ser aproveitado
polo Padroado de Turismo Provincial na súa dimensión turística, reforzando ao mesmo tempo a
imaxe territorial vinculada co mar.
CONSIDERACIÓNS E AXENTES IMPLICADOS

Existe un alto consenso na sociedade para reforzar este servizo, que constitúe ademais unha
oportunidade de desenvolver sistemas de transporte máis respectuosos co medio ambiente, polo
que os esforzos deben de concentrarse na realización dos citados estudos de viabilidade.
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Axentes implicados: Xunta de Galicia, concellos da Ría, entidade xestora do trasporte de ría.

PROGRAMA DE INICIATIVAS DE MOBILIDADE
Accións indirectas

A2.e. PORTOS E AEROPORTO
DESCRICIÓN

O crecemento experimentado nos últimos anos polo aeroporto, tanto en mercadorías coma en
pasaxeiros, dá unha idea da importancia estratéxica desta infraestrutura. Non obstante o retraso
nas obras xa proxectadas e a necesidade de acelerar os investimentos para captar novo tráfico de
pasaxeiros, especialmente coas posibilidades que ofrecen as compañías de baixo custo, fan necesario un seguimento continuado. Considérase moi importante desde un punto de vista estratéxico potenciar o uso do aeroporto no transporte de mercadorías, en especial o transporte vinculado con sectores clave coma pesca e automoción.
Con respecto aos portos provinciais, e centrándonos nos portos do estado (Vigo e Marín) pola
súa importancia relativa, nas mesas de traballo realizadas púxose de manifesto a necesidade de
integrar ambos espazos portuarios nunha xestión común. Por outra parte, a próxima articulación
das autopistas do mar (Short Sea Shipping) dentro da Unión Europea constitúe unha oportunidade única, non só polas posibilidades de captación de tráfico marítimo, senón tamén polas
posibilidades de obter financiamento comunitario para executar as infraestruturas necesarias.
Estas canles de tráfico teñen a máxima importancia para o desenvolvemento económico da provincia, xa que conectarían o porto de Vigo con algúns dos principais portos de tráfico de mercdorías
da UE, en especial Amberes e Rotterdam. Existen xa diversos estudos que avalan a posición de
Vigo nesta materia.

IV. CURSOS DE ACCIÓN
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Para favorecer o crecemento das infraestruturas portuarias, a creación de solo industrial vinculado a estes espazos e o desenvolvemento das conectividades porto-parques empresariais. Dentro
deste apartado destaca a próxima construción da plataforma loxística de Salvaterra-As Neves
(PLISAN), tamén coñecida como «porto seco». As dificultades e retrasos na súa posta en marcha son motivo de preocupación, xa que este equipamento se configura a curto prazo como a
principal posibilidade de desbloquear o crecemento do porto de Vigo e estimular o desenvolvemento empresarial.
PAPEL DA DEPUTACIÓN

Debido á importancia e ao carácter innovador dalgunhas das propostas presentadas nesta actuación, en especial as autopistas do mar, e o interese da UE en potenciar este tipo de transporte, a
Deputación pode axudar a captar financiamento comunitario para programas que estimulen e
favorezan a articulación do tráfico portuario e aeroportuario. Como exemplo cabe sinalar programas como Marco Polo ou Interreg III nos seus eixes B e C.
CONSIDERACIÓNS E AXENTES IMPLICADOS

No caso do aeroporto de Vigo, diversas opinións representativas dos axentes económicos e
sociais da provincia falan xa da obsolescencia do vixente plan director e propoñen a elaboración
dun novo plan director.
A creación de solo industrial ben comunicado cos espazos portuarios é ademais o único camiño
factible para a reordenación do espazo portuario e a súa integración na estrutura urbana das
cidades sen que se resinta a competitividade deste motor de desenvolvemento económico.
Axentes implicados: Xunta de Galicia, AENA, autoridades portuarias.
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A2

PROGRAMA DE INICIATIVAS DE MOBILIDADE
Accións directas

A2.1. PLAN PROVINCIAL DE APOIO Á INTERMODALIDADE
DESCRICIÓN

Nesta iniciativa proponse a execución das seguintes actuacións:
• Creación dos medios e a infraestrutura necesaria para potenciar a intermodalidade: construción de estacións de intercambio, integración informativa dos diferentes modos de transporte
a escala provincial cun uso intensivo das TICs, participar na integración tarifaria dos distintos
modos de transporte, en especial na área metropolitana de Vigo.
• Construción de equipamentos públicos sobre a rede viaria provincial: marquesiñas que poden ser normalizadas coa imaxe da Deputación, así como información intermodal nas paradas.
• Desenvolver experiencias piloto en mobilidade: taxis compartidos e/ou bonos/taxi, así como
coches compartidos, impulso do carril-bici en áreas urbanas e creación de microplataformas
loxísticas para facilitar a distribución no interior das cidades. Novamente é necesario un uso
intensivo das TICs.
XUSTIFICACIÓN

Nas mesas de traballo e grupos de expertos que se realizaron no marco do Plan Estratéxico
constatouse a opinión unánime de que nin a creación de novas infraestruturas de comunicación
nin a posta en marcha do tren de alta velocidade serán as panaceas para resolver as carencias de
mobilidade na provincia nin os problemas de saturación dos principais núcleos urbanos. Isto
non quere dicir que non sexan importantes estas actuacións, pero a opinión dos expertos tradúcese
nunha aposta pola intermodalidade dos diferentes medios de transporte, tanto no caso de
pasaxeiros coma de mercadorías.
Por outra parte, a complexidade e variedade de factores que afectan á mobilidade nun territorio
fan necesaria a procura de novas solucións como as recollidas anteriormente, nas que a Deputación pode xogar un papel activo coa posta en marcha de experiencias piloto.
INTERRELACIÓNS

Xunta de Galicia, concellos da provincia, operadores de transporte.
CONSIDERACIÓNS XERAIS

É importante facer referencia, polo seu impacto na intermodalidade, aos sitemas de transporte
de pasaxeiros por estrada. Este tipo de transporte, tanto nos traxectos periurbanos coma nos de
máis longo percorrido debe ser potenciado fundamentalmente mediante a adopción de medidas
que os fagan fiables aos seus usuarios, sendo puntualidade e coordinación estricta as principais
áreas sobre as que se debe actuar. A dificultade que destaca en primeiro lugar é a dispersión da
poboación e a necesidade de actuar diferenciadamente na costa e no interior dada a disparidade
nas densidades. Mentres que na costa se deberán intensificar as frecuencias, no interior debe
primar a puntualidade. En ambos será de grande importancia a aplicación das novas tecnoloxías
e procedementos innovadores.

A cuantificación detallada da posta en marcha das accións propostas necesitaría unha maior
concreción. Non obstante, a diferenza dos investimentos necesarias para financiar as grandes
infraestruturas, algunhas das accións propostas non requiren un orzamento moi elevado, especialmente se se fai uso intensivo das tecnoloxías da información, e existen diferentes programas
na UE que poden permitir o financiamento das experiencias piloto. Proponse destinar un
orzamento de tres millóns de euros anuais para a posta en marcha de proxectos de intermodalidade.
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CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

PROGRAMA DE INICIATIVAS DE MOBILIDADE
Accións directas

A2.2. CONECTIVIDADE DO SOLO INDUSTRIAL E RESIDENCIAL
DESCRICIÓN

Na actualidade a contribución da Deputación á construción de novas infraestruturas de comunicación de vertebración provincial pasou a ter unha importancia residual e a maior parte das
actuacións realizadas diríxense ao mantemento de viais xa existentes e a súa ampliación ou
mellora.
Nesta iniciativa preténdese reorientar a actuación da Deputación nesta materia desde un punto
de vista estratéxico, concentrando as accións nesta materia naquelas iniciativas que poidan ter
un maior valor engadido:
• Conexión das vías de alta capacidade coa rede secundaria.
• Conexión dos parques empresariais coas vías de alta capacidade e novas áreas residenciais.
• Conexión das áreas residenciais de maior crecemento coas vías de alta capacidade.
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Tratarase polo tanto de identificar aquelas actuacións onde a creación de valor engadido é máis
alta, ou dito doutro modo, buscar a especialización e as oportunidades de intervención en investimentos de baixa-media intensidade e que teñan un maior impacto social e económico. Esta
orientación esixe unha planificación detallada e a dispoñibilidade de sistemas de información
que permitan establecer proxeccións temporais, por exemplo mediante a utilización de sistemas
de información xeográfica.
XUSTIFICACIÓN

A creación de novas zonas de actividade industrial vai demandar novas comunicacións, nas que
se ben os viais de alta capacidade son competencia doutras administracións, as conexións destes
coas vías provinciais e municipais constitúen unha necesidade e unha oportunidade de actuación para a Deputación.
Ademais, a creación de pequenas áreas industriais en municipios do interior, en combinación
coas novas áreas residenciais, constitúe un elemento de grande importancia para fixar poboación no espazo rural. Un dos aspectos clave será a articulación de viais que faciliten o acceso a
estas novas áreas industriais e a súa conectividade coas áreas residenciais. A articulación dunha
rede de conexión viaria aos núcleos industriais pode ser polo tanto unha área estratéxica de
intervención na articulación do espazo provincial, á que se debe engadir a creación de conexións
entre as vías de alta capacidade e as estradas provinciais e municipais, en especial en áreas de
forte crecemento.
INTERRELACIÓNS

Xunta de Galicia, concellos da provincia.
CONSIDERACIÓNS XERAIS

A articulación de actuacións nesta materia esixe unha alta coordinación entre administracións,
principalmente coa Xunta de Galicia e os concellos. Con respecto a estes últimos, esta colaboración debe comezar nos procesos de elaboración dos plans xerais de ordenación municipal.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

Non se trata de crear unha nova líña de actuación, senón de reorientar as actuacións que xa
realiza a Deputación desde o departamento de vías e obras cara a aquelas accións que contribúen
en maior medida á vertebración da provincia e crean un maior valor engadido na xestión pública.
En todo caso, para maximizar os resultados debe buscarse a colaboración doutras administracións investidoras, especialmente a Administración Autonómica.
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PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E AS TIC
Accións indirectas

A3.a. PLAN PROVINCIAL DE DESENVOLVEMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E O COÑECEMENTO
DESCRICIÓN

O desenvolvemento da Sociedade da Información (SI) é un obxectivo prioritario e constitúe un
eixe transversal ás diferentes accións do Plan Estratéxico. Pola súa importancia para o desenvolvemento, parece razoable crear un plan específico que permita agrupar e coordinar as diferentes
iniciativas que se están producindo e estableza as liñas de traballo a futuro. Sen dúbida, este plan
deberá formularse como un desesenvolvemento do Plan galego, procurando a coordinación
pero adoptando estratexias propias para a provincia de Pontevedra.
En sintonía coas conclusións das mesas de traballo realizadas propóñense as seguintes liñas
fundamentais de actuación:
• Potenciar o desenvolvemento das infraestruturas de banda ancha, en especial nas áreas rurais.
• Sensibilizar e facilitar o acceso a toda a sociedade facendo un especial fincapé na formación.
• Fomentar o desenvolvemento e uso de contidos polas empresas, os cidadáns e a administración.
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• Atraer novas inversións no sector, en especial centros de desenvolvemento de software.
• Potenciar a innovación no propio sector das TICs e desenvolvementos para sectores estratéxicos, por exemplo os vinculados co sector da automoción.
• Apoiar a construción de centros tecnolóxicos relacionados.
En gran medida, as administracións públicas deben ser exemplos e líderes no impulso das diferentes actuacións, ben a través dun uso máis intensivo ou como organismo facilitador das iniciativas que se produzan.
PAPEL DA DEPUTACIÓN

Ademais de promover a elaboración do plan, a Deputación pode actuar nunha dobre dirección,
promovendo accións directamente, tal e como se comentará a continuación, ou captando financiamento externo, en especial da UE, para a posta en marcha de proxectos relacionados.
Na actualidade a Deputación xa está realizando esta última función a través de proxectos coma
Internet Rural para a creación de telecentros ou a participación en proxectos innovadores do
programa PISTA (Pista-administracións e Geopista).
CONSIDERACIÓNS E AXENTES IMPLICADOS

Xa están en marcha diversas actuacións que poden posicionar a provincia de Pontevedra nunha
situación de liderato no noroeste peninsular. Entre outras, cabe citar pola súa importancia o
clúster das telecomunicacións que está promovendo a Xunta de Galicia e o clúster Ineo e o
Instituto da Sociedade da Información por parte do Consorcio da Zona Franca.
Axentes implicados: Xunta, concellos, Consorcio Zona Franca, operadores de telecomunicacións, empresas do sector das TICs.
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A3

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN
Accións directas

A3.1. PLAN DE DESENVOLVEMENTO DAS TIC’S E DA INFORMATIZACIÓN MUNICIPAL
DESCRICIÓN

Desenvolvemento dun programa de actuacións a executar directamente pola Deputación:
• Facilitar o despregue de banda ancha, en colaboración con operadores e concellos,
desenvolvendo as infraestruturas e creando unha completa rede provincial de telecentros.
• Impulsar programas mixtos de sensibilización, formación e apoio ao desenvolvemento de
contidos locais. Poden ter como base a rede de telecentros provincial que se está constituíndo
ao amparo do programa Internet Rural. Un exemplo sinxelo podería ser a creación dun concurso-premio entre os telecentros para o desenvolvemento de contidos ou actividades.
• Proxectos de colaboración cos concellos nas áreas de formación interna, informatización
municipal e, sobre todo, tramitación electrónica, con especial atención aos servizos de atención ao cidadán. Apoiar a presenza municipal na rede a través do desenvolvemento de webs
municipais e contidos de información.
• Creación dunha “rede” de concellos para impulsar o uso das TICs. A Deputación debe ter un
papel protagonista nesta iniciativa mellorando a facilidade para a tramitación de subvencións
a través da súa web.
XUSTIFICACIÓN

En Galicia, e tamén en Pontevedra, seguimos nunha posición retrasada con respecto aos indicadores globais da sociedade da información e segue sendo preocupante o descenso en utilización
en fogares e a baixa accesibilidade á banda ancha, se ben este efecto é consecuencia tamén da
dispersión poboacional xa que os indicadores nas cidades son iguais á media nacional.
Por outra parte, cómpre ter en conta que as TICs son o soporte para o desenvolvemento dos
procesos administrativos e os concellos de tamaño medio e pequeno non poden contar con
estruturas técnicas de soporte, polo que a solución pasa por unha xestión supramunicipal.
INTERRELACIÓNS

Xunta de Galicia, concellos da provincia
CONSIDERACIÓNS XERAIS

Seguindo o modelo doutros territorios, o desenvolvemento dos servizos de información nos
municipios, especialmente nos máis pequenos, pode estar coordinado desde a institución provincial. Proponse crear unha estrutura propia, que incluso pode ter unha fórmula empresarial
para a súa xestión, que daría soporte hardware e software á propia Deputación e aos concellos
da provincia. Dentro do modelo proposto deberíase analizar a posibilidade de crear equipos
técnicos de carácter supramunicipal, en cuxo custo de mantemento poidan participar os concellos.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

Con respecto á creación dunha entidade para xestionar a informática municipal, é necesario
realizar un estudo de viabilidade pormenorizado, se ben as actuacións recollidas neste programa
se poden iniciar coa estrutura actual e un orzamento estimado de entre 3 e 6 millóns de euros
anuais.
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A nova programación dos fondos europeos 2007-2013 apuntan á necesidade de investir máis en
proxectos relacionados coa SI e menos en infraestruturas xerais. Neste sentido, a Deputación
ten unha grande oportunidade de captar financiamento externo.

PROGRAMA DE ACCIÓN EXTERIOR
Accións indirectas

A4.a. POLÍTICA EXTERIOR PROVINCIAL
DESCRICIÓN

Como consecuencia do modelo de desenvolvemento provincial proposto, cómpre establecer
unha política exterior provincial. Esta política exterior mirará preferentemente cara a dúas frontes:
• Unión Europea
• América Latina
Con respecto á UE tratarase de reforzar a captación de fondos procedentes da UE e a difusión
das políticas e directrices comunitarias entre as administracións locais e o tecido empresarial. É
polo tanto unha acción nunha dobre dirección e que esixe a cooperación entre o sector público
e privado para maximizar os seus beneficios.
No caso de América Latina, e partindo das relacións xa existentes, trátase de reforzar as accións
de cooperación e comercio exterior. Non obstante, parece conveniente dar un salto cualitativo e
que a provincia de Pontevedra, a través da cooperación de distintos axentes (Universidade, empresas, sector público) promova verdadeiros proxectos de cooperación ao desenvolvemento, en
colaboración cos axentes locais dos países destinatarios da intervención.
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Estes proxectos de cooperación ao desenvolvemento poden completarse con proxectos no ámbito da difusión cultural (ex.: festival de cine iberoamericano).
PAPEL DA DEPUTACIÓN

A execución de accións e programas relacionados coa UE pasará pola creación dunha oficina de
xestión de programas da UE, que se comentará nunha ficha posterior.
No caso de América latina, a Deputación pode colaborar na captación de fondos, a través do
Goberno central ou a propia UE, e na execución directa dos proxectos de cooperación, en especial en programas de emprego e loita contra a pobreza.
CONSIDERACIÓNS E AXENTES IMPLICADOS

Para o desenvolvemento das accións relativas á UE, a Deputación pode apoiarse en organismos
como a Fundación Galicia-Europa, co fin de facilitar a presencia regular en Bruselas dos técnicos
locais e responsables políticos.
No caso da cooperación con América Latina xa existen numerosos lazos sociais e culturais a
través da emigración que favorecen o coñecemento da realidade deses países. Non obstante, é
necesario que os programas de actuación se traduzan en xeración de valor e desenvolvemento
nos propios países e na sociedade latinoamericana. Neste sentido, as accións vinculadas coa
formación cobran unha grande importancia. A cooperación coa Xunta de Galicia a través da
Consellería de Emigración, a propia Universidade ou sectores económicos que teñen importantes relacións con eses países, coma o sector pesqueiro, configúrase a priori como un aspecto
clave.
Axentes implicados: Xunta de Galicia, Universidade, Fundación Galicia Emigración, asociacións
empresariais, obras sociais de entidades financeiras.
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A4

PROGRAMA DE ACCIÓN EXTERIOR
Accións indirectas

A4.a. INTERVENCIÓN NAS FUTURAS ASOCIACIÓNS EUROPEAS DE COOPERACIÓN TRANSFRONTEIRIZA
DESCRICIÓN

Dentro das políticas de acción exterior, cobran unha especial importancia aquelas que se dirixan
a estimular e desenvolver o potencial da eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, por ser o noso
mercado exterior máis próximo e polas importantes relacións sociais e económicas xa existentes.
Actualmente en fase de proposta pola Comisión, a proposta de regulamento 14/07/2004 establece a creación de asociacións europeas de cooperación transfronteiriza (AECT), co obxectivo de
superar as dificultades existentes na xestión de programas europeos de carácter transfronteirizo
e impulsar o seu desenvolvemento.
As AECT defínense como “agrupacións cooperativas dotadas de personalidade xurídica”. As
súas características principais son:
• A AECT poderá estar integrada por Estados membros e entes rexionais e locais ou por outros
organismos públicos locais.
• Os membros da AECT deberán definir as tarefas e competencias encomendadas á Agrupación nun convenio de cooperación transfronteriza europea. Os membros poderán decidir crear
a AECT como unha entidade xurídica autónoma ou encomendarlle as súas tarefas a un deles.
• A AECT deberá poder actuar para aplicar programas de cooperación transfronteriza cofinanciados pola Comunidade, en particular con cargo aos Fondos Estruturais ou levar a cabo
actividades de cooperación transfronteiriza por iniciativa exclusiva dos estados membros e
das súas rexións e entes locais, sen intervención financeira da Comunidade.
A eurorrexión Galicia-Norte de Portugal non debe estar allea ás posibilidades que ofrece este
instrumento e aproveitar ao máximo as oportunidades que ofrece, non só nas posibilidades
financeiras senón nas posibilidades que ofrece un instrumento específico de cooperación.
PAPEL DA DEPUTACIÓN

Aínda é prematuro establecer unha estratexia concreta para a Deputación Provincial, pero a
participación do organismo provincial nesta agrupación é unha necesidade xa que é a institución
que representa os intereses da provincia.
O novo obxectivo 3 de cooperación transnacional, dentro da programación comunitaria 20072013, reforzará as posibilidades de captación de financiamento comunitario na provincia de Pontevedra, o que constitúe unha oportunidade de primeira magnitude que a Deputación debe aproveitar.
Dentro das actuacións complementarias a desenvolver, a Deputación debe potenciar a creación
de foros de cooperación co norte de Portugal, apoiándose tamén en actuacións que xa realizan
as asociacións empresariais coma CEP e crear un sistema de información completo sobre a zona
transfronteiriza, que pode ter como instrumento os servizos de información provincial comentados anteriormente.

Malia que aínda non están definidos os mecanismos de intervención no caso de Galicia e o Norte
de Portugal, parece lóxico pensar que a construción dunha AECT neste espazo transfronteirizo
partirá da base da experiencia da Comunidade de Traballo Galicia - Norte de Portugal.
Axentes implicados: Xunta de Galicia, Fundación Galicia Europa, Comunidade de Traballo
Galicia-Norte de Portugal, concellos, asociacións empresariais.
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CONSIDERACIÓNS E ORGANISMOS IMPLICADOS

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EURORREXIONAL
Accións directas

A4.1. CREACIÓN DUNHA OFICINA DE PROGRAMAS DA UE
DESCRICIÓN

Este departamento de programas da UE debería contar con técnicos especialistas na materia, con
dominio de varios idiomas e experiencia na xestión de proxectos europeos.
A súa estrutura non debe ser demasiado ampla, pero si dispor dun núcleo ou estrutura base
estable de 4 ou 5 persoas, e que non só dependa dos programas que se vaian xestionando. As
estruturas creadas ao amparo dos programas reforzarán as súas capacidades de xestión. A creación desta oficina ou departamento en ningún caso debe impedir que os diferentes departamentos sectoriais da Deputación participen na súa xestión, incluso que a xestión poida estar delegada neles, pero isto obrigaría a centralizar os procesos transversais dos programas: presentación
de candidaturas, xestión económica e xustificación técnica.
A medio e curto prazo a Deputación debería ofrecer un servizo de información comunitaria
seguindo o modelo doutras deputacións. A edición dun boletín de información propio, con soporte papel e web, pode ser unha oportunidade para facilitar esta tarea. Este boletín seleccionaría
e facilitaría a comprensión dos programas e diferente normativa comunitaria, segmentando a
información cara aos diferentes axentes receptores.
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XUSTIFICACIÓN

Esta institución viu incrementada nos últimos dous anos a captación e xestión de proxectos da
UE, supoñendo un volume considerable que aconsella a creación dun departamento ou organismo propio que centralice a xestión de proxectos. Ademais, os programas que desenvolve actualmente céntranse fundamentalmente nas iniciativas comunitarias, pero existe unha gran diversidade de programas que dependen directamente da Comisión e que poden financiar un importante número de actuacións, en especial aquelas de carácter máis innovador.
INTERRELACIÓNS

O principio de capacitación obriga a que os proxectos e programas financiados pola UE necesiten cada vez máis partenariados amplos e representativos do tecido social e económico da provincia ou do problema sobre o que se pretende actuar. Neste sentido pode ser útil crear
partenariados ou mecanismos de cooperación estables coa Universidade, coas asociacións
empresariais da provincia, os grupos de acción local de Ledaer+ e os axentes sociais. A creación
de canles de comunicación estables facilitará a concentración dos fondos nos proxectos de máis
relevancia e, sen dúbida, a capacidade de resposta ás convocatorias dos diferentes programas.
Ademais, na medida que se promovan proxectos, a Deputación poderá construír un partenariado
transnacional máis ou menos estable.
Axentes implicados: Fundación Galicia-Europa, concellos, asociacións empresariais, asociacións
de carácter social, entidades financeiras.
CONSIDERACIÓNS XERAIS

Como proposta de partida podería analizarse en profundidade a organización do Inorde, na
Deputación de Ourense, ou da Deputación da Coruña nesta materia, aínda que existen numerosos exemplos noutras deputacións a nivel nacional, normalmente vinculados aos organismos de
desenvolvemento e promoción económica dos entes provinciais.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

A creación dun departamento específico pode realizarse xa cunha reorganización das persoas
que xa están traballando, aínda que debería existir un orzamento propio de aproximadamente
un millón de euros para crear a estrutura de base e dotar o departamento de operatividade.
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10.1. Planos de acción: A. «Competitividade provincial»

PROGRAMA DE DIRECCIÓN ESTRATÉXICA
Accións directas

A5.1. CREACIÓN DUNHA OFICINA DE DIRECCIÓN ESTRATÉXICA
DESCRICIÓN

Creación dunha oficina ou departamento de seguimento do Plan Estratéxico, coas seguintes
funcións:
• Seguimento do Plan estratéxico a través da análise de indicadores xerais, utilizados na fase de
diagnóstico, e indicadores de seguimento específico.
• Realización das funcións de observación económica e social da provincia, comentadas anteriormente.
• Seguimento e análise dos investimentos da Deputación e outras administracións públicas, a
nivel municipal e comarcal.
• Planificación dos investimentos e actuacións da Deputación, en especial as relativas á planificación de viais e solo industrial, así como infraestruturas xerais. Empregaranse técnicas de
análise prospectiva.
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XUSTIFICACIÓN

Na fase de diagnóstico púxose de manifesto a descoordinación entre os diferentes procesos de
planificación estratéxica que existen na provincia, dentro do propio sector público principalmente pero tamén entre o sector público e o privado.
Por outra parte, todo plan estratéxico debe establecer un modelo de seguimento co obxecto de
analizar o seu grao de cumprimento e establecer medidas correctoras.
Este departamento debería situarse organicamente en relación coa área de Presidencia, xa que a
súa información, unha vez elaborada, estaría orientada a facilitar os procesos de toma de decisións.
INTERRELACIÓNS

Na actualidade xa existen outros plans estratéxicos na provincia, ben en forma de plan estratéxico de cidades e áreas de influencia (Vigo e Pontevedra), ben nos plans das comarcas ou dos
grupos de acción local Leader, ou ben a través dos diferentes plans urbanísticos existentes.
Esta oficina, a través de procesos formativos e de sensibilización, debe axudar a implantar a
cultura de dirección estratéxica na xestión pública, facilitando o soporte técnico necesario e
establecendo canais de comunicación adecuados para estimular a coordinación. Esta coordinación debe estenderse aos procesos de planificación urbanísticos, establecendo directrices de
ordenación territorial a escala provincial baseadas nas autonómicas. Tamén debe extenderse aos
plans estratéxicos sectoriais ou empresariais.
CONSIDERACIÓNS XERAIS

Aínda que nos municipios da provincia non existan procesos de planificación estratéxica estritos,
estes poden desenvolverse a través dos procesos de planificación urbanística. A Deputación
promoverá a creación de procesos de planificación estratéxica no marco dos plans urbanísticos,
podendo ofrecer axuda económica para a súa redacción ou para á coordinación dos plans entre
municipios limítrofes.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

Os investimentos necesarios para o funcionamento desta oficina dependerían do investimento
no GIS e bases de datos informáticas para a xestión da información. Estímase un persoal de 3 ou
4 persoas para desenvolver as accións descritas, aínda que deberían establecerse mecanismos de
colaboración con outros axentes.
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10.2.
Planos de acción: B. «Cooperación local»
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10. Medidas estruturantes
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PLANO DE ACCIÓN B: Cooperación local
PROGRAMAS ESTRATÉXICOS

B1

Programa
de mellora
da cooperación local

B2

Programa
de apoio ao planeamento
municipal

DIRECTAS:

DIRECTAS:

B1.1. Desenvolvemento da
xestión supramunicipal
B1.2. Mellora da atención
municipal á cidadanía
B1.3. Fomento do
desenvolvemento
sostible e do
cumprimento da
normativa ambiental
B1. 4. Plan de formación

B2.1. Directrices territoriais
B2.2. Sistema de
Información sobre
Planeamento
B2.3. Creación dun equipo
comarcal de
asesoramento
B2.4. Fomento da
planificación
urbanística
B2.5 Articulación
metropolitana

B3

B4

Programa
de saneamento
e depuración

Programa
de residuos e limpeza
de praias
DIRECTAS:

DIRECTAS:
B3.1. Plan provincial de
xestión de augas
B3.2. Plan de integración de
ribeiras fluviais
B3.3. Proxecto de creación de
sociedade de augas

Sistema de Información Xeográfica
Axencia de Medio Ambiente e Territorio

DIRECTAS:
B5.1. Plan de eficiencia
enerxética na
ilumunación
pública e
equipamentos
municipais

INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS

INSTRUMENTOS XERAIS
1.
2.

B4.1. Plan povincial de
xestión de residuos
B4.2. Plan de limpeza de
praias e marxes de
ríos

B5

Programa
de mellora da eficiencia
enerxética

1.
2.
3.

Empresa Pública de Augas de Pontevedra
Centros Comarcais de Asesoramento Urbanístico
Unidade Central de Convocatorias de Cooperación

Cadro 10.2.
Síntese do Plano de acción
B: «Cooperación local»
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PLANO DE ACCIÓN B: «Cooperación local»

PROPÓSITO XERAL

Reinventar as formas de cooperación cos concellos para mellorar a prestación de servizos públicos.
MARCO ESTRATÉXICO

Potenciar unha das liñas clave da institución provincial: a cooperación cos municipios. Esta líña
verase reforzada nos próximos anos polas reformas do marco legal que están previstas, tanto a
nivel autonómico coma estatal.
Neste plano de acción agrúpanse os programas estratéxicos que teñen relación directa coa xestión local e en consecuencia as relacións con outras administraciones. Ademais, contémplanse
os aspectos relacionados cunha política provincial en relación co exterior de Pontevedra, a nivel
de eurorrexión, nacional e europeo.
Tal e como se puxo de manifesto nas enquisas realizadas aos cargos electos, situamos tamén
neste plano os aspectos relacionados coa xestión medioambiental.

IV. CURSOS DE ACCIÓN
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4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

10. Medidas estruturantes

VISIÓN 2010

• Os municipios, en colaboración coa Deputación, dispoñen dunha maior autonomía financeira
e, especialmente, dispoñen dos equipos e recursos técnicos que impulsan unha xestión local
de calidade.
• Os concellos cabeceiras de comarca e as principais cidades contan con plans de calidade
internos na súa xestión e os servizos de atención ao cidadán están implantados en todos os
concellos de máis de 20.000 habitantes
• A área metropolitana de Vigo está a cumprir os obxectivos establecidos na súa creación e
existen cando menos dous servizos prestados directamente por esta entidade aos cidadáns
(transporte e xestión do ciclo integral do auga). Ademais, as mancomunidades e os consorcios reforzan a súa operatividade e polo menos existe un servizo por comarca prestado de
forma supramunicipal entre os concellos e a Deputación.
• A planificación estratéxica é incorporada aos procesos de xestión municipal a través dos plans
de ordenación urbana, e todos os concellos da provincia dispoñen de planeamento actualizado. Ademais, o medioambiente e o desenvolvemento sostible están integrados no mainstreaming das políticas locais, de forma transversal.
• Pontevedra ten proxección no exterior como provincia. A cooperación co norte de Portugal é
unha práctica habitual na xestión de proxectos públicos na provincia, de forma que Pontevedra convírtese definitivamente na provincia líder da eurorrexión.
• Existe unha rede de espazos de interese provincial/local, con normativas propias e adaptadas
e mais proxectos de uso sostible para cada un dos espazos da rede.

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

• Unha área metropolitana de Vigo con autonomía e servizos
• Unha aposta pola calidade na xestión de servizos municipais
• O medioambiente xestionado con visión supramunicipal e con políticas de desenvolvemento
sostible
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10.2. Planos de acción: B. «Cooperación local»

B

PLANO DE ACCIÓN «Cooperación local» (continuación)

PROGRAMAS

• B1. Programa de mellora da cooperación local
• B2. Programa de apoio ao planeamento municipal
• B3. Programa de saneamento e depuración
• B4. Programa de residuos e limpeza de praias
• B5. Programa de mellora da eficiencia enerxética

INSTRUMENTOS XERAIS

• Sistema de Información Xeográfica (SIX)
• Axencia de Medio Ambiente e Territorio

INATRUMENTOS ESPECÍFICOS

A tradición da Deputación en materia de cooperación fai que non sexa necesario orientar a organización cara a essa actividade, que posúe unha maquinaria administrativa xa afeita a este labor.
Non obstante, os estudos dos expertos, a análise de indicadores e o resultado das enquisas
aconsellan reforzar tres aspectos estratéxicos: a política de cooperación en materia de augas, o
apoio ao planeamento urbanístico e a introducción de novos criterios no sistema de convocatorias de axudas. O reforzamento destes aspectos leva a propor tres instrumentos específicos:
• Empresa Provincial de Augas. Este instrumento específico suporía un salto cualitativo nos
servizos de cooperación municipal vencellados coa xestión do ciclo da auga. As necesidades
de saneamento e o horizonte de novas demandas de abastecemento aconsellan abordar a
prestación de servizos aos municipios desde unha pespectiva integrada que inclúa estudos de
previsións, analíses de calidade e seguimento de infraestruturas, redacción de proxectos, construción e explotación de infraestruturas e instalacións de potabilización ou depuración.
Orientaríase a aquelas zonas onde non existen servizos integrais ou modalidades de xestión
supramunicipal. Esta empresa tería carácter mixto e estaría participada maioritariamente pola
Deputación.
• Centros Comarcais de Asesoramento Urbanístico. Grupos técnicos de apoio á xestión urbanística municipal, tanto desde a perspectiva xurídica coma da específica de planeamento. O
ámbito comarcal dos equipos facilitaría a integración dos planeamentos municipais.

REFERENCIAS

• Egevasa, Empresa General Valenciana del Agua
(http://www.egevasa.es)
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• Unidade Central de Convocatorias de Cooperación. Esta unidade administrativa tería como
obxectivo a xestión e información en materia de cooperación local, promovendo unha planificación plurianual (en principio de dous anos), desenvolvendo un cadro de mando de indicadores, ofrecendo información e apoio aos concellos e entidades locais para mellorar a autonomía local e a calidade técnica dos proxectos de colaboración. Tamén esta perspectiva global
permitiría utilizar criterios comarcais na distribución das axudas de xeito que se promova o
equilibrio e cohesión territorial.

PROGRAMA DE MELLORA DA COOPERACIÓN LOCAL
Accións directas

B1.1. DESENVOLVEMENTO DA XESTIÓN SUPRAMUNICIPAL: CONSORCIOS E MANCOMUNIDADES
DESCRICIÓN

A prestación de servizos municipais en condicións de eficacia e eficiencia require unha perspectiva supramunicipal, e especialmente no marco de entidades locais emerxentes como comarcas
ou áreas metropolitanas. Esta acción debe contemplar as seguintes orientacións:
• Participación nos servizos da Área Metropolitana de Vigo (en especial o servizo/consorcio de
transporte). Esta participación non debe limitarse só a nivel económico, senón aproveitar esta
presenza para reforzar outros planos, en especial os de mobilidade.
• Creación de consorcios de carácter supramunicipal de xestión do ciclo integral da agua e
recollida de residuos. Buscaríase un consorcio en caso de que participen as empresas de xestión municipal. Analizaríanse os custos-beneficios en caso de rescate de concesións, e en caso
negativo, a fórmula sería unha xestión a través da mancomunidade existente, con licitación e
xestión para todos os municipios.
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4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

10. Medidas estruturantes

• Outros consorcios, en especial sobre competencias municipais, coma o servizo de bombeiros.
Neste caso, a experiencia da iniciativa COFROEM en Interreg III-A pode servir como proba
deste tipo de políticas.
XUSTIFICACIÓN

A mellor coordinación entre administracións e os servizos supramunicipais foron referencias
constantes nas mesas de participación do Plan Estratéxico.
INTERRELACIÓNS

Área Metropolitana de Vigo, Xunta de Galicia, empresas concesionarias.
CONSIDERACIÓNS XERAIS

• Necesidade de orientación por servizos, non por competencias.
• Imposible crealos sen un impulso externo, xa que a Administración local non é autónoma.
• Garantir a pervivencia a través do impulso técnico e económico.
• Racionalización, eficacia e eficiencia
• É necesaria a concertación pública e privada (por exemplo no transporte)
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

Área Metropolitana de Vigo, Xunta de Galicia, empresas concesionarias.
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10.2. Planos de acción: B. «Cooperación local»

B1

B1. PROGRAMA DE MELLORA DA COOPERACIÓN LOCAL
Accións directas

B1.2. MELLORA DA ATENCIÓN MUNICIPAL Á CIDADANÍA
DESCRICIÓN

A mellora da atención á cidadanía na súa interrelación coa administración é un obxectivo de
todas as administracións públicas, pero no que a Administración local pola súa proximidade ao
cidadán debe de incidir especialmente. O avance nos recursos técnicos, a través dos sistemas de
información, permiten dispor dun amplo catálogo de recursos que pode aproveitar a Administración local. Accións propostas:
• Potenciar a xestión multicanal (internet, telefónico, presencial)
• Desenvolver cartas de servizos nas principais cidades.
• Implantación de sistemas de calidade ISO 9001 nos servizos de atención ao cidadán.
• Formación e capacitación dos recursos humanos nesta materia.
Estas accións son de aplicación na propia Deputación e, así mesmo, a Deputación deberá axudar
aos concellos da provincia na súa implantación. Ademais dos recursos técnicos, a Deputación
poderá establecer unha convocatoria de axudas a concellos nesta materia.
Establécese como obxectivo inicial que os concellos de máis de 20.000 habitantes dispoñan de
sistemas integrais de atención ao cidadán no horizonte 2010.
XUSTIFICACIÓN

A Unión Europea, a través do marco de e-Europe 2005, establece directrices e propostas concretas para impulsar o desenvolvemento da sociedade da información e a atención ao cidadán. O
plan de acción Info XXI ou a estratexia galega para o desenvolvemento da sociedade da información tamén establecen directrices concretas para a implantación de servizos ao cidadán e
impulso da e-Administración. O obxectivo final debe buscar a transformación dos modos de
traballo e as relacións internas na administración e plasmalas en servizos tanxibles que melloren
e faciliten as relacións cos cidadáns a través do uso intensivo dos sistemas de información.
INTERRELACIÓNS

Dentro deste proceso de descentralización administrativa e en relación co disposto no marco da
lei de grandes cidades, no horizonte de 2010 as cidades de Vigo e Pontevedra deberían dispoñer
de oficinas de barrio ou distrito plenamente desenvolvidas nas súas funcións e servizos ao cidadán.
CONSIDERACIÓNS XERAIS

Ademais dos procesos de xestión, para a creación de servizos de calidade cómpre impulsar os
sistemas de control e medición da calidade. A este respecto, establecerase o uso de sistemas de
xestión por indicadores e cadros de mando nos diferentes servizos e promoveranse sistemas de
avaliación da satisfacción do cidadán.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS
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A posta en marcha das actuacións descritas debe realizarse desde a Sociedade Pública de Xestión Informática comentada no plano de acción de competitividade provincial.

PROGRAMA DE MELLORA DA COOPERACIÓN LOCAL
Accións directas

B1.3. FOMENTO DO DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE
DESCRICIÓN

Esta iniciativa consiste nun servizo de asistencia xeral aos concellos en materia de medio ambiente. O contido desta iniciativa afecta tanto a aqueles aspectos relacionados co cumprimento
da lexislación ambiental como aquelas iniciativas municipais orientadas no horizonte do desenvolvemento sostible. O alcance desta iniciativa resúmese nos seguintes puntos:
• Asistencia técnica en materia de redacción de ordenanzas municipais.
• Asistencia técnica en materia de contaminación de augas, solos e ruído.
• Asistencia técnica en materia de avaliación ambiental
• Apoio á elaboración de diagnósticos ambientais no marco do proceso dos Planes Xerais de
Ordenación Municipal.
• Apoio a programas municipais ou comarcais orientados ao desenvolvemento sostible mediante axendas 21, plans de acción ambiental ou calquera outro instrumento formal de planificación ambiental.
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XUSTIFICACIÓN

As preocupacións ambientais dos concellos decántanse por aqueles aspectos de xestión máis
custosos e deficitarios, como son as redes de sumidoiros ou a depuración. O establecemento
dun programa específico nesta materia obriga a establecer unha iniciativa de apoio ambiental de
carácter máis difuso, en sintonía coa natureza deste ámbito de xestión.
INTERRELACIÓNS

Comarcas, Concellos
CONSIDERACIÓNS XERAIS

Estas actividades enmarcaríanse dentro dunha Unidade Técnica de Medio Ambiente pertencente
á Axencia de Medio Ambiente e Territorio.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

A valoración económica desta intervención de carácter xeral é complexa xa que algunhas accións de asesoramento se veñen realizando actualmente e a súa nova orientación cara á sostibilidade require o desenvolvemento do instrumento da Axencia de Medio Ambiente e Territorio.
Quizais a convocatoria específica de subvencións para a realización de diagnósticos ambientais
no marco do planeamento municipal podería iniciarse cunha convocatoria piloto cun orzamento
de 100.000 euros.
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B1

PROGRAMA DE MELLORA DA COOPERACIÓN LOCAL
Accións directas

B1.4. PLAN DE FORMACIÓN E CUALIFICACIÓN DE TÉCNICOS MUNICIPAIS E CARGOS ELECTOS
DESCRICIÓN

Dentro das accións de apoio a municipios, a cualificación dos recursos humanos é unha actuación prioritaria e que xa realiza a Deputación.
As accións propostas son:
• Potenciar a formación directiva. Desenvolvemento de produtos formativos en técnicas de
xerencia pública e programas de dirección.
• Desenvolvemento de programas de formación no posto de traballo, combinando formación
teórica e práctica, así como tutorización dos procesos formativos e asesoramento na aplicación dos coñecementos.
• Aumentar a oferta formativa orientada aos novos servizos e competencias da Administración
local.
Como consideración final, sinalar que as accións concretas desenvolvidas nesta actuación deben
dirixirse tanto aos propios técnicos da Deputación coma aos técnicos dos municipios, centralizando nun único departamento o centro de xestión todos estes aspectos.
XUSTIFICACIÓN

Os concellos no dispoñen polo xeral da suficiente capacidade técnica para a xestión adecuada
das súas competencias e servizos, en especial das denominadas novas competencias (medio
ambiente, área social, emprego, etc...). Dentro das actuacións de apoio da Deputación aos municipios, e partindo da necesidade de estimular a autonomía local, é necesario reforzar e potenciar
as actuacións de formación e cualificación.
Ademais, estas accións formativas non deben dirixirse en exclusiva aos técnicos municipais,
senón tamén cara aos cargos electos co fin de potenciar as súas capacidades de xestión. Cómpre
ter en conta que en cada mandato municipal se renova unha gran cantidade de cargos electos nos
municipios e na propia Deputación, e non sempre dispoñen da información e formación necesaria para el desenvolvemento das súas funcións. Crear sistemas de acollida e formación para estas
persoas nunha necesidade posta de manifesto polos propios concelleiros en diferentes ocasións.
INTERRELACIÓNS

A Deputación xa está realizando un programa de formación interno e externo. Para potenciar
estas actividades debe buscarse a colaboración de centros e entidades especializados na materia,
ben a través da Escola Galega de Administración Pública ou escolas de negocios especializadas,
ben a través dos organismos de representación da Administración local coma a FEMP ou a
FEGAMP.
CONSIDERACIÓNS XERAIS

Ademais das accións formativas propostas é necesario crear produtos complementarios que
melloren os recursos dispoñibles nesta materia.
Entre outras actuacións, propóñense as seguintes:
• Publicación de manuais e documentos de xestión a través da imprenta provincial.
• Desenvolvemento dunha plataforma de formación a distancia (e-learning) dirixida a cargos
electos e técnicos municipais.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

Estímase que a medio prazo a Deputación debe duplicar o orzamento propio dispoñible nesta
materia, aínda que debería potenciar as capacidades de financiamento externo a través de convenios de colaboración.
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• Desenvolvemento dun manual ou guía dirixido a cargos electos.

PROGRAMA DE APOIO AO PLANEAMENTO MUNICIPAL
Accións directas

B2.1. ELABORACIÓN DUN DOCUMENTO DE DIRECTRICES PROVINCIAIS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL
DESCRICIÓN

Este documento contería as liñas básicas da ordenación do territorio na provincia de Pontevedra,
buscando a integración das Directrices de Ordenación do Territorio, as orientacións dos Plans de
Desenvolvemento Comarcal, as determinacións do planeamento municipal e o contido dos plans
sectoriais relevantes nesta materia, en especial grandes infraestruturas de comunicación, equipamentos e perspectivas de creación de solo industrial.

XUSTIFICACIÓN

A planificación urbanística é unha peza básica na procura dun desenvolvemento territorialmente
equilibrado e sostible desde a perspectiva económica, social e ambiental. As carencias tanto en
materia de planeamento coma en capacidade de execución, a pouca flexibilidade dos
procedementos administrativos para respostar a novos retos ou o carácter fortemente asimétrico
do crecemento son circunstancias que inflúen nunha paisaxe urbanística de pouca calidade,
especialmente nas áreas de forte crecemento no contorno das grandes cidades e no espazo litoral. Como ámbito clave da acción municipal e moi esixente en canto a recursos, é obxecto de
medidas de apoio por parte da Deputación. Non obstante, a solución dos problemas urbanísticos esixe tamén unha perspectiva municipal que excede a posibilidade de intervención dos concellos. A iniciativa de desenvolver unhas directrices territoriais de ámbito provincial permitiríalles
aos concellos disporen dun instrumento de coordinación da planificación urbanístiva municipal
sen afectar á autonomía municipal nesta materia e respectar o principio de subsidiariedade,
rendibilizando ao mesmo tempo as axudas da Deputación ao planeamento desde a perspectiva
do interese provincial.

IV. CURSOS DE ACCIÓN
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10. Medidas estruturantes

INTERRELACIÓNS

Xunta de Galicia, Consello Comarcal, Agader, concellos
CONSIDERACIÓNS XERAIS

As directrices provinciais de ordenación territorial que promove esta iniciativa poden considerarse o soporte do programa de apoio á ordenación municipal. A dirección e coordinación desta
iniciativa corresponderíalle á Axencia de Medio Ambiente e Territorio.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

Aínda que o orzamento da elaboración deste documento depende moi estreitamente do seu
alcance e contido, pódese estimar unha cifra de 90.000-120.000 euros, que podería ser complementada pola Consellería de Política Territorial.

IV. CURSOS DE ACCIÓN
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PROGRAMA DE APOIO AO PLANEAMENTO MUNICIPAL
Accións directas

B2.2. ELABORACIÓN DUN SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE PLANEAMENTO MUNICIPAL
DESCRICIÓN

Este Sistema de Información sobre Planeamento Municipal contería basicamente as
determinacións do planeamento municipal dos concellos da provincia así como os datos de
carácter administrativo relativos ao marco de referencia respecto á lexislación do solo e o momento do procedemento administrativo. Tamén recollería as estratexias comarcais con dimensión urbanística e os trazos fundamentais do planeamento sectorial en materia de infraestruturas
e equipamentos.

XUSTIFICACIÓN

O labor da Deputación de apoio á planificación municipal debe sosterse nun bo sistema de
información sobre o planeamento municipal e a planificación sectorial en materia de infraestruturas e equipamentos. Esta información utilízaríase tanto para o traballo de asesoramento á planificación municipal, centralizada na Axencia de Medio Ambiente e Territorio, como para a consulta polos técnicos municipais. O soporte desta información estaría centralizado no Sistema de
Información Xeografica da provincia de Pontevedra. Este sistema podería ampliarse para dar
soporte á creación de cartografía municipal.
INTERRELACIÓNS

Xunta de Galicia, Consello Comarcal, concellos.
CONSIDERACIÓNS XERAIS

Ao igual que o documento de Directrices Territoriais da Provincia de Pontevedra, este Sistema
de Información formaría parte das ferramentas de traballo da labor da Deputación de apoio ao
Planeamento Municipal.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS
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Non se valora esta iniciativa xa que sería unha actividade dependente da posta en funcionamento
do Sistema de Información Xeográfica.

PROGRAMA DE APOIO AO PLANEAMENTO MUNICIPAL
Accións directas

B2.3. CREACIÓN DUN EQUIPO DE ASESORES COMARCAIS EN PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
DESCRICIÓN

Esta iniciativa consiste na creación dun equipo interdisciplinar de ámbito comarcal, e coordinado desde a Axencia de Medio Ambiente e Territorio, que asesore aos concellos nas súas actuacións
de planificación espacial. As funcións principais destes equipos serían as seguintes:
• Facilitarlles aos técnicos municipais ou responsables dos concellos a información necesaria
de ámbito comarcal, autonómico o provincial necesario para levar a cabo o labor de dirección
facultativa do planeamento urbanístico.
• Emitir informes de apoio, non vinculantes, sobre os documentos de planificación urbanística.
• Facilitar os traballos de revisión do planeamento e desenvolvemento de planeamento secundario.
• Participar na valoración e selección de accións de apoio ao planeamento municipal a financiar
pola Deputación.

IV. CURSOS DE ACCIÓN
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10. Medidas estruturantes

• Colaborar cos equipos redactores de planeamento urbanístico.

XUSTIFICACIÓN

Para dotar ao traballo de apoio á planificación municipal da necesaria perspectiva supramunicipal cómpre que o asesoramento o leven a cabo equipos interdisciplinares que posúan un coñecemento estreito non só da realidade municipal senón tamén do seu marco comarcal e das relacións coas previsión de actuacións de ámbito autonómico ou provincial relevantes no ámbito da
planificación municipal. Esta perspectiva supramunicipal aconsella que estes equipos, que
traballarán en estreita colaboración cos concellos, teñan un ámbito xeográfico preferentemente
comarcal ou, cando menos, de áreas funcionais.
INTERRELACIÓNS

Xunta, Consello Comarcal, concellos
CONSIDERACIÓNS XERAIS

Estes equipos de traballo, ao igual que o documento de Directrices Provinciais e o Sistema de
Información de Planeamento, están orientados a mellorar as accións da Deputación en materia
de apoio ao planeamento municipal.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

Esta actuación podería implantarse por fases, en función das previsións de redacción do
planeamento. Unha experiencia piloto nunha comarca pode supor un investimento de 100.000 120.000 euros anuais.

IV. CURSOS DE ACCIÓN
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B2

PROGRAMA DE APOIO AO PLANEAMENTO MUNICIPAL
Accións directas

B2.4. FOMENTO DA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA MUNICIPAL
DESCRICIÓN

Esta medida inclúe actividades directamente vencelladas á elaboración e xestión do planeamento
urbanístico, como complemento das accións de apoio que xa vén realizando a Deputación. Os
seus principais ámbitos de acción recóllense nos seguintes puntos:
• Redacción de planeamento municipal.
• Renovación da cartografía municipal.
• Informatización do planeamento municipal mediante sistemas de información xeográfica.
• Difusión na páxina oficial do planeamento urbanístico.
• Adaptación á ádministración electrónica da xestión urbanística.
• Desenvolvemento de planeamento secundario.
• Elaboración de catálogos de elementos do patrimonio arquitectónico, arqueolóxico, etnográfico
ou natural.
• Estudos de microtoponimia para a súa aplicación ao planeamento municipal.
XUSTIFICACIÓN

Esta iniciativa persegue dotar as actuais accións da Deputación de apoio á redacción de
planeamento municipal dunha perspectiva máis integral, dotándoa de maior ámbito temático,
dunha perspectiva supramunicipal e da adaptación ás novas tecnoloxías da información e comunicación. A dirección desta actividade, en coordinación coas outras iniciativas deste Programa, estaría centralizada na Axencia de Medio Ambiente e Territorio.
INTERRELACIÓNS

Xunta, concellos
CONSIDERACIÓNS XERAIS

As actuacións contempladas nesta iniciativa estaas a realizar xa a Deputación, aínda que centrada estritamente nos traballos de redacción de planeamento e elaboración de cartografía. O obxectivo desta reformulación é ampliar o abano do apoio á xestión urbanística dos municipios.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS
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Pode abordarse cunha ampliación do 30-40% das actuais convocatorias de subvención para a
elaboración de planeamento municipal.

PROGRAMA DE APOIO AO PLANEAMENTO MUNICIPAL
Accións directas

B2.5. PARTICIPACIÓN NO DESENVOLVEMENTO METROPOLITANO
DESCRICIÓN

Estas iniciativa considérase como unha intensificación do programa de apoio á ordenación municipal centrada na metropole de Vigo e a súa áreas de influencia e considerando a perspectiva
dunha grande área metropilitana que incluiría a capital da provincia.
• Estudo de necesidades de adaptación do planeamento municipal e relacións entre o
planeamento actual e as directrices de ordenación e planeamento sectorial relevante.
• Convocatoria específica de medidas de fomento do planeamento municipal na grande área
metropolitana Vigo-Pontevedra.

XUSTIFICACIÓN

O desenvolvemento metropolitano é unha peza fundamental no futuro da provincia e con importantes repercusións en materia de planeamento e cohesión territorial. Ademais do apoio á
Área Metropolitana de Vigo, na que a Deputación estará representada, débese avanzar na articulación da gran metrópole Vigo-Pontevedra, denominada nas Directrices de Ordenación do Territorio «A metrópole das dúas Rías». A necesidade de orientar os esforzos de ordenación municipal nestas áreas deriva da súa importancia poboacional e dos problemas que xorden nas áreas
periféricas de crecemento e nas zonas litorais, e que afectan a conservación dos recursos
paisaxísticos, turísticos e á calidade de vida da poboación.

IV. CURSOS DE ACCIÓN

B2

4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

10. Medidas estruturantes

INTERRELACIÓNS

Xunta, Consellos comarcais, concellos
CONSIDERACIÓNS XERAIS

Esta iniciativa do Programa de apoio ao planeamento municipal está relacionada coa creación de
equipos comarcais de asesoramento urbanístico, e esta acción suporía a elaboración de materiais
específicos de apoio principalmente para as comarcas de Vigo, Morrazo, Pontevedra e Condado.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

Esta acción formaría parte das iniciativas de fomento do planeamento municipal e da creación
de equipos comarcais de asesoramento, aínda que centradas na grande área metropolitana VigoPontevedra. Unha das pezas desta iniciativa, o estudo de necesidades de adaptación podería
levarse a cabo cun orzamento entre 60.000 e 100.000 euros dependendo do alcance que se lle dea
ao documento.
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PROGRAMA DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN
Accións directas

B3.1. PLAN PROVINCIAL DE XESTIÓN DO CICLO INTEGRAL DA AUGA
DESCRICIÓN

As políticas de saneamento e depuración, parte fundamental da actividade de cooperación local,
teñen nesta iniciativa un tratamento integral a escala provincial, que se recollerá nun Plan provincial de xestión do ciclo hidrolóxico do que se poden salientar os seguintes contidos:
• Programa de optimización da xestión do ciclo da auga, con especial atención ás redes de
distribución municipais e a optimización da eficiencia das instalacións de captación.
• Programa de construción de infraestruturas de abastecemnento e saneamento que debe contar cun Plan director de saneamento e depuración e un Plan de actuacións puntuais urxentes.
• Programa de creación de consorcios supramunicipais para a xestión e mantemento das infraestruturas do ciclo integral da auga.
Este Plan de saneamento e depuración debe realizarse en cooperación coa Administración Autonómica, e en concreto co recollido no Plan de saneamento de Galicia 2000-2015 e marcándose o
obxectivo de cumprir a Directiva Europea 91/271, de 21 de maio de 1991, sobre o tratamento das
augas residuais urbanas.

IV. CURSOS DE ACCIÓN
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10. Medidas estruturantes

XUSTIFICACIÓN

Os baixos índices de depuración de augas na provincia, e problemas puntuais de abastecemento
en zonas litorais, obrigan a facer un especial esforzo nesta materia. As mesas de participación, os
estudos de expertos e as enquisas a cargos electos identificaron a mellora do saneamento e a
depuración como unha das necesidades fundamentais da provincia.
INTERRELACIÓNS

Xunta de Galicia (Augas de Galicia), concellos, empresas concesionarias
CONSIDERACIÓNS XERAIS

Este planeamento de xestión debe formar parte dunha actividade integral por parte da Deputación en materia de augas e que debe contemplar aspectos como a información cartográfica,
servizos de asesoramento, resposta a problemas de urxencia ou actividades divulgativas ou educativas en relación co uso responsable dos recursos hídricos. A dirección destas actividades, de
claro carácter ambiental, debería centralizarse na Axencia de Medio Ambiente e Territorio, e tería
o SIG como ferramenta básica de información, avaliación e toma de decisións. A tamén importante dimensión das obras hidráulicas e grao de especialización do labor de aseroramento aconsella dispor dunha Empresa Pública de Augas de Pontevedra, un instrumento de xestión que é
obxecto dunha acción específica.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

A forma proposta para levar a cabo esta iniciativa é a través da creación da Empresa Pública de
Augas de Pontevedra, polo que non se establece un orzamento complementario para levar a
cabo este Plan.

IV. CURSOS DE ACCIÓN
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B3

PROGRAMA DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN
Accións directas

B3.2. PLAN DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL E URBANÍSTICA DAS RIBEIRAS FLUVIAIS
DESCRICIÓN

Esta iniciativa consiste na redacción e execución de proxectos de rexeneración de ribeiras fluviais
situadas en solo urbano, urbanizable ou núcleos rurais. O seu obxectivo é evitar a degradación
dos cursos fluviais ao seu paso por zonas urbanas recuperando o seu valor como enclave natural
e zona de lecer. Os principais aspectos desta iniciativa recóllense nos seguintes puntos:
• Inventario de espazos fluviais en zonas urbanas da provincia de Pontevedra, calidade das
augas, situación ambiental das ribeiras fluviais e propostas de rexeneración e integración urbanística.
• Proxectos de rexeneración en ribeiras afectadas por obras hidráulicas e adaptación das
determinacións do planeamento urbanístico
• Promover a redacción de Plans Especiais de Protección no marco do planeamento de ordenación municipal e apoiar a súa execución.
XUSTIFICACIÓN

O abandono deste tipo de espazos está historicamente vencellado á baixa calidade das augas,
polo que na medida en que se mellora a situación do saneamento, é necesario implementar
políticas de recuperación dos cursos fluviais que outrora foron receptores de vertidos contaminantes. Cómpre que as políticas de saneamento inclúan tamén medidas de rexeneración de ribeiras
fluviais de xeito que estes enclaves urbanos poidan cumprir a súa vocación como corredores
naturais e espazos de ocio e lecer.
INTERRELACIÓNS

Augas de Galicia, concellos.
CONSIDERACIÓNS XERAIS

As actuacións en materia de infraestruturas de saneamento adoitan afectar, cando se trata de
colectores de carácter primario, a espazos de ribeira. Independentemente da natureza do promotor da obra hidráulica, esta iniciativa actuaría para converter as zonas de patrimonio público
hidráulico en zonas verdes dotadas de dimensión natural. Polo tanto as actuacións, en termos
xerais, deben ser de carácter brando, procurando conservar a naturalidade e calidade paisaxística
das ribeiras obxecto de intervención e promovendo un modelo pasivo de uso lecer.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS
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Esta é unha acción a desenvolver en fases e dependerá das determinacións do inventario e as
propostas de rexeneración, que debe ser a base para a futura elaboración e execución de proxectos
concretos. As actividades de execución poden vincularse coas accións en materia de escolas
taller e programas de emprego do programa de emprego. O documento base pode elaborarse
cun orzamento de 80.000-120.000 euros, dependendo do alcance e grao de resolución.

PROGRAMA DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN
Accións directas

B3.3. PROXECTO DE CREACIÓN DUNHA EMPRESA PÚBLICA DE AUGAS DE PONTEVEDRA
DESCRICIÓN

Esta iniciativa consiste na elaboración dun proxecto de viabilidade para a creación dun instrumento orgánico para a xestión do ciclo integral da auga, un proxecto que avaliaría a forma xurídica
deste instrumento. Esta acción enténdese como complemento aos servizos xa existentes nesta
materia e os seus cometidos provisionais recóllense nos seguintes puntos:
• Xestión de servizos de abastecemento de auga, redes de sumidoiros e depuración.
• Novos abastecementos de poboacións con deficiencias no subministro.
• Construción e rehabilitación de estacións potabilizadoras e depuradoras.
• Inspección e revisión de redes hidráulicas a través de cámara de vídeo.
• Prestación de asistencia técnica a concellos e institucións públicas sobre toda a problemática
relacionada co ciclo hidrolóxico mediante estudos, proxectos e obras de hidroxeoloxía,
xeotecnia, protección de canles e análise de riscos vencellados coa xestión da auga.

IV. CURSOS DE ACCIÓN
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4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

10. Medidas estruturantes

• Realización de estudos de viabilidade e rendibilidade de tarifas aplicadas ao servizo de abastecemento.
• Análise de augas potables de consumo público e instalación de equipos de desinfección de
augas.
• Transferencia tecnolóxica ás pequenas localidades para mellorar a calidade e eficiencia dos
servizos.
• Realización de sistemas de información xeográfica para a xestión de servizos municipais.
• Participación en programas financiados pola Unión Europea en materia de formación e investigación aplicada.
XUSTIFICACIÓN

Como xa se dixo, a importancia deste programa de cooperación local foi salientado na fase de
participación do Plan Estratéxico, e especialmente nas enquisas a cargos públicos. A mellora da
cooperación nun ámbito de grande especialización técnica e notable dimensión da obra pública
leva a propor esta iniciativa de creación dun instrumento de grande autonomía e flexibilidade na
xestión.
INTERRELACIÓNS

Augas de Galicia, concellos.
CONSIDERACIÓNS XERAIS

Esta iniciativa ten un forte carácter instrumental e en gran medida implica un modelo de xestión
para as accións en materia de saneamento e depuración recollidas dentro deste programa de
Mellora da Cooperación Local.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

As estimacións económicas dependen do alcance, cometido e incluso forma xurídica desta empresa, unha iniciativa que require un estudo de viabilidade específico.

IV. CURSOS DE ACCIÓN
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PROGRAMA DE RESIDUOS E LIMPEZA DE PRAIAS
Accións directas

B4.1. PLAN PROVINCIAL DE XESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
DESCRICIÓN

Esta iniciativa consiste na elaboración dun Plan provincial de residuos sólidos urbanos que inclúa
a programación necesaria para o cumprimento por parte dos concellos da provincia das
determinacións do Plan de Residuos Sólidos Urbanos de Galicia. Os aspectos que abordará este
Plan son os seguintes:
• Programa de axudas para colectores e vehículos de transporte.
• Programa de apoio e fomento da prestación supramunicipal dos servizos de recollida e transporte.
• Programa de recollida selectiva e reciclaxe.
• Programa de rexeneración de espazos degradados.
• Programas de educación ambiental en materia de xestión de residuos.

IV. CURSOS DE ACCIÓN
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10. Medidas estruturantes

XUSTIFICACIÓN

Os concellos por si mesmos ou asociados teñen ao seu cargo as fases iniciais da xestión de
residuos sólidos urbanos, posuíndo a condición de primeiro xestor e realizando operacións de
recollida, transporte e valorización. A Deputación vén cooperando cos concellos en materia de
xestión de residuos en aspectos fundamentais coma a distribución de colectores de recollida de
residuos sólidos. O ámbito supramunicipal das Unidades Territoriais de Xestión outórgalle á
Deputación un papel fundamental no fomento da creación de consorcios cos concellos para a
realización das determinacións contidas no Plan de Residuos Sólidos de Galicia. Este documento básico xa recolle a necesidade de que estes servizos se inclúan con carácter preferente nos
Plans Provinciais de Cooperación. Esta iniciativa de planeamento recollerá a programación desta
cooperación, unha actividade que se enmarcaría dentro da Axencia de Medio Ambiente e Territorio.
INTERRELACIÓNS

Xunta de Galicia, comarcas, concellos.
CONSIDERACIÓNS XERAIS

Esta iniciativa de planeamento recollerá a programación desta cooperación, unha actividade que
se enmarcaría dentro da Axencia de Medio Ambiente e Territorio.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

O orzamento deste Plan depende do alcance desta iniciativa, que debe establecerse a través da
coordinación coa Consellería de Medio Ambiente.

IV. CURSOS DE ACCIÓN
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PROGRAMA DE DE RESIDUOS E LIMPEZA DE PRAIAS
Accións directas

B4.2. PLAN DE INTERVENCIÓN EN PRAIAS E MARXES DE RÍOS
DESCRICIÓN

Esta iniciativa contempla basicamente labores de acondicionamento e limpeza de carácter estacional de praias e ribeiras fluvias de contorno urbano.
• Recollida e transporte a depósito autorizado de lixo en praias e os seus contornos e mais en
ribeiras e marxes fluviais.
• Accións silvícolas de apoio nas marxes dos ríos para o tratamento da vexetación de ribeira,
incluíndo labores de revexetación e mellora da cuberta vexetal das ribeiras.
XUSTIFICACIÓN

As praias e os ríos son elementos fundamentais do patrimonio paisaxístico, cunha incidencia
clara na calidade de vida e, no caso das praias, contitúen un importante recurso turístico. Estes
espazos, esparexidos por vilas e polo litoral, non posúen habitualmente sistemas periódicos de
recollida e faise necesario acometer accións de recollida de residuos malia a existencia de colectores. Unha actuación desta natureza podería incluírse como un programa dentro do anterior
Plan Provincial de Xestión de Residuos Urbanos, pero a dimensión ambiental e o carácter informal destes enclaves fai aconsellable acometer esta actividade de forma específica.
INTERRELACIÓNS

Augas de Galicia, concellos.
CONSIDERACIÓNS XERAIS

Pola natureza dos labores a desenvolver estas actividades poderían formar parte de programas
de emprego para colectivos desfavorecidos. A Deputación ya contribúe neste tipo de servizos
achegando maquinaria, polo que esta acción ampliaría esta actividade enmarcádoa nun máis
amplo programa de emprego.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS
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Unha convocatoria piloto nesta iniciativa pode orzamentarse en 150.000-200.000 euros,
dependendo da porcentaxe a subvencionar e da demanda deste tipo de servizos.

PROGRAMA DE MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA
Accións directas

B5.1. PLAN DE DE EFICIENCIA ENERXÉTICA NA ILUMINACIÓN PÚBLICA E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS
DESCRICIÓN

Este Plan provincial desenvolverá a implantación dun servizo de colaboración local orientado a
mellorar a eficiencia enerxética da iluminación pública e das dependencias e equipamentos
municipais. O plan desenvolverá os seguintes aspectos:
• Auditorías enerxéticas de equipamentos municipais, mediante estudos de consumo e tarifas
de casas cos concellos, instalacións deportivas e outros equipamentos municipais, elaborando propostas para a mellora da eficiencia.
• Auditorías enerxéticas da iluminación pública orientada a establecer criterios sobre tecnoloxía a empregar, medidas de conservación e niveis de iluminación.
• Estudos para a implantación de enerxía renovables nos concellos, en especial solar térmica,
fotovoltaica e eólica.

IV. CURSOS DE ACCIÓN

B5

4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

10. Medidas estruturantes

XUSTIFICACIÓN

No marco das actividades de colaboración da Deputación cos concellos da provincia, a iluminación pública é unha actividade fundamental ao ser unha competencia básica municipal. Esta
iniciativa está orientada a mellorar este servizo introducindo criterios de eficiencia enerxética.
INTERRELACIÓNS

Xunta de Galicia, concellos, INEGA, Axencia da Enerxía de Vigo.
CONSIDERACIÓNS XERAIS

Esta iniciativa ten unha clara orientación ambiental e perseguirá os obxectivos da «Estratexia de
aforro e eficiencia enerxética de España 2004-2012». Este carácter ambiental aconsella integrar
este servizo de colaboración financeira e asesoramento no marco da Axencia de Medio Ambiente e Territorio.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

O deseño deste Plan debe promover a súa implementación a través da Axencia de Medio Ambiente e Territorio. O estudo de partida e as liñas básicas do Plan poden acometerse cun orzamento
de entre 60.000 e 80.000 euros.
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11. MEDIDAS CATALIZADORAS
11.1. Plano de acción C: «Patrimonio e identidade»
11.2. Plano de acción D: «Infraestrutura social»

11.1.
Plano de acción: C. «Patrimonio e identidade»
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O patrimonio natural e cultural é un
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PLANO DE ACCIÓN C: Patrimonio e identidade
PROGRAMAS ESTRATÉXICOS

C1

C2

C3

Programa
de creación dunha rede
provincial de parques

Programa
de creación dunha rede de
museos

Programa
de apoio aos oficios
tradicionais

INDIRECTAS:

DIRECTAS:

DIRECTAS:

C1.a. Plan de potenciación do
Parque Nacional das
Illas Atlánticas

C2.1. Proxecto Pontevedra
Museo Único
C2.2. Proxecto de novos
museos da Deputación

C3.1. Plan de apoio aos oficios
tradicionais

DIRECTAS:
C1.1. Creación dunha rede
provincial de parques
naturais locais
C1.2. Creación dunha rede
provincial de parques
arqueolóxicos

Cadro 11.1.
Síntese do Plano de acción C:
«Patrimonio e identidade»

Axencia de Medio Ambiente e Territorio
Consello social

INDIRECTAS:
C4.a. Plan de promoción de
grandes eventos
C4.b. Potenciación do
camiño portugués a
Santiago e rotas
provinciais

DIRECTAS:
C4.1 Plan de potenciación
do Padroado de
Turismo
C4.2. Plan de restauración
de patrimonio
arquitectónico
C4.3. Plan de recuperación
de bordes marítimos

C5

Programa
de imaxe
institucional
DIRECTAS:
C5.1. Plan de
información da
actividade
institucional
C5.2. Plan de
marketing
provincial
C5.3. Potenciación do
Gabinete do
Lingüístico

INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS

INSTRUMENTOS XERAIS
1.
2.

C4

Programa
de xestión
turística

1.
2.
3.

Unidade de Xestión da Rede de Parques Naturais
Unidade de Xestión da Rede de Parques Arqueolóxicos
Unidade de Xestión da Rede de Museos
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PROPÓSITO XERAL

Potenciar a identidade provincial mediante unha política específica de xestión dos valores naturais
e culturais.
MARCO ESTRATÉXICO

Neste plano de acción inclúense iniciativas encamiñadas a potenciar a identidade provincial a
través dunha política específica de protección do patrimonio natural e histórico. O carácter estratéxico destas accións deriva da importancia que ten o sentido de identidade como factor sinérxico
dos procesos de desenvolvemento.
VISIÓN 2010

• Pontevedra é unha provincia cun elevado sentido de identidade e a Deputación percíbese
como unha administración implicada na preservación dos valores naturais e ambientais da
provincia.
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11. Medidas catalizadoras

• A institución provincial conta cunha rede de recursos naturais e culturais, con criterios de uso
e conservación homoxéneos, con elevados estándares de calidade nos servizos públicos e
dotada de programas de investigación dirixidos polo Museo de Pontevedra e a Universidade
de Vigo.
• O prestixio das redes provinciais de recursos patrimoniais facilita o labor de financiamento de
actividades en colaboración con entidades privadas.
• A zona económica de forte carácter industrial de Vigo e a súa área de influencia asóciase cun
contorno de recursos naturais, culturais e recreativos de calidade xestionados por unha administración provincial implicada na preservación e uso racional do territorio, a paisaxe e os
elementos sinalados do patrimonio.
• A imaxe turística das Rías Baixas complementa os seus tradicionais valores paisaxísticos
cunha oferta diversa para os visitantes que esixen espazos naturais e culturais de calidade.
• O atractivo económico derivado da concentración das actividades empresarias compleméntase
cun rico contorno ambiental que ofrece unha ampla diversidade de actividades de lecer e un
marco institucional implicado na preservación e mellora dos sinais de identidade do territorio.

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

• Articular mediante unha rede de parques naturais as paisaxes e ecosistemas de maior interese
provincial.
• Crear unha rede de parques arqueolóxicos que inclúa elementos das máis sinaladas
manifestacións da prehistoria e arqueoloxía de Pontevedra, e en concreto a cultura megalítica
do Neolítico, as manifestacións de arte rupestre do Calcolítico, a cultura castrexa da Idade de
Ferro e a cultura galaico-romana da Idade antigua.
• Implicar aos axentes sociais e institucións na xestión do patrimonio natural e cultural de Pontevedra, e en especial a concellos, universidades, comunidades de montes veciñais e entidades privadas.
• Complementar a imaxe económica e industrial da provincia coa dun territorio que se distinga
pola preservación dos seus recursos naturais e culturais e por unhas institucións provinciais
comprometidas na súa xestión.
• Complementar a imaxe de calidade da marca Rías Baixas con recursos de calidade ambiental
e cultural como a rede de parques naturais e arqueolóxicos e a rede de museos de Pontevedra.
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C

PLANO DE ACCIÓN «Patrimonio e identidade» (continuación)

PROGRAMAS

• C1. Rede provincial de parques naturais e arqueolóxicos
• C2. Rede provincial de museos
• C3. Programa de apoio aos oficios tradicionais
• C4. Programa de xestión turística
• C5. Programa de imaxe institucional
INSTRUMENTOS XERAIS

• Axencia de Medio Ambiente e Territorio
• Consello Social
INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS

• Unidade/Departamento de xestión da Rede de Parques Naturais: Esta unidade administrativa
estaría enmarcada na área ambiental da Deputación, que adquiriría unha dimensión máis
ampla coa súa integración na Axencia de Medio Ambiente e Territorio. Nunha primeira fase
esta unidade se encargaría de supervisar os estudos previos necesarios para o desenvolvemento da figura de espazo natural de interese local, chegando á identificación de enclaves
susceptibles de acoller as primeiras experiencias piloto. Este traballo de selección obriga a
traballar en estreita coordinación cos concellos, comunidades de montes no seu caso, e especialmente, a consellería correspondente.
.
• Unidade/Departamento
de xestión da Rede de Museos e Parques Arqueolóxicos: o Museo de
Pontevedra pola súa experiencia e capacidade técnica sería o ámbito natural para levar a cabo
este tipo de xestión. No caso dos concellos que teñan capacidade técnica para levar a cabo
con garantías as actividades de xestión do patrimonio cultural, estableceríanse modelos mixtos de xestión.
REFERENCIAS

• Rede de Museos da Deputación de Valencia
www.xarxamuseus.com
• Xarxa de Museus Locals, Deputació de Barcelona
www.diba.es/museus
• Xarxa de Parcs Naturals, Deputació de Barcelona
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www.diba.es/parcsn/home.asp

PROGRAMA DE CREACIÓN DUNHA REDE PROVINCIAL DE PARQUES
Accións indirectas

C1.a. PLAN DE POTENCIACIÓN DO PARQUE NACIONAL DAS ILLAS ATLÁNTICAS
DESCRICIÓN

O Parque Nacional das Illas Atlánticas é unha peza clave do patrimonio natural galego, polo que
constitúa o espazo natural máis destacado da provincia. O seu carácter de Parque Nacional
convérteo tamén nun elemento principal dos recursos turísticos de Pontevedra e recurso natural
máis significativo dentro da oferta turística das Rías Baixas. A Deputación, como axente natural
da promoción turística de Pontevedra e tamén pola súa vocación como institución xestora de
patrimonio natural de interese provincial, debe implicarse nas políticas de uso e conservación do
Parque Nacional. Esta implicación pode resumirse nos seguintes puntos:
• Desenvolver iniciativas de promoción e difusión dos valores naturais e paisaxísticos do Parque.
• Colaborar cos concellos de Vigo e Bueu en iniciativas locais de promoción e difusión ou na
execución de proxectos de equipamentos vencellados co Parque, en especial centros de interpretación.
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• Promover en colaboración cos concellos a conservación e mellora dos enclaves terrestres
vencellados co Parque, especialmente Cabo Udra e Costa da Vela.
• Colaborar coa dirección do Parque en proxectos de mellora e rexeneración ou incluso promover proxectos propios de restauración ambiental ou de uso público.
• Colaborar con axentes privados na difusión do parque, tanto do sector da hostelería como o
do transporte.
PAPEL DA DEPUTACIÓN

A participación da Deputación de Pontevedra na xestión do Parque Nacional debe ser froito
dunha estreita colaboración nesta materia coa Consellería de Medio Ambiente e o Padroado do
Parque.
As actuacións en materia de promoción e divulgación poden realizarse desde a institución provincial ou en colaboración cos concellos.
As iniciativas de conservación e mellora dos valores naturais e paisaxísticos dos enclaves próximos do Morrazo realizaranse en colaboración cos municipios de Cangas e Bueu.
CONSIDERACIÓNS E AXENTES IMPLICADOS

• Xunta de Galicia e Padroado do Parque Nacional
• Asociacións empresariais
• Concellos de Vigo, Bueu e Cangas.
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C1

C1. PROGRAMA DE CREACIÓN DUNHA REDE PROVINCIAL DE PARQUES
Accións directas

C1.1. CREACIÓN DUNHA REDE PROVINCIAL DE PARQUES NATURAIS LOCAIS
DESCRICIÓN

O «Espazo natural de interese local» é un dos reximes de protección previstos pola Lei 9/2001 de
Conservación da Natureza, e regulado polo Decreto 124/2005. O procedemento para a declaración desta categoría de espazos protexidos iníciase a instancia de parte, polo que é unha figura
que ofrece á Deputación a posibilidade de promover unha rede de espazos naturais de interese
provincial. A falta de recursos municipais para acometer a xestión de espazos protexidos, así
como o carácter supramunicipal de moitos enclaves naturais relevantes fai difícil a aplicación
desta figura de protección.
As accións encamiñadas á creación desta rede recóllense nos seguintes puntos:
• Inventario e caracterización de espazos naturais de Pontevedra e análise da súa aptitude para
formar parte da rede provincial de parques naturais. Este inventario e valoración de enclaves
debe realizarse coa participación dos concellos.
• Selección de enclaves de carácter piloto e establecer os necesarios convenios de colaboración
cos concellos de xeito que se poida iniciar o procedemento administrativo para a declaración
de espazo natural de interese local.
• Establecer un programa de xestión coa participación de concellos, propietarios e entidades
privadas. En función deste programa redactarase o correspondente Plan de conservación.
• A Deputación asumirá a responsabilidade da xestión, cunha dirección podería delegarse nunha
entidade privada ou nun departamento da universidade. Esta xestión estaría centralizada nunha
Unidade técnica específica dentro da Axencia de Medio Ambiente e Territorio.
XUSTIFICACIÓN

Pontevedra posúe grandes espazos abertos de gran calidade natural e paisaxística nas serras
orientais e meridionais. O carácter supramunicipal de espazos como as serras de Suído, Cando,
Candán, O Faro de Avión, A Groba ou Argallo, fan necesario un esforzo de xestión que non
poden asumir os concellos. Así mesmo, a xeografía fondamente humanizada da paisaxe pontevedresa fai que moitas das paisaxes naturais máis singulares estean salferidas pola provincia en
forma de pequenas fragas, ribeiras fluviais, fervenzas ou humidais. O respecto e rigor co que hai
que tratar a estes enclaves fai necesaria a intervención dunha administración coa suficiente capacidade técnica para garantir a preservación e uso responsable destas requintadas pezas do noso
patrimonio natural.
INTERRELACIÓNS

Xunta de Galicia, Concellos, universidade, axentes privados (comunidades de montes veciñais,
entidades financeiras,...).

A iniciativa de creación desta Rede Provincial de Parques Naturais debe considerarse como un
proceso, xa que é unha actividade nova para a Deputación. O estudo do inventario debe ser o
punto de partida, e acometer a continuación algunha experiencia piloto que debe amosar un
modelo de xestión de calidade e dotada dun centro de interpretación que faga desta iniciativa un
recurso non só ambiental senón tamén social, cultural, educativo, recreativo e turístico. Como
exemplo de aproveitamento integral podería poñerse a Serra do Suído, na que se conflúe a
calidade ambiental cun elemento singular, o lobo, unha especie de gran valor natural e vencellada a un rico patrimonio cultural inmaterial e material, como os chozos ou os foxos.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

A primeira actuación desta iniciativa é a elaboración dun inventario e a proposta de enclaves e de
modelos de xestión. O orzamento, aínda que depende do alcance do estudo base, pode anordarse
con 50.000 euros, valorando entre tres e cinco alternativas como proxectos piloto.
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CONSIDERACIÓNS XERAIS

PROGRAMA DE CREACIÓN DUNHA REDE PROVINCIAL DE PARQUES
Accións directas

C1.2. CREACIÓN DUNHA REDE PROVINCIAL DE PARQUES ARQUEOLÓXICOS
DESCRICIÓN

Esta iniciativa pretende complementar os labores tanto de conservación como de coñecemento
e acceso ao patrimonio arqueolóxico realizados pola Xunta con elementos patrimoniais de relevancia cultural e interese provincial. A tradición da Deputación en labores de conservación cultural, e da que é unha mostra de recoñecido prestixio o Museo de Pontevedra, permítelle á institución provincial levar a cabo desde a estrututura do Museo a creación dunha Rede Provincial de
Parques Arqueolóxicos que complemente a iniciativa de Campo Lameiro, con espazos representativos da cultura megalítica, castrexa e romana. As accións desta iniciativa resúmense nos
seguintes puntos:
• Inventario e valoración de espazos de interese arqueolóxico susceptibles de formar parte dunha
rede provincial de parques.
• Selección dun enclave piloto e elaboración dun proxecto en colaboración coa Consellería de
Cultura, e que inclúa un centro de interpretación de gran calidade arquitectónica e programa
funcional adaptado para actividades de investigación, conservación e exposición. Tamén debe
dotarse de equipamentos de carácter recreativo que permitan convertelo nun recurso turístico
de calidade.
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XUSTIFICACIÓN

Está en construción a Rede Galega de Patrimonio Arqueolóxico, que ten prevista a construcción
de catro parques arqueolóxicos representativos de diferentes épocas culturais: a megalítica en
terras de Soneira (A Coruña), a época romana en Lugo, a castrexa no concello de San Amaro
(Ourense) e a cultura rupestre en Campo Lameiro. Pero ademais de Campo Lameiro, na provincia de Pontevedra existen espazos moi representativos das outras tres culturas; como exemplo,
complexo de Monte Penide (Megalítica), Santa Tegra (Castrexa); Toralla, Vigo (romana). A relevancia patrimonial, unhas necesidades de conservación e uso público difíciles de asumir polos
concellos, e un gran valor educativo e recreativo, valores en definitiva que farían desta rede un
recurso turístico de gran calidade.
INTERRELACIÓNS

Consellería de Cultura Comunicación Social e Turismo, Concellos, Museo de Pontevedra,
universidade e axentes privados (comunidades de montes veciñais, entidades financieiras,...)
CONSIDERACIÓNS XERAIS

O patrimonio arqueolóxio é un recurso moi fráxil, polo que as accións teñen que facerse cun
elevado rigor técnico e coa cooperación coa Xunta de Galicia. Para conseguir a necesaria calidade, é aconsellable iniciar o proceso de creación da Rede Provincial de Espazos Arqueolóxicos
cun proxecto piloto con equipamentos deseñados por profesionais de prestixio de xeito que a
iniciativa sexa atractiva cara a implicación de axentes privados, en especial entidades financeiras.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

Ao igual que no caso dos parques naturais, esta iniciativa comezaría cun inventario e estudo de
viabilidade que se podería abordar tamén con 50.000 euros.
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PROGRAMA DE CREACIÓN DUNHA REDE PROVINCIAL DE MUSEOS
Accións directas

C2.1. PROXECTO PONTEVEDRA MUSEO ÚNICO
DESCRICIÓN

O obxectivo desta iniciativa e a organización dos museos existentes en Pontevedra nunha rede
que permita mellorar a súa xestión, promover as actividades de investigación e educación, garantir a preservación dos fondos e mellorar a difusión destes recursos culturais agrupándoos nunha
oferta integrada. A participación dos museos nesta rede sería voluntaria e estaría orientada tanto
aos de titularidade municipal como aos de carácter privado. As accións desta iniciativa serían os
seguintes:
• Estudo de inventario, caracterización e análise da situación actual dos museos da provincia e
as súas necesidades de xestión.
• Establecemento dun marco xeral de xestión que recolla os requisitos para a integración na
Rede.
• Deseño dun Plan de actuación para acometer melloras nos museos, en especial a eliminación
de barreiras arquitectónicas a adaptación ás tecnoloxías da información e comunicación e
adecuación dos servizos de atención ao público.
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XUSTIFICACIÓN

Os museos hoxe non son simples contenedores de pezas ou coleccións de valor patrimonial, son
espazos vivos onde se desenvolven actividades de investigación, de difusión, de educación e de
lecer. Estas actividades requiren un esforzo de xestión importante tanto en recursos humanos
como técnicos, especialmente no esforzo de adaptarse á tecnoloxía da sociedade da información. Unha xestión desde esta perspectiva integral require esforzos que ás veces sobrepasan as
posibilidades dos concellos ou das institucións priovadas. A Deputación ten no proxecto de
creación da Rede de Museos unha oportunidade para afondar nas políticas de preservación do
patrimonio cultural pontevedrés.
Así mesmo, os museos son un elemento fundamental da imaxe que se ofrece aos visitantes,
polo que a mellora da xestión e difusión dos museos da provincia é tamén un recurso turístico
que require unha atención específica para contribuír á imaxe de calidade e compromiso coa
conservación do patrimonio que debe acompañar á provincia e, en concreto, á marca Rías Baixas.
INTERRELACIÓNS

Concellos, propietarios particulares, axentes sociais.
CONSIDERACIÓNS XERAIS

O Museo de Pontevedra é o símbolo da importante actividade museística da Deputación. A
participación na rede, a través dos correspondentes compromisos, ten que ir máis aló dun acto
formal xa que o obxecto da Rede Provincial de Museos de Pontevedra que ter unhas esixencias
claras en canto á calidade de servizos prestados polos museos, para se constituír nunha marca de
relevancia cultural. Para afondar neste proxecto tamén se constatan oportunidades e carencias
que aconsellan ampliar o espectro máis tradicionalmente cultural do Museo de Pontevedra con
outro tipo de contidos. Así, e enmarcadas noutras accións deste programa, proponse traballar
nun museo provincial vencellado á temática mariña e outro no ámbito da ciencia, unha clara eiva
dentro dos recursos museísticos de Pontevedra.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

Basicamente esta iniciativa é un proxecto de organización administrativa orientada cara a un
modelo de xestión integrado para os museos da rede. O primeiro inventario e plan de melloras
pode levarse a cabo cun orzamento de 50.000 euros. Os traballos de difusión ou xestión non se
valoran porque o seu alcance debe establecerse en coordinación co Padroado Rías Baixas e o
Museo de Pontevedra.
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PROGRAMA DE CREACIÓN DUNHA REDE PROVINCIAL DE MUSEOS
Accións directas

C2.2. PROXECTO DE NOVOS MUSEOS DA DEPUTACIÓN
DESCRICIÓN

Esta iniciativa recolle a necesidade de complementar o Museo de Pontevedra con algún novo
equipamento museístico propio da Deputación, con temática diferente e localizado fóra da capital da provincia. Propóñense dúas liñas de traballo, unha relacionada cun museo de temática
mariña e outra de carácter científico ou tecnolóxico.
• Como elemento destacado da Rede de Museos, e como parte dos equipamentos da Deputación e complemento do Museo de Pontevedra, esta liña contempla a posibilidade de asumir a
xestión do Museo do Mar en Vigo por parte da Deputación de Pontevedra.
• A outra liña de traballo está orientada a cubrir unha eiva nos actuais recursos museísticos de
Pontevedra, un museo de carácter científico.
• Un Museo integral da vieira en Cambados.
XUSTIFICACIÓN

O apoio á cultura é un dos sinais de identidade da Deputación que se manifesta no Museo
Provincial e a colaboración con concellos e asociacións na organización de actividades e eventos
culturais. Unha parte singular da nosa cultura, a cultura mariñeira tradicional, vén sendo obxecto
de intervencións de apoio a proxectos de recuperación etnográfica. A relevancia do mar na cultura pontevedresa, e a súa proxección como complemento a actividades turísticas e de lecer de
carácter náutico aconsella dispor dun equipamento museístico neste ámbito. A xestión do Museo do Mar pola Zona Franca de Vigo non é un proxecto consolidado, polo que supón unha
oportunidade para que a Deputación asuma a xestión dun equipamento de calidade arquitectónica e unha situación xeográfica que suporía un bo complemento ao Museo de Pontevedra, e a
necesaria presenza dun equipamento público da Deputación en Vigo.
A outra liña de traballo, cara a un museo da ciencia na provincia, débese á ausencia dun
equipamento de calidade neste ámbito, unha carencia moi significativa nunha provincia cun
notable desenvolvemento universitario e tecnolóxico. O museo da vieira parte dun recurso natural característico de Pontevedra e que conta cunha dimensión turística rexional pola súa relación
coa peregrinación xacobea e a súa vertente gastronómica vencellada aos viños elaborados no
Salnés.
INTERRELACIÓNS

Zona Franca, Concello de Vigo, Concello de Cambados, axentes sociais

Esta é unha proposta moi aberta suxeita aos resultados dunhas negociacións de achegamento no
que se refire ao Museo do Mar. Os ámbitos temático de mar e ciencia son obxectivos claros e
independentes nesta proposta. Sen embargo pódese avaliar tamén, aínda que non de forma
excluínte, o desenvolvemento dun equipamento museístico sobre a vieira, que ten en Cambados
a capital da súa explotación en Galicia. A vieira posúe en primeiro lugar unha relación co Xacobeo que se remonta ás mitoloxías paganas da auga e o nacemento. O famoso cadro de Bottichelli,
no que Venus xorde dunha vieira, unha iconografía moi habital dende a Grecia clásica, ou os
sartegos paleocristiáns decorados con vieras recollen a vieira como símbolo do nacemento ou da
resurrección como idea fundamental do cristianismo. A peregrinación a Santiago, un camiño
iniciático, ten como símbolo a vieira como expresión do renacemento espirititual que implica
este camiño iniciático. A diversidade ecolóxica das vieiras (unhas 300 diferentes especies), a súa
evolución natural desde os mares do Carbonífero ata hoxe, a etnografía vencellada á súa explotación en todos os mares do mundo, ou o seu valor gastronómico son exemplo da variedade que
podería ter este posible museo en Cambados.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

A posta en marcha desta iniciativa require un estudo de avaliación e viabilidade de propostas,
que debe incluir documentos orientados ao patrocinio.
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CONSIDERACIÓNS XERAIS

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE OFICIOS TRADICIONAIS
Accións directas

C3.1. PLAN DE APOIO AOS OFICIOS TRADICIONAIS
DESCRICIÓN

O obxectivo principal deste programa é incentivar e difundir a artesanía tradicional, favorecendo
a súa pervivencia como actividade económica viable. As accións concretas deste plan recóllense
nos seguintes puntos:
• Axudas económicas a persoas que se dediquen aos oficios tradicionais.
• Formación mediante a creación de escolas-taller.
• Accións de estímulo á participación da xente nova nestas actividades.
• Creación de asociacións por oficios.
• Potenciar exposicións e feiras onde se poidan comercializar os productos elaborados polos
artesáns.

IV. CURSOS DE ACCIÓN
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XUSTIFICACIÓN

Comarcas como Terra de Montes-Tabeirós eran coñecidas polo gran número de oficios, dos que
aínda perviven os “torneiros de Berres”, que traballan a madeira. Tamén se poden salientar a
cestería, actividade típica da comarca do Condado, a fabricación de gaitas e instrumentos musicais,
a fabricación de cerámica, o traballo en coiro, todas elas son típicas da comarca de TabeirósTerra de Montes. Un lugar especial dentro desta acción de promoción dos oficios tradicionais é a
carpintería de ribeira, unha actividade que vén sendo apoiada pola deputación, e cuxa promoción constitúe un compromiso e un contrapunto necesario ao desenvolvemento do sector náutico de recreo.
INTERRELACIÓNS

Xunta de Galicia, concellos das comarcas, fundacións comarcais, Centro de Artesanía Tradicional do Concello de Vigo, asociacións de artesáns, asociacións culturais.
CONSIDERACIÓNS XERAIS

O propósito deste programa é a mellora da situación de abandono que sofre este sector, así pois
trátase de conservar os oficios dos nosos antepasados. Por outra banda, pódese ver como unha
nova oportunidade para a xuventude, unha medida para fomentar o emprego.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

Esta acción contempla inversións necesarias para a constitución das escolas-taller, que corresponderán a administración autonómica e os concellos implicados. Así mesmo, débense de incluír
neste programa as investimentos na organización das feiras, nos que participarían a Deputación,
os concellos e as asociacións de artesáns. O presuposto dependerá do alcance temático do programa.
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PROGRAMA DE XESTIÓN TURÍSTICA
Accións indirectas

C4.a. PLAN DE PROMOCIÓN DE GRANDES EVENTOS
DESCRICIÓN

Promoción de grandes eventos deportivos, coa imaxe da provincia, que permita apoiar os procesos de recoñecemento social da actividade deportiva, e que ao mesmo tempo teñen un grande
impacto no sector turístico.
Ademais dos grandes eventos xa existentes, rally Rías Baixas, Regatas, Copa do Mundo de
Hípica, tratarase de identificar 2 ou 3 eventos de gran proxección internacional e que poidan
servir como elementos dinamizadores do territorio. Esta práctica pode tomar como referencia os
xogos olímpicos de Barcelona ou recentemente a Copa do Mundo de Vela en Valencia, que
conlevan grandes infraestruturas asociadas e unha promoción da cidade a escala mundial.
Cómpre tamén desenvolver eventos deportivos de relevancia no ámbito rexional. A este respecto, baseándose na tradición Deportiva e na política de apoio aos deportes náuticos a Deputación
podería promover unha regata anual de traíñas entre as tres universidades galegas. Tamén de
ámbito rexional, aínda que con proxección internacional e aproveitando as referencias comúns,
podería organizarse un derby periódico entre o Celta de Vigo e o Celtic de Glasgow, que se
celebrase de forma alterna en Balaídos e Celtic Park.
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Por outro lado, ademais dos eventos deportivos, a provincia de Pontevedra debe crear 2 ou 3
eventos culturais de proxección nacional e internacional, nos que a clave será la periodicidade
anual co fin de lograr unha estabilidade que posibilite a proxección exterior.
Tamén cómpre dar unha maior dimensión ao Festival Internacional da Camelia, e aproveitando
as referencias orientais desta especie desenvolver de forma paralela actividades culturais, como
festivais de cine o música, e congresos ou exposicións en materia de novas tecnoloxías.
Proponse crear Festivais de música, cine, teatro ou outra forma de actividade cultural, onde a
clave sexa a capacidade de atracción externa. A idea é crear na provincia de Pontevedra eventos
do tipo do Festival de Cine de San Sebastián, ou o Festival de jazz de Vitoria, o de música de
Benicassim ou o Sónar de Barcelona, postos estes a modo de exemplo xa que existen amplas
mostras deste tipo de eventos a escala nacional.
PAPEL DA DEPUTACIÓN

Ao igual que a Bienal de Pontevedra se asocia á Deputación, cando menos dous destes grandes
eventos (un deportivo e outro cultural) deberían de asociarse á Deputación e en especial á imaxe
da provincia ou á das Rías Baixas.
CONSIDERACIÓNS E AXENTES IMPLICADOS

Na actualidade poucos eventos culturais teñen unha dimensión ou proxección internacional e a
súa orientación cara ao mercado local ou rexional. Na posible selección destes eventos debe de
buscarse a especialización e analizar en profundidade a oferta actual no noroeste peninsular e
especialmente a oferta actual no norte de Portugal e concretamente en Oporto, que coa recente
posta en marcha de varias infraestruturas está desenvolvendo un importante papel neste sentido.
Na creación destes eventos debe buscarse a implicación das grandes empresas da provincia e as
entidades financeiras a través do patrocinio. A aposta por un ou outro evento esixe un estudo
pormenorizado e unha aposta da provincia a medio e longo prazo.
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PROGRAMA DE XESTIÓN TURÍSTICA
Accións indirectas

C4.b. POTENCIACIÓN DO CAMIÑO PORTUGUÉS A SANTIAGO E ROTAS PROVINCIAIS
DESCRICIÓN

A importancia que desde o punto de vista turístico e cultural posúe o Camiño de Santiago é
evidente. A afluencia de turistas e peregrinos arredor da rota xacobea non parou de crecer nos
últimos anos ao igual que a súa relevancia e proxección exterior.
Non obstante, dos diferentes camiños e rotas existentes, o camiño portugués presenta todavía
grandes posibilidades de desenvolvemento. A este respecto proponse:
• Poñer en valor os distintos recursos existentes
• Potenciar as actividades de promoción e difusión, en especial no norte de Portugal
• Mellorar as infraestruturas de acollida e información existentes ao longo do Camiño.
• Desenvolver actos culturais complementarios sobre o camiño: exposicións, conferencias e
seminarios, música tradicional, etc...
PAPEL DA DEPUTACIÓN

Ademais das accións de posta en valor e promoción do Camiño portugués, a Deputación tamén
debe potenciar outras rotas de interese provincial polo valor turístico, cultural e de imaxe e
vertebración provincial que supoñen. Neste momento a Deputación xa promove a recuperación
da Rota da Franqueira ou a da Vía Romana XIX a través do proxecto Vías Atlánticas dentro da
Iniciativa Interreg III, exemplos do papel que debe xogar a Deputación na promoción destes
elementos de interese cultural, social e turístico.
CONSIDERACIÓNS E AXENTES IMPLICADOS

A promoción do Camiño de Santiago centralízase na Xunta de Galicia a través da Consellería de
Cultura. Sobre o Camino portugués xa se está executando un proxecto Interreg III denominado
Translatio que pode ser un bo exemplo da colaboración entre institucións e da captación de
fondos externos que pode fomentar a Deputación provincial.
En todo caso, a colaboración coa Xunta de Galicia debe ser permanente nesta actividade, ao
igual que cos diferentes municipios polos que discorre o camiño.
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Destacar por último a importancia estratéxica do Camiño portugués na vertebración da cooperación co norte de Portugal ao desenvolver un espazo físico e cultural común entre as dúas rexións,
e as posibilidades de cooperación e traballo conxunto cos municipios Portugal que poden xerar
sinerxias importantes entre ambas.

PROGRAMA DE XESTIÓN TURÍSTICA
Accións directas

C4.1. PLAN DE POTENCIACIÓN DO PADROADO DE TURISMO
DESCRICIÓN

É necesario crear un posicionamento claro e competitivo da provincia, que permita ademais a
diversificación do tipo de visitante, con máis peso do turista estranxeiro e menos do nacional, e
sobre todo prestando especial atención a Portugal. A existencia de compañías aéreas está acelerando determinados cambios no turismo, onde o turista nacional ten máis facilidade para ir ao
estranxeiro, pero tamén será posible unha maior afluencia do turismo estranxeiro. Potenciar
unha nova terminal de cruceiros en Vigo, e impulsar en capacidades e horarios o aeroporto serán
pezas clave no desenvolvemento das infraestruturas necesarias para atraer este turismo, así como
a actividade feiral e congresual, xa comentadas anteriormente. Como propostas do plan, o padroado de turismo debería potenciar ademais as seguintes actuacións:
• Accións de soporte á xestión: manuais de formación para cargos electos, asistencia técnica en
materia de festas turísticas, base de datos de proveedores, monitorización da actividade turística nos concellos, creación do manual do inversor a nivel provincial e elaboración dun cadro
de mando do turismo na provincia.
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• Apertura ao sector privado, buscando fórmulas mixtas de xestión.
• Impulso e desenvolvemento de produtos turísticos provinciais.
XUSTIFICACIÓN

É certo que todos os concellos de Pontevedra desexan ter relevancia desde o punto de vista
turístico, pero tamén é certo que debemos de pensar no turismo desde un punto de vista supramunicipal e cunha orientación ao mercado global, onde cada municipio contribúe de forma
distinta xa que non todos posúen as mesmas capacidades nin recursos. Por iso, faise necesaria
unha actuación global que se centralizaría no Padroado Rías Baixas.
INTERRELACIÓNS

Ademais da necesaria coordinación e colaboración con Turgalicia e a Xunta de Galicia en xeral,
débense de potenciar as relacións coas obras sociais das entidades financieiras e grandes empresas e xerar alianzas estratéxicas, tanto na creación da imaxe provincial como na programación e
patrocinio de eventos e programacións culturais.
CONSIDERACIÓNS XERAIS

Collendo como punto de partida as conclusións da mesa de desenvolvemento turístico e o
posicionamento anterior, probablemente a maior carencia de Pontevedra en canto á xestión turística é a falta de produtos turísticos. Ademais, esta oferta debe ir en consonancia cunha maior
segmentación dos mercados turísticos. Desde un punto de vista estratéxico, sería necesario potenciar o desenvolvemento de produtos turísticos en:
1. Turismo de negocios (negocio, congresos, feiras, convencións, incentivos...).
2. Turismo touring e Costa turismo aproveitando a elevada notoriedade de Galicia, Santiago e
Xacobeo, en especial combinado co turismo cultural.
3. Turismo cultural, aproveitando o importante valor patrimonial existente.
4. Turismo náutico, como elemento diferenciador de Pontevedra.
5. Turismo deportivo, obviamente centrado nos aspectos do mar, pero sen descoidar, pola súa
complementariedade, a pesca e o turismo de golf.
6. Turismo termal e de saúde, tamén relacionado con aspectos de mar e auga e complementario
co turismo de golf e náutico.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

Se ben é importante aumentar o presuposto do Padroado de Turismo pola importancia estratéxica do sector, o seu crecemento debe basearse en financiamento externo, ben a través de fondos
europeos ou en colaboración con outras administracións e o sector privado. A posta en marcha
de servizos propios ou a xestión de eventos tamén pode ser unha fonte de recursos.
IV. CURSOS DE ACCIÓN
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PROGRAMA DE XESTIÓN TURÍSTICA
Accións directas

C4.2. PLAN DE RESTAURACIÓN DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE VOCACIÓN TURÍSTICA
DESCRICIÓN

A imaxe turística de Pontevedra, vencellada a calidade ambiental, debe potenciarse a través dun
programa de intervención en elementos singulares do patrimonio arquitectónico que presente
problemas de conservación ou desaproveitamento da súa vocación de uso. O obxecto desta
intervención de valorización de pezas destacadas da arquitectura civil é aproveitar a súa vocación
como contedores de programas orientados ao turismo, tanto desde a perspectiva hostaleira como
a de espazo público para albergar actividades cívicas, educativas ou de lecer. As tareas de rehabilitación pódense orientar no marco dun programa específico de emprego ou vencellado ao programa formativo da escola de cantería. As accións que desenvolvería este programa son as seguintes:
• Inventario e catalogación do patrimonio arquitectónico civil con problemas de conservación,
especialmente a arquitectura de pazos e os elementos de patrimonio industrial vencellados ao
litoral. Valoración das posibilidades de rehabilitación e implantación de programas funcionais.
• Selección de elementos do patrimonio arquitectónico para desenvolver programas de rehabilitación orientados a actividades de repercusión turística. Os obxectivos da iniciativa esixen a
redacción dos proxectos de rehabilitación estea avalada por profesionais de prestixio, un aspecto fundamental para garantir a participación da iniciativa privada no posterior aproveitamento turístico ou cultural.
• Desenvolvemento dunha marca de establecementos hosteleiros de calidade e selección e deseño
dun programa de xestión.
XUSTIFICACIÓN

Pontevedra conta cun rico patrimonio arquitectónico que esixe esforzos de conservación
inasumibles sen un axeitado aproveitamento económico. O compromiso coa conservación do
patrimonio e a aposta por un turismo de calidade, permite aproveitar a oportunidade de desenvolvemento que ofrece este patrimonio para actividades hostaleiras ou culturais de calidade.
Esta iniciativa abranguería pois un triple obxectivo: preservación do patrimonio arquitectónico,
fomento dun turismo de calidade e desenvolvemento do emprego.
INTERRELACIÓNS

Xunta de Galicia, Padroado Rías Baixas e entidades privadas.
CONSIDERACIÓNS XERAIS

Como nova forma de intervención en materia de patrimonio e turismo, esta iniciativa require
unha implantación por fases. Nas primeiras fases potenciaríanse os aspectos de estudo e análise
do patrimonio con problemas de conservación. Nunha segunda fase acometeríanse traballos de
rehabilitación orientados no marco de programas de emprego e formativos. Por último,
desenvolveríase un programa de participación da iniciativa privada na explotación dun recurso
valorizado.

Este é un proxecto cuxo alcance presenta diferentes opcións. O primeiro paso é a elaboración
dun inventario e valoración de posibilidades de intervencián, que se podería levar a cabo cun
presuposto entre 70.000 e 90.000 euros.
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PROGRAMA DE XESTIÓN TURÍSTICA
Accións directas

C4.3. PLAN DE RECUPERACIÓN DE BORDES MARÍTIMOS
DESCRICIÓN

Esta iniciativa está orientada a facilitar a execución de proxectos de mellora urbanística no espazo
litoral, tanto en zonas de praia como en espazos urbanos ou portuarios. O alcance das accións
recóllese nos seguintes puntos:
• Proxectos de acondicionamento de praias e o seu contorno.
• Recuperación de fachadas marítimas e proxectos de adecuación urbanística.
• Paseos marítimos.
• Fomento e cooperación no desenvolvemento de Plans Especiais de Protección e Reforma
Interior.
XUSTIFICACIÓN

O litoral é un espazo de gran complexidade, no que conflúen diferentes ámbitos competenciais,
no que se localizan os valores naturais e paisaxísticos máis salientables da provincia, se concentran gran parte dos recursos turísticos, se localizan os centros históricos das vilas mariñeiras e se
produce unha forte presión urbanística. Estas circunstancias xustifican unha intervención específica nestes espazos orientada a preservar a paisaxe litoral e a súa dimensión como recurso
turístico.

IV. CURSOS DE ACCIÓN

C4

4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

11. Medidas catalizadoras

INTERRELACIÓNS

Xunta de Galicia, Concellos
CONSIDERACIÓNS XERAIS

A fraxilidade dos enclaves litorais, sexan enclaves naturais ou urbanos, obriga a ser especialmente coidadoso na redacción de proxectos de intervención. Neste sentido, as intervencións que
soliciten axuda con proxectos xa redactados deberían someterse a avaliación pola Axencia de
Medio Ambiente e Territorio.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

Esta iniciativa podería levarse a cabo como experiencia piloto cunha convocatoria de 200.000 •,
a partir da que habería que avaliar o alcance dos proxectos, a porcentaxe de subvención e a
demanda existente.
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PROGRAMA DE IMAXE INSTITUCIONAL
Accións directas

C5.1. PLAN DE INFORMACIÓN SOBRE A ACTIVIDADE INSTITUCIONAL
DESCRICIÓN

Dentro das actividades de información sobre a actividade da Deputación pódense citar os seguintes aspectos:
• Potenciación do gabinete de prensa.
• Incremento da información sobre a actividade institucional nos medios.
• Elaboración dunha memoria anual das actividades da Deputación.
• Proxecto de renovación do logotipo e normalización sinalética, en especial da cartelería relacionada con obras públicas.
• Edición dun boletín sobre a actividade institucional dirixido tanto a técnicos municipais como
á cidadanía en xeral.
• Comunicación interna: intranet, boletíns internos, convocatorias de reunións,...
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XUSTIFICACIÓN

O Plan Estratéxico fai explícitas as liñas de traballo emerxentes da Deputación como axente de
desenvolvemento económico provincial e como institución ao servizo directo da cidadanía, especialmente en campos de actividade tradicionais da Institución provincial como o apoio ao
movemento asociativo e o deporte. A este respecto, na enquisa aos cidadáns púxose de manifesto que o que caracteriza a percepción da Deputación é a cooperación cos concellos e as accións
en obra pública, e en concreto vías de comunicación. Un ámbito de actividade máis integral, en
coherencia tanto coa actual acción da Deputación como como coa estratexia recollida neste Plan
aconsella renovar a imaxe da Institución provincial para facilitar o achegamento ao verdadeiro
alcance das súas accións e ás súas futuras liñas de traballo.
INTERRELACIÓNS

Esta é unha acción específica da Deputación, sen participación doutros axentes.
CONSIDERACIÓNS XERAIS

Todas estas accións, aparentemente de diferente natureza, deben de levarse a cabo dunha forma
coordinada, procurando buscar a cohesión na imaxe da Deputación.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

Este é un programa amplo que en parte implica organización interna polo que non é posible
valorar este programa ata definir o alcance das accións apuntadas.
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PROGRAMA DE IMAXE INSTITUCIONAL
Accións directas

C5.2. PLAN DE MARKETING PROVINCIAL
DESCRICIÓN

A través do Padroado de Turismo Rías Baixas proponse a elaboración dun Plan de Marketing
provincial que permita promover unha imaxe unitaria e diferenciada da provincia de Pontevedra
no exterior e na propia provincia. Se ben se enmarca dentro das actuacións do Padroado para
facilitar a súa execución, non se trata só de realizar un plan desde o punto de vista turístico,
senón promover unha verdadeira acción de “citymarketing” ou marketing territorial desde a
provincia.
Búscase analizar a percepción que existe da provincia, o seu posicionamento a nivel global, e
establecer medidas que posibiliten crear unha marca de provincia para atraer investimentos exteriores e novos residentes e que reforce os signos de identidade propios.
Sobre a base de dito plan, a Deputación debe crear unha oficina de atención ó investimento
exterior, que de forma proactiva promova a captación de novos investimentos e que poida facilitar os necesarios procesos de implantación.
XUSTIFICACIÓN

Actualmente a marca de carácter provincial asociada con Pontevedra é “Rías Baixas”. Sen entrar
en profundidade na súa idoneidade como marca xeral da provincia, que sería obxecto do propio
plan, a articulación de estratexias de marketing territorial constitúen unha ferramenta básica na
xestión das políticas públicas, cos seguintes obxectivos:
• Crear unha combinación atractiva de características e servizos para potenciar o atractivo da
provincia para investidores, visitantes e residentes.
• Facilitar o acceso da provincia aos mercados exteriores.
• Trasladar as vantaxes comparativas da provincia e asegurar un rápido e eficiente acceso da
provincia aos mercados exteriores.
Por outra parte cabe sinalar que malia o gran dinamismo empresarial da provincia, na actualidade
non existe ningunha entidade de referencia para o investimento exterior que non sexa de carácter rexional, exceptuando actuacións puntuais do Consorcio da Zona Franca dentro do ámbito
de actuación metropolitana da cidade de Vigo.
INTERRELACIÓNS

Axentes sociais e económicos da provincia, Consorcio da Zona Franca, IGAPE.
CONSIDERACIÓNS XERAIS

O plan de marketing deberá estar segmentado en función do público obxectivo: residentes, visitantes e investidores exteriores, propoñendo unha marca provincial que permita a identificación
de todos os municipios da provincia.

CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

Para a elaboración do plan estímase un presuposto aproximado de 300.000 euros. A oficina de
atención ao investidor exterior podería iniciarse cun equipo de 3 ou 4 persoas, mais os investimentos necesarios en equipamento. Esta iniciativa pode vincularse á estrutura das oficinas de
Dirección Estratéxica e Programas da UE, do plano estratéxico de «Competitividade provincial».
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Se ben o Plan debe de estar promovido desde o Padroado de Turismo, organismo autónomo da
Deputación, a oficina de atención ao inversor exterior non debería ter este tipo de dependencia
exclusiva, sendo unha actuación vinculada directamente coa área de Presidencia polo seu valor
estratéxico.

PROGRAMA DE IMAXE INSTITUCIONAL
Accións directas

C5.3. POTENCIACIÓN DO GABINETE DE NORMALIZACIÓN LINGUÍSTICA
DESCRICIÓN

Esta iniciativa ten como obxecto a asistencia técnica en materia de normalización lingüística
tanto aos concellos como á propia Deputación. Esta actividade tería as seguintes liñas de traballo:
• Potenciar os labores de asesoramento do Gabinete de Normalización lingüística co obxecto
de que os actos de comunicación da Deputación sexan en galego e se caracterizen pola súa
calidade.
• Implantar un programa de formación que teña como obxectivo solucionar as eivas lingüísticas
dos cargos ou ténicos da Deputación ou os concellos.
• Desenvolver accións de dinamización que teñan como obxectivo promover e apoiar actuacións que favorezan actitudes favorables respecto ao uso do galego, como materiais de difusión ou liñas de axuda.
• Elaborar materiais de terminoloxía específica relacionada coas actividades da Deputación, e
en concreto en materias de urbanismo e obra pública. Estes materiais poden poñerse na rede
a disposición dos técnicos.

IV. CURSOS DE ACCIÓN
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4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

11. Medidas catalizadoras

XUSTIFICACIÓN

A lingua é sen dúbida o noso principal elemento de identidade. O labor da Deputación neste
ámbito pasa en primeiro lugar por cooperar cos concellos e intensificar o esforzo na Deputación
para dotar de soporte técnico ao proceso de normalización da lingua.
INTERRELACIÓNS

Concellos, Consellos comarcais.
CONSIDERACIÓNS XERAIS

Esta iniciativa, centralizada na Deputación e con posibilidade de organizar equipos de ámbito
comarcal, estaría destinada tanto á actividade da Institución provincial como aos concellos,
establecéndose un sistema de asesoramento en liña.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

O presuposto desta iniciativa dependerá do alcance co que se dote ao servizo e en especial no
caso da implantación de equipos comarcais.
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11.2.
Plano de acción: D. «Infraestrutura social»
O plano de acción «Infraestrutura social»

servizos. A outra vertente é a formación das

inclúe iniciativas de natureza social con dife-

asociacións en materia de xestión, de xeito que

rentes obxectivos é ámbitos de acción. Non

poidan asumir responsabilidades en materia

obstante pode formularse a orientación estra-

de prestación de servizos e contribuír ao des-

téxica básica deste plano de acción como a

envolvemento do chamado terceiro sector.

promoción dunha sociedade participativa e

Esta iniciativa parte da convicción que as

comprometida na creación de valor público.

asociacións, achegadas ás realidades sociais

Esta busca da participación nas polí-

concretas, son máis eficientes que a adminis-

ticas sociais ten unha dobre vertente. En

tración na prestación de determinados servi-

primeiro lugar na propia identificación de

zos.

ámbitos de actuación e selección de proxectos,

En canto ao ámbito das accións sociais

unhas actividades que se realizarán coa axuda

incídese especialmente na problemática das

dun instrumento xeral do Plan Estratéxico, o

persoas maiores e tamén en temas asociados

Consello Social. Neste Consello participarán

como a conciliación da vida familiar e laboral.

representantes das asociacións de obxectivo

O deporte, como instrumento para o desen-

social cunha maior relevancia pública e que

volvemento integral das persoas, ocupa tamén

posúan unha orientación cara á prestación de

un lugar destacado neste plano de acción.
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11. Medidas catalizadoras

PLANO DE ACCIÓN D: Infraestrutura social
PROGRAMAS ESTRATÉXICOS

D1

Programa
de fomento do
movemento asociativo
INDIRECTAS:
D1.a. Potenciación do
movemento asociativo e
do voluntariado

DIRECTAS:
D1.1. Capacitación do
movemento asociativo

D2

Programa
de apoio
a colectivos

D3

D4

Programa
de infraestruturas:
vivenda e sanidade

Programa
de
muller

INDIRECTAS:

INDIRECTAS:

INDIRECTAS:

D2.a. Atención a inmigrantes e
emigrantes retornados
D2.b. Integración social de
persoas con
discapacidade e risco de
exclusión
D2.c. Atención e coidado das
persoas maiores

D3.a. Desenvolvemento de
vivenda social e apoio á
primeira vivenda
D3.b. Mellora das
infraestruturas e
programas sanitarios

D4.a. Programa de
igualdade de
oportunidades
D4.b. Programa de
conciliación da vida
laboral e persoal

DIRECTAS:
D4.1. Servizos provinciais
de conciliación
D4.2. Programa de
sensibilización en
igualdade de
oportunidades

DIRECTAS:
D2.1. Programa de atención a
emigrantes retornados
D2.2. Plan de apoio á
xuventude
D2.3. Centros de ocio e de día
para maiores
D2.4. Plan de apoio a novos
valores

Cadro 11.2.
Síntese do Plano de acción
D: «Infraestrutura social»

Consello social
Comité de expertos (think tank)

INDIRECTAS:
D5.a. Potenciar á
Universidade de Vigo
D5.b. Infraestruturas
deportivas

DIRECTAS:
D5.1. Fomento da
investigación no
ensino superior
D5.2. Creación dunha
Cátedra de estudos da
inmigración
D5.3. Creación da
Fundación provincial
para o Deporte
D5.4. Apoio ao deporte base
e amateur

INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS

INSTRUMENTOS XERAIS
1.
2.

D5

Programa
de educación
e deporte

1.
2.

Pontevedra.org
Fundación Provincial para o Deporte
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PLANO DE ACCIÓN «Infraestrutura social»

PROPÓSITO XERAL

Promover unha sociedade participativa e comprometida na creación de valor público.
MARCO ESTRATÉXICO

A mellora da calidade de vida da cidadanía da provincia e a xeración de capital social que permita
que o desenvolvemento económico sexa sostible, son as actuacións que se agrupan neste plano
de acción. Son polo tanto actuacións referidas á oferta educativa e sanitaria, á atención aos colectivos con especiais dificultades, aos segmentos da poboación que necesitan unha maior atención
como a xuventude ou as persoas maiores, as políticas dirixidas á muller para lograr unha sociedade igualitaria en xénero, as políticas de vivenda e a actividade deportiva e, sobre todo, aquelas
actuacións tendentes a estimular a autoorganización e vertebración social, creando espazos de
comunicación e xestión que faciliten o traballo conxunto dos axentes sociais e o sector público.
VISIÓN 2010

IV. CURSOS DE ACCIÓN

D

4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

11. Medidas catalizadoras

• A provincia de Pontevedra dispón dun tecido asociativo amplo, dinámico e con capacidade
de xestión, no que as asociacións son verdadeiras prestadoras de servizos.
• Os inmigrantes e emigrantes retornados intégranse plenamente na sociedade, tanto desde o
punto de vista social como no laboral.
• As barreiras para as personas con discapacidade redúcense no rural e existen servizos para
facilitar a súa mobilidade. A eliminación de barreiras arquitectónicas é completa nos edificios
e espazos públicos.
• Redúcese a taxa de desemprego xuvenil e existe unha oferta suficiente e accesible de vivenda
para este colectivo.
• Aínda que a poboación de maior idade segue crecendo, existe cada vez unha maior oferta de
actividades e mellórase a autonomía persoal e a integración e permanencia no medio familiar.
• As prazas de atención a maiores, especialmente persoas dependentes, creceu considerablemente ata dar servizo á totalidade da demanda.
• Avánzase de forma clara e obxectiva nas políticas de igualdade de oportunidades. Iguálase a
taxa de desemprego de mulleres e homes e existen servizos de conciliación en todas as comarcas da provincia, capaces de atender ás necesidades da poboación.
• Mellóranse as infraestruturas sanitarias coa creación dun terceiro hospital en Vigo e novos
hospitais comarcais no Morrazo e O Deza.
• A práctica deportiva é cada vez máis accesible. Auméntanse as infraestruturas dispoñibles e
existen programas segmentados para cada tramo de poboación, en especial para os máis novos.
Existen infraestruturas en todos os barrios e parroquias da Provincia.

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

1. Mellora do tecido asociativo, con capacidade para prestar servizos.
2. Aumento das infraestruturas educativas e sanitarias, así como as infraestruturas e servizos de
atención a persoas maiores.
3. Igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e creación de programas de conciliación.
4. Creación de vivenda, en especial vivenda social e mellora de acceso á vivenda da xente nova.
5. Aumento da práctica deportiva en toda a sociedade.
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11.1. Planos de acción: D. «Infraestrutura social»

D

PLANO DE ACCIÓN «Infraestrutura social» (continuación)

PROGRAMAS

• D1. Programa de fomento do movemento asociativo
• D2. Programa de apoio a colectivos
• D3. Programa de infraestruturas: vivenda e sanidade
• C4. Programa de muller
• C5. Programa de educación e deporte

INSTRUMENTOS XERAIS

• Consello Social
• Comité de expertos (think tank)
INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS

• Servizo Pontevedra.org: Este servizo constitúe un espazo que facilite a xestión, información e
difusión das accións da Deputación en materia de apoio e capacitación do movemento asociativo. Programas de formación dirixidos a xestores de asociacións, catálogos de boas prácticas, tramitación de solicitudes ou información de convocatorias, son exemplo de accións
vencelladas ao instrumento Pontevedra.org. Ademais tamén debe ser un espazo de encontro
do movemento asociativo que lles permita un mellor coñecemento do sector e colaborar en
iniciativas conxuntas.
• Fundación Provincial para o Deporte: Aínda que se comenta máis polo miúdo na acción
correspondente, basicamente este instrumento está orientado a dotar de axilidade e maior
autonomía á tradicional actividade da Deputación en materia de apoio ao deporte.
REFERENCIAS

• Servicio Pontevedra.org
http://www.badajoz.org/
• Fundación Provincial para o Deporte
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http://www.diputaciondeburgos.es./Departamentos.cfm?Area=19&SubArea=0

PROGRAMA DE FOMENTO DO MOVEMENTO ASOCIATIVO
Accións indirectas

D1.a. POTENCIACIÓN DO MOVEMENTO ASOCIATIVO E DO VOLUNTARIADO
DESCRICIÓN

A importancia da movemento asociativo na provincia tradúcese no elevado número de asociaciones existentes, aínda que non existe un rexistro eficiente que facilite a interrelación entre elas
e a colaboración coa administración.
Nas mesas de traballo do plan, púxose de manifesto a necesidade de crear un rexistro deste tipo
de entidades, que en moitos casos están compostas por poucos membros ou incluso inactivas.
Para crear un tecido asociativo máis capacitado parece necesario estimular os procesos de fusión
ou agrupación de asociacións, evitando as duplicidades e facilitando a colaboración co sector
público.
Por outra parte, o movemento asociativo e voluntario pode cubrir determinadas carencias nos
servizos públicos, partindo dunha mellor xestión e profesionalización das asociacións.

IV. CURSOS DE ACCIÓN

D1

4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

11. Medidas catalizadoras

PAPEL DA DEPUTACIÓN

Aínda que tamén realizará actuacións concretas, nun primeiro nivel a Deputación debe de promover a creación deste rexistro de asociacións, e facilitar a comunicación cos municipios. Para
facilitar os procesos de fusión, poderase establecer un programa concreto que incentive, a nivel
das axudas públicas, a súa fusión ou a coordinación no exercicio das súas actividades, por exemplo
primando a xestión conxunta nos procesos de axudas públicas a este sector.
No campo do voluntariado, o papel da Deputación centrarase principalmente nas accións de
difusión de boas prácticas e sensibilización, e sobre todo, en articular mecanismos de cooperación entre os concellos e o sector do voluntariado.
CONSIDERACIÓNS E AXENTES IMPLICADOS

Baixo o criterio de capacitación e subsidiariedade, o traballo con asociacións deberá realizarse
estreitamente en colaboración co propio sector, polo que sería conveniente crear un foro ou
espazo para a interlocución directa co sector desde a propia Deputación.
A Dirección Xeral de Voluntariado da Xunta de Galicia está realizando unha importante función
de coordinación e apoio ao voluntariado. Trátase pois de apoiar os programas xa existentes
desde a óptica provincial, encadrando as actividades da Deputación nas 5 liñas estratéxicas do
Plan galego 2002-2005: promoción da cultura da solidariedade, formación, apoio e seguimento,
coordinación e calidade.
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11.1. Planos de acción: D. «Infraestrutura social»

D1

PROGRAMA DE FOMENTO DO MOVEMENTO ASOCIATIVO
Accións directas

D1.1. CAPACITACIÓN DO MOVEMENTO ASOCIATIVO
DESCRICIÓN

Ademais da elaboración do inventario provincial de asociacións, que se centralizará no Servizo
Pontevedra.org, promoveranse as seguintes actuacións:
• Xestión dun programa de formación dirixido aos xestores de asociacións. No programa de
formación prestarase especial atención á formación en TICs.
• Análise de boas prácticas, coa elaboración dun catálogo de referencia. Pódese completar esta
acción de sensibilización cun programa de recoñecemento social, a través de premios a escala
provincial que prestixien a xestión neste sector.
• Simplificación dos trámites de subvención e colaboración, facilitando a tramitación en liña a
través do portal Pontevedra.org
• Convocatorias de axudas que prioricen a fusión de asociacións ou a xestión coordinada, especialmente a escala comarcal. Tamén pode establecerse algún tipo de preferencia para aqueles
proxectos que sexan prestadores de servizos ou teñan unha maior repercusión social.
XUSTIFICACIÓN

A creación de capital social a través do movemento asociativo é fundamental para lograr unha
maior gobernanza nas políticas públicas e unha participación activa da sociedade na creación de
valor público. A integración das asociacións no deseño das políticas sociais e o propio papel que
pode xogar o movemento asociativo como verdadeiro prestador de servizos, cubrindo ocos alí
onde son máis eficientes que a Administración, xustifican a importancia desta medida.
INTERRELACIÓNS

Xunta de Galicia, asociacións da provincia de Pontevedra: culturais, educativas, sociais, veciñais,.....
CONSIDERACIÓNS XERAIS

Existe un gran número de asociacións, cunha ampla diversidade de funcións e orientacións. Non
obstante, moitas delas son dun tamaño moi reducido ou incluso inactivas. Ademais, malia unhas
poucas asociacións, practicamente ningunha dispón dunha estrutura profesionalizada e é habitual a carencia de medios técnicos.
Esta dispersión do movemento asociativo tamén dificulta a xestión e apoio desde a administración, incluíndo a propia Deputación. Xa que logo, é necesario impulsar desde a Deputación
como responsable provincial, un proceso de concentración e capacitación do movemento asociativo.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS
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Actualmente o presuposto provincial destinado ás asociacións diríxese a apoialas economicamente
a través de axudas directas, liñas de subvención e convenios de colaboración. Estímase necesario un orzamento aproximado de 300.000 - 400.000 euros para a creación do portal Pontevedra.org
e crear unha liña de subvención específica orientada á mellora da xestión. Non obstante, pode
lograrse este último obxectivo reorientando as convocatorias actuais favorecendo procesos de
cooperación entre elas e de profesionalización da súa xestión.

PROGRAMA DE APOIO A COLECTIVOS
Accións indirectas

D2.a. ATENCIÓN A INMIGRANTES E EMIGRANTES RETORNADOS
DESCRICIÓN

Se ben Galicia, e Pontevedra, se encontran entre as comunidades con menos inmigrantes, as
taxas de crecemento superiores ao 20% interanual e o feito de ser a comunidad autónoma con
máis emigrantes retornados sitúan as actuacións nesta materia entre aquelas de carácter estratéxico.
Dentro das accións a desenvolver deben distinguirse tres eixes de actuación.
• Accións dirixidas a inmigrantes en situación irregular, destinadas a facilitar o proceso de regularización, en especial a través da inserción laboral, onde os servizos de orientación e inserción laboral dos municipios poden desenvolver un papel importante.
• Accións dirixidas a inmigrantes en situación regular, no que as accións se centrarán nos procesos de sensibilización social, xestión da multiculturalidade e integración social do colectivo
a través da participación en proxectos culturais e asociativos.

IV. CURSOS DE ACCIÓN
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4. ELEMENTOS DO DIAGNÓSTICO

11. Medidas catalizadoras

• Accións dirixidas ao colectivo de emigrantes retornados, cuxo radio de acción incide nos
dous aspectos anteriores, integración laboral e integración social.
PAPEL DA DEPUTACIÓN

Cómpre ter en conta que as competencias en materia de inmigración corresponden á autoridades nacionais, polo que a Deputación debe concentrar o seu campo de actuación naquelas actividades nas que poida obter un maior valor engadido ou existan condicionantes de partida que
faciliten o seu traballo.
Por outra parte, a execución do proxecto Cidade+ dentro da iniciativa Interreg III-A facilita neste
momento a capacidad técnica da Deputación e o coñecemento da realidade nesta materia.
CONSIDERACIÓNS E AXENTES IMPLICADOS

Nas políticas de atención a este colectivo, a Xunta de Galicia articula un amplo conxunto de
medidas a través da Consellería de emigración, e polo carácter transversal desta política, desde
outras consellerías e Direccións Xerais. Non obstante, cómpre ter en conta que a primeira liña de
atención ao colectivo se realiza desde os concellos, que novamente non dispoñen dos recursos
nin ás veces da capacidade técnica para realizar unha atención adecuada. A implicación dos
concellos xustifica novamente o apoio da Deputación provincial nos labores de atención a
inmigrantes e emigrantes retornados.
Axentes implicados: Xunta de Galicia, concellos.
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D2

PROGRAMA DE APOIO A COLECTIVOS
Accións indirectas

D2.b. INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE E RISCO DE EXCLUSIÓN
DESCRICIÓN

Como obxectivo irrenunciable para lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria, proponse
como eixe estratéxico de actuación a atención ás persoas con especiais dificultades de integración social, ben por situacións de discapacidade ou ben por situacións de exclusión social.
No caso das persoas con discapacidade, proponse traballar nos seguintes eixos de actuación:
• Accións de inserción laboral, en colaboración con empresas e promovendo a reserva de prazas
nas ofertas de emprego público con arreglo á normativa vixente.
• Accións de mobilidade, desde a eliminación de barreiras arquitectónicas á mellora dos servizos de transporte e mobilidade, en especial no medio rural.
• Programas de conciliación, para atención deste colectivo no propio núcleo familiar, reducindo
as situaciónes de dependencia e favorecendo a autonomía.
Con respecto á eliminación de barreiras, debería de realizarse un plan específico pola Deputación que permitise que no horizonte 2010 todos os espazos públicos das administraciones locais
da provincia fosen accesibles. Este plan tamén debería estenderse ás webs municipais e provinciais con arreglo ás pautas de contido accesible do W3C, nivel dobre A, con arreglo á lei 34/2002
de servizos da sociedade da información e comercio electrónico.
Con respecto aos programas destinados á pobreza e exclusión social, trátase de reforzar as medidas que xa executan na actualidade os concellos e a Xunta de Galicia, onde a premisa de
actuación se centra na atención personalizada.
PAPEL DA DEPUTACIÓN

No caso deste tipo de actuacións, non se propón que a Deputación exerza un papel predominante xa que a prestación destes servizos esixe unhas escalas distintas, rexionais nalgúns casos e
locais noutros. Non obstante, a Deputación debe colaborar cos concellos facilitando desde un
punto de vista técnico e económico a prestación municipal de servizos.
A utilización de sistemas de información para facilitar o intercambio de coñecemento e a análise
da situación a nivel provincial e a formación dos técnicos locais pode constituír outro dos eixes
de actuación.
CONSIDERACIÓNS E AXENTES IMPLICADOS

A integración social das persoas que sofren situacións de exclusión, independentemente do factor causante, é un obxectivo de todas as administracións públicas. Non obstante, é necesario
contar co propio colectivo no deseño das políticas, e polo tanto, é necesario crear espazos de
comunicación e participación para a execución de programas e actuacións concretas, así como
de coordinación das administracións públicas na escala provincial.
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Axentes implicados: Xunta de Galicia, concellos, asociacións e fundacións sociais, ONGs,...

PROGRAMA DE APOIO A COLECTIVOS
Accións indirectas

D2.c. ATENCIÓN E COIDADO DAS PERSOAS MAIORES
DESCRICIÓN

Ao igual que no caso anterior, trátase de potenciar os servizos e infraestruturas que existen
actualmente, e que no diagnóstico efectuado aparecen como insuficientes para a demanda existente, máxime coas actuais tendencias demográficas.
Trátase logo de xerar unha oferta de servizos atractiva para que os maiores continúen activos na
sociedade, integrados plenamente e participando de forma activa. No caso dos maiores con
problemáticas específicas, programas que faciliten unha maior calidade de vida para a persoa e
para o seu contorno familiar.
O conxunto de actuacións prioritarias articúlase sobre os seguintes eixes de actuación:
• Servizos de información: orientación individual e grupal, asesoramento en prestacións e axudas,
facilitar a súa integración no movemento asociativo.
• Accións de dinamización: programas de ocio e tempo libre, con especial atención ao uso das
TIC´s e en especial, a práctica deportiva. Tamén se promoverán actividades para facilitar o
acceso á universidade ou a estudos especializados.

IV. CURSOS DE ACCIÓN
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11. Medidas catalizadoras

• Centros de atención e ocio: centros de integración e convivencia dos maiores, infraestruturas
sobre as que se programarán actividades de ocio.
• Centros de día ou de atención diurna, destinadas a maiores con algún grao de dependencia,
promovendo cando menos un por comarca.
• Residencias e vivendas tuteladas, para cubrir o déficit existente.
• Servizos de atención a domicilio e teleasistencia, en especial no medio rural
PAPEL DA DEPUTACIÓN

Todas estas actividades xa se están a realizar, fundamentalmente a través da colaboración coa
Xunta de Galicia e cos concellos da provincia.
Ademais de realizar unha catalogación dos recursos existentes a nivel provincial, e crear unha
serie de recursos que faciliten o traballo en rede, a Deputación debería de especializarse nun ou
dous campos de actuación nos que lograr unha clara relevancia e impacto social.
CONSIDERACIÓNS E AXENTES IMPLICADOS

Actualmente, o déficit de infraestruturas de atención a persoas maiores é notable, especialmente
en prazas de residencia e centros de día para persoas con mobilidade reducida. Se ben a súa
creación pasa en boa medida por incentivar o investimento privado, cómpre ter en conta as
capacidades de gasto do colectivo e polo tanto, a creación de prazas dentro do sistema público
cobra unha maior prioridade.
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PROGRAMA DE APOIO A COLECTIVOS
Accións directas

D2.1. PROGRAMA DE ATENCIÓN A EMIGRANTES RETORNADOS
DESCRICIÓN

A través da experiencia de Cidade+ desenvolveranse os seguintes eixes de actuación:
• Información e asesoramento en persoas con especiais dificultades de integración, en colaboración cos concellos.
• Orientación para a inserción laboral e a formación, facilitando os procesos de adecuación
curricular.
• Formación para a inserción laboral e apoio aos procesos de creación de empresas, en especial
ás acciones destinadas ao financiamento e o acompañamento na fase de constitución.
• Apoio á consolidación de empresas durante os 3 primeiros anos de funcionamento.
• Accións de integración cultural e no movemento asociativo local.
• Crear sistemas de información en internet, para facilitar a información en orixe.
Unha das accións que debe realizar a Deputación é centralizar toda a información sobre as actuacións xerais de la Diputación, na medida que poidan axudar a este colectivo e divulgalas en
colaboración coas asociacións de galegos no exterior. Na medida do posible, as actuacións deberán prestar especial atención ao colectivo xuvenil, co fin de captar a atención deste segmento da
población.
XUSTIFICACIÓN

A existencia de vínculos históricos e culturais cos países de orixe facilitará un papel activo por
parte da Deputación, para que o proceso de retorno sexa máis eficiente, excluíndo as situacións
irregulares que actualmente se producen e facilitando o retorno dos máis novos. O retorno do
segmento de poboación máis nova e non só o de maior idade debe ser tamén un dos obxectivos
do programa.
INTERRELACIÓNS

Consellería de Emigración, Fundación Galicia Emigración, Centros de Galicia no exterior,
asociacións locais de inmigrantes, sindicatos, ONGs,...
CONSIDERACIÓNS XERAIS

Malia que se trata de persoas que normalmente teñen vínculos familiares con Galicia, as
asociacións locais destes colectivos son un interlocutor idóneo para achegarse ás necesidades
concretas destas persoas.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

• Priorizando a atención aos colectivos nas liñas de traballo da área de servizos sociais e emprego
da Deputación, o que en principio non supón un custo adicional.
• Captando financiamento a través de novos programas financiados con fondos europeos, por
exemplo no marco das subvencións globais do FSE ou programas directos da comisión, se
ben debería de crearse un pequeno servizo de 2-3 personas, que con carácter permanente
ofreza información e asesoramento ao colectivo.
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A xestión de Cidade+ no marco da Iniciativa Comunitaria Interreg III facilitou a creación de
infraestruturas, especialmente as relacionadas coa formación e o emprego, sobre as que se poden articular os diferentes servizos. A Deputación debe agora procurar a pervivencia das accións
dirixidas a este colectivo mas aló da finalización do proxecto, para o que pode traballar nunha
dobre dirección:

PROGRAMA DE APOIO A COLECTIVOS
Accións directas

D2.2. PLAN DE APOIO Á XUVENTUDE
DESCRICIÓN

Propóñense as seguintes accións:
• Accións de apoio á inserción laboral, desenvolvendo plans de emprego específicos para este
colectivo.
• Becas de formación e de investigación, en colaboración con centros de ensino e universidade.
• Accións de estímulo á participación da xente nova no movemento asociativo.
• Plans de apoio á vivienda para xente nova, centralizados no medio rural, con amplos incentivos sobre as áreas urbanas e destinados á adquisición de primeira vivenda a través da promoción pública.
• Programa de creación de empresas por xente nova (menos de 30 anos) no medio rural, con
servizos de financiamento prioritarios, asesoramento e acompañamento na posta en marcha.
Os servizos de financiamento se orientan á reducción de garantías para o acceso.
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• Creación de centros xuvenís para actividades ou reutilización de infraestructuras existentes:
programas de noite, locais de ensaio, exposicións,....
XUSTIFICACIÓN

Actualmente a taxa de desemprego xuvenil é moito máis elevada que a media provincial e o
acceso a un primeiro emprego é en moitos casos un obstáculo insalvable para a inserción laboral.
Estas dificultades de acceso ao emprego, en especial emprego cualificado, as dificultades para o
acceso á vivenda, entre outros factores, están facendo que moita xente nova emigre cara a outros
territorios máis atractivos. Este movemento de poboación tamén se produce con carácter interno
desde as áreas rurais ás urbanas.
A necesidade de estimular os procesos de inserción social e laboral da xente nova e, sobre todo,
facer atractivo o medio rural para fixar a este segmento de poboación constitúe unha necesidade
estratéxica de primeira orde.
INTERRELACIÓNS

Xunta de Galicia, Agader, concellos, asociacións xuvenís.
CONSIDERACIÓNS XERAIS

O obxectivo dun programa específico destinado á xuventude é reforzar as posibilidades que
ofrece a provincia e evitar a emigración exterior por falta de oportunidades, polo que as medidas
de apoio á inserción laboral ou políticas de vivenda para a xuventude son eixes prioritarios de
actuación. Por outra parte, dentro da dualidade rural-urbano, buscarase potenciar a información
e os servizos do medio rural co fin de facelo atractivo aos máis novos e facilitar o asentamento
rural da xuventude.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

O desenvolvemento dun programa orientado especificamente cara á xuventude debe asociarse á
creación dun presuposto e unha estrutura específica dentro da Deputación, se ben en colaboración con outras entidades pode iniciarse cos recursos actuais. Non obstante estímase un presuposto
a medio prazo de 3-6 millóns de euros para por en marcha accións concretas neste ámbito de
actuación.
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PROGRAMA DE APOIO A COLECTIVOS
Accións directas

D2.3. CENTROS DE OCIO E DE DÍA PARA OS MAIORES
DESCRICIÓN

A través deste plan de actuación, a Deputación:
• Facilitará a creación de centros de día para a atención de persoas maiores con problemas de
dependencia, sexa física ou mental. Estes centros de día poderán promoverse en colaboración co sector privado ou coas obras sociais de empresas, ben na creación das infraestruturas
ou participando na xestión. Se ben é necesario realizar un estudo en maior profundidade para
cuantificar as carencias, se buscará ofrecer unha cobertura integral a toda a provincia, cando
menos cun centro destas características en cada comarca, ademais dos centros existentes nas
áreas urbanas.
• Nos centros de ocio ou centros de actividade, buscarase unha participación máis activa das
persoas maiores xa que non existen problemas de dependencia. Para iso a Deputación:
- Facilitará a accesibilidade a estes centros a través de pequenos sistemas de transporte colectivo ou actividades de voluntariado.
- Programará actividades de ocio, no só nos centros dedicados, senón tamén a utilización
doutras infraestruturas existentes como telecentros, bibliotecas, casas de cultura, etc.. para
programar actividades. Polo seu incremento nos últimos anos, cómpre sinalar o estímulo
dos procesos de formación superior e especializada neste colectivo.
XUSTIFICACIÓN

Como se comentou anteriormente, existe un importante déficit de servizos e actividades destinadas ás persoas de maior idade, que nunha poboación coa estrutura demográfica como a da
provincia de Pontevedra e cunha tendencia a se agravar nos próximos anos segundo todas as
previsións, obriga a potenciar a oferta de infraestruturas e servizos destinados a este segmento.
Por outra parte, as dificultades para que cada concello dispoña de servizos e recursos suficientes
actualmente, obriga a deseñar unha estratexia de actuación de carácter supramuniciapal e polo
tanto, na que a Deputación pode xogar un papel de liderado.
INTERRELACIÓNS

Concellos, Xunta de Galicia
CONSIDERACIÓNS XERAIS

Cómpre sinalar que nas diferentes mesas de diagnóstico do Plan Estratéxico, as actuacións relacionadas co ocio e a asistencia ás persoas maiores consideráronse de especial interese para a
Deputación de Pontevedra. Todos os axentes participantes sinalaron de forma unánime que a
Deputación debe incidir na xestión de proxectos e servizos destinados a este colectivo, ante as
numerosas carencias detectadas e a progresión da demanda esperada.

Algunhas actividades xa se están realizando, se ben é necesario aumentar a dotación económica
e crear un equipo de traballo específico. É necesario realizar unha análise de viabilidade pormenorizada para avaliar as posibilidades de colaboración co sector privado, en especial no financiamento das infraestruturas.
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CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

PROGRAMA DE APOIO A COLECTIVOS
Accións directas

D2.4. PLAN DE APOIO A NOVOS VALORES
DESCRICIÓN

A Deputación pode proporcionar un pulo ós mozos e mozas que comenzan a súa andadura
profesional, sobre todo, en certas actividades profesionais que polas súas características, é máis
difícil acadar unha primeira oportunidade no mercado laboral.
Trátase de apoiar a músicos, escritores, modistos, escultores, pintores, deportistas de elite, fotógrafos, etc. Este apoio sería aproveitando os recursos de que dispón a institución provincial
favorecendo a difusión das obras destes novos valores.
Esta iniciativa contempla a ampliación das actividades que neste ámbito xa vén desenvolvendo a
Deputación, e na que destaca o Certame de Novos Valores.
XUSTIFICACIÓN

A existencia da Facultade de Belas Artes e da nova titulación de Moda na capital da provincia é
unha oportunidade que hai que aproveitar.
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Ademais, a existencia na provincia, en concreto na comarca do Deza, dun forte sector do tecido
téxtil, destacando incluso a nivel internacional.
O Museo de Pontevedra empregaríase como punto de referente dos novos valores, un espazo
onde expoñer e darse a coñecer, polo que se produciría un continuo e variado fluxo de obras
artísticas.
INTERRELACIÓNS

Universidade, obras sociais das entidades financieiras, asociacións de empresas de tecido do
téxtil, asociacións culturais, rede de museos da provincia.
CONSIDERACIÓNS XERAIS

Este programa vería a reforzar o propósito de apoiar á xuventude e os programas especiais de
emprego, ademais de contribuír coa acción do proxecto de Pontevedra Museo Único e a implantación de novos museos da Deputación.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

En principio, non necesitaría dunha achega econnómica, senón que empregaría os recursos existentes.
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PROGRAMA DE INFRAESTRUTURAS: VIVENDA E SANIDADE
Accións indirectas

D3.a. DESENVOLVEMENTO DE VIVENDA SOCIAL E ACCESO Á PRIMEIRA VIVENDA
DESCRICIÓN

O acceso á vivenda é un dos problemas detectados na fase de diagnóstico, se ben a posibilidade
de que a Deputación actúe directamente nesta política xerou opinións encontradas entre os asistentes ás mesas; uns entendían que era unha política doutras administracións e outros establecían a política de vivenda como prioridade estratéxica da provincia e, polo tanto, un campo no
que a Deputación debería actuar. Por este motivo incluíuse entre as accións indirectas.
En todo caso, establécense os seguintes eixes de actuación dunha política propia provincial,
eixes que poden ser impulsados en colaboración con outras administracións.
• Mellora da xestión urbanística municipal para facilitar a xeración de solo urbanizable. Coordinación a escala supramunicipal.
• Observatorio de vivenda a escala provincial, en especial da vivenda pública ou social.
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• Facilitar a promoción de vivenda pública en colaboración cos concellos, en especial en municipios das coroas metropolitanas e o territorio máis rural.
• Programas de acceso á primeira vivenda para a xuventude.
• Axudas á rehabilitación de cascos históricos e fachadas de litoral, polo seu valor patrimonial,
cultural, histórico e turístico.
PAPEL DA DEPUTACIÓN

Ao igual que no caso da xestión de solo industrial, a Deputación pode cubrir determinados ocos
existentes no mercado en colaboración cos municipios, en especial no ámbito da vivenda social
e vivenda pública. A recente creación do organismo de promoción de solo industrial e o feito de
contemplar xa nos seus estatutos a posibilidade de actuar en materia de vivenda, favorecen a
capacidade da Deputación para actuar desde un primeiro momento neste campo.
Como segmentos de actividade, centraríase en vivenda social e vivenda pública, con especial
atención á xente nova. O seu ámbito territorial de actuación será preferentemente o medio rural.
Tamén cabe sinalar o importante apoio que pode xogar a Deputación neste campo a través de
accións indirectas, promovendo a creación dun observatorio da vivenda a escala provincial e o
apoio ao desenvolvementoo urbanístico dos municipios.
CONSIDERACIÓNS E AXENTES IMPLICADOS

A dispoñibilidade e facilidade de acceso á vivienda é un factor de competitividade clave dun
territorio e que actúa directamente na súa capacidade de atracción e de fixar poboación. Por iso
é unha actuación estratéxica, aínda que as accións directas no teñen porque ser unha prioridade
para a Deputación. Non obstante, a capacidade de actuación do organismo provincial pode potenciarse en colaboración con outras entidades, como a Xunta de Galicia e os propios concellos.
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PROGRAMA DE INFRAESTRUTURAS: VIVENDA E SANIDADE
Accións indirectas

D3.b. MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS E PROGRAMAS SANITARIOS
DESCRICIÓN

Na fase de diagnóstico púxose de manifiesto a necesidade de contar con máis infraestruturas
sanitarias, en especial nas áreas máis densas de poboación e que presentan os maiores crecementos
demográficos, concretamente a área de Vigo, O Morrazo e O Deza. Por iso, establécense as
seguintes infraestruturas como aquelas de maior importancia estratéxica e que precisan impulsar
ou acelerar o seu desenvolvemento.
• Terceiro hospital en Vigo.
• Hospital comarcal no Deza.
• Hospital comarcal no Morrazo.
PAPEL DA DEPUTACIÓN

As competencias en materia sanitaria son exclusivas da comunidade autónoma, polo que a actuación da Deputación vai ter un carácter indirecto, de liderazgo e apoio para a execución das
infraestruturas.
Non obstante e ao igual que en casos anteriores, a Deputación pode desenvolver accións de
carácter transversal, como accións de sensibilización, en especial no campo das políticas de
información e prevención. Estas accións de prevención y sensibilización social centraranse fundamentalmente en:
• Educación sexual, especialmente cara ao colectivo xuvenil.
• Drogadicción, que a modo de exemplo poden estar orientados cara á xente nova e ao núcleo
familiar, traballando en colaboración cos pais e nais.
• Campañas de prevención do alcoholismo e o tabaquismo.
CONSIDERACIÓNS E AXENTES IMPLICADOS
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As accións de sensibilización social e prevención son campos de actuación onde os concellos
cada vez participan máis activamente, especialmente nas áreas máis urbanas. A Deputación podería
ampliar a súa capacidade cara aos concellos máis pequenos, dotando aos programas de masa
crítica e as economías de escala necesarias para lograr un maior impacto social.

PROGRAMA DE MULLER
Accións indirectas

D4.a. PROGRAMA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
DESCRICIÓN

Recentes estudos a nivel nacional e europeo sitúan a España nunha posición de desequilibrio
respecto á igualdade de oportunidades. Pontevedra non é allea a esta situación, polo que establecer unha política propia que afecta a máis do 50% da poboación é un obxectivo estratéxico, para
situar a Pontevedra nunha posición de liderado dentro de Galicia.
As políticas de igualdade esixen traballar en diferentes direccións:
• Políticas directas e de acción positiva: facilitando a incorporación ao mundo laboral en igualdade
de condicións a través da formación, de plans especiais de emprego feminino, evitando a
feminización de determinados sectores e incentivando a formación laboral en sectores onde a
muller estea subrepresentada, con programas de loita contra a pobreza feminina, políticas de
saúde dirixidas específicamente á muller. É necesario traballar tamén na incorporación ao
mercado laboral despois de interrupcións voluntarias da carrera profesional.
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• Políticas de sensibilización, en especial as relacionadas co mundo laboral, con programas de
recoñecemento social das mulleres empresarias, de apoio á incorporación da muller en postos
directivos, e facilitando os procesos de asociación dentro do movemento feminino.
• Políticas de prevención e resposta contra a violencia doméstica, mellorando os servizos de
atención directa xa existentes e as accións de sensibilización e prevención.
• Outras actuacións a ter en conta pasan polo denominado mainstreaming de xénero en todas
as políticas da administración local. Esta aplicación realizaríase a través de procesos formativos
e de sensibilización cara aos técnicos municipais e cargos electos.
Por último sinalar a importancia de establecer sistemas de medición de resultados e avaliación
permanente das políticas de xénero.
PAPEL DA DEPUTACIÓN

Aínda que xa se están realizando algunhas actividades, fundamentalmente en colaboración cos
concellos, a Deputación pode xogar un papel máis importante e activo na maior parte das actuacións relacionadas anteriormente, ben a través da execución de programas propios ou ben mediante a colaboración con concellos. Nun primeiro nivel é necesario estimular os procesos de
concertación e traballo conxunto, a través da creación de Mesas ou Comisións de Muller en
todos os concellos da provincia. Este foro encargarase de establecer accións concretas en cada
un dos municipios.
CONSIDERACIÓNS E AXENTES IMPLICADOS

Ademais dos concellos e asociacións de mulleres, ben xenéricas ou especializadas, a Deputación
debe colaborar activamente co Servizo Galego de Igualdade da Xunta de Galicia co fin de
aproveitar os recursos técnicos e económicos dispoñibles.
Outro aspecto relevante neste ámbito de acción son os programas loita contra a violencia de
xénero, onde a Deputación pode xogar un papel moi activo pola súa capacidade investidora,
participando no financiamento de casas de acollida e vivendas tuteladas dirixidas a este colectivo, se ben é unha actuación que xa se está realizando. Actuando no marco do Plan galego 20022005 contra a violencia de xénero, a Deputación debería de centrarse nas accións relacionadas
coas áreas de prevención e integración.
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PROGRAMA DE MULLER
Accións indirectas

D4.b. PROGRAMA DE CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E PERSOAL
DESCRICIÓN

Dentro das políticas dirixidas á familia, os programas de conciliación aínda que se situaron no
Programa de Muller para facilitar a articulación do plan e porque as mulleres seguen soportando
a maior carga de trabajo nas actividades de conciliación, o Plan destaca a necesidade de que as
accións de conciliación deben de descansar sobre os dous sexos, xa que non é unha acción
feminina senón tarefa de todos.
No ámbito provincial é necesario:
• Potenciar os servizos de atención á infancia, ben a través de servizos directos como garderías
ou a través de actividades no ámbito educativo (educación complementaria).
• Potenciar os servizos de atención a persoas dependentes.
• Talleres e accións formativas para estimular a corresponsabilidade. Programas de sensibilización cara ao xénero masculino.
• Sensibilizar ás empresas sobre a necesidade de establecer políticas de conciliación no desenvolvemento dos convenios colectivos: flexibilidade de horarios, servizos dentro das empresas, etc...
• Establecer programas experimentais de creación de servizos de conciliación.
PAPEL DA DEPUTACIÓN

A Deputación debe xogar un papel activo nesta materia, promovendo servizos concretos no
ámbito provincial, se ben propón que se especialice na busca de novas solucións e servizos de
carácter experimental que poidan ser transferidos posteriormente á xestión municipal.
Por outra parte, aquelas accións vinculadas coa formación, ben sexan actividades de corresponsabilidade ou ben formación para os xestores dos servizos ou técnicos municipais, serán tamén
un campo preferente de actuación da Deputación.
CONSIDERACIÓNS E AXENTES IMPLICADOS
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Ao igual que no caso anterior, ademais dos concellos e asociacións de mulleres, ben xenéricas
ou especializadas, a Deputación debe de colaborar activamente co Servizo Galego de Igualdade
da Xunta de Galicia co fin de aproveitar os recursos técnicos e económicos dispoñibles.

PROGRAMA DE MULLER
Accións directas

D4.1. SERVIZOS PROVINCIAIS DE CONCILIACIÓN
DESCRICIÓN

Ademais de reforzar os servizos xa existentes, a Deputación debe promover servizos de carácter
experimental que poidan abrir novas vías para a conciliación.
Un exemplo pode ser coa creación de “bancos de tempos” ou servizos de apoio á comunidade,
en especial nas zonas rurais, onde a dispersión da poboación e as dificultades de mobilidade
dificultan aínda máis a prestación destes servizos.
Outra actuación pode pasar por prolongar a estancia dos menores nos centros educativos, ampliando os horarios de funcionamento en colaboración coas asociacións de pais e con especial
fincapé en actividades deportivas e culturais.
• Apoio á creación de garderías municipais
• Programa de actividades educativas en centros de ensino.
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• Programas experimentais:
- Programa de organización de servizos comunitarios ou banco de tempos.
- Programas de acollida en familia de persoas maiores.
• Programas de sensibilización, preferentemente no ámbito empresarial e na propia administración local.
XUSTIFICACIÓN

A importancia dos servizos de conciliación está establecida nas diferentes políticas e directrices,
tanto a nivel da Unión Europea como nacional e autonómico.
A dificultade de conciliación entre a vida familiar e a laboral vai en aumento ante as presións e
esixencias do mercado laboral, e pola existencia de barreiras culturais, o seu peso adoita recaer
nas mulleres, o que dificulta a súa incorporación ao mercado laboral ou o pleno desenvolvemento da carreira profesional.
INTERRELACIÓNS

Xunta de Galicia, a través do Servizo Galego de Igualdade, concellos, empresas, etc...
CONSIDERACIÓNS XERAIS

Os servizos de conciliación e as accións de sensibilización nesta materia deben de ser obxecto de
reflexión social, e é necesaria a participación activa de toda a sociedade, a coordinación do sector
público e a cooperación coas empresas para potenciar os servizos existentes e buscar novas
fórmulas.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

A creación de servizos de conciliación con carácter experimental pode realizarse a través de
programas financiados pola Unión Europea, en especial a través da Iniciativa Comunitaria Equal.
Se ben esta iniciativa desaparecerá como tal no próximo marco comunitario, a importancia das
políticas dirixidas cara á muller determinará o desenvolvemento de novos programas con esta
orientación.
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PROGRAMA DE MULLER
Accións directas

D4.2. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E CORRESPONSABILIDADE
DESCRICIÓN

A iniciativa de sensibilización en igualdade de oportunidades comprende as seguintes liñas de
traballo:
• Creación de mesas ou foros municipais, de forma que exista unha mesa por municipio con
carácter permanente. Buscarase ademais un segundo obxectivo, a integración da mujer nova
nas asociacións da zona rural.
• Mainstreaming de xénero en políticas municipais.
• Fomentar a utilización da linguaxe non sexista na administración local.
• Planes formativos de corresponsabilidade dirixidos ao xénero masculino.
• Programas de recoñecemento social da muller.
XUSTIFICACIÓN

Nas accións de igualdade de oportunidades e conciliación, as barreiras máis importantes son as
barreiras culturais e sociais, o que dificulta a acción directa nesta materia. Son polo tanto accións
a medio e longo prazo, cuxos resultados non se observan a curto prazo pero que facilitan e
aceleran os procesos de cambio.
INTERRELACIÓNS

As actividades da Deputación na área de sensibilización deben de priorizar as colaboracións cos
concellos da provincia, a través das concellerías de muller ou apoiando a súa creación alí onde
non existen.
CONSIDERACIÓNS XERAIS

A creación de foros ou mesas de muller en cada concello pode ser xestionada coa axuda dos
técnicos da Deputación, e establecerse un programa de formación permanente en materia de
igualdade nos plans de formación agrupada que xestiona actualmente a Deputación.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS
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Malia os programas de promoción ou sensibilización que se dirixen á poboación en xeral, e que
habería que cuantificar de forma individual e en función dos medios utilizados e o seu alcance,
as actuacións aquí descritas poden ser desenvolvidas cos recursos actuais, utilizando de forma
adecuada diferentes programas existentes na actualidade e que polo tanto non supoña un custo
adicional importante. Non obstante, deberíase de estudar a posibilidade de incorporar un ou
dous axentes de igualdade ao equipo de traballo permanente.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN E DEPORTE
Accións indirectas

D5.a. POTENCIAR A UNIVERSIDADE
DESCRICIÓN

A universidade é un factor capital nas políticas de desenvolvemento e tamén un elemento atractor
de recursos humanos cualificados. A potenciación da acción da Universidade neste sentido
articúlase necesariamente en colaboración con outros axentes a través de:
• Colaboración co sector empresarial, para achegar a Universidade e a empresa. Fomento das
prácticas en empresas.
• Desenvolvemento dos centros de investigación e I+d+i vinculados coa Universidade. Desenvolvemento das infraestruturas do Parque científico e tecnolóxico.
• Integración da Universidade no contorno: actividades culturais na Universidade.
• Fomentar a capacidade de recursos humanos altamente cualificados.
• Desenvolvemento das formacións de postgrao, adecuándose ás necesidades do tecido empresarial.
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PAPEL DA DEPUTACIÓN

Colaboración institucional e fomento de liñas de investigación. A través do comité de expertos
permanente (think tank) a Deputación pode aproveitar o coñecemento da Universidade e integrala
nos procesos de desenvolvemento provincial.
CONSIDERACIÓNS E AXENTES IMPLICADOS

Esta actividade desenvólvese a través dunha relación directa entre a Universidade e a Deputación, e é unha relación que debe de manterse de forma permanente, integrando o potencial de
coñecemento da Universidade nos diferentes proxectos e programas, de forma que se xere unha
alianza estratéxica entre esta e o organismo provincial.
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN E DEPORTE
Accións indirectas

D5.b. INFRAESTRUTURAS DEPORTIVAS
DESCRICIÓN

O acceso á práctica deportiva esixe na maior parte dos casos, as infraestruturas necesarias.
• Facilitar o acceso ás infraestruturas xa existentes a través da ampliación de horarios ou melloras
nos sistemas de transporte público.
• Facilitar o acceso ás infraestruturas deportivas de colexios e centros de ensino.
• Creación de pequenas infraestruturas en barrios urbanos e parroquias, por exemplo canchas
ou canastras de baloncesto que estarían localizadas en espazos ociosos.
• Infraestruturas deportivas de tamaño medio, pavillóns deportivos e campos de fútbol, a escala comarcal.
Outro campo de actuación pasa por crear as infraestruturas necesarias para o stage de equipos
de alta competición, en especial vinculados coa náutica. Esta infraestrutura pode ser denominada Cidade do Deporte e debe combinar a capacidade deportiva coa capacidade de acollida, cunha
orientación máis aló do ámbito autonómico.
Por último sinalar outra actuación, que requiriría un estudo en maior profundidade, sería a
posibilidade de crear unha infraestrutura de altoo nivel relacionada co sector do automóbil ou o
motociclismo.
PAPEL DA DEPUTACIÓN

Na creación de infraestruturas a Deputación debe de xogar un papel de liderazgo, promovendo
directamente aquelas infraestruturas que se consideren prioritarias e colaborando con outras
institucións no seu financiamento.
CONSIDERACIÓNS E AXENTES IMPLICADOS
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No caso das infraestruturas de maior dimensión e que poden xogar un papel estratéxico, como a
denominada Cidade do Deporte ou o circuíto de velocidade, a Deputación pode promover a
execución dos estudos de viabilidade, realizar a análise de alternativas existentes, e desde a súa
posición de liderado provincial, establecer as alianzas necesarias co sector público e privado para
o seu financiamento.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN E DEPORTE
Accións directas

D5.1. FOMENTO DA INVESTIGACIÓN SUPERIOR APLICADA AO DESENVOLVEMENTO PROVINCIAL
DESCRICIÓN

A través desta medida a Deputación buscará promover a investigación no ámbito do ensino
superior e aplicada ao desenvolvemento da provincia:
• Implicar ás entidades de ensino superior en estudos e traballos de investigación sectorial.
• Promover bolsas de investigación sobre áreas de interese.
• Promover cátedras ou teses sobre temas de especial interese.
• Participar no financiamento de cursos de verán, xornadas e congresos.
XUSTIFICACIÓN

Mediante esta acción lógrase actuar nunha dobre dirección. Por un lado, integrando a acción
investigadora da Universidade e outras escolas de ensino superior nos procesos de desenvolvemento promovidos pola Deputación, buscando a sinerxia entre o ensino superior e a Institución
provincial.
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En segundo lugar, a existencia de programas de investigación e bolsas é un recurso e unha
oportunidade para a xuventude, facilitando a transición ao mercado laboral e as posibilidades de
desenvolvemento curricular.
INTERRELACIÓNS

É unha actividade a desenvolver entre a propia Deputación e os centros de ensino superior, se
ben, co seu exemplo, a Deputación pode estimular as colaboracións directas entre os concellos
e estes centros.
CONSIDERACIÓNS XERAIS

Deberían de analizarse en maior profundidade as posibilidades de utilizar bolsas específicas para
promover as prácticas da mocidade universitaria nos propios programas de estudos superiores,
ofrecendo así aos novos titulados unha primeira experiencia laboral.
Neste sentido, é clave crear ou asignar a figura do titor ou dinamizador de cada programa dentro
da propia Deputación, que será a persoa encargada de supervisar a integración dos universitarios, resolver os posibles problemas que poidan xurdir e garantir un aproveitamento pleno desta
experiencia por parte do alumnado.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

A xestión deste tipo de actividades non debe ser especialmente custosa, establecendo a priori un
presuposto de 300.000 euros para a posta en marcha dunha experiencia piloto. Non obstante
pódese potenciar a través dos diferentes programas e servizos que promove a Deputación, buscando a integración destas liñas de actuación en cada un deles.
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN E DEPORTE
Accións directas

D5.2. CREACIÓN DUNHA CÁTEDRA DE ESTUDOS DA INMIGRACIÓN
DESCRICIÓN

Esta acción constitúe un desenvolvemento concreto da anterior iniciativa de desenvolvemento
da investigación superior e, en concreto, da promoción de cátedras ou teses sobre temas de
especial interese. A Cátedra centraríase no estudo da integración dos inmigrantes e emigrantes
retornados. Como primeiro avance, os obxectivos da cátedra poderían ser:
• Constituír un centro permanente de estudo sobre inmigración e políticas de integración.
• Propiciar a reflexión sobre este fenómeno emerxente.
• Promover actividades de encontro de estudosos da inmigración e xestores de políticas de
inmigración.
XUSTIFICACIÓN

A inmigración é un fenómeno social emerxente que vai adquirindo cada vez maior relevancia na
provincia de Pontevedra ao ser o espazo económico máis dinámico de Galicia. A Deputación
posúe unha especial sensibilidade respecto a este fenómeno social, que se tradiciu nun ambicioso programa de integración para inmigrantes e emigrantes retornados, CIDADE+. A nosa historia de pobo emigrante implica un compromiso moi especial de atención aos emigrantes doutros
países e aos emigrantes galegos retornados.
INTERRELACIÓNS

Xunta de Galicia, entidades privadas.
CONSIDERACIÓNS XERAIS

Esta cátedra podería ter unha dimensión provincial ou rexional. Tamén podería ter ámbito
eurorrexional, pola relevancia do fenómeno do retorno de emigrantes no norte de Portugal. En
función desta dimensión habería que elixir os compoñentes da cátedra entre as diferentes universidades.
Suxírese como nome para esta Cátedra o do recente premio Príncipe de Asturias das Letras, a
escritora brasileña Nélida Piñón, filla dun emigrante do concello pontevedrés de Cotobade. A
súa traxectoria literaria e a súa condición de presidenta da Academia Brasileña das Letras fai dela
un requintado exemplo de integración cultural da inmigración. Por outra parte, a súa obra
caracterízase polo diálogo intelixente de diferentes tradicións culturais e unha presenza constante das súas raíces galegas.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS
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O orzamento para a creación desta Cátedra dependería do alcance desta iniciativa, polo que é
necesario un primeiro acordo para establecer a súa dimensión. Nunha primera aproximación, e
centrándose no ámbito galego, poderíase poñer en funcionamento esta iniciatica cun orzamento
de 90.000 euros.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN E DEPORTE
Accións directas

D5.3. FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA O DEPORTE
DESCRICIÓN

O obxectivo principal da Fundación Provincial para o Deporte é a captación de financiamento
externo. Non obstante, a súa creación pode ser utilizada para potenciar os diferentes programas
que xa promove e dotar á Deputación dunha estrutura técnica acorde coas necesidades existentes. O ámbito de actuación da Fundación sería o seguinte:
• Creación de infraestruturas.
• Fomento da práctica deportiva, en especial o deporte de base.
• Implicar o movemento asociativo na creación de actividades deportivas.
• Ampliar e mellorar os programas deportivos a colectivos, como terceira idade ou persoas con
discapacidade.
• Fomentar o deporte de natureza e a práctica deportiva na familia.
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• Promover o traballo en rede dos técnicos municipais e a súa formación.
XUSTIFICACIÓN

Se ben a promoción da actividade deportiva e a creación de infraestruturas constitúe na actualidade unha área importante de actuación, nas mesas de diagnóstico identificouse a necesidade de
reforzar as estruturas técnicas de xestión e a necesidade de incrementar a presenza da Deputación neste campo.
Sinalar ademais que a xestión de programas e eventos deportivos require cada vez máis dunha
xestión supramunicipal e que os concellos máis pequenos non poden destinar recursos humanos específicos para a xestión deste tipo de programas, o que novamente constitúe unha
oportunidade de actuación para a Deputación.
INTERRELACIÓNS

Concellos, Xunta de Galicia, empresas a través do patrocinio.
CONSIDERACIÓNS XERAIS

A creación dun novo instrumento, máis operativo ao estar dedicado en exclusiva e con maiores
recursos económicos, favorece os aspectos organizativos e as posibilidades de mellora de xestión.
Ademais, a fórmula de fundación proposta inicialmente facilita a cooperación co sector privado,
ben no propio padroado da fundación, ben a través do patrocinio de eventos.
CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS

A creación dunha fundación específica para o deporte debe ser obxecto dun estudo de viabilidade
específico e pormenorizado. Con todo, ademais da execución de programas de actividades, a
fórmula xurídica proposta tamén facilitará a xestión directa das infraestruturas deportivas que
promova directamente a Deputación.
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN E DEPORTE
Accións directas

D5.4. APOIO AO DEPORTE DE BASE E AMATEUR
DESCRICIÓN

Dentro da práctica deportiva, aínda que se pode actuar en diferentes frontes, é necesario optimizar
os recursos económicos dispoñibles. Neste sentido, a Deputación encóntrase na necesidade de
incidir tanto no deporte de maior nivel coma no deporte de base. Como se puxo de manifesto
nas mesas de expertos, propónselle á Deputación que incida precisamente no deporte de base.
As actuacións propostas foron:
• Fomentar a práctica amateur, é dicir, as persoas que non están federadas ao non ser competitivos ao máximo nivel.
• Potenciar as escolas municipais de deporte de base.
• Potenciar o deporte en idade escolar, promovendo campionatos provinciais.
• Promover competicións deportivas a escala provincial ou comarcal.
XUSTIFICACIÓN

A práctica deportiva ten cada vez maior impacto social, e as súas bondades repercuten en diferentes áreas coma a saúde física, a educación en valores ou as relacións sociais, canalizando
ademais unha parte importante da actividade relacionada co ocio e o tempo libre, polo que constitúe unha ferramenta básica para o desenvolvemento da calidade da cidadanía.
Neste sentido, as administracións públicas deben facilitar e garantir o acceso á práctica do deporte en igualdade de condicións, establecendo as medidas oportunas para estimular a práctica
deportiva na sociedade en xeral.
INTERRELACIÓNS

Xunta de Galicia, concellos, federacións e clubs deportivos.
CONSIDERACIÓNS XERAIS

A aposta polo deporte base non debe ser excluínte. As actuacións aquí propostas non significan
que a Deputación non deba apoiar o deporte de alto nivel xa que ambas políticas son complementarias. Trátase pois dunha orientación estratéxica.
En liña co anterior, as mesas de diagnóstico do plan tamén lle propuxeron á Deputación o patrocinio e mecenado de clubs e deportistas de alto nivel pola súa repercusión social, favorecendo e
estimulando a práctica deportiva, en especial entre os máis novos.
Sinalar por último como obxectivos secundarios que a práctica deportiva se intensifique en maior
medida no xénero feminino, xa que en termos globais existe unha maior porcentaxe de poboación masculina que feminina practicando deporte e, en segundo lugar, que poida servir para a
integración social de colectivos con especiais dificultades. A este respecto, pode ser un instrumento moi útil para a integración do colectivo de inmigrantes e emigrantes retornados.

Os recursos actuais poden ser suficientes para o desenvolvemento desta actuación, e o incremento de recursos dispoñibles debe vir pola captación de recursos externos, ben das administracións locais a través dunha xestión conxunta desde a óptica supramunicipal, ben a través da
participación do sector privado. Neste sentido, a existencia da Fundación provincial facilitaría a
captación de recursos externos.
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CONSIDERACIÓNS ECONÓMICAS
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Clara Santos Arjona, presidenta da Asociación Provincial de Amas de Casa e Consumidores
“Rías Baixas”.
Antonio Santos Guerra, xefe de Servizo do Departamento de Cultura, Xuventude e Deportes
da Deputación de Pontevedra.
Ana Sousa Cores, presidenta da Asociación Xerasol.
Julia Souto Pérez, Asociación Amizade.
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PARTICIPANTES NAS MESAS DE EXPERTOS

MESA DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO

Mar Alfonsín Madrigal, economista de UXT Galicia.
Maica Bouzas Seoane, economista de CC.OO. Galicia.
Francisca Canal Gómez, deputada provincial da Deputación de Pontevedra.
José Juan Durán Hermida, deputado provincial da Deputación de Pontevedra.
Jesús Fernández Chao, director do ORAL, Deputación de Pontevedra.
Teresa González Ventín, responsable do Eures Transfronteirizo.
Marta Iglesias Bueno, técnica de Emprego, Deputación de Pontevedra.
Rafael Iglesias García, secretario comarcal da CIG Pontevedra.
Mª Dolores Loureda Mantiñán, directora xerente do ICEX.
Joaquín Macías Sánchez, delegado da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións
Laborais.
Juan Martínez Domínguez, director da Vasco Gallega de Consignaciones.
Francisco Moldes López, tesoureiro da Cámara de Comercio de Pontevedra.
Norberto Penedo Rey, IGAPE.
Juan Manuel Rey Rey, representante do PSdG no órgano reitor.
MESA DE ANÁLISE EMPRESARIAL

José Bahamonde Fernández, presidente de Texvigo.
Francisca Canal Gómez, deputada provincial da Deputación de Pontevedra.
Beatriz Colunga Fidalgo, xefa de Planificación e Infraestruturas, Autoridade Portuaria de Vigo.
José Juan Durán Hermida, deputado provincial da Deputación de Pontevedra.
Antonio Gómez Rivera, subdirector xeral Caixanova.
Ramón Huidobro Vega, xerente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías
Baixas.
Marta Iglesias Bueno, técnica de Emprego da Deputación de Pontevedra.
César Novoa Alcaraz, xerente de Xestur.
José Manuel Oubel, técnico da CEP.
Antonio Reguera Repiso, presidente da Federación Provincial de Empresarios de Comercio de
Pontevedra.
Ana María Sumay Vacana, técnica da Cámara de Comercio de Vigo.
MESA DE MEDIO AMBIENTE

José Antonio Barreria Álvarez, conselleiro delegado de Sogarisa.
Antonio Comesaña Solla, presidente da Mancomunidade de Montes de Vigo.
Nieves Cuellar Redondo, concelleira de Auga, Saneamento e Recollida do Concello de
Pontevedra.
Rafael Díaz Martínez, xefe de Servizo da Confederación Hidrográfica do Norte.
Jorge Domínguez Rosal, presidente da Mancomunidade do Salnés.
José Juan Durán Hermida, deputado provincial da Deputación de Pontevedra.
Antonio Gómez Rivera, subdirector xeral Caixanova.
Concepción López Paz, técnica en Medio Ambiente da Deputación de Pontevedra.
José Antonio López Rodríguez, delegado provincial da Consellería de Medio Ambiente.
Pedro Mansilla Vázquez, director da Estación Fitopatolóxica do Areeiro, da Deputación de
Pontevedra.
Carlos Pérez Mosteiro, presidente de Aproema.
Enrique Valero Guitiérrez del Olmo, director da Escola Universitaria de Enxeñería Técnica
Forestal.

Antonio Coello Buffil, concelleiro de Tráfico do Concello de Vigo.
Juan Ramón Comesaña Alén, xefe de Seguridade e Mobilidade do Concello de Vigo.
José Juan Durán Hermida, deputado provincial da Deputación de Pontevedra.
Carlos Gil Suárez, enxeñeiro técnico do Departamento de Vías e Obras da Deputación de
Pontevedra.
Antonio Gómez Rivera, subdirector xeral de Caixanova.
Raúl López López, xerente Autocares Monbus, SL.
Alfredo Montero Vaz, enxeñeiro técnico do Departamento de Vías e Obras da Deputación de
Pontevedra.
María Fernanda Pardo Pedernera, directora provincial de Tráfico de Pontevedra.
Baltasar Pujales Estévez, enxeñeiro técnico do Departamento de Vías e Obras da Deputación
de Pontevedra.
Cándido Rodríguez Grana, secretario da Sección ferroviaria de UXT Galicia, Pontevedra.
MESA DE INNOVACIÓN E SOCIEDADE DA INFORMACIÓN

Manuel Balseiro González, director xerente do Feuga
Gonzalo Barrio García, director do Departamento de Fomento da Tecnoloxía, Feuga.
Francisca Canal Gómez, deputada provincial da Deputación de Pontevedra.
José Manuel Cotos Yáñez, subdirector xeral de Planificación e Xestión Técnica, Dirección
Xeral de Investigación e Desenvolvemento, Consellería de Innovación, Industria e
Comercio.
Antonio Fernández Armas, director de Dirección de Empresas de R: Operador Galego de
Comunicacións.
Antonio Gómez Rivera, subdirector xeral de Caixanova.
Luis Moreno Diéguez, director do Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia.
José Ramón Ojea Vidal, director de Servizos Avanzados do Consorcio da Zona Franca de
Vigo.
Cristina Peleteiro Gallego, responsable páxina web, Departamento de Proceso de Datos da
Deputación de Pontevedra.
José Eduardo Reguera Ocampo, concelleiro de Cultura do Concello de Redondela.
MESA DE TURISMO

Antonio Alonso Fernández, xerente do Campo de golf balaneario de Mondariz.
José A. Espada Barros, presidente da Asociación Provincial de Axencias de Viaxes de
Pontevedra.
Francisca Canal Gómez, deputada provincial da Deputación de Pontevedra.
Pedro Capó Martínez, director xerente de Turgalicia.
Eduardo García Erquiaga, director da Escuela para las Administraciones Públicas Caixanova.
Antonio Gómez Rivera, subdirector xeral de Caixanova.
Ángeles Herrero Pérez, xefa de Servizo, Delegación Provincial de Cultura-Turismo de
Pontevedra.
Rubén López López, xerente do Instituto Feiral de Vigo, IFEVI.
Mónica Santamaría Vidal, concelleira de Turismo do Concello de Sanxenxo.
Carlos de la Peña Arizaga, alcalde do Concello de Baiona.
María Soledad Polo Lima, concelleira de Distrito de Vigo.
Octavio Rodríguez Nieto, xerente do Patronato de Turismo Rías Baixas.
Carlos Valle Pérez, director do Museo Provincial de Pontevedra.
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MESA DE MOBILIDADE

José Manuel Abad Patiño, xefe da División de Explotación da Autoridade Portuaria de Marín
e Ría de Pontevedra.

MESA DE XESTIÓN PÚBLICA

José Juan Durán Hermida, deputado provincial da Deputación Pontevedra.
Antonio Gómez Rivera, subdirector xeral de Caixanova.
Francisca Canal Gómez, deputada provincial da Deputación de Pontevedra.
Elena González Sánchez, presidenta da Federación de Asociacións de Veciños de Vigo
«Eduardo Chao».
Bautista Pérez Carnero, xefe de Servizo do Departamento de Intervención da Deputación de
Pontevedra.
José Manuel Lombardía Guiance, xefe de Servizo do Departamento de Cooperación da
Deputación de Pontevedra.
Loreto Díaz Sánchez, subdirectora de Relacións Xurídico-Administrativas coas entidades
locais e desenvolvemento normativo da Dirección Xeral de Administración local,
Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local.
Camilo Bello Fernández, asesor de Gabinete da Subdelegación de Goberno en Pontevedra.
Guillermina Núñez Rodríguez, xefa de Servizo do Departamento de Formación da
Administración Local. EGAP.
Domingo Tabuyo Romero, deputado provincial do PSdeG.
Agustín Reguera Ocampo, alcalde de Soutomaior, presidente Grupo Acción Local ADR
Mancomunidade de Vigo.
Rosendo Figueroa, secretario xeral do Consello de Contas.

MESA DE CULTURA

Guillermo Brea Vila, subdirector Xeral de Caixanova, Director de Obras Sociais.
Daniel Buján Núñez, xefe de Servizo da Subdirección Xeral de Promoción Cultural do Libro e
Bibliotecas.
Xesús Ferro Ruibal, investigador do Centro de Investigacións Ramón Piñeiro.
Antonio Gómez Rivera, subdirector xeral de Caixanova, director de Relacións Institucionais
de Pontevedra.
Clodio González Pérez, etnógrafo.
Xosé Benito Reza Rodríguez, enxeñeiro de montes da Delegación de Ourense da Consellería
de Medio Ambiente.
Xoán Guitián Rivera, director xerente da Fundación Valle-Inclán.
Francisco Lareo Morao, xerente da Fundación Casa Museo A Solaina de Piloño.
Ugía Pedreira Sánchez, directora do Conservatorio de Música Tradicional e Folque de Lalín.
Juan Piñeiro Gómez Durán, xefe de Cultura, Consellería de Cultura, Comunicación Social e
Turismo.
Juan Manuel Rey Rey, representante do PSdeG, deputado provincial da Deputación de
Pontevedra.
José Ramón Rial Becerra, responsable de Cultura do Concello de Valga.
Xulio Ríos Paredes, director de IGADI.
Román Rodríguez González, concelleiro da área de Urbanismo, Formación e Cultura do
Concello de Lalín.
Xosé Manuel Rodríguez Abella, cofundador da Nova Escola Galega, xefe do Servizo de
Educación do Concello de Santiago.
Xosé Carlos Valle Pérez, director do Museo Provincial de Pontevedra.

