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INTRODUCIÓN
Unha alternativa en común
para recuperar o futuro

Son	tempos	incertos.	Inestables.	Con	problemas	múltiples	e	variados	que	agardan	unha	solución,	para	

que	a	vida	das	persoas	sexa	digna	e	máis	xusta.	Non	obstante,	non	todas	as	alternativas	son	válidas.	

Hai	cantos	de	serea	perigosos	que,	mentres	nos	contan	mentiras,	xogan	coas	emocións	e	invalidan	o	

poder	dos	argumentos	e	das	razóns.	Mentres	se	envólven	nunha	bandeira	e	axitan	o	medo,	traballan	

pola	involución	dos	nosos	dereitos	e	liberdades,	para	que	manden	os	de	sempre.

Outras	alternativas	falan	de	progreso;	preocúpanse	pola	xente.	Pero	cando	se	trata	de	actuar,	de	tomar	

unha	posición	para	que	non	se	pechen	factorías,	ou	para	impedir	que	despidan	a	traballadores	e	traba-

lladoras,	ou	para	que	non	boten	á	xente	das	súas	casas,	eles	viran	a	dirección	para	aliñarse	cos	poderes	

económicos,	cos	axentes	do	sistema	neoliberal,	cos	culpables	da	deriva	hacia	ningures,	acrecentada	e	

sostida	despois	do	estourido	da	burbulla	inmobiliaria	e	financeira	de	2008.

Se	no	mundo	hai	progreso,	é	polo	esforzo	común	da	xente,	polas	persoas	que	 traballan,	polas	que	

investigan,	as	que	innovan,	as	que	coidan.	Non	é	o	sistema	o	que	nos	fai	avanzar.	O	sistema	o	que	pro-

voca	é	a	apropiación	do	común	por	uns	poucos.	Non	lle	importan	as	persoas,	nin	o	planeta,	nin	o	futuro.	

Impórtanlle	a	acumulación,	o	beneficio,	a	ilusión	do	crecemento	sen	límite.	É	a	este	sistema	ao	que	se	

deben	os	que	defenden	aos	bancos,	ás	eléctricas,	ao	Ibex-35.	Aos	que	mandan.	E	é	para	manter	este	

sistema	para	o	que	deseñan	as	súas	políticas.

A	experiencia	demóstranos	que	isto	non	é	sustentable.	Pobreza,	desigualdade,	contaminación,	cambio	

climático,	inseguridade,	abócannos	a	tempos	aínda	máis	incertos	que	os	que	vivimos.	Pero	fronte	a	esta	

doutrina,	que	pon	ao	capital	no	centro,	existe	outra	alternativa	máis	humana,	máis	xusta,	con	máis	por-

vir.	Unha	alternativa	en	común,	que	poña	a	vida	no	centro.	Que	fronte	á	acumulación	da	riqueza	provea	

redistribución;	que	fronte	ao	espolio	dos	recursos	e	a	contaminación	avance	cara	a	unha	economía	

circular	e	sustentable;	que	fronte	á	servidume,	o	abandono	e	a	explotación	propoña	igualdade.	E	que	

fronte	á	imposición,	ao	“non	hai	alternativa”,	aposte	de	maneira	decidida	pola	democracia.

Para	transitar	este	camiño	cara	a	un	futuro	mellor	hai	que	ter	as	mans	libres.	Non	se	pode	depender	

dos	bancos	que	financian	campañas	electorais.	Non	se	pode	depender	das	multinacionais	que	ofrecen	

dádivas	ou	un	futuro	posto	nos	seus	consellos	de	administración.	Non	se	pode	traballar	para	os	que	

sempre	mandaron.	Hai	que	ter	as	mans	libres	e	limpas.	
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Pero	iso	non	basta.	Hai	que	ter	forza.	Hai	que	ter	unha	sociedade	consciente	e	decidida	a	dar	estes	

pasos.	A	distancia	existente	entre	a	sociedade	e	as	persoas	que	a	representan	nas	institucións	non	é	

unha	distancia	inevitable.	Non.	Son	distancias	salvables,	coa	condición	de	renunciar	a	egocentrismos	e	

á	paixón	individualista	que	asulaga	o	noso	escenario	político.	Por	iso,	temos	o	compromiso	de	pechar	

esa	fenda	que	distancia,	que	crea	o	desafecto	das	persoas	pola	cousa	pública	e	pola	política.	E	de	

avanzar	no	que	nos	une,	no	común.

Cómpre	coherencia,	honestidade,	sinceridade	e	unha	ética	inquebrantable.	A	verdade	debe	vir	do	tra-

ballo	que	se	realiza	e	constatar	que	se	adecúa	coas	palabras	e	cos	discursos	programáticos.	Así,	a	

representación	debe	estar	en	consonancia	co	apalabrado	coa	cidadanía.	E	debe	ser	só	iso,	represen-

tación,	axudando	a	fortalecer	os	mecanismos	para	a	participación	e	o	control	democráticos.

Participar	significa	ter	voz	e	poder	decidir	xuntas.	Xuntas,	as	persoas	podemos	deseñar	as	liñas	mes-

tras	que	encadren	a	convivencia.	Xuntas	podemos	poñer	os	alicerces	sobre	os	que	construír	un	futuro	

para	o	noso	país.	Quérennos	soas,	teranos	xuntas.

Non son promesas, son feitos

As	mulleres	e	os	homes	de	En	Común-Unidas	Podemos	temos	a	experiencia	de	 levar	ao	Congreso	

e	ao	Senado	as	reivindicacións	e	reclamacións	históricas	da	sociedade	galega.	O	mandato	era	claro:	

rematar	coa	precariedade,	coa	desigualdade,	coa	corrupción,	co	desmantelamento	do	público	e	co	

abandono	de	Galicia	por	parte	do	Estado.	Foi	moita	a	xente	que	confiou	en	nós	a	defensa	dos	seus	

dereitos	e	liberdades,	e	a	iso	nos	debemos.

O	traballo	feito	na	última	lexislatura	foi	inxente,	se	ben,	debido	á	correlación	de	forzas	no	Congreso	que	

nos	tocou	vivir,	a	súa	materialización	a	través	de	leis	e	políticas	efectivas	a	favor	da	cidadanía	foi	limita-

da.	Mais	este	noso	traballo	propositivo	demostra	que	a	alternativa	é	posible,	que	é	crible	e	que	cumpre	

co	contrato	que	establecimos	coa	cidadanía	galega	cando	nos	presentamos	ás	Eleccións	Xerais.

Fixemos	propostas	viables,	solventes	no	plano	técnico,	contando	co	coñecemento	experto	e	profe-

sional,	elaboradas	en	diálogo	coa	sociedade	civil	e	coas	comunidades	afectadas.	Cumprimos	co	pro-

grama,	cumprimos	con	outra	forma	de	facer	política,	cumprimos	con	Galicia,	cumprimos	coa	xente.	As	

cuestións	de	Galicia	foron	as	cuestións	do	Estado.	Presentamos	a	nosa	alternativa	política	e	social	a	

través	dun	exhaustivo	traballo	crítico	e	propositivo,	non	só	mentres	estaba	na	presidencia	Mariano	Ra-

joy,	cuxo	goberno	se	converteu	en	insoportable	e	intolerable	debido	ao	grao	de	corrupción	que	o	fixo	

caer,	senón	tamén	durante	o	breve	goberno	de	Pedro	Sánchez,	a	quen	se	lle	presentou	un	documento	

con	50	medidas,	a	Axenda	Galega	do	Cambio,	con	propostas	que	calquera	goberno	progresista	debe	

atender	para	que	o	Estado	cumpra	debidamente	con	Galicia.

Os	maiores	 logros	sociais	do	último	goberno	socialista	debéronse	ás	propostas	e	o	empuxe	deste	

grupo	xunto	cos	nosos	aliados	doutros	 territorios:	subsidio	a	maiores	de	52	anos,	cobertura	estatal	

das	cotas	á	Seguridade	Social	a	persoas	coidadoras,	aumento	do	salario	mínimo	a	900	euros,	etc.	E	

isto	demostra,	primeiro,	que	é	posible	facer	políticas	por	e	para	a	xente,	e	segundo,	que	para	que	estas	

políticas	se	leven	a	cabo	o	noso	grupo	debe	contar	co	máximo	respaldo	cidadán.
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Temos futuro

Somos	conscientes,	as	mulleres	e	os	homes	de	En	Común,	dos	retos	que	se	nos	presentan,	e	non	será	

doado,	pois	as	forzas	do	capital	non	queren	un	poder	político	e	cidadán	contestatario.	E	tamén	somos	

conscientes	de	que	para	abrir	horizontes	non	se	poden	facer	políticas	ilusas	e	inviables,	que	hai	que	ir	

paso	a	paso,	comprobando	sempre	que	pisamos	firme,	escoitando	en	cada	momento	á	xente	e	garan-

tindo	que	nada	rompe,	que	ninguén	queda	atrás.	Trátase	de	construír,	non	de	saltar	ao	baleiro.

Mais	é	preciso	avanzar	con	decisión	política,	confrontar	e	superar	os	atrancos,	xa	que,	de	seguirmos	

así,	nada	bo	espéranos.	Xogámonos	que	non	volvan	gobernar	os	que	nos	tiveron	40	anos	á	sombra,	e	

que	non	volvan	gobernar	eses	señores	de	rostro	serio	que	se	dedican	a	contar	billetes.	E	só	xuntas	e	

valentes	podemos	facelo.

A	nosa	vida	pode	cambiar	o	próximo	28	de	abril.	E	para	que	o	cambio	sexa	a	mellor	queremos	levar	

ao	Congreso	e	ao	Senado	un	aire	de	esperanza,	xentes	de	Galicia	con	sentido	do	común.	Facer,	des-

de	Galicia,	políticas	de	Estado	para	que	o	novo	goberno	teña	unha	axenda	morada,	que	aposte	pola	

igualdade	e	coide	das	persoas;	unha	axenda	verde,	que	valore	e	conserve	as	riquezas	que	a	terra	nos	

dá;	e	unha	axenda	vermella,	que	garanta	unha	vida	digna	e	a	mellor	convivencia	en	sociedade.	Porque	

queremos	o	pan,	pero	tamén	queremos	as	rosas.

O	programa	de	goberno	que	aquí	se	presenta	contén	o	xermolo	do	futuro	que	merecemos	en	Galicia.	

Un	programa	feminista,	ecoloxista	e	social.	Un	programa	pensado	para	a	xente.

Para un futuro en común.



1.0 
A XENTE NO CENTRO
DAS POLÍTICAS.
Emprego, protección,
servizos públicos e benestar
como dereitos cidadáns básicos 

A	guerra	contra	os	dereitos	e	as	liberdades,	a	progresiva	violencia	na	xeografía	da	pobreza,	o	ecocidio	

planetario,	a	funcionalidade	do	machismo	e	o	patriarcado,	ou	o	que	é	o	mesmo,	o	cortello	formado	polo	

paro,	a	precariedade,	os	baixos	salarios,	a	feminización	da	pobreza,	as	privatizacións,	a	mercantilización	

de	todas	as	esferas	da	vida	social,	esixen	e	reclaman	un	paso	adiante,	un	pequeno	pero	fundamental	

compromiso	para	traballar,	defender	e	votar	un	proxecto	de	xustiza	social,	económica	e	ecolóxica.

Os	agoreiros	alertan,	mais	dunha	vez,	dun	horizonte	de	menor	rendibilidade	para	a	macroeconomía	e	

os	seus	beneficiarios.	Non	obstante,	desde	o	ano	2008,	ano	do	estourido	das	burbullas	financeira	e	in-

mobiliaria,	ano	en	que	se	lanzaron	as	políticas	de	recorte	austericidas,	a	microeconomía,	a	dos	fogares,	

a	das	persoas	do	común,	non	experimentou	unha	real	melloría	en	ningún	momento.	O	neoliberalismo,	

sobre	todo	desde	esa	data	de	2008,	estase	convertendo	nun	sistema	de	razón	política	única.	

Hoxe,	un	14%	das	persoas	que	traballan	é	considerada	pobre,	e	en	Galicia	temos	os	salarios	máis	baixos	

de	todo	o	Estado.	O	21,6%	da	poboación	vive	en	risco	de	pobreza.	Se	ollamos	á	poboación	infantil	os	

datos	son	duros	e	deben	motivar	todas	as	accións	posibles	para	reducir	o	31%	de	pobreza	en	menores	

de	16	anos.	

Galicia	leva	4	décadas	perdendo	poboación.	No	interior	perdeuse	un	de	cada	catro	habitantes.	Hai	máis	

defuncións	que	nacementos.	Os	mozos	emigran:	251.722	persoas	foron	a	outras	comunidades	ou	ao	

estranxeiro	en	busca	de	oportunidades	que	non	atoparon	aquí	na	última	década.	E	a	poboación	enve-
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llece.	Unha	de	cada	catro	persoas	ten	máis	de	64	anos.	As	proxeccións	indican	que	en	15	anos	esta	

relación	será	dun	a	tres.	Catro	persoas	xubiladas	por	cada	dez	en	idade	activa,	e	no	interior	as	taxas	son	

de	cinco	persoas	xubiladas	por	cada	dez	activas.	E	xunto	á	vellez	chega	a	pobreza	en	moitos	casos:	

practicamente	1	de	cada	2	pensións	contributivas	e	a	totalidade	das	pensións	non	contributivas	teñen	

unha	contía	inferior	ou	moi	inferior	aos	650	euros	ao	mes.	O	66%	de	persoas	que	cobran	as	pensións	

non	contributivas	son	mulleres.

En	España	hai	case	un	millón	e	medio	de	persoas	en	situación	de	dependencia,	das	que	un	cuarto	

de	millón	están	en	lista	de	espera	(cen	mil	son	grandes	ou	severos	dependentes)	e	hai	unha	lei	que	

establece	un	dereito	de	cidadanía	que	obriga	aos	poderes	públicos	a	cumprila.	En	Galicia,	ademais,	

dáse	unha	maior	concentración	de	casos	de	dependencia	profunda	que	no	total	de	España,	o	que	se	

relaciona	cos	maiores	niveis	de	envellecemento.	Durante	2018	máis	de	30.000	persoas	faleceron	sen	

poder	exercer	os	seus	dereitos	derivados	da	condición	de	persoa	en	situación	de	dependencia,	cunha	

media	de	80	persoas	ao	día.

As	taxas	de	emprego	feminino	están	11,7	puntos	por	baixo	das	masculinas,	a	pesar	de	que	as	mulleres	

teñen	de	media	mellores	niveis	formativos	que	os	homes.	Unha	de	cada	catro	mulleres	traballa	a	tempo	

parcial.	Tres	de	cada	catro	persoas	que	traballan	a	tempo	parcial	son	mulleres.	As	obrigacións	familiares	

seguen	recaendo	no	seu	maior	parte	nas	mulleres,	o	que	limita	as	súas	posibilidades	de	desenvolve-

mento	persoal	e	profesional.	A	brecha	de	ingresos	chega	ao	35%.	A	pensión	media	por	xubilación	das	

mulleres	é	un	35%	menor	á	dos	homes.	E	mais,	desde	o	2010	foron	asasinadas	1.007	mulleres	e	83	

menores.	Datos	terribles	que	demostran	que	a	violencia	machista	é	unha	lacra	que	unha	democracia	

non	pode	permitirse.

Durante	o	ano	2018	houbo	unha	media	de	163	desafiuzamentos	cotiáns,	para	un	total	de	60.000,	sendo	

2	de	cada	3	por	non	poder	facer	fronte	ao	alugueiro.	Algo	sinxelamente	 inadmisible	en	democracia,	

sobre	todo	se	consideramos	que	existen	3,4	millóns	de	vivendas	baleiras.	Pero	non	se	trata	dun	sist-

ma	fatal:	hai	alternativa,	hai	resistencias,	hai	loitas	que	deben	organizarse	desde	abaixo,	que	debemos	

alimentar	para	transitar	cara	a	un	mundo	máis	xusto.	Temos	que	poñer	en	marcha	novas	políticas	de	

inclusión	social,	cunha	abordaxe	integral,	con	obxectivos	preventivos	e	transformadores,	e	que	vaian	

máis	aló	dos	enfoques	asistencialistas.

Toda	persoa	nace	con	dereitos,	e	o	dereito	a	ter	unha	vida	digna	é	un	dereito	universal.	Para	iso,	debe	

ter	ingresos	e	recursos	indispensables	para	acadar	ese	dereito.	E	non	son	contos	utópicos,	como	dirán	

os	agoreiros	do	sistema.	Non.	Son	datos	reais.	Temos	os	cálculos	establecidos	sobre	a	implantación	

dos	nosos	proxectos.	É	posible	e	é	realizable.	Non	só	unha	renda	básica	que	garanta	un	mínimo,	senón	

tamén	unha	nova	política	laboral	e	unha	filosofía	do	traballo	diferente,	desalienada	e	que	rache	o	actual	

proceso	de	explotación	e	autoexplotación	ao	que	nos	sometemos	as	persoas.	

Queremos	emprego	digno,	con	dereitos,	cunha	xornada	racional,	cun	contrato	duradeiro,	a	longo	pra-

zo.	O	salario	debe	permitirnos	vivir	con	dignidade.	Queremos	protección	fronte	ás	posibles	decisións	

arbitrarias	da	patronal,	e	que	as	políticas	de	prevención	no	posto	de	traballo	sexan	eficaces	para	evitar	

os	centos	de	mortes	anuais	que	se	dan.	E	queremos	unha	igualdade	real	no	mundo	do	traballo	entre	

mulleres	e	homes	que	rache	coa	fenda	de	xénero:	a	igual	traballo,	igual	salario,	dereitos	iguais.	
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Valorizar	e	repartir	o	traballo	oculto	dos	coidados.	Romper	a	segregación	do	mercado	laboral	e	o	teito	de	

cristal.	Para	iso,	cómpre	tamén	reconceptualizar	as	políticas	de	conciliación	e	de	corresponsabilidade.

Tamén,	para	que	ninguén	quede	atrás,	para	que	ninguén	quede	fóra,	queremos	que	o	esforzo	colectivo	

sirva	para	garantir	uns	ingresos	mínimos	a	todas	as	persoas.	Porque	a	solidariedade	consiste	niso,	no	

apoio	mutuo	que	se	presta	unha	sociedade.	Un	sistema	de	protección	forte	e	sólido	que	garanta	vidas	

dignas,	subministracións	suficientes,	que	permita	crear	familias,	que	lonxe	de	someter	ou		estigmatizar	

impulse	o	desenvolvemento	persoal	de	cada	quen.	

Queremos	xubilarnos	con	todos	os	dereitos	despois	dunha	vida	de	traballo.	Que	nos	queden	anos	e	

forzas	para	gozar	da	vida.	Que	se	recoñeza	o	noso	traballo	en	favor	da	sociedade,	fose	remunerado	ou	

non.	Que	calquera	pensión	sirva	para	vivir	unha	vellez	íntegra	e	plena,	que	os	que	traballaron	máis	duro	

por	nós	poidan	xubilarse	antes.	E	para	garantir	todo	isto,	un	sistema	de	pensións	público	e	sostible.

No	noso	modelo	de	Estado	non	ten	cabida	a	actual	situación	de	desigualdade	estrutural,	que	usa	a	

forza	de	traballo	das	mulleres	e	marxínaas	en	todos	os	planos	da	vida.	Necesitamos	dunha	vez	políti-

cas	feministas,	que	sexan	capaces	de	cuestionar	todo	o	establecido,	que	abran	as	portas	a	un	futuro	

de	persoas,	non	de	sexos.	Tamén,	as	políticas	contra	a	violencia	machista	deben	protexer	de	maneira	

integral	a	mulleres	así	como	aos	seus	fillos	e	fillas.	A	igualdade	será	a	razón	de	ser	que	conduza	a	nosa	

política	e	economía,	as	nosas	políticas	laborais,	sociais	e	culturais.

E	queremos	 recuperar	o	carácter	público	dos	servizos	que	consideramos	básicos:	educación,	sani-

dade,	políticas	sociais	e	cultura.	Hoxe,	en	todos	os	sectores	citados	existen	procesos	de	privatización	

que	contribúen	a	empeorar	e	obstaculizar		o	dereito	de	acceso	a	ditos	servizos	que	temos	as	persoas.	

Cómpre	deter	este	paseniño	proceso	de	degradación	e	privatización.	Temos	dereito	a	unha	vida	digna,	

en	paz	e	en	seguridade,	e	para	iso	precisamos	duns	servizos	públicos	de	calidade,	fortes,	universais,	

accesibles	e	inclusivos,	e	dunhas	políticas	públicas	que	garantan	que	o	dereito	á	vivenda	non	sexa	pa-

pel	mollado.	

Democracia	significa	que	todas	as	persoas	dispoñemos	das	mesmas	oportunidades	e	dereitos.	Demo-

cracia	significa	erradicar	das	estruturas	sociais	todas	as	condicionantes,	costumes	ou	formas	culturais	

que	discriminen	ou	exclúan.	Para	nós,	a	cultura	é	un	mecanismo	de	igualación	social,	unha	ferramenta	

alfabetizadora	da	vida	en	democracia.	Queremos	unha	cultura	de	base	empoderada,	viva,	rica,	que	aco-

lle	a	súa	memoria	para	vivila.	Afastámonos,	xa	que	logo,	das	actuais	políticas	de	centralización	cultural	

residenciadas	no	mausoleo	fraguián	do	Gaiás.	

Debemos	camiñar	cara	ao	coñecemento	e	intercambio	das	diversas	linguas	e	culturas	dos	pobos	que	

o	conforman.	Cómpre	regularmos	o	uso	das	linguas	oficiais	nas	institucións	públicas	estatais,	sen	que	

represente	unha	especie	de	carreira	de	obstáculos	destinada	a	relegar	o	seu	uso,	 tal	como	sucede	

hoxe.	A	lingua	galega	viviu	un	proceso	de	ataque	sen	precedentes	nestes	anos	de	goberno	da	dereita.	

Cómpre	o	deseño	dunha	política	de	normalización	da	 lingua	galega	acorde	cos	ditados	do	Estatuto	

de	Galicia	e	saírmos	do	perigoso	bucle	da	desgaleguización	da	sociedade	e	da	perda	de	transmisión	

interxeracional	da	nosa	lingua	e	cultura.	Porque	a	cultura	tamén	é	un	ben	básico.

—
09Un futuro en común



—
10 En Común - Unidas Podemos · Programa Electoral Eleccións Xerais 2019 

1.1
Máis e mellor emprego, combater a 
precariedade derrogando as reformas 
laborais 

01 ▶ Novo marco laboral. Derrogación	das	dúas	reformas	laborais	impostas	polo	PP	(2012)	e	o	PSOE	

(2010)	pola	perda	de	dereitos	e	o	empeoramento	das	condicións	laborais	que	supoñen	para	a	maioría	

da	poboación.	Deseño	e	aplicación	dun	novo	Estatuto	dos	traballadores	e	traballadoras	que	faga	unha	

reconsideración	conxunta	das	relacións	laborais	nun	debate	onde	participen	tanto	os	sindicatos	como	

a	sociedade	civil,	para	elaborar	un	novo	marco	normativo	que	asegure	o	Traballo	digno	como	dereito	

de	todas	as	persoas,	baixo	os	parámetros	de	estabilidade,	igualdade	e	non	discriminación,	dignidade	e	

calidade	de	vida.	

02 ▶ Estabilidade no emprego.	O	contrato	indefinido	ten	que	ser	a	norma	é	o	contrato	temporal	ser	a	

excepción,	respectándose	escrupulosamente	o	principio	de	causalidade	contractual:	só	se	poderá	uti-

lizar	un	contrato	temporal	cando	exista	unha	causa	certa	e	real	que	o	xustifique,	isto	é,	que	o	emprego	a	

cubrir	sexa	realmente	temporal.	A	un	posto	de	traballo	indefinido	lle	corresponde	un	contrato	indefinido	

e	só	para	tarefas	realmente	temporais	se	poderá	utilizar	un	contrato	temporal,	acabando	co	enorme	

fraude	que	existe	na	actualidade,	cun	encadeamento	de	contratos	que	en	moitos	casos	está	en	fraude	

de	lei.	Mellora	das	normas	que	regulan	o	tempo	parcial	e	o	contrato	fixo	descontinuo.	

→	 Eliminación	da	maioría	dos	contratos	 temporais	á	carta,	 restrinxido	o	seu	numero,	e	eleva-

ción	da	indemnización	por	despedimento	a	33	días	por	ano	traballado.	Anulación	do	contrato	

de	apoio	aos	emprendedores	e	do	contrato	de	primeiro	emprego	xove.	En	caso	de	vulnerar	as	

causas	de	contratación	temporal	o	despedimento	será	cualificado	como	nulo.	Redefinición	do	

contrato	fixo	descontinuo	para	dotalo	de	maior	estabilidade.

→	Concreción	da	figura	do	traballo	a	tempo	parcial,	 igualación	de	dereitos	co	traballo	a	tempo	

completo,	fixación	de	horarios	sen	posibilidade	de	cambios	pola	empresa	ou	de	distribución	irre-

gular	da	xornada,	e	anulación	das	horas	complementarias	que	pasan	a	ser	horas	extraordinarias	

pagas	e	non	obrigatorias.	

→	Ampliación	de	causas	para	a	posibilidade	de	redución	da	xornada	laboral	a	petición	do	traba-

llador	ou	traballadora.	Implantación	dun	sistema	xeral	de	rexistro	da	xornada,	dispoñible	para	o	

traballador,	os	seus	representantes	sindicais	e	a	Inspección	de	traballo	da	Seguridade	Social,	e	

reforzo	das	sancións	por	incumprimentos.	
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03 ▶ Igualdade salarial.	Medidas	para	corrixir	a	situación	de	desigualdade	retributiva,	coa	entrada	en	

vigor	dunha	Lei	de	igualdade	retributiva	entre	homes	e	mulleres.	Estas	medidas	poñerán	o	foco	na	ocul-

tación	da	discriminación	nos	pluses,	nos		complementos	ou	na	definición	de	categorías	laborais	que	

esconden	a	desigualdade,	para	dar	cumprimento	ao	compromiso	de	transparencia	salarial	establecido	

na	Recomendación	da	Comisión	Europea	de	7	de	marzo	de	2014.	

04 ▶ Xornada laboral de 34 horas semanais e reorganización dos tempos de traballo, lecer e coi-

dados.	Aprobación	dunha	Lei	do	Tempo	corresponsable	no	traballo,	que	sirva	de	maneira	efectiva	para	

impulsar	a	corresponsabilidade	de	homes	e	mulleres	a	través	da	flexibilización	do	tempo	de	traballo	a	

demanda	dos	traballadores	e	traballadoras	por	causas	relacionadas	coa	conciliación	e	os	coidados.	

Regulación	da	 xornada	 laboral	 en	34	horas	 semanais,	 sen	 redución	do	 salario.	 Regulación	estrita	 e	

penalización	das	horas	extra;	protección	do	 tempo	de	desconexión	do	 traballo,	posibilidade	de	 fle-

xibilización	dos	horarios	a	petición	do	traballador	ou	traballadora,	desenvolvemento	do	teletraballo	e	

establecemento	de	plans	de	respiro	familiar	para	persoas	dedicadas	aos	coidados.	Estas	medidas,	xa	

testadas	noutros	países,	teñen	como	obxectivo	a	promoción	da	conciliación	e	a	corresponsabilidade,	o	

aumento	da	produtividade	e	a	repartición	do	traballo.	

05 ▶ Salario Mínimo Interprofesional de 1.200 euros ao mes en 14 pagas.	Unha	vez	lograda	a	subi-

da	do	SMI	aos	900	euros	en	2019,	o	obxectivo	inmediato	é	o	dunha	nova	elevación	ata	os	1.000	euros	

mensuais,	para	incrementalo	ata	os	1.200	euros	ao	final	da	lexislatura,	cumprindo	con	iso	o	establecido	

na	Carta	social	Europea:	que	o	SMI	sexa	polo	menos	o	60%	do	salario	medio.	

06 ▶ Impulsar o incremento dos salarios para recuperar o poder adquisitivo perdido.	Aínda	que	a	

fixación	dos	salarios	faise	na	negociación	colectiva	entre	sindicatos	e	empresarios,	a	subida	do	salario	

mínimo	e	os	acordos	de	incremento	dos	salarios	dos	empregados	públicos	deben	servir	de	orientación	

para	que	os	salarios	do	sector	privado	medren	de	forma	sostida,	para	mellorar	o	nivel	de	vida	da	maioría	

da	xente	que	ten	no	salario	a	súa	fonte	principal	de	ingresos	e	tamén	para	impulsar	un	maior	crecemen-

to	da	economía,	xa	que	os	salarios	son	determinantes	na	demanda	interna	e	polo	tano	na	evolución	

do	PIB.	Un	incremento	que	debería	ser	mais	intenso	nos	niveis	salariais	mais	baixos	parta	combater	a	

pobreza	laboral	e	a	desigualdade.

07 ▶ Establecemento de salarios máximos.	O	límite	máximo	tanto	na	empresa	pública	como	na	pri-

vada	será	unha	cantidade	equivalente	a	10	veces	as	retribucións	totais	que	perciba	a	persoa	de	sala-

rio	máis	baixo	por	unha	xornada	ordinaria	ou	normal	segundo	a	lexislación	vixente	ou,	no	seu	caso,	o	

convenio	aplicado.	O	excedente	desta	cantidade	non	poderá	ser	considerado	como	gasto	salarial	no	

imposto	de	sociedades	nin	computadas	de	ningunha	maneira	no	mesmo.	Serán	consideradas	baixo	

unha	figura	fiscal	nova:	doazóns	extra	salariais	e	tributarán	polo	doante	segundo	o	imposto	de	doazóns	

e	polo	receptor	na	súa	totalidade	polo	tipo	máximo	do	IRPF.	

08 ▶ Cotas xustas para os autónomos e autónomas. Medidas	urxentes	para	o	establecemento	de	

cotizacións	progresivas	en	proporción	aos	rendementos	obtidos,	abandonando	o	sistema	de	cota	fixa,	

e	con	exención	do	pago	para	os	ingresos	menores.	O	obxectivo	desta	medida	é	acabar	co	desaxuste	

existente	entre	os	ingresos	realmente	obtidos	polas	persoas	que	traballan	como	autónomas	e	as	súas	

cotizacións	sociais,	que	prexudica	de	maneira	especial	ás	máis	precarias.
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09 ▶ Dereitos de negociación colectiva. Recuperación	da	ultraactividade	dos	Convenios	Colectivos.	

Ratificación	e	cumprimento	dos	Convenios	da	OIT	e	da	Carta	Social	Europea.	Recuperación	da	priori-

dade	do	Convenio	Colectivo	Sectorial	e/ou	Territorial	sobre	o	de	empresa.	Supresión	da	unilateralidade	

empresarial	na	modificación	substancial	das	condicións	de	traballo.	Establecemento	da	obrigatorieda-

de	de	establecer	estruturas	de	representación	das	e	dos	traballadores	en	empresas	de	menos	de	10	

traballadores.	Introducir	sanción	en	caso	de	obstaculización	e/ou	inxerencia	indebida	da	empresa	no	

proceso	de	eleccións	sindicais.	

10 ▶ Protexer o dereito Constitucional de Folga.	O	artigo	28	da	Constitución	Española	recoñece	o	

dereito	a	folga	para	a	defensa	dos	intereses	das	persoas	traballadoras.	Sen	embargo	este	dereito	cons-

titucional	está	sendo	restrinxido	na	practica	como	o	demostra	que	centos	de	persoas	teñan	sido	pro-

cesadas	por	participar	de	forma	activa	na	organización	efectiva	de	este	dereito.	A	folga	non	é	un	delito	

e	polo	tanto	tense	que	derrogar	os	artigos	315.3	e	558	do	Código	Penal	para	evitar	a	criminalización	do	

exercicio	do	dereito	a	folga	e	a	acción	sindical.

11 ▶ Nova regulación do despedimento.	Desenvolvemento	normativo	para	a	protección	dos	traballa-

dores	e	traballadoras	fronte	a	despedimentos	individuais	ou	colectivos.	As	principais	medidas	a	regular	

son	as	seguintes:	

→	Recuperación	do	principio	de	causalidade	nos	despedimentos	disciplinarios:	o	despedimento	

disciplinario	ou	é	procedente,	por	 incumprimento	grave	e	culpable	do	traballador/a,	ou	é	nulo.	

Por	 decisión	 xudicial	 baseada	 en	 situacións	 excepcionais	 podería	 recoñecerse	 a	 opción	 en-

tre	indemnización	ou	readmisión	ao	traballador.	Recuperación	da	vixencia	plena	dos	requisitos	

de	forma	e	comunicación	do	despedimento	como	prescribe	o	Convenio	158	OIT.	Reforma	das	

causas	económicas,	técnicas,	organizativas	e	de	produción	para	asegurar	que	o	despedimento	

obxectivo	e	colectivo	se	vincúle	necesariamente	coa	garantía	da	viabilidade	da	empresa.	Au-

mento	das	indemnizacións	por	despedimento	ata	45	días	e	recuperación	dos	salarios	de	trami-

tación.	Reforzamento	das	sancións	fronte	á	negativa	do	empresario	para	cumprir	as	sentenzas	

de	readmisión	dos	despedidos.	

→	Prohibición	de	despedimentos	colectivos	en	empresas	con	beneficios.	Prohibición	de	efectuar	

despedimentos	colectivos	no	sector	público.	 Esixir	que	a	empresa	acredite	conexión	entre	a	

causas	alegadas	e	a	viabilidade	da	empresa.	Maior	control	xudicial	na	comprobación	da	exis-

tencia	das	causas	alegadas	pola	empresa.	Imposibilidade	de	acudir	á	contratación	temporal	de	

forma	simultánea	á	aplicación	dun	despedimento	colectivo.	Prohibición	de	horas	extraordinarias	

durante	a	duración	dun	despedimento	colectivo.	Potenciar	a	rede	pública	de	emprego	para	os	

afectados	por	un	despedimento	colectivo.	Limitación	de	futuros	despedimentos	colectivos	por	

un	espazo	temporal	de	2	anos	a	aquelas	empresas	cuxos	anteriores	despedimentos	fosen	de-

clarados	nulos	ou	improcedentes	por	sentenza	firme.

12 ▶ Recuperación dos dereitos laborais no sector público.	Con	el	establecimiento	de	medidas	en	los	

siguientes	ámbitos:	
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→ Garantir	a	recuperación	do	poder	adquisitivo	e	dos	dereitos	recortados	nos	últimos	anos,	dos	

dereitos	 laborais	 directamente	 relacionados	 coa	 conciliación	 da	 vida	 familiar,	 como	 o	 réxime	

de	permisos,	vacacións	e	dereitos	de	xubilación.	Devolución	do	dereito	de	xubilación	parcial	ao	

persoal	funcionario	e	a	súa	regulación	no	ámbito	da	Lei	Xeral	de	Seguridade	Social	para	a	súa	

eficacia.	Ao	mesmo	tempo	revisar	as	pensións	do	sector	público	que	viron	mermadas	as	súas	

bases	de	cotización.

→	Supresión	da	Taxa	de	Reposición.	Derrogación	das	normas	de	contratación	pública	que	impi-

den	a		reabsorción	dos	persoais	dos	servizos	públicos	privatizados	ou		externalizados.	Profun-

dar	no	cumprimento	no	sector	público,	estatal,	autonómico,	 institucional	e	local	dos	principios	

constitucionais	de	igualdade,	mérito,	capacidade	e	publicidade	de	libre	concorrencia,	e	incluír	no	

Código	penal	o	delito	de	omisión	manifesta	do	acceso	ao	emprego	público	por	procedemento	

regulado	en	cumprimento	deses	principios.	Garantía	da	participación	nos	tribunais	de	represen-

tantes	das	organizacións	sindicais	e	representantes	de	persoal	para	unha	mellor	transparencia	

dos	procesos	selectivos	e	en	todo	o	seu	desenvolvemento.

→	Ningunha	persoa	con	cargo	electo	ou	empregado	público	debe	de	ter	máis	dunha	retribu-

ción	de	calquera	ente	do	sector	público,	salvo	as	que	sexan	prestación	por	recoñecemento	de	

pensión	da	Seguridade	Social	compatible.	Regulación	e	cuantificación	das	 indemnizacións	de	

calquera	cargo	público	no	sector	público	dentro	do	Real	Decreto	de	 indemnizacións	para	os	

empregados	públicos.	Desenvolvemento	do	procedemento	de	conflito	colectivo	nas	Administra-

cións	Públicas	para	o	persoal	funcionario.

13 ▶ Dereitos laborais dos traballadores e traballadoras de subcontratas.	Limitarase	a		subcontra-

tación	a	servizos	especializados,	alleos	á	actividade	principal	da	empresa,	de	maneira	que	os	servizos	

propios	da	empresa	queden	excluídos.	E,	no	caso	de	que	a		subcontratación	estea	xustificada,	as	per-

soas	que	traballen	nesas	empresas	non	poden	ter	peores	condicións	polo	mesmo	traballo	que	as	da	

empresa	matriz.	

14 ▶ Recuperar dereitos nos empregos máis precarios e  feminizados.	Tomaranse	diversas	medidas	

para	a	equiparación	de	dereitos	de	todos	os	traballadores	e	traballadoras,	entre	outras	as	seguintes:	

→	Garantiranse	os	dereitos	e	melloras	laborais	das	camareiras	de	piso,	as	kellys.	Esixirase	que	

estean	contratadas	directamente	polo	establecemento	hostaleiro,	xa	que	a	nosa	 reforma	da	

subcontratación	impide	que	unha	empresa	poida	externalizar	servizos	que	forman	parte	da	súa	

actividade	principal,	como	no	caso	dos	hoteis	é	manter	limpas	as	habitacións.	Recoñecerase	

a	posibilidade	de	xubilarse	de	maneira	anticipada	sen	penalización,	debido	á	dureza	do	seu	

emprego.	Tamén	se	 impulsará,	coas	Comunidades	Autónomas,	un	selo	de	calidade	 turístico	

que,	entre	outros	criterios,	recoñeza	aos	establecementos	turísticos	que	coidan	e	protexen	os	

dereitos	das	súas	empregadas.	

→	Garantiranse	os	dereitos	das	empregadas	de	fogar,	coa	ratificación	do	Convenio	189	da	OIT	

e	a	súa	integración	dentro	do	réxime	xeral	da	Seguridade	Social,	con	igualdade	de	dereitos	que	

calquera	outra	persoa	que	traballa,	como	ter	unha	prestación	por	desemprego	ou	proteccións	
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fronte	ao	despedimento.	Recoñecerase	así	mesmo	a	posibilidade	de	completar	períodos	non	

cotizados	(as	chamadas	lagoas	de	cotización)	para	alcanzar	o	período	mínimo	que	dá	acceso	a	

unha	pensión	contributiva,	tal	como	teñen	outras	persoas	traballadoras.	Tamén	se	recoñecerá	a	

posibilidade	de	xubilación	anticipada	sen	penalización	polas	mesmas	razóns	de	especial	dureza	

destes	empregos.	

→ Similares	medidas	levaranse	a	cabo	respecto	doutros	empregos		feminizados	e		precarizados	

como	o	das	redeiras,	as	marisqueiras,	as	traballadoras	do	téxtil	ou	as	aspiradoras	de	calzado,	

entre	outras.

15 ▶ Frear a perda de dereitos laborais asociada ao subemprego das plataformas dixitais.	Garanti-

rase	un	marco	xusto	para	a	nova	economía,	para	evitar	que	o	desenvolvemento	de	novos	modelos	de	

actividade	supoña	un	recorte	de	dereitos	laborais	nunha	economía	uberizada.	Para	iso	considerarase	

que	as	persoas	que	dependen	desas	plataformas	son	traballadores	e	traballadoras	súas,	ao	mesmo	

tempo	que	se	crean	unidades	especiais	para	inspeccionar	estes	novos	modelos	de	traballo	e	en	espe-

cial	a	utilización	de	falsos	autónomos	e	o	traballo	mediante	horas	extras	sen	cotizar.	Crearase	así	mes-

mo	unha	unidade	dentro	da	Axencia	Tributaria	especializada	en	controlar	que	estas	empresas	pagan	

os	impostos	que	se	corresponden	co	beneficio	que	obteñen.	

16 ▶ Recoñecemento de dereitos e retribucións xustas para o persoal de seguridade e defensa. 

Implantaranse	diversas	 liñas	de	actuación	para	o	 recoñecemento	de	dereitos	e	condicións	 laborais	

dignas:	

→ Recoñecerase	a	condición	de	sindicatos	das	distintas	Asociacións	da	Garda	Civil	e	derroga-

ranse	as	normas	que	prohiban	aos	seus	membros	a	participación	da	vida	sindical.	Garantiranse	

os	seus	dereitos	laborais	e	a	capacidade	de	organización	para	defendelos.	Suprimirase	a	aplica-

ción	do	Código	penal	Militar	á	Garda	Civil,	no	camiño	de	separala	do	ámbito	militar	e	constituíla	

como	unha	forza	civil	de	seguridade	pública.

→ Culminación	da	equiparación	salarial	de	Policía	e	Garda	Civil,	ao	facer	efectiva	a	Iniciativa	lexis-

lativa	popular	de	Proposición	de	Lei	para	a	efectiva	igualdade	e	equiparación	salarial	das	Policías	

do	Estado	español.	

→	Aumentarase	a	partida	dedicada	a	retribucións	de	persoal	militar	nos	próximos	orzamentos	e	

consolidarase	no	regulamento	de	retribucións	do	persoal.	Equipararanse	os	seus	dereitos	civís	

aos	do	 resto	da	cidadanía,	 en	particular	os	dereitos	 fundamentais	de	 reunión,	manifestación,	

asociación,	 liberdade	de	expresión,	sindicación	e	afiliación	a	partidos	políticos.	Fomentarase	e	

normalizarase	a	actividade	das	asociacións	de	militares.	Suprimiranse	os	arrestos	sen	tutela	xu-

dicial	efectiva	no	réxime	disciplinario	e,	nos	casos	de	mobilidade	xeográfica,	consideraranse	os	

prexuízos	ocasionados	para	os	e	as	militares	e	as	súas	familias.	Reformarase	a	Xustiza	Militar,	

suprimindo	a	Sala	V	do	Tribunal	Supremo,	do	Militar,	e	creando	órganos	especializados	en	mate-

rias	disciplinarias	e	penais	militares,	servidos	por	xuíces	e	maxistrados	coa	formación	adecuada	

e	integrados	nas	ordes	xurisdicionais	contencioso-administrativo	e	penal.
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→	Melloraranse	as	condicións	sociolaborais	das	e	os	funcionarios	de	prisións	en	canto	a	retribu-

ción,	formación	e	medios,	coa	equiparación	de	condicións	entre	persoal	funcionario	e	 laboral,	

unha	adecuación	dos	complementos	conforme	á		reclasificación	necesaria	dos	centros	penais	

e	un	proceso	de	negociación	coas	asociacións	e	sindicatos.	Doutra	banda	incrementarase	este	

persoal	para	responder	ás	3.400	vacantes	actuais	sen	cubrir	e	responder	con	emprego	público	

á	masificación	das	prisións	e	non	con	persoal	precario	e	sen	formación	adecuada.	Desprivatiza-

rase	a	vixilancia	dos	perímetros	dos	cárceres.

→ Lei	específica	para	os	Servizos	de	Prevención,	Extinción	de	Incendios	e	Salvamentos	(SPEIS),	

no	marco	do	Sistema	Nacional	de	Protección	Civil.	Esta	norma	establecerá	os	criterios	básicos	

para	a	coordinación	da	actuación	dos	servizos	en	todo	o	Estado	e	os	dereitos	laborais	deste	per-

soal,	homologando	as	escalas,	categorías	e	distintivos	comúns	nas	comunidades	autónomas,	e	

garantindo	que	a	categoría	profesional	de	bombeiro	sexa	como	mínimo	C1	en	todo	o	Estado,	de	

conformidade	co	que	establece	o	Estatuto	Básico	do	Empregado	Público.

→	Lei	específica	para	bombeiros	forestais	no	marco	do	Sistema	Nacional	de	Protección	Civil.	Esta	

norma	establecerá	obrigacións	para	as	Administracións	competentes	de	elaborar	plans	xerais,	

territoriais,	 especiais	 e	 de	 autoprotección.	 Tamén	 establecerá	 os	 dereitos	 laborais	 do	 sector,	

mediante	a	creación	do	Estatuto	básico	do	Bombeiro	Forestal,	que	recoñeza	as	funcións	propias	

destes	servizos	no	medio	natural	e	rural,	os	aspectos	de	saúde	e	prevención	de	riscos	laborais,	

así	como	as	categorías	profesionais,	e	as	súas	especificacións	de	formación.

17 ▶ Reforzo da Inspección laboral. Ampliación das competencias ao ámbito das Administracións 

Públicas.	Reforzo	dos	medios	para	o	incremento	das	inspeccións	en	materia	de	fraudes	na	contrata-

ción,	na	subcontratación	e	contratación	de	falsos	autónomos;	na	economía	mergullada;	no	control	das	

condicións	e	horarios	de	traballo;	na	contratación	temporal	e	parcial;	na	saúde	e	a	siniestralidade	labo-

ral;	e	na	loita	contra	a	desigualdade	por	razón	de	xénero,	étnia,	así	como	pola	condición	persoal	(dis-

capacidade).	De	forma	específica	implementarase	un	plan	de	acción	para	a	inspección	e	fiscalización	

en	organismos	públicos	e	empresas	públicas	e	privadas	con	máis	de	50	traballadores	para	garantir	o	

cumprimento	efectivo	da	lexislación	vixente	en	materia	de	reserva	de	postos	para	o	acceso	ao	empre-

go	de	persoas	con	diversidade	funcional	(artigo	42	da	Lei	Xeral	de	Discapacidade).	Transferencia	desta	

competencia	á	Xunta	de	Galicia.

18 ▶ Mellora do sistema de Prevención de Riscos Laborais. Impulsar	Plans	de	Actuación	específica	

por	parte	da	Administración	Central,	coordinados	coas	comunidades	autónomas,	e	coa	participación	

dos	axentes	sociais.	Promover	a	creación	dunha	fiscalía	específica	coordinada	coa	Inspección	de	Tra-

ballo	e	os	sindicatos	e	tipificación	no	Código	penal	do	incumprimento	continuado	da	Lei	de	Preven-

ción	de	Riscos	Laborais.	Traspasar	a	Inspección	de	Traballo	a	aquelas	comunidades	autónomas	que	o	

establezan	nos	seus	estatutos	autonómicos,	fixando	mecanismos	de	cooperación	co	Estado.	Publicar	

o	nome	das	empresas	incumpridoras	(campañas	de	alta	sinistralidade),	como	mínimo	as	reincidentes	

máis	dun	ano	seguido.	Determinación	e	inclusión	das	enfermidades	derivadas	dos	riscos	psicosociais	

no	cadro	de	enfermidades	profesionais.	Regulación	legal	específica	dos	riscos	psicosociais.		Inclusión	

na	Lei	de	Prevención	de	Riscos	Laborais	e	normativa	de	desenvolvemento	de	determinados	colectivos	

excluídos,	como	traballadores/as	do	fogar,	boa	parte	de	traballadores/as	públicos	(protección	civil,	etc.),	
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traballadores/as	autónomos,	etc.	

19 ▶ Control das Mutuas.	Eliminación	das	competencias	e	funcións	das	Mutuas	en	relación	ás	presta-

cións	por	desemprego	aos	traballadores/as	autónomos,	etc.,	quedando	en	mans	das	Mutuas	a	asis-

tencia	sanitaria	por	continxencias	profesionais	e	a	actividade	preventiva	cos	requisitos	establecidos	no	

punto	anterior.	Eliminación	paulatina	das	competencias	e	funcións	das	Mutuas	en	relación	á	xestión	da	

IT	por	continxencias	comúns.	Establecemento	de	sistemas	de	defensa	dos	pacientes/traballadores/

as	en	relación	ás	actuacións	das	Mutuas.	As	Comisións	de	Control	e	Seguimento	(CCS),	como	órgano	

paritario	onde	os	axentes	sociais	representan	ás	partes	afectadas,	deben	ter	maior	poder	resolutivo	e	

de	execución,	así	como	unha	composición	paritaria.	Establecemento	da	Carta	de	dereitos	dos	usuarios	

(traballadores/as)	de	Mutuas	e	do	Defensor	do	usuario	en	cada	unha	das	Mutuas	e	Corporacións.	Rea-

lización	polo	Tribunal	de	Contas	dunha	auditoría	en	profundidade	e	exhaustiva	do	patrimonio	histórico	

das	Mutuas,	así	como	das	súas	fundacións.	

20 ▶ Servizos de emprego públicos e eficaces. Potenciación	dos	servizos	públicos	de	emprego	e	

prohibición	das	empresas	de	 traballo	 temporal	e	as	axencias	de	colocación	privadas	con	ánimo	de	

lucro.	Garantir	por	parte	das	administracións	programas	públicos	que	faciliten	ou	favorezan	a	inserción	

laboral,	é	dicir,	itinerarios	integrais	de	orientación,	formación	e	emprego.	Promover	a	modernización	dos	

servizos	públicos	de	emprego	incrementando	o	investimento	destinado	a	medios	humanos	e	tecno-

lóxicos	co	obxectivo	dunha	mellor	calidade	dos	servizos.	Obrigación	de	que	todas	as	empresas	que	

obteñan	subvencións	e	axudas	públicas	teñan	que	contratar	obrigatoriamente	a	través	dos	Servizos	

Públicos	de	Emprego.

21 ▶ Plan especial de emprego de Galicia. Dotación	financeira	a	cargo	do	Estado	dun	plan	plurianual	

a	xestionar	pola	Xunta	de	Galicia	co	obxectivo	de	alcanzar	incrementos	nas	taxas	de	actividade	e	as	

taxas	de	emprego	en	Galicia	e	así	pechar	a	brecha	existente	con	outras	comunidades.	

22 ▶ Plans de emprego municipais e comarcais. Dotación	de	competencias	e	financiamento	para	

promover	o	desenvolvemento	de	plans	de	emprego	municipais	que	complementen	e	coordínense	cos	

recursos	e	servizos	dispostos	a	outros	niveis.	Estes	plans	deberán	adaptar	as	súas	actuacións	ás	sin-

gularidades	económicas,	laborais	e	sociais	de	cada	zona,	atendendo	ás	demandas	e	potencialidades	

reais	do	tecido	empresarial	local	e	vinculando	aos	axentes	sociais	que	operan	en	cada	territorio.	

23 ▶ Plans de emprego inclusivo.	Programas	de	contratación	pública	e	de	contratación	por	empresas	

que	prestan	servizos	ao	sector	público	de	persoas	pertencentes	a	colectivos	vulnerables	e	persoas	en	

situación	e	risco	de	exclusión	social	para	traballos	socialmente	necesarios.	Este	plan	terá	unha	liña	de	

acción	específica	de	financiamento	a	Entidades	Locais	para	o	desenvolvemento	destas	actuacións,	

dado	que	son	as	administracións	encargadas	de	ofrecer	a	maior	parte	de	servizos	básicos	á	poboa-

ción,	ademais	de	ser	a	nivel	local	onde	se	perciben	de	maneira	real	e	directa	as	necesidades	sociais	

existentes.	

24 ▶ Fondo de espazos para o emprendemento.	Dotación	dun	fondo	destinado	ao	financiamento	de	

entidades	locais	e	comarcais	de	tamaño	pequeno	e	mediano	para	a	creación	e	sostemento	de	equi-

pamentos	e	infraestruturas	para	o	emprendemento.	(centros	de	oficinas,	centros	de	servizos	persoais,	
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naves	industriais	e	estruturas	comerciais).	

25 ▶ Plan de recuperación de talento científico e profesional na emigración. Financiamento	 de	

proxectos	no	marco	do	sistema	nacional	de	garantía	xuvenil	e	no	marco	do	Programa	de	retorno	de	

investigadores/as	dirixidos	á	mocidade	retornada	e	medidas	de	estímulo	para	a	incorporación	de	xente	

nova	con	demostrada	capacidade	investigadora	ou	profesional	para	reforzar	o	sistema	galego	de	I+D+i	

ou	enriquecer	os	cadros	de	persoal	do	sector	industrial.	

26 ▶ Plan de traballo garantido. Creación	directa	de	postos	de	traballo	en	actividades	que	se	deter-

minen	socialmente	útiles	e	onde	non	haxa	oferta	ou	esta	non	sexa	suficiente	por	parte	dos	sectores	

privado	e	público.	

→	Nunha	primeira	fase	poñerase	en	marcha	un	proxecto	piloto	seleccionando	varias	comarcas	

con	especiais	carencias	de	desenvolvemento	socioeconómico	e	servizos	públicos,	dirixindo	as	

contratacións	aos	colectivos	de	persoas	máis	vulnerables.	En	función	dos	resultados	obtidos	du-

rante	esta	primeira	etapa	estudarase	a	viabilidade	e	potencialidade	de	realizar	ampliacións	a	ou-

tros	territorios	e	colectivos,	de	maneira	graduada,	para	a	progresiva	consolidación	do	proxecto.	

A	participación	neste	programa	será	totalmente	voluntaria	por	parte	das	persoas	beneficiarias,	

sen	excepcións.

→	O	financiamento	corresponderá	ao	Estado,	pero	a	 identificación	concreta	das	actividades	a	

realizar	é	competencia	dos	concellos	en	colaboración	coa	sociedade	civil	e	os	axentes	sociais	

a	través	de	mecanismos	transparentes	de	participación	cidadá.	Calquera	administración	pública	

ou	organización	sen	ánimo	de	lucro	poderá	demandar	traballadores	garantidos	para	atender	as	

súas	necesidades.

Os	ámbitos	de	actividade	a	cubrir	estarían	comprendidos	nas	áreas	de	servizos	sociais,	coidados	ao	

medio	ambiente,	coidado	dos	espazos	urbanos	e	actividades	culturais,	deportivas	e	recreativas:

→	Servizos	sociais:	coidado	de	adultos	dependentes;	coidado	de	nenos;	coidado	de	enfermos;	

apoio	académico	a	estudantes;	seguridade	pública;	acubillo	a	persoas	sen	fogar;	provisión	de	

alimentos	a	persoas	necesitadas;	formación	profesional;	xestión	e	administración	dos	plans	de	

emprego,	entre	outros.

→	Coidado	do	medio	ambiente:	protección	e	reforestación	dos	bosques;	proxectos	ecolóxicos	

de	sementa	e	rega;	retirada	de	residuos;	servizos	de	reutilización;	servizos	de	reparación;	servi-

zos	de	reciclaxe;	coidado	dos	espazos	verdes	e	coidado	das	praias.

→	Servizos	culturais,	deportivos	e	recreativos:	promoción	do	patrimonio	(información	e	excursións	

para	visitantes);	mantemento	e	renovación	dos	complexos	deportivos;	representacións	artísticas	

(teatro,	música,	etc.)	e	competicións	deportivas.

→	Construción,	habilitación	e	mantemento	de	infraestruturas:	limpeza	de	edificios	e	espazos	pú-

blicos,	parques,	prazas	e	zonas	históricas;	rehabilitación	de	edificios	para	lograr	maior	eficiencia	
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enerxética;	mantemento	da	infraestrutura;	pequenos	proxectos	de	construción	de	infraestrutura	

pública;	mantemento	e	 renovación	da	 rede	de	estradas	públicas;	e	mantemento	de	áreas	de	

patrimonio	cultural	(monumentos,	etc.).

27 ▶ Plan europeo de investimentos para a creación de emprego e creación do Fondo europeo de 

solidariedade polo emprego.	Negociacións	coa	Unión	Europea	para	o	desenvolvemento	destes	plans.	

Esta	proposta	 identifícase	coa	realizada	pola	Confederación	Europea	de	Sindicatos,	e	é	asimilable	á	

proposta	do	Plan	Juncker,	da	propia	UE.	Trátase	dun	plan	de	investimentos	por	un	importe	equivalente	

ao	2%	do	PIB	europeo,	que	pode	ser	financiado	a	través	do	Banco	Europeo	de	Investimentos	e	da	emi-

sión	de	obrigacións	europeas.	Isto	implicaría	unha	cantidade	anual	de	190.000	millóns	de	euros	anuais,	

nos	cales	a	participación	de	España	sería	importante	ao	concentrar	ao	31,5%	do	total	de	persoas	des-

empregadas	da	zona	euro.	O	obxectivo	sería	unha	intervención	inmediata	para	favorecer	o	investimento	

produtivo,	especialmente	o	público	e	en	servizos	públicos,	así	como	o	logro	do	pleno	emprego	digno	e	

de	calidade,	no	marco	de	políticas	para	un	desenvolvemento	sustentable.	

1.2
Mellorar as pensións e a protección
ás persoas desempregadas

28 ▶ Mellorar a protección das persoas desempregadas.	Hai	que	derrogar	a	reforma	do	sistema	im-

posta	en	2013	que	reduzo	a	protección	tanto	no	acceso	as	prestacións	como	na	cuantía	das	mesmas.	

Ampliar	a	protección,	elevando	a	taxa	de	cobertura	ata	o	80%	e	recuperar	a	cuantía	das	prestacións	

previas	á	reforma.		E	necesaria	unha	especial	protección	ás	persoas	con	maiores	dificultades	de	acce-

der	ao	emprego	e	as	que	esgotan	as	prestacións	por	ser	desempregadas	de	moi	longa	duración.	Entre	

as	medidas	a	implantar	están	as	seguintes:

→	Elevar	a	cuantía	da	prestación	subindo	ao	70%	da	base	reguladora	o	importe	da	mesma	du-

rante	todo	o	tempo	de	cobro	da	prestación.

→	Redución	do	tempo	mínimo	de	cotización	obrigado	para	ter	dereito	á	prestación;	computación	

de	todos	os	períodos	de	cotización	que	non	supuxesen	a	percepción	efectiva	dunha	prestación	

anterior;	computación	das	horas	extra	para	o	cálculo	da	prestación;	incremento	dos	topes	míni-

mo	e	máximo	da	prestación;	substitución	da	duración	da	prestación	segundo	tramos	temporais	

de	cotización	por	unha	de	proporcionalidade	exacta,	máis	favorable	no	caso	de	menores	de	30	

anos.
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→ Mellora	das	condicións	de	acceso	e	duración	das	prestacións	de	desemprego	por	traballos	

a	tempo	parcial;	equiparación	do	tempo	parcial	vertical	e	horizontal	a	efectos	de	desemprego.

→	Conversión	dos	incentivos	á	contratación	para	as	empresas	en	medios	para	outras	políticas	

activas;	conversión	dos	incentivos	a	empresas	á	contratación	de	mozas	en	subsidios	aos	mozos	

desempregados	sen	cualificación	profesional.

→	Elevación	de	todos	os	subsidios	a	unha	contía	do	100%	do	IPREM,	do	127%	en	caso	de	cargas	

familiares;	supresión	do	prazo	de	espera	dun	mes	para	percibir	o	subsidio	asistencial;	eliminación	

da	proporcionalidade	do	subsidio	en	caso	de	perda	de	traballo	a	tempo	parcial	tendo	dereito	á	

prestación	completa.

→	Melloras	no	subsidio	a	maiores	de	52	anos;	maior	accesibilidade	ao	subsidio	de	prexubilación	

con	menores	restricións	por	idade;	recuperación	do	cómputo	de	rendas	individual,	non	familiar,	

para	acceder	ao	subsidio	de	maiores	de	52	anos;	extensión	deste	subsidio	aos	fixos	desconti-

nuos.

→	Eliminación	da	extinción	do	dereito	a	subsidio	por	atraso	na	tramitación;	anulación	das	san-

cións	que	 implican	a	perda	do	subsidio	por	 incumprimentos	do	compromiso	de	actividade	e	

revisión	destas	obrigacións;	modificación	do	concepto	de	ocupación	adecuada	para	non	forzar	

empregos	inadecuados;	posibilidade	de	rexeitar	un	emprego	sen	perder	a	prestación	no	caso	

de	que	a	retribución	sexa	inferior	á	prestación;	e	restrición	dos	traballos	sociais	a	esixir	aos	per-

ceptores	de	prestacións.	

29 ▶ Pensións dignas.	Reforma	do	sistema	de	pensións	de	cara	a	garantir	pensións	dignas,	frear	a	per-

da	de	poder	adquisitivo	das	persoas	pensionistas,	reducir	a	brecha	de	xénero	e	derrogar	os	aspectos	

máis	regresivos	das	últimas	reformas.	Entre	outras,	tomaranse	as	seguintes	medidas:	

→	Establecemento	por	Lei	da	obrigación	de	actualizar	as	pensións	conforme	á	subida	do	IPC.	

Tras	esta	medida	urxente,	tratarase	de	blindar	esta	garantía	fixándoa	na	Constitución	Española.

→	Incremento	das	contías	mínimas	das	pensións	contributivas	e	as	pensións	das	Clases	Pasivas	

até	alcanzar	o	importe	do	SMI,	e	melloras	das	condicións	na	xubilación	parcial.

→ Incremento	das	pensións	mínimas	e	as	non	contributivas,	entre	elas	a	pensión	de	viuvez	ou	

a	pensión	por	 incapacidade,	establecendo	unha	garantía	universal	de	 ingresos	suficientes	de,	

polo	menos,	600	euros	por	persoa	soa,	que	ademais	poderá	elevarse	en	función	da	situación	e	

o	tamaño	do	fogar.

→	Derrogación	do	 factor	de	sustentabilidade,	por	 tratarse	dunha	figura	con	efectos	negativos	

no	mantemento	da	capacidade	adquisitiva,	producindo	un	descenso	de	ata	un	18%	na	pensión	

inicial	nun	prazo	de	3	décadas,	e	un	atraso	progresivo	da	idade	de	xubilación.	A	idade	normal	de	

xubilación	con	plenos	dereitos	será	de	65	anos.	De	forma	voluntaria,	a	xubilación	será	posible	

entre	os	60	e	os	70	anos.	En	todo	caso,	os	plenos	dereitos	alcanzaranse	con	35	anos	cotizados..
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→ Libre	elección	polas	persoas	que	se	xubilen	dos	anos	de	cómputo	para	o	cálculo	da	pensión	

entre	todos	os	da	vida	laboral,	para	maximizar	a	pensión	a	percibir.	Fixación	dun	período	máximo	

de	15	anos	para	computar	a	contía	da	pensión.	Recoñecer	a	pensión	que	corresponda	á	súa	

cotización	ás	persoas	que	cotizasen	menos	de	15	anos.

→	Xubilación	anticipada	sen	penalización	nas	súas	pensións	para	as	persoas	que	cotizasen	polo	

menos	35	anos.	A	medida	aplicarase	tamén	de	forma	retroactiva	a	quen	se	viu	prexudicado	ven-

do	reducida	a	súa	xubilación	ao	facelo	anticipadamente	baixo	a	regra	en	vigor.

→	Extensión	do	dereito	que	teñen	outros	e	outras	traballadoras	para	compensar	lagoas	de	coti-

zación,	isto	é,	a	completar	o	período	mínimo	para	ter	acceso	a	unha	pensión	contributiva	coas	

bases	de	períodos	non	cotizados,	a	empregados/as	de	fogar,	autónomos/as	e	traballadores/as	

agrarios/as.	Tamén	se	considerará	período	cotizado	o	empregado	no	servizo	militar	obrigatorio.

30 ▶ Redución da idade de xubilación para traballos en actividades penosas.	Desenvolvemento	nor-

mativo	para	o	recoñecemento	de	dereitos	e	a	aplicación	de	coeficientes	redutores	na	idade	de	xubila-

ción,	en	seguimento	do	Real	Decreto	1698/2011,	do	18	de	novembro,	a	traballadores	e	traballadoras	nos	

seguintes	grupos	e	actividades	profesionais:	persoal	do	Servizo	de	gardacostas,	colectivo	de	redeiras,	

persoal	de	extinción	de	incendios,	traballadores	do	sector	da	extracción	e	transformación	do	granito	

e	a	pizarra	con	risco	de	contraer	silicose,	mariñeiros	que	traballan	en	alta	mar	independentemente	do	

tipo	de	buque	ou	actividade	deste,	camareiras/os	de	piso,	persoal	de	axuda	a	domicilio,	traballos	en	

estaleiros	e	na	estiba,	traballos	industriais	penosos	e	camioneiros/as,	entre	outras.	

31 ▶ Regularización das pensións dos emigrantes retornados. Apertura	dun	novo	prazo	de	regula-

rización	e	que	a	Axencia	Tributaria	devolva	de	oficio	as	recargas	ou	sancións	impostas	inxustamente.	

Ademais,	para	que	as	persoas	de	nacionalidade	española	traballadoras	no	estranxeiro	poidan	ver	ple-

namente	salvagardados	os	seus	dereitos	económicos	e	sociais,	é	necesario	acometer	reformas	lexisla-

tivas	que	garantan	que	as	pensións	por	incapacidade	xeradas	noutros	países	da	Unión	Europea	teñan	

os	mesmos	efectos	que	as	xeradas	en	España.	

32 ▶ Recoñecemento das pensións de xubilación dos mariños de Long Hope. Negociación	co	Reino	

de	Noruega	co	obxectivo	de	asinar	un	Convenio	bilateral	da	Seguridade	Social	que	poña	fin	á	situación	

de	discriminación	dos	mariños	de	Long	Hope,	12.000	mariñeiros	españois,	na	súa	maioría	galegos,	que	

traballaron	en	buques	noruegueses.	No	caso	de	non	 lograr	 tal	acordo,	presentar	ao	Estado	español	

como	3ª	parte	diante	do	Tribunal	Europeo	de	Dereitos	Humanos	na	demanda	interposta	contra	o	Reino	

de	Noruega,	ao	amparo	do	seu	Regulamento	e	do	Convenio	Europeo	de	Dereitos	Humanos.	

33 ▶ Fontes de financiamento do sistema. Reforma	do	sistema	de	financiamento	do	sistema	de	se-

guridade	social	que	baixo	criterios	de	solidariedade,	de	evolución	á	alza	das	prestacións	e	de	mante-

mento	do	carácter	público	do	sistema,	amplíe	as	fontes	de	financiamento	no	necesario	para	soster	

as	pensións	en	niveis	dignos	e	en	sentido	crecente.	Neste	sentido	destácanse	como	novas	fontes	de	

financiamento	as	transferencia	directas	e	a	fondo	perdido	desde	os	Orzamentos	Xerais	do	Estado,	se-

gundo	as	necesidades	en	cada	momento,	así	como	o	destope	das	bases	máximas	de	cotización,	que	
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podería	supoñer	un	incremento	dos	ingresos	de	ao	redor	de	7.000	millóns	de	euros.	Á	parte	da	creación	

neta	de	emprego,	as	melloras	salariais	e	por	tanto	de	ingresos	do	sistema	polas	reformas	do	modelo	

laboral,	produtivo	e	enerxético,	revisarase	o	actual	modelo	de	reducións	de	cotas	á	Seguridade	Social	e	

de	bonificacións,	que	demostrou	ser	incapaz	de	xerar	emprego	e	supón	unha	perda	de	máis	de	3.000	

millóns	cada	ano,	para	investir	ese	diñeiro	de	maneira	máis	eficaz.	Substituiranse	as	medidas	de	redu-

ción	das	cotizacións	que	se	manteñan	en	vigor	por	medidas	de	bonificación	e	o	seu	financiamento	con	

cargo	aos	Orzamentos	Xerais	do	Estado.	Tamén	se	financiarán	cos	OXE	os	programas	e	gastos	admi-

nistrativos,	os	de	persoal	da	Seguridade	Social	que	non	se	corresponden	coas	pensións	contributivas	

(xubilación	ou	incapacidade)	e	outros	gastos	de	prestacións	sociais	e	sanitarias	da	Seguridade	Social.	

Eliminaranse	ademais	os	topes	de	cotización,	de	maneira	que	quen	teña	salarios	moi	altos	coticen	máis	

á	Seguridade	Social,	así	como	os	beneficios	fiscais	polos	investimentos	en	fondos	plans	de	pensións	

privados.	

34 ▶ Actualización do IPREM. Aumento	do	Indicador	Público	de	Renda	de	Efectos	Múltiples,	en	base	

ao	cal	se	calculan	diferentes	prestacións	sociais,	nun	25%.	Fixación	da	súa	actualización	ao	valor	máis	

alto	entre	o	IPC	e	o	crecemento	do	salario	mediano	para	evitar	que	as	prestacións	volvan	perder	valor	

ou	sexan	menos	accesibles.	

35 ▶ Renda básica garantida.	Modificación	do	Real	Decreto	Lexislativo	8/2015,	do	30	de	outubro,	polo	

que	se	aproba	o	texto	refundido	da	Lei	Xeral	da	Seguridade	Social,	para	implantar	unha	prestación	de	

suficiencia	de	ingresos	que	terá	unha	contía	inicial	garantida	por	adulto	de	600	euros	ao	mes,	incre-

mentándose	en	 función	do	número	de	membros	do	 fogar	ata	os	 1.200	euros.	Esta	 renda	garantida	

actualizarase	periodicamente	co	valor	máis	alto	entre	o	 IPC	e	o	crecemento	do	salario	mediano.	Os	

fondos	e	recursos	serán	proporcionados	polo	Sistema	da	Seguridade	Social,	baixo	a	modalidade	de	

prestación	non	contributiva.	O	financiamento	sería	mediante	a		trasferencia	do	100%	do	gasto	desde	os	

Orzamentos	Xerais	do	Estado.	Ten	por	finalidade	harmonizar	un	nivel	equivalente	de	prestación	a	todas	

as	persoas	e	non	estará	suxeito	a	dispoñibilidades	orzamentarias.	

36 ▶ Subministracións básicas garantidas. Impediranse	os	cortes	de	subministracións	básicas	de	

auga,	luz	e	gas	nas	primeiras	residencias	cando	a	falta	de	pagamento	se	deba	a	motivos	alleos	á	súa	

vontade,	como	a	pobreza	sobrevida.	Estas	proteccións,	que	se	activarán	de	maneira	automática	cando	

exista	a	situación	de	vulnerabilidade,	durarán	un	ano	e	estenderanse	mentres	persista	a	situación	de	

vulnerabilidade	e	sumaranse	a	un	sistema	de	sancións	ás	compañías	cuxos	contratos	conteñan	cláu-

sulas	abusivas	ou	sexan	opacos	na	súa	xestión	dos	servizos	esenciais	de	luz,	auga	e	gas.	

37 ▶ Prestacións por fillo/a ao cargo. Prestación	para	o	coidado	de	nenos,	 nenas	e	adolescentes	

que	chegará	aos	1.200	euros	anuais	de	maneira	universal	e	aos	2.000	euros	anuais	para	situacións	de	

pobreza	severa	e	que	se	iniciará	de	maneira	urxente	con	600	euros	anuais	para	familias	en	risco	de	

pobreza,	con	incrementos	do	50%	para	familias	dunha	soa	proxenitora	ou	proxenitor.	

38 ▶ Plan estatal de retorno.	Facilitaremos	o	retorno	voluntario	de	todas	as	persoas		que	vivan	lonxe	de	

Galicia	e	do	Estado,	ofrecendo	así	unha	alternativa	a	milleiros	de	galegos	e	galegas.	En	primeiro	lugar,	

os	tres	horizontes	que	propoñemos	teñen	capacidade	de	crear	máis	dun	millón	de	empregos,	nos	que	

se	dará	especial	consideración	ás	persoas	emigradas	que	queiran	volver.	Ademais	disto,	a	través	dun	
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cambio	nas	políticas	activas	de	emprego	para	que	non	coñezan	discriminación,	a	consideración	da	

súa	experiencia	no	estranxeiro	nas	ofertas	de	emprego	público	(que	aumentarán	notablemente	froito	

dos	citados	investimentos),	a	prestación	da	garantía	de	ingresos	dun	mínimo	de	600	euros	en	caso	de	

fogar		unipersonal	que	pode	incrementarse	ata	os	1.200	euros	se	non	se	teñen	ingresos	ou	patrimonio	

suficiente,	e	a	creación	dun	servizo	de	información	e	orientación	para	o	retorno	nas	seccións	e	oficinas	

consulares.	

1.3
Desenvolver con máis recursos a lei
de dependencia e os servizos sociais

39 ▶ Lei de Servizos Sociais para garantir unha carteira mínima de servizos.	Consensuada	coas	co-

munidades	autónomas,	esta	norma	dará	entidade	aos	Servizos	Sociais	delimitándoos	como	un	catálo-

go	de	servizos,	coidados,	apoios	e	intervencións	para	complementar	e	potenciar	a	autonomía	funcional	

na	vida	cotiá.	Así	mesmo,	vincularase	o	modelo	de	Servizos	Sociais	á	creación	de	emprego	estable	e	

de	calidade,	e	garantirase	unha	carteira	estatal	de	servizos	en	dignidade,	privacidade,	igualdade	e	xus-

tiza.	Tratarase	dun	catálogo	de	servizos	mínimos	e	comúns,	de	xestión	descentralizada.	Estes	servizos	

coordinaranse	con	outras	políticas	públicas,	para	proporcionar	unha	atención	integral	en	todas	as	co-

munidades	autónomas.	

40 ▶  Centros de servizos sociais de proximidade.	Por	medio	de	dotacións	estatais,	desenvolverase	

un	plan	de	construción	e	equipamento	de	centros	sociais	que	garantan	que	calquera	núcleo	de	po-

boación	conta	con	estes	servizos	na	súa	área	de	proximidade.	Estes	centros	integrarán,	polo	menos,	

un	traballador/a	social,	un	educador/a	social	e	un	psicólogo/a.	Trátase	dun	aumento	que	esixirá	a	am-

pliación	do	catálogo	de	prestacións	e	a	expansión	das	infraestruturas	sociais,	enfocadas	a	unha	po-

boación	receptora	cada	vez	máis	ampla	e	heteroxénea.	Baixo	a	dirección	estratéxica	das	comunidades	

autónomas,	promoverase	tamén	a	xestión	municipal	dos	equipos	de	servizos	sociais,	onde	se	potencia	

a	intervención	comunitaria.	

41 ▶ Programas de acompañamento, atención e vida activa da terceira idade.	Promoción	e	dotación	

de	servizos	sociais	de	proximidade	para	atender	a	situación	de	soidade	de	moitas	persoas,	previla	ou	

mitigar	as	súas	consecuencias.	Favorecer	programas	nos	cales	se	facilite	a	entrada	da	mocidade	en	ta-

refas	de	acompañamento	das	persoas	maiores	soas,	así	como	aqueles	en	os	que	se	activa	ás	persoas	

maiores	en	actividades	relacionadas	coa	atención	a	nenos	e	nenas,	a	transmisión	de	coñecemento	e	

experiencias	a	mozas	en	idade	de	escolarización	obrigatoria,	ou	a	colaboración	en	proxectos	sociais	e	

de	emprendemento.	



—
23Un futuro en común

42 ▶ Desenvolvemento do sector dos coidados.	Posta	en	 funcionamento,	de	 forma	progresiva	ao	

longo	de	toda	a	lexislatura,	dun	sistema	público	de	coidados	e	atención	á	dependencia	integrada	nos	

Servizos	Sociais,	complementaria	e	equiparable	ao	Sistema	Público	de	Saúde,	baseado	na	asistencia	

persoal	e	en	todos	aqueles	medios	e	recursos	orientados	á	consecución	dunha	vida	 independente.	

Un	sistema	apoiado	nun	investimento	público	estratéxico	no	que	se	coordinen	os	servizos	sociais	cos	

servizos	de	saúde	e	que	contrate	persoal	de	coidados	vinculado	aos	servizos	territoriais	de	saúde	en	

coordinación	coas	comunidades	autónomas.	Este	sistema	permitirá	aumentar	o	número	de	persoas	

dependentes	atendidas	a	1,6	millóns	de	persoas	e	crear	ata	400.000	novos	empregos.	Previo	estudo	

de	impacto	económico,	social	e	de	xénero	deste	sistema,	elaborarase	un	plan	de	actuación	para	a	súa	

paulatina	implantación,	cun	incremento	progresivo	na	dotación	de	recursos,	garantindo	polo	menos	un	

50%	do	seu	financiamento	por	parte	do	Estado.		

43 ▶ Mellorar o financiamento das políticas de axuda á dependencia.	Mellorar	o	financiamento,	que	

debe	ter	carácter	finalista,	a	través	da	recuperación	dos	convenios	financeiros	entre	Estado	e	CCAA	

que	se	derrogaron	en	2012.	O	Estado	debe	asumir,	como	lle	corresponde,	o	50%	do	financiamento	da	

Lei	de	promoción	da	autonomía	persoal	e	atención	ás	persoas	en	situación	de	dependencia.	Tamén	é	

necesario	acabar	coas	listas	de	espera,	axilizando	os	trámites	e	probas	diagnósticas	para	o	recoñece-

mento	de	dereitos	e	o	acceso	ás	prestacións	e	servizos.	

44 ▶ Apoio ao emprego de persoas con diversidade funcional.	Aprobarase	unha	nova	Lei	de	 In-

clusión	Laboral,	dotada	cun	incremento	de	recursos	suficiente,	para	garantir	o	emprego	con	apoios	e	

alcanzar	o	obxectivo	de	aumentar	un	50%	a	taxa	de	actividade	deste	colectivo.	Desta	forma	empren-

deríase	unha	política	decidida	para	atacar	a	unha	das	principais	barreiras	á	súa	autonomía,	a	do	acceso	

ao	emprego.	

45 ▶ Fondo Estatal para a Accesibilidade Universal.	Aprobarase	por	medio	dunha	Lei	que	estableza	

unha	dotación	do	 1%	do	 investimento	anual	dos	Orzamentos	Xerais	do	Estado	en	obras	públicas	e	

infraestruturas,	novas	tecnoloxías	e	sociedade	da	información.	Con	este	fondo	financiaranse	os	pro-

gramas	e	as	actuacións	públicas	de	accesibilidade	universal	nos	procesos,	bens,	produtos,	servizos,	

transportes,	 infraestruturas,	equipamentos,	 información	e	comunicacións,	co	obxectivo	de	mellorar	a	

autonomía	a	todas	as	persoas	con	diversidade	funcional.	

46 ▶ Fondos para o Tercer sector.	Dotación	adicional	de	financiamento	ao	terceiro	sector;	entidades	

sen	ánimo	de	lucro	dedicadas	á	asistencia	social,	a	inserción	social	e	laboral	de	persoas	dependentes,	

con	diversidade	funcional	ou	en	situacións	de	vulnerabilidade	social.	

47 ▶ Dignidade e dereitos para a diversidade funcional. Establecer	programas	de	tránsito	da	insti-

tucionalización	de	persoas	con	diversidade	funcional	cara	a	modelos	baseados	no	mandato	da	ONU,	

conforme	ao	artigo	 19	da	Convención	sobre	os	Dereitos	das	Persoas	con	Discapacidade	 (ratificada	

por	España	en	2008	e	vinculante	para	todo	o	seu	ordenamento	xurídico)	e	en	concreto,	á	Observación	

xeral	núm.	5	(2017)	sobre	o	dereito	a	vivir	de	forma	independente	e	a	ser	incluído	na	comunidade	deste	

tratado	internacional.	En	base	á	premisa	anterior,	iniciar	os	trámites	para	a	redacción	dunha	lei	para	a	

Vida	Independente	para	as	persoas	con	diversidade	funcional	desvinculada	da	chamada	Lei	de	Depen-

dencia	e	capaz	de	contribuír	a	afrontar	os	retos	demográficos	inmediatos.
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48 ▶ Protección ás linguas de signos. Recoñecemento	constitucional	das	linguas	de	signos	españolas	

e	desenvolvemento	da	Lei	27/2007	pola	que	se	recoñecen	as	linguas	de	signos	españolas	e	regúlanse	

os	medios	de	apoio	á	comunicación	oral	das	persoas	xordas,	con	discapacidade	visual	e	xordo	cegas	

para	garantir	de	maneira	efectiva	os	seus	dereitos.

49 ▶ Aumentar e axilizar as prestacións por material ortoprotésico. Dotacións	orzamentarias	des-

tinadas	a	intervir	sobre	un	factor	de	desigualdade	económica	de	gran	incidencia	para	as	persoas	con	

diversidade	 funcional.	É	necesario	que	as	axudas	sexan	dunha	contía	suficiente	para	que	cubran	a	

totalidade	ou	boa	parte	do	custo	deste	material,	así	como	a	posibilidade	de	adianto	da	prestación	para	

que	as	persoas	beneficiarias	non	se	vexan	obrigadas	a	adiantar	o	diñeiro	para	a	súa	adquisición.	

1.4
Coidar a infancia e a adolescencia

50 ▶ Maiores fondos para infancia.	Incrementar	o	investimento	público	en	infancia	ata	alcanzar	a	me-

dia	europea,	para	facer	efectiva	a	igualdade	de	oportunidades	e	a	non	discriminación	dos	nenos	e	as	

nenas,	especialmente	nos	ámbitos	da	educación,	a	sanidade,	os	servizos	sociais	e	a	protección.	

51 ▶ Atención temperá.	Desenvolver	un	verdadeiro	sistema	de	atención	temperá,	pola	súa	importancia	

para	a	eficacia	das	intervencións	sobre	nenos	e	nenas	con	alteracións,	trastornos	do	desenvolvemento	

ou	en	risco	de	padecelos	e	por	tanto	para	o	seu	benestar	presente	e	futuro.	Recoñecerase	un	dereito	

subxectivo	á	atención	temperá	integral,	universal,	gratuíta	e	pública,	e	harmonizaranse	as	distintas	regu-

lacións	para	facelo	efectivo	con	independencia	do	lugar	de	residencia	e	do	servizo	responsable.	

52 ▶ Protección integral fronte ás agresións sexuais a nenos, nenas e adolescentes.	Suspendera-

se	o	cómputo	para	a	prescrición	destes	delitos,	polo	menos,	ata	que	as	vítimas	cumprisen	30	anos,	

eliminarase	a	distinción	entre	agresión	e	abuso	sexual	e	crearase	unha	Fiscalía	especializada	para	dar	

resposta	a	estes	casos.	Para	mellorar	a	prevención,	destinaranse	máis	recursos	na	contorna	educativa,	

social	e	sanitaria	e	crearase	unha	liña	de	atención	telefónica	pública	de	información	e	asistencia	as	24	

horas,	atendida	por	un	equipo	profesional	e	multidisciplinar.	Para	coidar	as	vítimas	os	procesos	penais	

adaptaranse	ás	súas	necesidades,	podendo	declarar	de	maneira	tranquila	nun	momento	distinto	ao	da	

vista	oral	e	evitando	duplicar	actuacións.	

53 ▶ Xestión pública dos servizos de infancia. Todos	os	servizos	relacionados	con	infancia	pasarán	

a	xestión	pública	directa,	o	único	sistema	de	xestión	que	permite	o	control	dos	métodos	de	selección	

de	persoal,	que	garante	unha	serie	de	dereitos	das	persoas	usuarias	do	servizo	(rexistro	de	entrada,	
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certificación	de	asistencia,	carácter	público	dos	documentos	e	declaracións	que	emite	o	servizo,	etc.),	

e	diminúe	a	posibilidade	de	que	os	 intereses	económicos	determinen	a	calidade	do	mesmo.	Estas	

actuacións	 realizaranse	de	maneira	prioritaria	nos	casos	dos	centros	de	menores	 (en	calquera	das	

súas	modalidades),	equipos	de	avaliación	de	idoneidade	para	adopcións,	acollementos	(tanto	nacio-

nais	como	internacionais),	e	en	xeral	calquera	outro	servizo	que	teña	potestade	para	tomar	decisións	

relevantes	nas	vidas	de	nenos,	nenas	e	adolescentes.	Ao	mesmo	tempo,	deben	levarse	a	cabo	tarefas	

de	avaliación	da	calidade	dos	servizos,	de	xeito	periódico	e	incluíndo	no	proceso	a	consulta	ás	persoas	

usuarias	menores	de	idade.	

54 ▶ Protección de nenos e nenas migrantes.	Garantía	de	que	os	nenos	e	mozos	que	migran	sós	(Me-

nores	non	Acompañados	-	MENA)	reciben	un	tratamento	segundo	a	Convención	de	Dereitos	do	Neno,	

considerando	sempre	a	súa	condición	de	menores	por	diante	do	seu	status	migratorio.	Como	medidas	

de	garantías	dos	seus	dereitos	establécense	as	seguintes:	

→	Quedarán	expresamente	prohibidas	as	repatriacións	en	contra	da	vontade	do	menor,	 tanto	

entre	países	da	Unión	Europea	como	con	terceiros	países.	

→	Debe	regularse	un	procedemento	de	determinación	da	idade	que	sexa	multidisciplinar	e	non	

baseada	exclusivamente	en	probas	invasivas,	que	requerirán	en	todo	caso	de	informe	médico	

previo	favorable	á	súa	práctica	en	cada	caso	concreto.

→	Mentres	non	conclúa	o	proceso	de	determinación	de	idade,	non	poderá	abrirse	ningún	proce-

demento	por	presunta	infracción	(por	exemplo	falsificación	de	documento),	e	non	poderá	perder	

a	súa	condición	de	menor	de	idade.

→	A	norma	deberá	garantir	idénticos	dereitos	aos	nenos	e	nenas	nacidos	en	territorio	estatal	e	a	

aqueles	nacidos/as	no	estranxeiro,	con	independencia	da	súa	nacionalidade.

→	 Prohibición	da	existencia	de	centros	para	menores	estranxeiros.	É	unha	discriminación	por	

orixe	que	debe	ser	desbotada.

→ Os	centros	de	menores,	de	xeito	xeral,	deberán	entenderse	como	recursos	transitorios	e	pro-

moverase	a	integración	social	de	tal	xeito	que	ao	alcanzar	a	maioría	de	idade	poidan	continuar	

estudos	ou	integrarse	no	mercado	laboral,	acolléndose	aos	programas	existentes	de	acompa-

ñamento	a	mozos/as	en	proceso	de	emancipación.

→ Os	centros	de	menores	deben	ser	repensados	para	que	exista	unha	integración	na	vida	da	

localidade	na	que	se	atopen.	Os	nenos	e	nenas	usuarias	deben	ser	atendidos	obrigatoriamente	

polo	sistema	público	de	saúde,	servizos	sociais	e	educación.	Evitarase	que	estes	servizos	se	

dean	por	medio	de	entidades	privadas	ou	nos	propios	centros.

→	Tal	e	como	se	recomenda	dende	os	organismos	internacionais,	é	preciso	instaurar	un	modelo	

de	acollemento	prioritariamente	familiar,	dando	apoio	ás	posibilidades	de	acollemento	por	parte	

doutros	membros	da	súa	familia,	ou	residencial	pero	en	centros	cun	número	baixo	de	prazas	que	
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posibilite	o	coidado	personalizado	e	a	atención	a	necesidades	afectivas	dos	nenos	e	nenas.

55 ▶ Educación sexual. Deseño	de	recursos	educativos,	tanto	para	o	ámbito	escolar	como	para	o	seu	

uso	por	parte	das	familias,	que	facilite	o	diálogo	e	a	 información	certa	e	adaptada	segundo	a	 idade	

sobre	sexualidade.	Ademais	de	que	é	un	espazo	que	permite	reflexionar	sobre	as	relación	entre	iguais,	

o	cal	permite	abordar	o	problema	das	violencias	machistas,	abre	a	posibilidade	de	falar	sobre	saúde	e	

sexualidade,	identidades	sexuais,	etc.	É	un	espazo	onde	os	nenos,	nenas	e	adolescentes	poden	obter	

información	para	a	detección	da	violencia	sexual	e	sobre	os	recursos	que	teñen	á	súa	disposición	para	

pedir	axuda.	

56 ▶ Datos periódicos e fiables sobre infancia e adolescencia. O	acceso	a	datos	periódicos	e	fiables	

é	fundamental	para	que	as	asociacións	poidan	desenvolver	o	seu	labor.	Por	iso	é	imprescindible	que	se	

publiquen	datos	estatísticos	coa	periodicidade	que	se	estime	adecuada	en	cada	caso,	sobre:	

→ Empobrecemento	da	infancia;	igualdade;	e	incidencia	da	violencia	contra	a	infancia	e	a	adoles-

cencia	(anual,	facendo	un	desglose	por	tipoloxía,	xénero,	idade,	relación	do	vitimario	coa	vítima,	

medida	de	protección	adoptada,	modalidade	no	tocante	ao	acto	de	toma	de	declaración	á	víti-

ma	menor	de	idade,	tempo	transcorrido	dende	a	denuncia,	porcentaxe	de	sobresementos,	tipo	

de	sentencia).	

→	 Informe	anual	dos	Institutos	de	Medicina	Legal	e	clínicas	forenses	que	reflicta	o	número	de	

equipos	que	actúan	en	cada	partido	xudicial;	características	profesionais	dos	mesmos;	número	

de	casos	avaliados,	 facendo	constar	o	 tipo	de	 intervención	 (psicosocial	 ou	 forense,	 física	ou	

psicolóxica);	tempo	transcorrido	entre	a	recepción	do	caso	e	a	primeira	entrevista;	número	de	

entrevistas	por	caso	e	en	concreto	co	neno	ou	nena;	tipoloxías	de	delitos;	e	resultado	das	avalia-

cións	forenses	(afirmativa/negativa/non	concluínte).

→	Outros	datos	obtidos	a	través	de	estatísticas,	e	a	través	do	desenvolvemento	da	investigación	

lonxitudinal	de	incidencia	do	maltrato	infantil,	etioloxía,	tratamento	para	a	recuperación,	etc.

57 ▶ Lei de garantía xudicial de escoita e atención ao menor. Con	esta	Lei	trátase	de	concretar	o	que	

quedou	esbozado	na	Lei	Orgánica	de	Infancia	e	Adolescencia	e	no	Estatuto	da	Vítima	de	2015,	dando	

tamén	resposta	aos	informes	do	Defensor	del	Pueblo	e	do	Valedor	do	Pobo	do	2014.	Será	un	espazo	

normativo	no	que	facer	fronte	á	aplicación	da	SAP,	para	abordar	o	problema	das	vinculacións	forzadas,	

así	como	as	medidas	contra	profesionais	que	 incumpran	a	normativa,	por	exemplo,	o	seu	deber	de	

aplicar	criterios	científicos.	Acollerá	tanto	a	vítimas	de	maltrato	infantil	e	violencias	machistas,	como	a	

nenos,	nenas	e	adolescentes	en	procedementos	civís.	Esta	Lei	determinará	os	prazos;	a	protección	da	

vítima	antes,	durante	e	despois	de	acudir	ás	dependencias	xudiciais;	as	características	profesionais,	

técnicas	e	materiais	da	entrevista	coa	persoa	menor	de	idade;	a	definición	de	“profesional	especializa-

do”;	a	descrición	do	procedemento	polo	cal	se	determina	a	suficiente	madurez	do	neno	ou	nena;	e	a	

descrición	dos	requisitos	para	a	determinación	e	argumentación	do	interese	superior	do	neno	e	a	nena.	
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58 ▶ Creación dun rexistro de equipos profesionais capacitados en escoita de nenos, nenas e ado-

lescentes e en avaliación do maltrato infantil. Confección	dunha	listaxe	de	equipos	especializados	

que	teñen	que	acreditar	formación	e	experiencia	na	materia	e	quedan	rexistrados	para	ser	chamados	

polos	xulgados	de	xeito	aleatorio.	O	obxecto	desta	medida	é	o	de	abordar	as	carencias	dos	servizos	

públicos	a	este	respecto,	pois	os	Institutos	de	Medicina	Legal	non	teñen	nin	recursos	nin	espazo	nor-

mativo	para	a	realización	de	avaliacións	psicosociais,	o	que	foi	recoñecido	polo	propio	Valedor	do	Pobo,	

segundo	figura	no	seu	 informe	de	2016.	Tampouco	posúe	equipos	especializados	en	avaliación	do	

maltrato	infantil,	e	o	servizo	público	de	saúde	ten	poucas	unidades	e	moi	saturadas.	

59 ▶ Protocolo de coordinación interinstitucional en situacións de violencia contra a infancia.	Apro-

bación	dun	novo	protocolo	marco	que	estipule	os	prazos	específicos	para	a	aprobación	dos	protocolos	

autonómicos,	sinalando	o	nivel	de	concreción	que	deben	cumprir	estes.	Con	iso	superarase	o	protocolo	

marco	actual,	que	é	moi	xenérico,	propiciando	a	descoordinación	e	 repetición	de	 intervencións	que	

causan	prexuízos	ás	vítimas	e	entorpecen	os	procedementos.	

60 ▶ Desenvolvemento dos acordos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero en materia 

de protección a nenos e nenas vítimas.	Desenvolvemento	normativo	urxente	destes	acordos	parla-

mentarios	para	garantir	a	protección	dos/as	menores	fronte	á	persistencia	de	malas	prácticas	permiti-

das	pola	lei	que	poñen	en	risco	a	súa	integridade	física	e	psicolóxica.	

61 ▶ Desenvolvemento das directrices internacionais en materia de protección. Concreción	norma-

tiva	nos	aspectos	que	sinala	a	Comisión	Europea	con	respecto	do	cumprimento	da	Directiva	Europea	

de	loita	contra	a	violencia	sexual	contra	a	infancia:	condicións	da	toma	de	declaración,	repetición	de	

intervencións,	descrédito	sistemático	das	vítimas,	aplicación	da	SAP,	e	dereito	á	recibir	tratamento	psi-

colóxico	sen	necesidade	de	obter	o	permiso	do	proxenitor/a	agresor/a.	

62 ▶ Modelos de custodia á medida dos menores.	Tal	e	como	recomenda	a	CEDAW,	os	estados,	e	

España	en	concreto,	deben	evitar	establecer	a	custodia	compartida	como	modelo	prioritario.	Acollén-

dose	ao	dereito	a	que	se	considere	o	seu	interese	superior,	os	nenos	e	nenas	deberán	ser	escoitados/

as	sempre	que	se	decida	sobre	o	réxime	de	custodia	ou	visitas	con	ambos	proxenitores.	Cada	caso	

debe	ser	estudado	de	forma	individualizada,	polo	que	calquera	lei	que	promova	un	modelo	en	concreto	

sería	contraria	a	este	principio	fundamental,	ademais	de	supoñer	un	risco	en	contextos	de	violencia.	

63 ▶ Mediación familiar. A mediación familiar será de aplicación exclusivamente cando sexa por 

mutuo acordo.	A	existencia	dun	proceso	de	mediación	non	será	obstáculo	para	que	o	neno	ou	nena	

poida	facer	uso	do	seu	dereito	a	ser	escoitado/a.	

64 ▶ Contra a SAP e os modelos de intervención non científicos.	Acordo	para	non	destinar	fondos	

públicos	a	entidades	ou	actividades	que	ataquen	a	imaxe	e	credibilidade	das	vítimas,	promovan	a	apli-

cación	teorías	non	avaladas	científicamente,	coma	a	SAP,	ou	incida	en	plantexamentos	sexistas.	Son	

moitas	as	universidades	públicas	e	privadas	que	manteñen	profesorado	e	plans	de	estudos	que	inclúen	

contidos	relacionados	coa	defensa	da	SAP,	algunhas	delas	en	Galicia,	así	como	organizacións	profesio-

nais	que	solicitan	fondos	públicos	para	a	organización	de	congresos,	campañas,	edición	de	materiais	

divulgativos,	e	mesmo	convenios	para	a	prestación	de	servizos	baseados	na	SAP.	
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1.5
Feminismo

65 ▶ Permisos de paternidade e maternidade iguais e intransferibles.	Ampliación	do	sistema	de	per-

misos	para	que,	en	caso	de	nacemento	de	fillo/a,	adopción,	garda	con	fins	de	adopción	e	acollemento,	

estes	sexan	iguais,	intransferibles	e	remunerados	ao	100%	da	base	reguladora	para	cada	proxenitor/a,	

independentemente	do	seu	sexo	e	tipo	de	familia.	Con	estas	características,	propoñeremos	a	equipa-

ración	inmediata	a	16	semanas	para	ambos	os	proxenitores	ou	proxenitoras	e	un	aumento	de	2	sema-

nas	ao	ano	ata	alcanzar	as	24	semanas	(medio	ano)	para	cada	proxenitor	ou	proxenitora.	Flexibilización	

de	xornada	específica	no	caso	de	manter	a	lactación	natural	tras	os	permisos	anteriores.	Redución	do	

tempo	de	traballo	e	establecemento	de	medidas	de	flexibilización	interna	a	solicitude	do	traballador	ou	

traballadora	para	o	coidado	de	familiares,	sen	redución	salarial.	Reforzo	da	protección	fronte	ao	despe-

dimento	vinculado	ao	exercicio	de	todos	estes	dereitos,	desde	o	feito	causante	ata	un	ano	despois	do	

seu	goce.	Regulación	das	excedencias	para	coidado	de	fillos	por	tres	anos	con	dereito	á	reincorpora-

ción	no	posto	de	traballo	e	protección	fronte	ao	despedimento	ata	un	ano	despois	da	reincorporación	

á	empresa.

66 ▶ Protección ás familias monoparentais e monomarentais.	Equiparación	ás	familias	numerosas	

para	o	acceso	a	dereitos,	adopción	dunha	definición	que	lles	dea	seguridade	xurídica,	incremento	das	

prestacións	por	coidado	dos	seus	nenos	e	nenas	e	prioridade	de	acceso	aos	servizos	e	prestacións,	

como	a	educación	de	0	a	3	anos	durante	a	súa	implantación	universal,	ou	as	bolsas	de	estudo.

67 ▶ Unha materia de feminismos. Os	contidos	feministas	serán	transversais	ao	longo	de	toda	a	edu-

cación	e	crearase	unha	materia	de	feminismos	na	educación	pública	como	ferramenta	de	transforma-

ción	das	relacións	de	desigualdade	que	están	na	orixe	das	vulneracións	da	liberdade	sexual.	

68 ▶ Instaurar a paridade nas Administracións Públicas e nos organismos financiados con diñeiro 

público.	Modificación	da	redacción	actual	da	Lei	Orgánica	3/2007	de	Igualdade	entre	Mulleres	e	Ho-

mes	para	establecer	a	obriga	de	alcanzar	a	paridade		nas	nosas	institucións	e	as	que	financiamos	co	

noso	diñeiro.	No	prazo	de	catro	anos,	os	distintos	órganos	públicos,	como	o	Consello	de	Ministros	e	

Ministras	ou	os	tribunais	de	xustiza,	e	as	entidades	cuxa	financiamento	proceda	nunha	proporción	re-

levante	de	diñeiro	público	deberán	ter	unha	composición	paritaria.	

69 ▶ Garantir os dereitos sexuais e reprodutivos.	Acceso	á	reprodución	asistida	e	apoios	específicos	

ás	mulleres	no	momento	en	que	decidan,	se	o	deciden,	ser	nais.	Acceso	así	mesmo	aos	últimos	mé-

todos	anticonceptivos,	á	anticoncepción	de	urxencia	e	á	interrupción	voluntaria	do	embarazo	de	todas	

as	mulleres,	incluídas	as	novas,	no	Sistema	Nacional	de	Saúde.	Realización	dun	estudo	para	a	posible	
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implantación	da	pílula	anticonceptiva	masculina	no	seo	do	SNS.	Potenciar	as	Unidades	de	Planificación	

Farmiliar.	

70 ▶ Liberdade sexual.		Aprobación	dunha	Lei	para	a	Protección	da	Liberdade	Sexual	de	todas	as	Per-

soas	e	a	Erradicación	das	Violencias	Sexuais,	que	garantirá	que	as	mulleres	teñan	o	mesmo	dereito	que	

os	homes	para	ocupar	o	espazo	público	e	privado	sen	sentir	medo	a	ser	violadas	e	asegurar	que	todas	

poidan	exercer	a	súa	sexualidade	con	liberdade.	Isto	significa	colocar	o	consentimento	no	centro	do	

debate	político	ao	redor	das	relacións	sexuais.	Pasar	do	“Non	é	Non”	ao	só	“Si	é	Si”	e	que	esta	sexa	a	

pauta	para	seguir	en	calquera	relación.	

71 ▶ Incremento do orzamento dedicado a políticas de igualdade. Entre	outras	actuacións,	financia-

ranse	as	seguintes:	apoio	e	promoción	das	asociacións	de	mulleres;	axudas	a	entidades	sen	ánimo	

de	lucro	para	o	fomento	da	igualdade;	consolidación	e	ampliación	de	servizos	de	igualdade	de	entes	

locais	e	comunidades	autónomas;	desenvolvemento	de	plans	de	estudo	en	materia	de	Igualdade	de	

Oportunidades	entre	mulleres	e	homes	polas	universidades	públicas;	axudas	a	proxectos	de	investi-

gación	sobre	temas	de	muller	I+D+i;	incentivar	plans	de	igualdade	para	pemes;	ou	plans	de	emprego	e	

emprendemento	para	mulleres	por	parte	das	comunidades	autónomas	e	entes	locais.	

72 ▶ Estudo para a conciliación.	Realización	dun	estudo,	a	nivel	estatal	e	con	detalle	sobre	as	especifi-

dades	territoriais,	para	a	avaliación	económica	dos	usos	dos	tempos,	xornadas	e	repartición	do	traballo,	

con	análise	de	alternativas	para	a	conciliación	nos	diferentes	sectores	de	actividade.	A	partir	dos	re-

sultados	desta	investigación	realizarase,	nunha	segunda	fase,	o	deseño	dun	Plan	estatal	de	promoción	

da	conciliación,	con	obxecto	de	aplicalo	de	maneira	progresiva	en	diferentes	sectores	de	actividade	e	

ámbitos	territoriais.	

73 ▶ A contratación pública como ferramenta de fomento da igualdade.	Inclusión,	entre	os	criterios	

de	adxudicación	de	ofertas	de	 licitacións	do	sector	público,	de	elementos	relacionados	co	fomento	

da	igualdade	de	oportunidades	entre	mulleres	e	homes,	así	como	establecemento	de	mecanismos	de	

control	de	cumprimento	dos	mesmos	na	execución	do	contrato.	

74 ▶ Dereitos LGTBI.	Aprobación	dunha	Lei	contra	a	discriminación	por	motivos	de	identidade	de	xé-

nero	e	orientación	sexual	das	persoas	lesbianas,	gais,	trans,	bisexuais	e	intersexuais	na	que	se	terán	

en	conta	tamén	as	dificultades	específicas	das	persoas	que	forman	parte	dun	colectivo	tan	amplo.	E	

aprobación	dunha	Lei	Integral	sobre	a	Protección	Xurídica	das	Persoas	Trans	e	o	Dereito	á	Libre	De-

terminación	da	 Identidade	e	Expresión	de	Xénero,	que	 incluirá	a	garantía	de	acceso	voluntario	a	un	

acompañamento	sanitario	profesional	baixo	criterios	non		patologizantes,	inclusión	da	súa	atención	no	

Sistema	Nacional	de	Saúde	ou	a	implantación	de	plans	de	emprego,	entre	outras	medidas.	

75 ▶ Recoñecemento da diversidade familiar.	Protección	real	das	distintas	realidades	familiares	elixi-

das	con	liberdade,	con	medidas	de	apoio	á	adopción	das	familias	LGTBI,	recoñecemento	da	filiación	

das	parellas	de	mulleres	lesbianas	e	protección	xurídica	das	novas	formas	de	convivencia	estables	sen	

ser	parella.	
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76 ▶ Plan estatal de loita contra as violencias machistas cunha dotación anual de 600 millóns de 

euros. Por	medio	deste	plan	trátase	de	garantir	a	execución	inmediata	do	Pacto	de	Estado	contra	a	

Violencia	de	Xénero,	á	vez	que	se	avanza	no	desenvolvemento	doutras	medidas	complementarias	de	

prevención	e	protección.	Entre	outras,	avanzarase	na	posta	en	marcha	das	seguintes	actuacións:	

→	 Implantación	de	protocolos	de	Asistencia	Social	 Integral	para	 todas	as	mulleres	vítimas	de	

violencias	machistas.

→ Garantir	que	as	mulleres	con	diversidade	funcional	poidan	acceder	en	igualdade	de	condicións	

a	todos	os	recursos	de	información,	apoio	e	atención	para	víctimas	de	violencias	machistas;	su-

presión	das	prácticas	de	esterilización	e	abortos	forzosos	a	mulleres	por	motivos	de	diversidade	

funcional;	impedir	a	retirada	da	custodia	dos	fillos	por	motivos	de	diversidade	funcional.

→	 Garantir	 a	 aplicación	 das	 medidas	 de	 protección	 e	 asistencia	 ás	 mulleres	 transexuais	 ou	

transxénero	que	sexan	vítimas	de	violencias	machistas	da	LO	1/2004.

→	Acadar	o	100%	das	pensións	de	orfandade	a	fillos	e	fillas	de	mulleres	asasinadas	por	violencias	

machistas.

→	Establecemento	dun	aborto	seguro	e	libre	para	todas	as	mulleres.

→	Consideración	e	tratamento	dos	Matrimonios	Forzados	como	forma	de	Violencias	Machistas.

→ Revisión	do	Real	Decreto-Lei	16/2012	Sanitario	que	restrinxe	dereitos	das	persoas	inmigrantes	

en	situación	irregular	de	acceso	ao	Sistema	Nacional	de	Saúde.

→	Actualización	da	definición	de	violencias	machistas	para	que	recolla	todas	as	formas	de	vio-

lencia	contra	as	mulleres	conforme	ao	que	esixe	o	Convenio	de	Istambul;	e	deseño	de	medidas	

para	que	estas	proteccións	poidan	estenderse	ás	mulleres	que	enfrontan	discriminación		inter-

seccional.

→ Mellorar	a	implantación	do	artigo	19	punto	5	da	Lei	1/2004	a	través	da	creación	dun	Protoco-

lo	de	supervisión	multidisciplinar	con	perspectiva	de	xénero	para	Servizos	Sociais;	mellorar	 a	

coordinación	dos	diferentes	sistemas	e	servizos	de	saúde	e	no	Proxecto	de	 interoperabilidad	

de	historias	clínicas	do	Ministerio	de	Sanidade	para	os	casos	de	violencias	machistas;	dotación	

orzamentaria	para	a	formación	do	persoal	sanitario	no	tocante	a	detectar	situación	de	risco	de	

mutilación	xenital	feminina	en	menores.

→	Creación	dun	centro	de	formación	educativa	para	a	prevención	das	violencias	machistas	den-

tro	da	Secretaría	de	Estado	de	Educación,	Formación	Profesional	e	Universidades;	inclusión	de	

estudos	de	xénero	nos	plans	de	estudo	das	carreiras	de	Medicina	e	en	todos	os	plans	das	es-

pecialidades	do	MIR.

→	Instauración	de	medidas	lexislativas	e	doutros	tipos	necesarias	para	a	erradicación	do	Acoso	
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Sexual	e	por	razón	de	xénero;	e	medidas	para	a	promoción	da	igualdade	entre	os	sexos	e	a	erra-

dicación	das	violencias	machistas	na	Administración	Local.

→ Excluír	os	servizos	sociais	municipais	e	autonómicos	que	atendan	situacións	de	prevención,	

intervención	ou	seguimento	en	supostos	de	violencias	machistas,	da	aplicación	das	limitacións	

da	taxa	de	reposición	de	efectivos	regulada	nas	leis	de	orzamento	anuais.

→ Plan	de	formación,	reforzo	e	consolidación	de	xulgados	en	materia	de	dispositivos	para	o	tra-

tamento	de	casos	de	violencias	machistas;	paralizar	a	deslocalización	de	Xulgados	de	Violencia	

contra	a	Muller;	financiamento	a	Xulgados	de	Violencia	contra	a	Muller	e	Xulgados	de	Instrución	

que	leven	estes	casos	para	a	contratación	de	asistencia	de	unidades	de	valoración	(traballado-

ras	sociais,	psicólogas	e	médicas),	e	de	unidades	de	acompañamento	(psicólogas	e	traballado-

ras	sociais).

→ Formación	en	atención	e	protección	ás	vítimas	de	violencias	machistas	para	funcionarios	da	

Policía	Nacional,	especificamente	para	membros	da	Unidade	de	Atención	á	Familia	e	a	Muller	

(UFAM),	e	para	 funcionarios	da	Garda	Civil,	especificamente	para	membros	dos	Equipos	Mu-

ller-Menor	(EMUME);	mellora	e	ampliación	do	Sistema	de	Seguimento	Integral	nos	casos	de	Vio-

lencia	de	Xénero	(Sistema	VioGén)	que	incremente	a	seguridade	das	mulleres;	implantación	de	

medidas	que	garantan	que	a	carga	da	vixilancia	e	o	control	recaian	sobre	os	agresores.

→ Creación	dun	Observatorio	sobre	as	Violencias	Machistas	independente;	creación	de	meca-

nismos	de	control	do	sexismo	nos	medios	de	comunicación	e	a	publicidade	segundo	artigo	26.1	

da	Lei	3/2007;	implantación	de	protocolos	contra	o	acoso	sexual	por	razóns	de	xénero	nas	em-

presas,	Administración	Pública	e	universidades.	

→ Realizar	os	cambios	pertinentes	en	materia	lexislativa	para	dar	cumprimento	ao	Convenio	de	

Istambul,	as	Directivas	Europeas	2011/93/EU	sobre	delitos	sexuais	contra	menores	e	as	Directivas	

Europeas	2012/29/EU	sobre	normas	mínimas	de	dereitos	a	todas	as	vítimas	de	delitos;	inclusión	

dun	enfoque	integral	de	dereitos	humanos	no	Plan	Integral	de	Loita	contra	a	Trata	de	Mulleres	e	

Nenas	con	Fins	de	Explotación	Sexual	2015-2018;	asumir,	ratificar	e	pór	en	marcha	as	medidas	

recomendadas	pola	ONU	en	misión	a	España,	así	como	ampliar	as	disposicións	da	lei	de	1/2004	

en	materia	de	prevención,	axuizamento,	sanción	e	protección	para	 incluír	 todas	as	formas	de	

violencia	contra	a	muller.

77 ▶ Axudas á autonomía.	A	través	dun	Plan	integral	de	compensación,	reparación	e	recuperación	cara	

á	autonomía	para	mulleres	vítimas	de	violencias	machistas,	que	incluirá	unha	prestación	de	garantía	de	

vida	para	mulleres	vítimas	de	violencias	machistas,	destinada	a	evitar	que	a	falta	de	autonomía	econó-

mica	sexa	un	factor	que	prexudique	a	saída	dunha	relación	de	violencias	machistas	de	calquera	tipo.	

A	prestación	suporía	un	mínimo	equivalente	ao	SMI	(900	euros)	durante	6	meses	prorrogables,	que	

se	 incrementaría	dependendo	das	cargas	 familiares.	Establecerase	así	mesmo	un	plan	de	emprego	

específico	para	mulleres	maiores	de	corenta	e	cinco	anos	e	para	mulleres	que	se	atopan	en	risco	de	

exclusión	social.	
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78 ▶ Garantía habitacional.	Estableceranse	medidas	e	recursos	para	garantir	unha		alternativa	habi-

tacional	inmediata	para	as	vítimas	das	violencias	machistas	e	os	nenos,	nenas	e	adolescentes	baixo	o	

seu	cargo.	Así	mesmo	poñerase	en	marcha	un	Fondo	estatal	de	apoio	a	equipamentos	e	infraestruturas	

para	a	atención	a	vítimas	de	violencias	machistas	(vivendas,	centros	de	atención	e	centros	de	acollida).	

79 ▶ Competencias e financiamento aos concellos para a atención a vítimas de violencias ma-

chistas.	Establecemento	dun	marco	competencial	claro,	un	financiamento	suficiente	e	unha	estrutura	

profesional	estable	que	sosteña	os	programas	e	servizos	de	prevención,	detección	e	atención	integral	

necesarios.	Para	iso	é	preciso	realizar,	durante	os	cinco	próximos	exercicios,	a	transferencia	directa	e	

finalista	aos	Concellos	dos	20	millóns	de	euros	anuais	previstos	no	Pacto	de	Estado	contra	a	Violencia	

de	Xénero	para	a	adecuada	prestación	de	servizos	de	detección	e	atención	integral.	É	igualmente	ne-

cesario	introducir	as	reformas	lexislativas	necesarias	para	incluír	como	competencia	propia	dos	Con-

cellos	a	promoción	da	igualdade	entre	mulleres	e	homes	e	a	prevención	e	atención	integral	fronte	ás	

violencias	machistas,	así	como	para	que	poidan	contar	con	profesionais	especializadas	para	atender	

eses	servizos.	

80 ▶ Xulgados de Violencia sobre a Muller.	Conversión	dos	Xulgados	de	Violencia	sobre	a	Muller	en	

exclusivos	en	Santiago	de	Compostela,	Ferrol,	Lugo,	Ourense	e	Pontevedra,	como	paso	previo	á	co-

marcalización	dos	Xulgados	de	Violencia,	a	fin	de	dar	unha	resposta	eficiente	e	especializada	a	esta	

problemática.	Esta	medida	deberá	ir	acompañada	da	debida	dotación	de	medios	materiais	e	persoais,	

así	como	dos	equipos	técnicos	necesarios	para	garantir	o	correcto	e	áxil	funcionamento	dos	devandi-

tos	Xulgados.	

1.6
Cumprir o dereito constitucional
de acceso a unha vivenda digna

81 ▶ Blindar na Constitución o dereito á vivenda.	Acompañarase	dun	desenvolvemento	normativo	e	

regulamentario	que	faga	efectivo	este	precepto	constitucional	conforme	ao	dereito	internacional.	

82 ▶  Pacto de Estado por un novo modelo inmobiliario. Con	obxecto	de	emprender	unha	reforma	

profunda	do	modelo	inmobiliario	que	acabe	coa	especulación	e	vele	polo	cumprimento	do	dereito	a	

unha	vivenda	digna	de	todas	as	persoas,	avanzando	desde	o	concepto	de	vivenda	como	investimento	

ao	de	vivenda	como	ben	de	uso,	desde	a	construción	cara	á	rehabilitación,	reutilización	e	ocupación	do	

patrimonio	construído,	desde	a	vivenda	libre	á	vivenda	social.	Este	Pacto	de	Estado	desenvolverase	de	

maneira	paralela	e	en	coordinación	cunha	Mesa	de	Concertación	con	representación	do	Goberno	cen-
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tral,	comunidades	autónomas,	municipios,	asociacións	de	vivenda	pública,	sector	terciario,	inquilinos,	e	

o	resto	de	axentes	implicados.	

83 ▶ Cidades sostibles. Levaremos	a	cabo	unha	política	activa	que	transforme	os	ecosistemas	urba-

nos	en	 lugares	máis	sostenibles	e	habitables	para	a	cidadanía.	Abandonaremos	o	modelo	produtivo	

especulativo	baseado	na	construción	desmesurada	de	vivendas	e	apostaremos	por	un	modelo	sostible	

orientado	á	rehabilitación	e	a	eficiencia	enerxética	dos	edificios	existentes.	Unha	medida	que,	doutra	

banda,	xerará	emprego	e	de	maior	calidade.	Promoveremos	o	uso	dos	instrumentos	que	a	lexislación	

urbanística	pon	en	mans	das	administracións	públicas	para	satisfacer	a	demanda	de	vivenda	asequi-

ble,	equipamientos	e	espazos	libres,	e	previremos	a	especulación	para	incrementar	o	patrimonio	pú-

blico	de	chan.	Promoveremos	a	accesibilidade	universal	e	a	eliminación	das	barreiras	arquitectónicas	

e	urbanísticas.	Así	mesmo,	adoptaremos	unha	perspectiva	de	xénero,	das	necesidades	da	poboación	

infantil	e	as	persoas	maiores	no	deseño	urbano.	Aproveitaremos	as	oportunidades	que	nos	brindan	as	

novas	tecnoloxías	para	xestionar	de	forma	eficiente	os	ecosistemas	urbanos	e	apostaremos	polo	des-

envolvemento	de	cidades	e	comunidades	intelixentes.	Garantiremos	a	transparencia	e	a	participación	

dos	procedementos	na	elaboración	de	planeamentos	e	convenios	urbanísticos,	co	fin	de	fomentar	o	

acceso	da	cidadanía	a	toda	a	información,	incluídos	os	informes	técnicos	e	xurídicos.	Evitaremos	a	ur-

banización	das	áreas	con	valor	medioambiental,	especialmente	o	litoral,	e	das	zonas	de	riscos	naturais,	

como	as	inundables.	

84 ▶ Constitución dun Parque Público de Vivenda Social en Aluguer. Con	base	no	stock	que	aca-

paran	a	SAREB	e	outras	institucións	públicas,	e	establecendo	un	mecanismo	de	cesión	obrigatoria	das	

vivendas	baleiras	das	grandes	sociedades	e	entidades	propietarias	de	vivenda,	xunto	a	outros	meca-

nismos	de	sanción,	para	impedir	o	acaparamento	e	especulación	con	vivendas	baleiras.	No	caso	de	

Galicia,	a	SAREB	acapara	ao	redor	de	2.000	vivendas,	que	supoñen	unha	base	importante	sobre	a	que	

constituír	este	parque	público.	Aumento	do	 investimento	público	en	vivenda	ata	equiparala	á	media	

europea,	para	chegar	a	unha	cifra	de	50.000	novas	vivendas	sociais	en	aluguer	ao	ano.	Promoción	de	

novos	operadores	non	especulativos	no	mercado	inmobiliario	que	desenvolvan	proxectos	de	vivenda	

social	e	vivenda	pública.	Impulso	de	novas	figuras	de	cesión	de	uso	de	vivenda	á	Administración,	ob-

tendo	a	cambio	unha	garantía	suficiente	de	cobro	e	conservación	da	vivenda,	xunto	a	formas	alternati-

vas	de	tenencia	de	vivenda,	como	a	cesión	de	uso,	o	usufructo	ou	as	cooperativas	de	aluguer.	Cesión	

de	vivenda	pública	ás	administracións	autonómicas	e	locais	para	programas	de	urxencia	de	garantía		

habitacional	a	vítimas	de	violencias	machistas	e	outros	colectivos	en	situación	de	vulnerabilidade.	O	

obxectivo	último	desta	política	sería	o	de	garantir	o	acceso	a	unha	vivenda	digna	a	prezos	alcanzables	

a	todas	as	familias	que	o	necesiten.	

85 ▶ Garantir o dereito á vivenda adecuada de persoas con baixos ingresos.	Establecemento	de	

prioridade	no	acceso	á	vivenda	social	de	xente	nova	e	colectivos	en	situación	ou	risco	de	exclusión	so-

cial,	de	conformidade	coa	Observación	xeral	Nº	4	do	Comité	de	Dereitos	Económicos,	Sociais	e	Cultu-

rais	das	Nacións	Unidas,	a	través	dun	plan	estatal	que	estableza	os	recursos,	as	medidas,	os	prazos	e	os	

criterios	de	avaliación,	que	permitirán	en	forma	razoable	e	verificable	garantir	o	dereito	á	vivenda	desas	

persoas,	en	coordinación	coas	comunidades	autónomas	e	ata	o	máximo	dos	recursos	dispoñibles.	
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86 ▶ Prezos de aluguer xustos e razoables. Reformar	a	Lei	29/1994,	do	24	de	novembro,	de	arrenda-

mentos	urbanos,	para	establecer	mecanismos	de	control	do	prezo	de	aluguer,	xusto	e	razoable,	con	

igualdade	oportunidades	que	xeren	un	mercado	con	prezos	estables	e	alcanzables.	Estes	mecanismos	

partirán	da	creación	de	índices	de	prezos	de	referencia	adaptados	ás	realidades	locais,	para	o	que	se	

habilitará	aos	concellos	para	que	poidan	regular	os	prezos	en	barrios	e	zonas	con	prezos	especialmen-

te	tensionados.	Creación	dun	modelo	de	contrato	de	aluguer	indefinido	que	dea	seguridade	ás	dúas	

partes,	con	causas	xustificadas	para	a	súa	rescisión.	Establecemento	de	medidas	que	garantan	a	esta-

bilidade	do	prezo	de	aluguer	mentres	dure	o	contrato,	que	si	se	poderá	actualizar	co	IPC.

87 ▶ Axudas ao aluguer. Impulsar	un	Plan	Estatal	de	Vivenda	con	programas	permanentes	de	axuda	ao	

aluguer,	co	obxectivo	de	evitar	o	lanzamento	para	as	persoas	que	se	atopen	en	situación	de	exclusión	

residencial.	Integrará	axudas	directas	destinadas	ao	pago	da	renda	do	aluguer	que	faciliten	o	acceso	

á	vivenda	ou	a	permanencia	na	mesma	a	familias	con	ingresos	non	superiores	a	3	veces	o	IPREM	que	

cubran,	como	mínimo,	o	40%	do	aluguer.	Incremento	das	transferencias	á	Comunidade	Autónoma	de	

Galicia	en	materia	de	axudas	para	a	promoción	e	rehabilitación	de	vivendas	de	protección	pública	para	

aluguer	social,	e	das	axudas	ao	aluguer	de	vivenda,	con	prioridade	para	colectivos	en	situacións	de	

vulnerabilidade.		

88 ▶ Prohibición dos desafiuzamentos e dación en pago.	Prohibir,	a	través	da	Lei	de	Crédito	Inmobilia-

rio,	que	se	realicen	desafiuzamentos	sen	alternativa	habitacional,	establecendo	ademais	unha	moratoria	

de	lanzamentos	que	afecten	a	persoas	sen	recursos	ata	que	non	exista	unha	regulación	e	recursos	que	

lles	garanta	unha	alternativa	habitacional.	Implantación	de	protocolos	de	coordinación	entre	as	distintas	

administracións	e	o	CGPJ	para	facer	efectiva	esta	garantía.	Protección	dos	debedores/as	hipotecarios	

sen	recursos	suficientes,	limitando	a	súa	débeda	ao	valor	do	ben	hipotecado	e	recoñecendo	dereitos	

de	reestruturación	e	quita	da	débeda.	Establecemento	da	posibilidade	(voluntaria	para	o	prestamista	e	

obrigatoria	para	o	prestatario)	de	pactar	a	dación	en	pago,	liberando	ao	consumidor/a	da	débeda	coa	

entrega	do	ben.	Dereito	á	dación	en	pago	con	carácter	retroactivo.

89 ▶ Observatorio Galego do Dereito á Vivenda (ODV). Crearemos	o	“Observatorio	do	Dereito	á	Vi-

venda”	 (ODV),con	delegación	en	cada	comunidade	autónoma,	co	obxectivo	de	 investigar	e	analizar	

a	situación	da	vivenda	en	cada	territorio.	As	funcións	do	ODV	incluirán	a	elaboración	de	censos	pe-

riódicos	de	vivendas	baleiras,	a	realización	dun	seguimiento	das	políticas	públicas	e	a	elaboración	de	

informes.	As	capacidades	do	ODV	non	só	serán	ser	consultivas,	senón	tamén	de	control,	seguimento,	

denuncia,	execución	e	elaboración	de	propostas	lexislativas.	O	ODV	estará	composto	por	representan-

tes	das	institucións	e	da	sociedade	civil	das	comunidades	autónomas.	

90 ▶ Garantías fronte aos bancos. Establecer	garantías	aos	dereitos	dos	consumidores	e	as	súas	

familias,	protexéndoos	de	condutas	abusivas	de	entidades	de	crédito,	taxadoras,	intermediarios	hipo-

tecarios	e	asesores	financeiros,	así	como	mantendo	condicións	de	transparencia	na	comercialización	

de	créditos	hipotecarios	e	a	regulación	das	cláusulas	destes	contratos	para	evitar	que	sexan	abusivas	

e	contrarias	á	normativa	europea	e	nacional	de	protección	do	consumidor.	

91 ▶ Loitar contra os fondos voitres e a especulación coa vivenda. Para	iso	realizarase	unha	auditoría	

dos	activos	tóxicos	das	entidades	financeiras	que	foron	rescatadas	con	diñeiro	público	e	 incorporar	
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así	aos	programas	de	vivenda	as	vivendas	cedidas	a	fondos	voitres	ou	á	SAREB.	Ao	mesmo	tempo	

elaborarase	un	censo	público	de	vivendas	baleiras	de	entidades	financeiras,	fondos	de	investimento	e	

empresas.	Establecemento	de	mecanismos	de	control	que	obriguen	aos	grandes	grupos	propietarios	

de	vivenda	a	destinar	parte	do	seu	parque	para	garantir	o	aluguer	social	en	favor	de	familias	en	situación	

de	vulnerabilidade	que	non	comprometan	os	ingresos	ponderados	da	unidade	familiar.	Prohibición	da	

venda	de	vivenda	social	por	parte	das	administracións	públicas	a	favor	de	grandes	grupos	empresa-

riais	e	financeiros.	Mantemento	en	réxime	de	vivenda	social	daquelas	xa	vendidas	a	fondos	e	grupos	

empresariais,	co	mantemento	das	condicións	contractuais	ás	familias	que	as	habitan.	Implantación	dun	

organismo	público	independente	de	taxación	e	desenvolvemento	da	regulación	de	obrigatoriedade	de	

independencia	das	entidades	de	taxación	privadas.	Reforma	da	figura	societaria	das	SOCIMIS,	estable-

cendo	un	réxime	fiscal	adecuado	co	aumento	de	tipos	impositivos	ata	ser	equivalentes	e	proporcionais	

aos	aplicados	a	outras	actividades	mercantís.	

92 ▶ Nova Lei de Usos do Solo. Revision	da	actual	Lei	do	Solo	Estatal	para	crear	un	novo	marco	legal	

que	garanta	unha	visión	integral	do	territorio,	protexa	os	bens	comúns	e	públicos,	articule	a	vinculación	

sectorial	e	defina	as	unidades	espaciais	de	planificación	dos	diferentes	niveis	administrativos.	Conside-

raremos	as	cualificacións	de	chans	urbanizables	a	non	urbanizables,	integraremos	os	custos	ambien-

tais	nos	custos	de	urbanización,	priorizaremos	as	accións	estratéxicas	e	programaremos	a	adaptación	

dos	plans	sectoriales	e	municipais	ás	determinaciones	da	nova	lei.	

93 ▶ Reorientación do sector da construcción. Reorientaremos	o	sector	da	construción	cara	a	activi-

dades	de	rehabilitación,	mellora	da	eficiencia	enerxética	en	edificios	e	construcións,	domótica	e	adap-

tación	ás	novas	necesidades	sociais,	para	favorecer	o	saneamento	urbanístico.	A	rehabilitación	ofrece	

un	70%	de	man	de	obra	fronte	ao	30%	de	materiais,	ao	contrario	que	a	edificaión	de	nova	planta,	que	

invirte	esas	porcentaxes,	polo	que	esta	proposta	favorece	a	creación	de	postos	de	traballo.	

94 ▶ IBI máis redistributivo e consideración de vivenda baleira.	Modificación	do	Real	Decreto	Lei	

2/2004,	do	Texto	Refundido	da	Lei	Reguladora	de	Facendas	Locais,	artigo	72.4,	para	que	se	fixe	a	defi-

nición	do	que	se	considera	vivenda	baleira	con	carácter	permanente,	e	artigo	74.2,	para	establecer	un	

IBI	máis	redistributivo,	de	modo	que	os	concellos	poidan	regular	bonificacións	de	ata	o	90%	en	casos	

de	familias	con	situacións	socioeconómicas	desfavorables.	

95  ▶ Fiscalización da SAREB.	 Establecer	medidas	e	protocolos	que	garantan	a	 transparencia	nos	

procesos	e	toma	de	decisións	no	seo	da	SAREB.	Realizar	unha	auditoría	completa	das	operacións	e	

contas,	pasadas	e	presentes,	coa	publicación	dos	seus	resultados.		Auditar	e	reformar	o	sistema	de	

contabilidade,	para	a	adecuación	dos	seus	balances	aos	principios	de	transparencia,	equilibrio	finan-

ceiro	e	trazabilidade.	Anular,	con	efectos	retroactivos,	todas	aquelas	operacións	realizadas	pola	SAREB	

que	supoñan	perdas	para	as	arcas	públicas	e/ou	resulten	lesivas	para	o	interese	xeral.	

96 ▶ Protección fronte a produtos daniños para a saúde.	Aprobación	do	Regulamento	para	a	protec-

ción	dos	edificios	fronte	á	exposición	ao	radón,	que	debe	ser	incorporado	ao	Código	Técnico	da	Edifi-

cación	(CTE)	no	Documento	Básico	HS	de	Salubridade,	co	fin	de	incorporar	a	normativa	europea	sobre	

protección	fronte	ao	radón.	Debe	implicar	tamén	aos	municipios	con	maior	potencial	de	exposición	xa	

identificados	polo	Consello	de	Seguridade	Nuclear	(CSN)	para	facer	fronte	aos	riscos	de	exposición	a	
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longo	prazo.	Por	outra	banda,	tamén	se	procederá	ao	desenvolvemento	de	actuacións	para	retirar	o	

amianto	de	edificios	públicos.

1.7
Defender o dereito á saúde

97 ▶ Acceso universal á sanidade.	Recuperarase	de	maneira	completa	o	acceso	universal	á	atención	

sanitaria,	sen	discriminacións	no	tratamento	nin	requisitos	innecesarios	para	ter	acceso	aos	servizos.	

98 ▶ Rexeitamento do copago farmacéutico.	Eliminar	o	copago	farmacéutico	introducido	polo	Real	

Decreto-Lei	16/2012,	que	dificulta	o	acceso	aos	tratamentos	das	persoas	en	situación	de	vulnerabilida-

de	económica	e	prexudica	a	saúde.	É	igualmente	necesario	pechar	a	porta	aos	copagos	sanitarios	aos	

que	daba	pé	o	citado	Real	Decreto-Lei,	como	os	copagos	polo	transporte	sanitario	non	urxente,	polos	

produtos	ortoprotésicos	e	polos	dietéticos.	

99 ▶ Reducir as listas de espera. No	marco	das	competencias	do	Estado,	a	través	dos	órganos	corres-

pondentes	e	coa	dotación	dos	recursos	materiais	e	humanos	necesarios,	procederase	á	implantación	

de	medidas	para	a	redución	das	listas	de	espera	en	Atención	Primaria,	Atención	Especializada,	probas	

diagnósticas	e	intervencións	cirúrxicas,	garantíndose	que	ao	final	da	lexislatura	ningunha	cita	cun	es-

pecialista	nin	operación	que	teña	que	ver	cunha	patoloxía	grave	se	atrase	máis	dun	mes.	Elaborarase	

un	plan	 integral	para	afrontar	a	situación	das	 listas	de	espera	desde	a	Sanidade	Pública	mediante	a	

ampliación	das	camas	hospitalarias,	utilización	plena	dos	centros	hospitalarios,	políticas	de	persoal	in-

centivadoras,	mellora	da	capacidade	resolutiva	da	Atención	Primaria,	dotación	de	recursos	adecuados	

aos	Servizos	de	Urxencias	extrahospitalarios	e	esixencia	da	dedicación	exclusiva	dos	traballadores	sa-

nitarios.	Publicación	periódica	e	accesible	á	cidadanía	dos	datos	das	listas	de	espera	non	estructuráis.

100 ▶ Reversión dos recortes en Sanidade.	Con	obxecto	de	equiparar	os	investimentos	en	Sanidade	

ás	realizadas	por	outros	países	europeos,	estas	incrementaranse	desde	o	actual	6%	ao	7,5%	do	PIB	en	

2023,	cun	aumento	do	financiamento	ás	comunidades	autónomas	para	a	cobertura	destes	servizos,	o	

que	permitirá	impulsar	a	atención	primaria	con	recursos	suficientes,	que	supoñerán	polo	menos	o	25%	

do	gasto	sanitario;	e	coidar		ao	persoal	sanitario,	acabando	coa	súa	precariedade	e	implementando	un	

programa	de	recuperación	de	persoal	sanitario	que	tivo	que	saír	a	traballar	ao	estranxeiro.	Incremento	

das	prazas	MIR	para	recuperar	o	nivel	de	emprego	no	SNS,	mediante	un	plan	que	inclúa	un	diagnóstico	

de	necesidades	do	sistema,	estableza	prioridades	e	acabe	coa	precariedade	laboral.	Acabar	coa	amor-

tización	de	prazas	por	xubilación.	Recoñecemento	do	grupo	C1	aos	Técnicos	en	Coidados	Auxiliares	

de	Enfermería	(TCAE),	Técnicos	en	Farmacia	(TFAR)	e	Técnicos	en	Atención	a	persoas	en	Situación	de	
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dependencia	(TAPSD).

101 ▶ Evitar a privatización e mercantilización da sanidade. Recuperación	e	protección	do	carácter	

público	do	sistema	sanitario	e	impedimento	da	súa	privatización	mediante	a	modificación	da	normativa	

vixente	que	favorece	a	expansión	da	xestión	privada,	como	a	Lei	15/1997,	do	25	de	abril,	sobre	habili-

tación	de	novas	formas	de	xestión	do	Sistema	Nacional	de	Saúde;	a	Lei	16/2012,	do	27	de	decembro,	

pola	que	se	adoptan	diversas	medidas	tributarias	dirixidas	á	consolidación	das	finanzas	públicas	e	ao	

impulso	da	actividade	económica;	a	Lei	15/1990,	do	9	de	xullo,	de	Ordenación	Sanitaria;	o	artigo	III	da	Lei	

50/98	de	acompañamento	dos	presupostos	para	1999	sobre	Fundaciones	Públicas	Sanitarias;	a	Dispo-

sión	Final	Quinta	da	Lei	10/2013	sobre	farmacovixilancia;	o	Real	Decreto	625/2014	polo	que	se	regulan	

determinados	aspectos	da	xestión	e	control	dos	procesos	por	Incapacidade	temporal;	e	a	Lei	35/2014	

en	relación	co	rexime	xurídico	das	Mutuas	de	Traballo.	Estas	medidas	obrigarán	a	reverter	as	privatiza-

cións	e	avanzar	cara	a	un	modelo	público	sanitario	en	todas	as	comunidades	autónomas.	No	caso	de	

Galicia,	permitirá	a	recuperación	para	o	Sistema	Público	Galego	dos	centros	e	servizos	asistenciais	pri-

vatizados,	como	o	novo	hospital	de	Vigo	ou	o	Laboratorio	Central	de	Galicia,	e	a	titularidade	pública	do	

Sistema	Información	Sanitaria	do	SERGAS	(Historia	Clínica,	Receita	Electrónica	e	Central	de	Chamadas).	

102 ▶ Fomentar a Atención Primaria de Saúde.	Fomentar	a	Atención	Primaria	dotándoa	de	medios	

profesionais	e	materiais,	así	como	de	accesibilidade	a	probas	diagnósticas	para	mellorar	a	súa	capa-

cidade	de	resolución.	Debe	promoverse	o	papel	da	enfermería	en	Atención	Primaria	desenvolvendo	as	

súas	competencias	e	favorecendo	a	atención	aos	enfermos	crónicos	e	o	desenvolvemento	de	activida-

des	de	promoción	e	prevención	da	saúde	e	unha	asistencia	de	calidade..	A		Atención	Primaria	de	Saúde	

debe	ser	o	eixo	do	sistema	e	da	integración	da	atención	sanitaria.	

103 ▶ Coordinación da Atención Primaria e a Especializada.	Coordinación	dos	servizos	de	AE,	AP,	

socio-sanitarios,	saúde	pública	e	doutros	sectores	relacionados	coa	saúde	ambiental	e	o	desenvolve-

mento	social	e	económico.	Hai	que	desenvolver	unha	historia	clínica	única	á	que	se	teña	acceso	desde	

todos	os	centros	sanitarios	do	SNS.	Hai	tamén	que	desenvolver	unha	rede	de	camas	de	media	e	longa	

estancia	que	permitan	unha	asistencia	nos	mesmos	dos	que	presentan	patoloxías	que	non	precisa	de	

hospitais	de	agudos.	

104 ▶ Desenvolvemento do modelo de atención a enfermidades crónicas.	 Por	 parte	do	Sistema	

Nacional	de	Saúde	débense	abordar	as	refórmas	pertinentes	para	a	súa	adaptación	aos	cambios	de-

mográficos	e	epidemiolóxicos,	que	marcan	un	aumento	dos	casos	de	enfermidades	crónicas	fronte	ás	

enfermidades	agudas.	Esta	transformación	é	imprescindible	se	se	pretende	que	o	Sistema	Nacional	de	

Saúde	sexa	sustentable	e	poida	seguir	cumprindo	a	súa	función	social	de	forma	satisfactoria.	Á	súa	

vez,	este	cambio	comporta	a	adopción	dun	novo	enfoque	baseado	non	xa	na	enfermidade,	senón	nas	

persoas,	atendendo	ás	necesidades	sociais	existentes,	garantindo	a	continuidade	e	personalización	

dos	coidados	e	a	atención	sanitaria	prestada,	con	capacidade	de	adaptación	á	evolución	do	paciente	e	

favorecendo	a	súa	autonomía,	co	consecuente	aumento	da	adecuación	e	eficiencia	do	propio	sistema.	

105 ▶ Fortalecemento dos servizos de saúde mental. Implantación	dunha	rede	de	servizos	próximos	

e	 accesibles	 á	poboación.	Garantir	 a	 igualdade	na	atención	e	establecer	 servizos	de	 rehabilitación.	

Respecto	aos	dereitos	das	persoas	con	enfermidade	mental,	con	especial	coidado	en	situacións	de	
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restricións	de	dereitos	(ingresos	involuntarios,	incapacitantes,	etc.).	Humanización	da	asistencia	fronte	

a	medicalización	asistencial	e	apoio	real	aos	enfoques	psicoterapéuticos	e	técnicas	de	rehabilitación	

psicosocial.	

106 ▶ Investigación biomédica. Creación	dun	fondo	público	de	 investigación	biomédica	que	reciba	

como	mínimo	o	1%	do	orzamento	sanitario	e	que	sexa	xestionado	por	unha	axencia	pública	de	investi-

gación	sen	participación	privada.	

107 ▶ Adecuación da utilización da tecnoloxía. Acabar	coa	figura	do	“socio	tecnolóxico”	para	adquirir	

o	equipamento	tecnolóxico,	e	cos	 Institutos	de	 Investigación	Biomédica	acollidos	ao	modelo	de	co-

laboración	público	privada	e	controlados	pola	 industria	 farmacéutica.	Coordinación	das	axencias	de	

avaliación	existentes	e	elaboración	dun	plan	común	de	actividades.	Hai	que	avanzar	nunha	redución	

das	variabilidades	da	práctica	clínica,	implantar	a	medicina	baseada	na	evidencia	con	impulso	ao	“ben-

chmarking”	e	recuperar	a	practica	clínica	nas	actuacións	sanitarias.	Favorecer	a	implantación	de	proto-

colos	de	utilización	de	tecnoloxía	elaborados	mediante	o	uso	da	evidencia	científica.	Así	mesmo,	deben	

de	utilizarse	de	maneira	 intensiva	os	 recursos	 tecnolóxicos	e	de	equipamentos	do	sistema	sanitario	

público	para	o	aforro	de	custos	en	derivacións	externas.

108 ▶ Control do gasto farmacéutico.	Medidas	para	aumentar	o	consumo	de	medicamentos	xené-

ricos	para	 alcanzar	 o	 25%	do	gasto	 farmacéutico,	 realizar	 poxas	de	medicamentos	para	 conseguir	

uns	menores	custos	dos	mesmos,	establecer	o	financiamento	por	equivalentes	terapéuticos,	limitar	o	

márketing/promoción	ao	5%	do	gasto	das	empresas,	establecendo	sistemas	de	transparencia	e	publi-

cidade	de	todas	as	subvencións	das	empresas	farmacéuticas	aos	profesionais	da	saúde	e	establecer	

un	sistema	independente	e	cientificamente	contrastado	de	información	e	formación	dos	mesmos.	Es-

tudo	para	o	desenvolvemento	da	industria	farmacéutica	pública	en	colaboración	coas	Universidades	e	

Centros	de	Investigación,	e	negociacións	coas	comunidades	autónomas	para	o	establecemento	dunha	

axencia	de	compras	unificada	do	Sistema	Nacional	de	Saúde.	

109 ▶ Garantir a adecuación dos recursos humanos do Sistema Nacional de Saúde. Elaboración	

dun	plan	de	recursos	humanos	do	SNS	que	permita	avaliar	as	necesidades	 futuras	de	profesionais,	

establecer	as	competencias	e	asegurar	a	formación	continuada	fóra	dos	intereses	comerciais.	Garan-

tir	a	formación	continuada	de	todos	os	traballadores	e	traballadoras	sanitarias	de	xeito	independente	

e	con	contidos	fundados	na	medicina	baseada	na	evidencia	sen	presenza	da	industria	farmacéutica.	

É	 urxente	 a	posta	en	 funcionamento	da	nova	 regulación	de	especialidades	médicas	que	estableza	

a		troncalidad	na	formación	e	permita	a	acreditación	de	áreas	específicas	de		subespecialización;	así	

mesmo	debe	garantirse	o	desenvolvemento	de	especialidades	en	enfermería	e	a	súa	adecuación	ás	

necesidades	de	saúde	da	poboación.	A	carreira	profesional	dentro	do	SNS	debe	impulsarse	adoptando	

mecanismos	de	control	democráticos	e	criterios	que	garantan	o	recoñecemento	dos		meritos	profesio-

nais,	científicos	e	a	calidade	da	atención	prestada.	

110 ▶ Profesionalizar a xestión sanitaria.	Posta	en	marcha	dun	sistema	público	de	formación	de	espe-

cialistas	en	xestión	sanitaria	semellante	ao	sistema	MIR,	mediante	a	acreditación	de	centros	docentes	

e	cun	período	educativo	con	prácticas.	Profesionalización	dos	cargos	intermedios	do	sistema	sanitario.	

Acabar	coa	libre	designación	dos	cargos	de	xestión	dos	centros	sanitarios	mediante	a	cobertura	das	
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prazas	por	concursos	públicos	de	acordo	cos	principios	de	mérito	e	capacidade,	con	avaliacións	do	

desempeño.	Desenvolvemento	de	sistemas	de	acreditación	profesional	e	provisión	de	prazas	de	xe-

faturas	de	servizo,	sección,	supervisións	de	enfermería,	etc,	mediante	concursos	públicos	con	meca-

nismos	de	selección	que	garantan	a	adxudicación	de	acordo	a	criterios	de	mérito	e	capacidade.	Estes	

cargos	non	deben	ser	vitalicios	senón	que	deben	estar	sometidos	a	avaliacións	periódicas.	

111 ▶ Incorporar a perspectiva de xénero en toda a política sanitaria. Dirixir	os	esforzos	de	atención	

e	prevención	cara	os	determinantes	que	crean	difierencias	en	saúde	(clase	económica,	xénero,	xor-

nadas	laborales,	etc.).	Facer	investigación	diferenciada	por	sexos,	estudos	de	morbilidade,	asistencia	

sanitaria	e	medicalización	diferencial	para	erradicar	todo	sesgo	de	xénero	en	saúde.	Elaboración	dunha	

nova	Estratexia	de	Saúde	Sexual	con	enfoque	de	xénero.	Medir	e	avaliar	todas	as	actividades	en	saúde	

e	facelo	con	perspectiva	de	xénero.	Todo	proxecto	en	investigación	en	saúde	ten	que	levar	un	estudo	

de	impacto	ambiental	e	tamén	de	impacto	de	xénero.	Formación	dos/as	profesionais	para	a	detección	

de	casos	de	violencias	machistas	nas	consultas,	e	implantación	de	protocolos	de	protección	da	muller	

maltratada.		

112 ▶ Fomentar a participación de profesionais e usuarios e modelos de xestión axeitados.	É	nece-

sario	garantir	a	democratización	do	funcionamento	do	sistema	sanitario	público	creando	órganos	de	

dirección	e	control	con	participación	de	profesionais	e	usuarios.	O	sistema	sanitario	público,	na	medida	

en	que	esta	sufragado	polos	impostos,	debe	de	garantir	a	súa	transparencia,	a	rendición	de	contas	e	o	

control	democrático	do	seu	funcionamento,	tal	como	establecíase	na	propia	Lei	Xeral	de	Sanidade.	Su-

primir	as	Unidades	de	Xestión	Integrada	e	recuperación	das	Xerencias	de	Atención	Primaria.	Recuperar	

os	Consellos	de	Saúde,	como	instrumento	de	participación	social	e	crear	un	Observatorio	de	Saúde,	

potenciando	as	Áreas	Sanitarias	como	espazos	para	a	coordinación	de	niveis	e	servizos	asistenciais	

e	coa	Sanidade	Pública.	Reintegrar	aos	hospitais	comarcais	os	recursos	e	servizos	que	perderon	nos	

últimos	anos.	

113 ▶ Planificación do sistema sanitario. Obrigatoriedade	de	elaborar	plans	de	saúde	cuadrieniais	ás	

comunidades	autónomas	que	orienten	as	suas	políticas;	no	caso	de	Galicia	da	Consellería	de	Sanidade	

e	do	SERGAS.	Complementaranse	con	Plans	de	Saúde	en	cada	Área	Sanitaria	que	definan	os	recursos	

necesarios,	os	programas	e	actividades	a	desenvolver	por	centros	e	servizos	en	función	das	súas	ne-

cesidades	e	problemas	de	saúde	detectados	e	coa	participación	da	poboación	e	dos	traballadores/as	

sanitarios/as.	

114 ▶ Saúde contra as desigualdades. Reducir	as	desigualdades	en	saúde,	mellorando	as	condicións	

de	vida	das	persoas,	loitando	contra	a	distribución	desigual	de	poder,	recursos,	etc.	Incorporar	o	eixo	

das	desigualdades	en	todos	os	estudos	en	saúde.	

115 ▶ Incorporar o servizo de odontoloxía gratuíto aos servizos do sistema de saúde.	Cubriranse	

servizos	básicos	non	incluídos	ata	agora	como	empastes,	limpezas,	ortodoncias,	endodoncias,	próte-

ses	e	férulas.	Estudo	para	a	ampliación	da	carteira	básica	de	servizos	para	a	súa	ampliación,	adaptán-

doa	con	iso	ás	necesidades	da	cidadanía.

116 ▶ Lei Celíaca. Impulsarase	a	 investigación,	prevención,	promoción	e	 tratamento	eficaz.	Tamén	a	
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creación	e	publicación	dunha	listaxe	de	alimentos	sen	glute,	de	xestión	pública	para	evitar	clientelismos	

e	dúbidas.	Melloraranse,	xunto	ás	comunidades	autónomas,	as	estratexias	de	diagnóstico	precoz	e	a	

participación	das	asociacións	de	afectados	e	afectadas	nos	labores	de	planificación	e	seguimento	da	

seguridade	e	calidade	alimentaria.	Incentivarase	que	establecementos	e	produtores/as	inclúan	opcións	

libres	de	glute	e	estudaranse	axudas	directas	e	fiscais	para	as	familias	afectadas.	Esta	regulación	ac-

tualizarase	ao	ritmo	dos	avances	médicos	e	científicos.	

117 ▶ Investigación e abordaxe diagnóstico-terapéutico da endometriose. Impulsar	unha	mellora	dos	

sistemas	de	información	sanitaria	en	relación	coa	endometriose	que	axude	a	paliar	os	déficits	de	coñe-

cemento	existentes	ao	redor	da	epidemiología	e	evolución	desta	enfermidade.	Incremento	dos	fondos	

destinados	á	súa	investigación.	Garantir	o	acceso	ás	técnicas	de	reprodución	asistida	en	condicións	de	

equidade.	Promover	un	plan	de	formación	específica	para	favorecer	que	os	contidos	e	procedementos	

establecidos	na	Guía	de	atención	ás	mulleres	con	endometriosis	no	SNS	sexan	coñecidos	pola	totalida-

de	de	profesionais	sanitarios.	Desenvolver	unha	avaliación	da	abordaxe	da	endometriosis	no	SNS	que	

permita	coñecer	o	estado	da	cuestión	no	noso	sistema	sanitario	e	sirva	como	punto	de	control	para	es-

tudar	a	evolución	das	medidas	implantadas	para	a	mellora	do	sistema	de	abordaxe	desta	enfermidade.	

118 ▶ Plan Nacional da Estratexia Española de Trastorno do Espectro do Autismo. Aprobar	este	plan	

no	prazo	dun	ano,	co	obxectivo	de	mellorar	a	calidade	de	vida	das	persoas	con	TEA	e	as	súas	familias	

e	de	garantir	a	protección	dos	seus	dereitos.	

119 ▶ Manter a cobertura sanitaria universal para os e as emigrantes. Recuperación	do	dereito	á	

cobertura	sanitaria	para	todas	as	persoas	que	emigraron	a	outros	países.	Para	facer	efectivo	isto	tra-

ballaremos	por	suprimir	os	acordos	de	exclusión	sanitaria	e	 incorporar	aos	emigrantes	aos	sistemas	

de	saúde	do	país	receptor.	De	igual	maneira	incrementaranse	as	partidas	orzamentarias	destinadas	á	

cobertura	sanitaria	no	estranxeiro.	

120 ▶ Despenalización do cánnabis e legalización do seu uso con fins terapéuticos e medicinais. 

Despenalización	do	cultivo	e	a	tenencia	de	cánnabis	a	nivel	persoal	e	colectivo,	regulación	da	actividade	

dos	clubs	sociais	de	cánnabis	e	establecemento	do	rol	do	Estado	na	garantía	de	seguridade	dos	e	as	

consumidoras	e	no	control	da	produción,	distribución	e	consumo	de	cánnabis.	

121 ▶ Control da ludopatía e as casas de apostas. Prohibición	de	apertura	de	casas	de	apostas	en	

horario	previo	ás	22:00	horas,	así	como	da	publicidade	tanto	en	locais,	como	en	televisión	e	internet.	

Será	obrigatorio	que	coloquen	na	súa	entrada	un	cartel	de	advertencia	sobre	os	perigos	da		ludopatía	

e	implementarase	unha	estratexia	estatal	para	freala.	Limitarase	a	súa	proximidade	a	centros	escolares	

e	reclamos	como	“bonos	de	benvida”,	comida	e	bebida	máis	barata	e	estableceranse	límites	de	tempo	

de	apostas	e	de	gasto	diarios	e	mensuais.	Tamén	se	incrementarán	os	impostos	a	estes	negocios,	co	

obxectivo	de	aumentar	o	investimento	na	prevención	e	o	tratamento	do	dano	social	que	producen.	
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1.8
Por unha educación pública,
laica, igualitaria e de calidade 

122 ▶ Recuperar o investimento en Educación.	No	ámbito	educativo,	pasarase	do	4%	do	PIB	en	edu-

cación	ao	5,6%	en	2023,	cun	financiamento	suficiente	ás	comunidades	autónomas,	achegándonos	así	

ao	investimento	realizado	noutros	países	europeos.	

123 ▶ Gratuidade real e efectiva da educación obrigatoria.	Os	libros,	material	escolar	e	servizos	de	

comedor	serán	gratuítos	para	familias	en	situación	de	vulnerabilidade	socioeconómica	durante	todas	

as	etapas	da	educación	obrigatoria.	Así	mesmo	acabarase	co	pago	ilegal	de	cotas	na	escola	concerta-

da,	que	supostamente	son	voluntarias	pero	que	en	realidade	esconden	unha	barreira	de	entrada	para	

as	familias	con	menos	recursos	e	un	custo	engadido	nunha	educación,	como	a	privada	concertada,	

que	xa	está	financiada	ao	100%	con	diñeiro	público.	

124 ▶ Cobertura universal e gratuíta da educación infantil (0 a 3 anos). O	Estado,	en	colaboración	

coas	administracións	autonómicas	e	locais,	poñerá	en	marcha	un	sistema	de	educación	infantil	(de	0	

a	3	anos)	que	ofreza	unha	cobertura	universal	e	gratuíta	a	todas	as	criaturas	ao	terminar	os	permisos	

parentais	remunerados	dos	seus	proxenitores/as.	Con	iso	crearanse	máis	de	100.000	postos	de	traballo	

directos,	con	enormes	retornos	en	cotizacións	e	consumo.	

125 ▶ Universidade pública gratuíta.	Con	esta	proposta	garántese	que	calquera	mozo	o	moza	que	

queira	e	poida	estudar	o	faga	con	igualdade	de	oportunidades	á	marxe	de	onde	nacese.	Esta	medi-

da	esténdese	á	formación	profesional	en	calquera	nivel	e	inclúe	a	gratuidade	dos	másteres.	Para	iso,	

realizarase	unha	maior	dotación	pública	ao	sistema	de	universidades	público,	co	obxectivo	de	chegar	

ao	2%	do	PIB,	e	liberando	ao	modelo	de	financiamento	do	factor	competitivo	por	resultados	imposto	

na	actualidade.	O	sistema	de	repartición	financeira	debe	atender	a	criterios	de	cohesión	territorial	e	

igualdade	de	oportunidades,	polo	que	se	establecerá	unha	ponderación	 favorable	ás	universidades	

localizadas	en	territorios	periféricos,	como	é	o	caso	de	Galicia.

126 ▶ Un sistema de bolsas de estudo suficiente.	Implantarase	un	novo	sistema	de	bolsas	que	au-

mentará	o	número	das	mesmas	e	a	súa	contía,	eliminará	a	parte	variable	da	mesma,	e	a	súa	concesión	

dependerá	soamente	da	posición	económica	de	quen	a	solicite.	Establecerase	un	calendario	para	que	

se	resolvan	antes	do	comezo	do	curso	académico	e	ingresaranse	no	primeiro	trimestre.	

127 ▶ Nova lei de educación.	Esta	norma	será	o	instrumento	fundamental	para	reverter	as	consecuen-
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cias	da	implantación	unilateral	da	LOMCE,	unha	lei	que	se	fixo	contra	o	sentir	maioritario	da	cidadanía	e	

das	necesidades	reais	da	comunidade	educativa	e	que	acelerou	o	proceso	de	degradación,	privatiza-

ción	e	segregación	da	educación,	que	impide	que	cumpra	a	súa	función	de	igualador	social.	Esta	norma	

incorporará	tamén	os	acordos	alcanzados	pola	comunidade	educativa	durante	estes	anos	e	blindará	a	

escola	pública	como	eixo	vertebrador	do	sistema	educativo.	

128 ▶ Integración das Ensinanzas Artísticas Superiores no Sistema Universitario. En	coordinación	

coa	comunidade	educativa	e	artística,	estableceranse	as	modificacións	necesarias	para	implementar	

a	súa	plena	equiparación	aos	ensinos	universitarios	na	súa	regulación,	estruturas	de	funcionamento,	

categoría,	 independencia,	autonomía,	 tipoloxía	e	denominación	dos	 títulos	ofrecidos	 (grao,	máster	e	

doutoramento),	estatuto	do	estudantado	e	estatuto,	nivel	do	corpo	e	réxime	retributivo	do	profesorado,	

á	vez	que	se	respecta	a	súa	idiosincrasia.	

129 ▶ Educar en filosofía. Recuperación	da	Filosofía	como	materia	troncal	en	4º	de	ESO	y	2º	de	bacha-

relato,	modificando	o	currículo	estatal	logo	da	súa	exclusión	derivada	da	LOMCE.	

130 ▶ Plan de aprendizaxe de linguas cooficiais do Estado. Impulsarase,	nun	máximo	de	dous	anos	

lectivos,	un	Plan	de	aprendizaxe	das	linguas	cooficiais	do	Estado,	co	obxectivo	de	que	o	alumnado	poi-

da	coñecer	e	valorar	a	riqueza	lingüística	e	cultural	existente	en	España.	

131 ▶ Vínculos cultura-ciencia-educación. Fomentar	as	actividades,	palestras,	encontros	de	creadoras	

e	creadores	culturais	e	científicos	en	centros	de	ensino	de	educación	primaria	e	secundaria.	Programas,	

tamén	en	centros	educativos,	para	pór	en	valor	ás	mulleres	creadoras	artísticas	e	científicas	ao	longo	

da	historia.

132 ▶ Incorporación da Cultura Audiovisual como materia lectiva nas aulas. Nunha	sociedade	na	

que	progresivamente	adquire	maior	importancia	tanto	o	poder	das	imaxes	como	a	necesidade	dunha	

reflexión	crítica	no	uso	delas,	dotación	de	instrumentos	de	análise	desde	as	idades	máis	precoces.				

133 ▶ Garantir ao persoal docente interino as mesmas condicións laborais que ao resto do per-

soal docente. Así	mesmo	establecerase	un	proceso	extraordinario	de	consolidación	de	emprego,	que	

nunca	supoña	a	perda	do	posto	de	traballo	para	o	persoal	docente	interino,	de	maneira	que	no	prazo	

de	catro	anos	se	reduza	a	taxa	de	interinidade	ao	7%.	E	a	prohibición,	de	acordo	coas	comunidades	

autónomas,	do	esquema	de	contratación	que	permite	contratar	cada	curso	despedindo	no	verán.	

134 ▶ Igualdade sen segregación escolar.	Eliminación	dos	concertos	educativos	e	as	subvencións	ás	

escolas	que	practican	a	segregación	educativa	por	razóns	de	sexo.	

135 ▶ Unha educación inclusiva que respecte a diversidade funcional. Implantación	da	educación	

inclusiva	na	escola	ordinaria	pública.	É	fundamental	para	o	desenvolvemento	persoal	e	intelectual	das	

persoas	con	diversidade	funcional	que	poidan	participar	na	educación	nunha	contorna	inclusiva	e	ha-

bitual,	tal	como	esixe	o	artigo	24	da	Convención	Internacional	sobre	os	Dereitos	das	Persoas	con	Dis-

capacidade.	
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136 ▶ Contra o bullyng e a violencia. Implantación	dun	Plan	de	mellora	da	convivencia	para	a	preven-

ción	do	bullyng	(acoso)	e	a	violencia	nos	centros	educativos,	en	colaboración	coas	comunidades	au-

tónomas.	O	obxectivo	é	garantir	a	seguridade	e	a	igualdade	de	oportunidades	para	todo	o	alumnado,	

independente	do	seu	lugar	de	procedencia,	orientación	sexual,	 identidade	e	expresión	de	xénero	ou	

calquera	outra	característica,	introducindo	os	perfís	profesionais	educativos	que	sexan	necesarios.	Para	

iso	estableceranse	protocolos	de	actuación	e	de	mediación,	tanto	en	centros	públicos	como	privados	

ou	privados	concertados.	E	suprimiranse	do	material	educativo	os	contidos	que	perpetúen	un	modelo	

discriminatorio.	

1.9
A Cultura é un dereito das maiorías 

137 ▶ Protección aos traballadores/as da cultura.	Facer	efectivo	o	Estatuto	do	Artista	para	acabar	coa	

precariedade	do	sector	e	os	problemas	de	acceso	a	prestacións	tan	básicas	como	a	de	xubilación.	

Recoñecemento	normativo	e	regulamentario	deste	traballo,	para	igualar	á	alza	dereitos	co	resto	de	tra-

balladores	e	protexer	as	bases	da	nosa	creación.	Para	iso	mellorarase	o	recoñecemento	e	a	protección	

ante	enfermidades	profesionais,	os	períodos	de	creación	e	formación,	apoiarase	a	transición	profesio-

nal	ao	final	da	carreira	artística,	actualizaranse	os	epígrafes	do	imposto	de	actividades	económicas	e	

as	proteccións	por	desemprego.	Promover	un	código	de	boas	prácticas	entre	a	administración	e	as	

traballadoras	e	traballadores	da	Cultura.	A	administración	non	traballará	ou	concederá	axudas	a	empre-

sas,	asociacións	ou	entidades	que	non	cumpran	con	determinados	criterios	(salarios	dignos,	cláusulas	

sociais,	igualdade	ou	boas	prácticas	laborais;	publicación	de	tarifas	mínimas	no	caso	de	traballadores/

as	por	conta	propia).	Nesta	liña,	creación	de	Oficinas	territoriais	de	asesoramento.	Promover	oficinas	de	

asesoramento	(laboral,	xurídico,	económico)	ás	traballadoras	e	traballadores	da	Cultura.	Tamén	aseso-

ría	artística	para	poder	levar	a	cabo	os	seus	proxectos.

138 ▶ Potenciar a produción de cine en lingua galega e outras linguas cooficiais.	Establecemento	

de	cotas	de	pantalla	e	en	cines	para	a	emisión	de	producións	realizadas	nas	distintas	linguas	cooficiais	

do	Estado,	en	colaboración	coas	comunidades	autónomas,	seguindo	o	modelo	implantado	en	Francia.	

Establecemento	de	axudas	económicas	para	a	produción	cinematográfica	en	linguas	cooficiais.	Maior	

apoio	do	ICAA	aos	festivais	de	cinema	que	se	desenvolven	en	Galicia;	á	produción	con	versión	orixinal	

en	lingua	galega	e	ao	resto	de	linguas	cooficiais	do	Estado.	Aumento	das	axudas	á	escritura	de	guión	e	

creación	de	axudas	ao	desenvolvemento	de	proxectos	por	parte	do	ICAA.	Fomentar	que	os	guións	que	

reciben	axuda	poidan	chegar	a	producirse.	Respaldo	ao	Plan	FASA.

139 ▶ Axudas a salas de cinema e exhibidoras independentes.	 Favorecendo	 a	 excepcionalidade	
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cultural	do	cinema	europeo.	Apoio	decidido	do	ICAA	a	estas	salas	e	distribuidoras,	para	acadar	unha	

oferta	cinematográfica	o	máis	diversa	posible.	As	salas	independentes	realizan	un	esforzo	económico	

moi	importante	para	a	súa	dixitalización.	O	paso	polas	salas	destes	filmes	independentes	resulta	im-

prescindible	para	que	cheguen	ás	espectadoras	e	espectadores	sen	que	isto	prexudique	o	seu	paso	

por	diferentes	canles		ou	plataformas	posteriores.	Nos	países	do	noso	entorno	existen	axudas	públicas	

para	este	tipo	de	salas	e	exhibidoras	con	modelos	totalmente	aplicables	en	España.

140 ▶ Liberdade na internet e xestión transparente e limpa dos dereitos de autor. Devolver	ao	Poder	

Xudicial	a	competencia	exclusiva	de	decidir	que	páxinas	web	e	servizos	da	sociedade	da	información	

infrinxen	a	normativa	sobre	propiedade	intelectual	e	as	súas	consecuencias.	Ao	mesmo	tempo	é	nece-

sario	iniciar	un	diálogo	social	para	reformar	a	propiedade	intelectual,	actualizándoa	aos	novos	hábitos	

culturais,	posibilidades	tecnolóxicas	e	necesidades	de	sustentabilidade	do	sector.	Hai	que	protexer	a	

autores/as,	intérpretes	e	resto	de	titulares	de	dereitos	á	vez	que	se	fomenta	a	flexibilidade	nos	modelos	

de	difusión	da	cultura,	a	autonomía	dos		creadores/as	e	a	necesidade	de	facer	posibles	novos	usos	

legais	e	gratuítos	de	obras	protexidas	no	ámbito	do	ensino,	a	investigación	e	a	creación.	Debe	ampliarse	

o	recoñecemento	como	autores/as	de	xornalistas,	directores/as	de	escena	e	deseñadores/as	escéni-

cos/as	e	audiovisuais,	entre	outras	figuras,	e	derrogarse	o	artigo	71	da	Lei	de	Propiedade	Intelectual	que	

obriga	aos	e	as	autoras	musicais	a	ceder	o	50%	dos	seus	dereitos	a	perpetuidade	ao	editor/a	musical.	

En	canto	á	xestión	dos	dereitos,	estableceranse	unhas	posibilidades	de	creación	máis	abertas	e	ga-

rantirase	unha	xestión	responsable,	transparente	e	democrática	das	sociedades	de	dereitos	de	autor	

como	a	SGAE,	para	afastar	toda	sospeita	de	corrupción,	con	tarifas	xustas	e	un	funcionamento	que	

facilite	o	acceso	á	cultura.	

141 ▶ Recoñecemento da lingua galega como lingua internacional.	Declaración	e	definición	da	lingua	

galega	como	lingua	internacional	pola	súa	conexión	co	mundo	da	lusofonía	e	por	compartir	a	mesma	

lingua	cunha	comunidade	de	falantes	de	máis	de	200	millóns	de	persoas,	permitindo	a	comunicación	

e	interconexión	sen	necesidade	de	que	exista	mediación.	

142 ▶ Cumprimento dos dereitos lingüísticos. Cumprimento	polo	Estado	español	dos	compromisos	

da	Carta	Europea	de	Linguas	Rexionais	ou	Minoritarias.	Implantación	normativa	e	de	medidas	para	in-

centivar	o	uso	da	lingua	galega	-e	as	outras	linguas	cooficiais-	na	administración	de	xustiza,	de	modo	

que	se	garanta	a	celebración	de	procedementos	xudiciais	na	lingua	materna;	se	activen	os	protocolos	

necesarios	para	garantir	o	uso	da	lingua	galega	na	Administración	Xeral	do	Estado	facendo	efectivo	

o	dereito	para	realizar	trámites,	acceder	a	documentación	ou	ser	atendido	na	lingua	que	desexe	cada	

cidadán	ou	cidadá.	

143 ▶ Plurilingüísmo e promoción das linguas cooficiais. Utilización	e	promoción	do	galego	-e	as	

demais	linguas	cooficiais-	nas	diferentes	institucións	do	Estado.	Para	iso,	os	medios	de	comunicación	

públicos	estatais	e	as	institucións	de	promoción	cultural	(editorial,	audiovisual...)	deben	integrar	estes	

obxectivos	na	súa	programación.	No	ámbito	internacional,	dotarase	ao	Instituto	Cervantes	de	persoal	

e	recursos	adecuados	e	suficientes	para	a	promoción	e	ensino	destas	linguas.	Así	mesmo	realizaranse	

actuacións	para	promover	o	uso	do	galego	e	das	outras	linguas	cooficiais	nos	medios	de	comunicación	

privados,	as	oficinas	bancarias	e	outros	servizos	de	información	e	atención	ao	público.	
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144 ▶ Axudas á edición literaria en linguas cooficiais.	Atenderase	con	estas	axudas	tanto	á	edición	

literaria	como	á	tradución	de	obras	entre	diferentes	linguas	cooficiais	e	á	tradución	a	idiomas	estranxei-

ros	destas	obras.	

145 ▶ Creación dunha Casa da Lusofonía. Crear	a	casa	da	Lusofonía	con	sede	en	Galicia	como	forma	

de	estimular	as	relacións	de	Galicia	e	o	Estado	español	co	conxunto	de	países	que	integran	a	lusofo-

nía.	Establecer	contacto	coas	institucións	precisas	para	a	súa	posta	en	marcha,	ademais	do	Ministerio	

de	Asuntos	Exteriores	e	a	AECID,	a	Xunta	de	Galicia	e	o	ámbito	municipal	galego	onde	se	determine	a	

sede	para	constituír	o	consorcio	para	a	súa	posta	en	funcionamento.	Implicar	ás	institucións	relevantes	

para	garantir	o	desenvolvemento	deste	proxecto:	Consello	da	Cultura	Galega,	Real	Academia	Galega,	

Academia	Galega	da	Língua	Portuguesa,	Instituto	Galego	de	Análise	e	Desenvolvemento	Internacional	

(AGADI).	

146 ▶ Potenciación das residencias artísticas e culturais.	Promover	distintas	metodoloxías	e	fórmulas	

de	relación	entre	creador	e	administración.

147 ▶ Fomento da creación de espazos de titularidade pública que permitan ás traballadoras e tra-

balladores culturais exercer o seu traballo. Que	permitan	facer	máis	asequibles	os	gastos	necesarios	

para	a	creación	cultural.	Un	camiño	que	vai	da	coxestión	de	espazos	ao	fomento	de	modelos	participa-

tivos	nos	centros	e	prácticas	culturais.

148 ▶ Novos públicos para os museos.	Desenvolvemento	de	campañas	de	acceso	aos	museos	en	

familia	ou	para	os	máis	pequenos.

149 ▶ Fomento da lectura.	Implantación	de	Planes	de	fomento	da	lectura	apoiando	o	labor	das	biblio-

tecas	e	as	librarías	(actividades,	cursos,	sinaturas	e	palestras	de	autoras...).

150 ▶ Modificación no permiso de acceso para menores de idade ás salas de concertos. Acompa-

ñados	dunha	persoa	maior	de	idade	e	cos	lóxicos	controis	que	non	permitan	o	consumo	de	bebidas	

alcohólicas.

151 ▶ Carné único de bibliotecas. Desenvolvemento	definitivo	dun	carné	único	de	bibliotecas,	á	marxe	

das	diferentes	administracións.	En	consecuencia,	permitirá	a	unificación	do	sistema	ou	rede	de	biblio-

tecas	estatal	a	través	dun	modelo	de	tarxeta	común.		

152 ▶ Cheque cultural para a mocidade. Con	investimento	en	produtos	culturais:	museos,	teatro,	cine-

ma,	libros,	música,	etc.	Fomento	do	acceso	aos	produtos	culturais.

153 ▶ Centros multicultura. Creación	dende	o	Ministerio	de	Cultura	de	espazos	onde	os	colectivos	de	

persoas	inmigrantes	poidan	amosar	a	súa	cultura	mediante	actividades	artísticas	propias	na	procura	dun	

enriquecemento	global	da	cidadanía.

154 ▶ Plan contra a violencia e en defensa dos valores e a convivencia no deporte. Dotación	dun	maior	

investimento	na	parte	formativa	a	escala	estatal.	Coordinación	da	cooperación	con	outras	administracións.	
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155 ▶ Creación do Estatuto do traballador/a do deporte. Combater	a	precariedade	das	traballadoras	e	

traballadores	do	deporte.	Promover,	para	iso,	medidas	fiscais,	laborais	e	xurídicas	que	permitan	o	pleno	

desenvolvemento	deste	traballo.	Debe	terse	en	conta	que	son	actividades	que	conlevan	unha	retirada	

a	unha	idade	temperá.	Negociar	coas	diferentes	asociacións	de	deportistas	profesionais	este	estatuto.	

Se	na	anterior	lexislatura	conseguiuse	a	creación	do	Estatuto	do	Artista,	está	debe	ser	a	do	Estatuto	do	

traballador/a	do	deporte.

156 ▶ Equiparación da figura da muller deportista.	Fomento	de	medidas	para	favorecer	o	tránsito	ao	

profesionalismo	ou	a	mera	consecución	da	dignificación	laboral.	

157 ▶ Accesibilidade ao deporte. Plan	de	accesibilidade	global	e	de	eliminación	de	barreiras	arquitec-

tónicas	nos	recintos	deportivos.

158 ▶ Creación dun Consello Cultural. Un	órgano	estatal	consultivo	estable	coa	presenza	de	represen-

tantes	do	tecido	artístico	e	cultural	do	país.	Así	mesmo,	constitución	de	organos	consultivos	asesores	

sectoriais	dos	distintos	eixos	da	Cultura	e	as	artes	(do	libro,	audiovisual,	artes	visuais,	artes	escénicas...).	

O	Ministerio	terá	en	conta	estes	Consellos	á	hora	de	promover	leis,	axudas	ou	as	diferentes	accións	

lanzadas	desde	o	goberno.

159 ▶ Dixitalización do patrimonio cultural material e inmaterial e posta a disposición da cidadanía. 

Non	só	de	fondos	do	Ministerio	de	Cultura,	tamén	de	asociacións,	entidades	e/ou	fundacións,	mesmo	

de	coleccións	privadas.	Tamén	fondos	como	os	da	RTVE,	dos	diferentes	ministerios	e	de	institucións,	

fundacións,	asociacións	ou	coleccións	privadas.

160 ▶ Plan de actuación sobre o sistema de arquivos histórico en todo o territorio estatal. Preser-

vación,	posta	en	valor	e	garantía	de	investimentos.	Este	conxunto	de	accións	complementa	a	tarefa	de	

dixitalización	de	materiais.

161 ▶ Apoio do Ministerio de Cultura ás solicitudes galegas de declaración como patrimonio da 

humanidade. Apoio	decidido	ás	candidaturas	da	Ribeira	Sacra,	da	Vía	Nova	no	Val	do	Limia	e	do	Ferrol	

da	ilustración	como	patrimonio	da	humanidade,	na	condición	do	Ministerio	como	interlocutor	fronte	á	

UNESCO.	

162 ▶ Nova Lei de Mecenado e Patrocinio e Fondo Social da Cultura. Promoveremos	unha	nova	Lei	de	

Mecenado	e	Patrocinio	que	fomente	tanto	o	macromecenado	como	o	micromecenado	e	a	participa-

ción	no	financiamento	da	cultura	de	particulares	e	empresas.	Esta	lei	renovará	o	ámbito	de	colaboración	

entre	o	público	e	o	privado	e	 relacionarase	coa	creación	dun	Fondo	Social	da	Cultura,	cuxa	xestión	

realizarase	a	través	do	concurso	do	Ministerio	de	Cultura,	a	Asemblea	de	Profesionais	da	Cultura	e	o	

Observatorio	Cidadán	da	Cultura,	co	fin	de	que	os	profesionais	do	sector	e	a	sociedade	civil	en	xeral	

implíquense	na	administración.	Este	fondo	contará	cunha	fiestra	de	proxectos	aberta	todo	o	ano	e	a	

súa	xestión	concentrarase	no	mapeo,	o	financiamento,	a	mediación	e	a	promoción	de	proxectos,	ins-

titucións,	iniciativas,	empresas	e	particulares	que	desenvolvan	labores	de	creación,	educación,	investi-

gación,	difusión,	distribución,	conservación,	produción	e	desenvolvemento	de	proxectos	relacionados	

coa	arte	e	a	cultura	nun	sentido	amplo.	
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163 ▶ Rede de Destinos Patrimoniais.	Impulsaremos	os	valores	da	cultura	e	do	patrimonio,	material	e	

inmaterial,	coa	creación	dunha	Rede	de	Destinos	Patrimoniais	que	reúna	todos	os	recursos,	non	só	os	

incluídos	na	Lista	do	Patrimonio	Mundial	da	Unesco,	nomeadamente,	a	Torre	de	Hercules,	A	Muralla	de	

Lugo,	o	Camiño	de	Santiago	e	a	Cidade	de	Santiago,	senon	os	numerosos	recursos	patrimoniais	do	

país.	Así	mesmo,	desenvolveremos	medidas	encamiñadas	á	protección	activa	e	pasiva	dos	bens	patri-

moniais,	culturais	e	ambientais,	para	o	que	estableceremos	plans	de	uso	e	xestión	de	devanditos	bens	

acordes	coas	esixencias	derivadas	da	súa	preservación.	

164 ▶ Plan especial de recuperación do Patrimonio Histórico e Cultural de Galicia.	Investimentos	para	

a	conservación	e	rehabilitación	do	patrimonio	arquitectónico	galego.	Entre	outros	bens,	serán	obxecto	

de	intervención	os	seguintes:	Pazo	de	Goiáns	en	Boiro;	Torre	de	Caldaloba	en	Cospeito;	Pazo	de	Mar-

telo	en	Rianxo;	Ponte	de	Pontenafonso	en	Outes;	Castelo	de	San	Felipe	en	Ferrol;	Castelo	de	Monterrei;	

Monumento	de	Santa	Eulalia	de	Bóveda	en	Lugo;	Mosteiro	de	Santa	Catalina	de	Montefaro	en	Ares;	

Muralla	Militar	de	Ferrol;	centro	histórico	de	Tui;	Muralla	de	O	Castro	en	Vigo;	Cova	Eirós	en	Triacastela.	

165 ▶ Recuperación de vías romanas.	Dotacións	orzamentarias	para	a	recuperación	da	Vía	Nova	ro-

mana	Braga-Astorga,	nos	15	tramos	propostos	no	estudo	realizado	polo	CSIC	en	colaboración	co	Mi-

nisterio	de	Cultura	ao	seu	paso	por	Galicia;	e	da	Vía	XIX	romana,	en	diferentes	tramos	da	provincia	de	

Lugo.	

166 ▶ Casas de Galicia no exterior. Disposición	de	créditos	para	obras	de	rehabilitación	das	sedes	dos	

Centros	e	Casas	de	Galicia	no	exterior,	e	axuda	para	a	conservación	dos	fondos	patrimoniais,	artísticos	

e	bibliográficos	do	Centro	Galego	de	Buenos	Aires.

1.10
Contra o despoboamento do rural

167 ▶ Financiamento do Desenvolvemento Rural en Galicia.	Establecer	un	marco	financeiro	multi-

fondo	para	a	política	de	desenvolvemento	rural	de	maneira	que	poida	integrarse	o	financiamento	de	

calquera	dos	Fondos	Europeos.	Aplicar	a	Lei	45/07	de	Desenvolvemento	Sustentable	do	Medio	Rural	

empezando	polas	comarcas	rurais	galegas	con	maiores	dificultades	estruturais.	Elaboración	de	Plans	

de	Zona	para	estas	Comarcas,	e	financiamento	a	través	dun	convenio	interinstitucional	entre	a	Xunta	

de	Galicia,	as	Entidades	Locais	e	Administración	Xeral	do	Estado.	

168 ▶ Plan de desenvolvemento da rede rural de transporte sustentable de Galicia.	Galicia	presenta	
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un	carácter	singular	pola	súa	gran	dispersión	poboacional	e	o	pequeno	tamaño	da	maior	parte	de	nú-

cleos	de	poboación.	Esta	situación	dificulta	a	prestación	de	servizos	de	transporte	público	coa	calidade	

e	cobertura	suficientes	para	atender	ás	necesidades	de	 toda	a	poboación	por	medio	dos	sistemas	

tradicionais.	Faise	pois	necesaria,	neste	ámbito,	a	realización	e	implantación	dos	correspondentes	es-

tudos	e	proxectos	que	delimiten	e	poñan	en	marcha	novos	sistemas	de	transporte	público	que	resulten	

viables	e	sustentables	no	económico,	o	social	e	o	ecolóxico,	e	axuden	á	vertebración	territorial	desta	

comunidade,	tales	como	o	transporte	a	demanda,	sistemas	de	microbuses	ou	outras	fórmulas.	

169 ▶ Acceso á banda ancha nas zonas rurais de Galicia.	Impulsar	a	participación	do	sector	público,	a	

través	dunha	estratexia	liderada	por	Red.es	e	sostida	por	investimentos	públicos,	para	ampliar	a	cober-

tura	de	servizos	de	comunicacións	de	banda	ancha,	internet	e	telefonía	móbil,	e	garantir	o	acceso	en	

igualdade	de	condicións	para	as	persoas	que	viven	nos	concellos	rurais	galegos,	as	zonas	periurbanas	

e	os	cascos	históricos,	á	vez	que	se	incide	na	redución	da	fenda	dixital	por	razóns	de	xénero	e	idade.	

170 ▶ Programa de emprego rural. Liña de financiamento a entes públicos e entidades sen ánimo 

de lucro.	Con	este	programa	proponse	a	contratación	de	persoas	desempregadas	para	a	dotación	de	

persoal	ás	oficinas	agrarias	comarcais,	os	distritos	forestais,	os	centros	de	investigación	e	formación	

agrarias,	e	os	servizos	de	protección	ambiental	para	que	estes	organismos	constitúanse	como	axentes	

dinamizadores	do	desenvolvemento	sustentable	nas	zonas	rurais.	Así	mesmo	dotarase	unha	segunda	

liña	para	a	incorporación	de	persoal	destinado	a	servizos	de	axuda	a	domicilio	asistenciais	e	sanitarios,	

a	servizos	de	transporte	a	demanda,	así	como	a	outras	actividades	que	cubran	necesidades	básicas	

da	poboación	nas	zonas	rurais.

171 ▶ Paquete de servizos básicos.	Desenvolvemento	de	medidas	normativas	e	orzamentarias	para	

garantir	que	todas	as	poboacións	poidan	contar	cos	seguintes	servizos:	(1)	Servizo	de	transporte	adap-

tado	que	comunique	diariamente	a	demanda	coa	cabeceira	de	comarca.	Estableceranse	as	obriga-

cións	de	servizo	público	adecuadas	para	asegurar	o	acceso	a	servizos	de	mobilidade	dignos	con	inde-

pendencia	do	lugar	de	residencia.	(2)	Atención	sanitaria	e	asistencia	social	a	domicilio,	de	calidade,	no	

caso	de	que	non	sexa	posible	o	acceso	a	centros	de	saúde	ou	servizos	sociais.	(3)	Atención	inmediata	

dunha	patrulla	da	Garda	Civil	nun	máximo	de	15	minutos.	(4)	Repartición	habitual	de	subministracións	

básicas	cando	non	sexa	posible	dispoñer	dunha	tenda	de	ultramarinos,	para	as	que	se	establecerán	

liñas	de	axudas	públicas.	(5)	Polo	menos	un	caixeiro	automático	dentro	dun	radio	de	20	km,	financiado	

a	través	dun	canon	do	sector	bancario	para	a	inclusión	financeira	e	xestionado	por	un	banco	público.	

(6)	Centros	culturais	cidadáns	en	cada	cabeceira	de	comarca,	ao	mesmo	tempo	que	se	impulsa	unha	

oferta	cultural	descentralizada	en	colaboración	coas	administracións	competentes.	

172 ▶ Plan estatal de desenvolvemento rural.	Activación	dun	plan	para	revitalizar	a	estrutura	social	e	

económica	do	mundo	rural,	mediante	o	impulso	das	infraestruturas	rexionais,	a	localización	prioritaria	

de	novos	proxectos	e	a	previsión	de	liñas	de	financiamento	específicas	para	estes	e	outros	sectores,	

como	o	sector	agrario	sustentable,	a	gandería	extensiva	e	a	pesca	artesanal	e	de	baixo	impacto.	Mo-

dernizaranse	tamén	as	instalacións	hídricas,	as	infraestruturas	de	regadío	e	as	forestais.	Ofrecerase	ac-

ceso	prioritario	á	terra	para	a	mocidade,	en	coordinación	cos	bancos	de	terras	existentes	e	mediante	o	

desenvolvemento	de	novos	bancos,	e	implementaranse	plans	especiais	de	emprego	específicos	para	

estas	comarcas.	
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173 ▶ Prioridade en prestacións e investimentos para o mundo rural.	As	principais	políticas	a	implan-

tar	a	nivel	estatal,	como	a	garantía	de	ingresos,	a	prestación	por	coidado	de	nenos	e	nenas	ou	o	plan	de	

rehabilitación	de	vivenda,	cando	deban	implementarse	en	distintas	fases,	darán	prioridade	ao	mundo	

rural.	Tamén	se	descentralizarán	os	investimentos,	en	particular	os	de	industrias	e	infraestruturas	rela-

cionadas	co	cambio	de	modelo	ecolóxico.	Por	outra	banda,	crearase	o	marco	para	reducir	á	metade	o	

IBI	das	poboacións	con	menos	de	5.000	habitantes,	compensando	aos	municipios	polo	descenso	na	

recadación,	e	crearase	un	fondo	para	loitar	contra	o	despoboamento	nas	comarcas	máis	vulnerables,	

cunha	dotación	inicial	de	500	millóns	anuais	do	Estado,	que	se	complementará	co	orzamento	europeo	

derivado	do	“Programa	Marco	de	Desenvolvemento	Sustentable	do	Medio	Rural”,	que	impulsaremos	na	

Unión	Europea	cun	horizonte	de	5	anos.	



2.0 
TRANSFORMAR O
MODELO PRODUCTIVO.
Máis riqueza e mellor repartida,
avanzando na transición enerxética 

Cómpre	un	novo	modelo	de	produción,	un	novo	modelo	que	rixa	e	explique	as	relacións	económicas.	

Esta	perspectiva	impregnará	a	nosa	acción	política	na	consecución	dun	modelo	económico	ao	servi-

zo	das	persoas	e	respectuoso	dos	preceptos	da	ecoloxía	social:	sempre	priorizar	a	satisfacción	das	

necesidades	das	persoas,	das	presentes	e	das	futuras,	por	riba	do	lucro	crecente	duns	poucos	de	

mirada	curta	que	procura	o	actual	sistema.	A	equidade,	a	soliedariedade,	a	participación,	a	inclusión	

e	o	compromiso	coa	comunidade	son	os	valores	imprescindibles	que	deben	caracterizar	a	nosa	vida	

democrática.	

Vivir	do	que	producen	os	nosos	montes	e	campos,	do	que	dan	os	nosos	mares,	con	dignidade,	con	

posibilidades	de	realización,	con	dereitos	e	acceso,	iso	queren	as	nosas	xentes	para	non	estaren	na	

obriga	de	deixar	a	súa	terra	á	procura	de	oportunidades.	Ese	é,	sen	dúbida,	un	dos	obxectivos	funda-

mentais	a	conseguirmos	para	evitar	a	progresiva	desertización	do	noso	rural,	para	impedirmos	o	balei-

rado	que	nos	está	matando	demograficamente.	Cómpre	un	orzamento	suficiente	e	continuado,	cunha	

organización	e	unha	planificación	equilibradas	e	ecolóxicas	desde	un	punto	de	vista	social.

Perdéronse	decenas	de	miles	de	postos	de	traballo	no	sector	industrial	galego	nos	últimos	anos.	En	

Común	traballará	para	favorecer	o	desenvolvemento	de	clusters	industriais,	facilitar	a	diversificación	e	

a	innovación	da	pequena	e	mediana	empresa,	promover	a	automatización	e	a	dixitalización	das	em-

presas	industriais,	mellorar	as	condicións	de	acceso	ao	apoio	financeiro	estatal	á	reindustrialización	

e	definir	plans	de	desenvolvemento,	tanto	dos	sectores	produtivos	tradicionais	como	dos	máis	inno-

vadores.	E	xunto	a	todo	iso,	para	emprender	o	necesario	proxecto	de	reinvención	do	noso	modelo	
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industrial,	que	aposte	pola	economía	circular	nunha	simbiose	entre	natureza	e	actividade	humana.	Isto	

é,	innovación	ao	servizo	da	sustentabilidade,	a	riqueza	e	o	emprego.

É	unha	necesidade	impostergable	crear	unha	banca	pública	que	evite	a	exclusión	financeira	de	terri-

torios,	familias	e	pemes,	e	que	sirva	de	apoio	ás	políticas	estratéxicas	de	desenvolvemento	susten-

table.	Isto	permitiranos	financiar	o	novo	modelo	produtivo,	de	acordo	cos	criterios	democráticos	e	

cos	da	ecoloxía	social.	Garante	que	o	crédito	flúa	cara	aos	sectores	que	poden	pilotar	o	modelo	de	

desenvolvemento	alternativo.	E	tamén	necesitamos	unhas	regras	do	xogo	que	protexan	á	cidadanía	

fronte	á	voracidade	da	banca	privada,	para	que	non	se	repitan	os	erros	do	pasado.	

A	investigación	científica,	o	desenvolvemento	tecnolóxico	e	a	innovación	(I+D+i)	son	eidos	funda-

mentais	para	un	desenvolvemento	social	e	ecoloxicamente	sustentable.	Os	recortes	actuais	en	I+D+i	

abafaron	o	sistema	científico	en	todo	o	Estado,	de	tal	maneira	que	se	está	producindo	un	retroceso	

no	afortalamento	da	base	do	coñecemento.	Así,	o	aproveitamento	das	oportunidades	de	aprendizaxe	

permanente	é	moi	limitado.	En	Galicia	e	no	Estado	o	exilio	profesional	converteuse	nunha	saída	para	

unha	xeración	de	mozos	e	mozas	con	excelente	formación.	Isto	non	pode	seguir	así.	Cómpre	un	in-

cremento	significativo	do	orzamento	público	dedicado	a	I+D+i,	que	sexa	capaz	de	dinamizar	tamén	o	

investimento	privado	para	valorizar	as	nosas	producións	á	vez	que	coidamos	do	noso	medio.

As	Tecnoloxías	da	Información	e	da	Comunicación	(TIC)	teñen	que	implementarse	desde	un	enfoque	

democratizador.	Teñen	que	ser	inclusivas	e	desprenderse	da	súa	categorización	como	simple	instru-

mento	de	consumo,	beneficio	privado	e	incremento	das	desigualdades,	converténdose	nunha	unha	

ferramenta	de	progreso,	liberdade	e	solidariedade	no	social,	o	económico	e	o	cultural.	

A	función	do	transporte	é	garantir	a	accesibilidade	aos	bens,	servizos	e	o	contacto	coas	demais	per-

soas,	con	independencia	do	lugar	onde	se	viva,	da	renda,	idade	ou	xénero.	Avanzar	cara	a	un	modelo	

de	medios	de	transporte	público	como	mecanismo	de	cohesión	social	e	desenvolvemento	económi-

co.	Potenciar	a	sustentabilidade	e	a	universalidade	do	transporte	mediante	unha	estratexia	de	artella-

mento	territorial	dos	medios	de	transporte	público.	

A	prioridade	para	En	Común	é	superar	o	actual	modelo	enerxético	dependente	das	enerxías	fósiles	

moi	contaminantes.	Queremos	un	calendario	de	peche	das	nucleares	e	que	impida	o	fracking,	unha	

aposta	decidida	polo	aforro	e	a	eficiencia,	fundamentais	para	a	transición	enerxética.	Queremos	ter	

un	modelo	100%	enerxías	renovables,	con	espazo	para	o	autoconsumo	e	a	soberanía	enerxética	dos	

territorios,	onde	Galicia	poida	explotar	os	seus	recursos	de	maneira	sustentable	e	isto	reverta	en	be-

neficio	da	nosa	xente.	O	abastecemento	enerxético	será	un	servizo	básico	e	fundamental	de	carácter	

social,	con	presenza	do	público	e	do	común	nos	sistemas	de	produción,	xeración	e	distribución	da	

enerxía.

Mais,	para	esa	vida	digna	cómpre	resolver	de	maneira	urxente	a	erosión	dos	ecosistemas;	das	terras,	

os	ríos	e	os	mares	que	nos	dan	sustento	e	acubillo.	As	carencias	en	materia	de	saneamento	das	rías	

galegas	supoñen	un	grave	problema	ambiental	e	de	saúde	pública,	que	ademais	limita	a	actividade	

económica	ligada	á	explotación	pesqueira	e	marisqueira	e	ten	un	impacto	negativo	sobre	os	sectores	

turístico	e	recreativo	en	amplas	zonas	da	costa.	Cómpre	o	saneamento	e	unha	actuación	integral	das	
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nosas	rías.	Igualmente,	cómpre	anular	as	concesións	a	ENCE	(ría	de	Pontevedra)	e	REGANOSA	(ría	de	

Ferrol),	factorías	que	contaminan	o	noso	medio	e	a	nosa	paisaxe,	ao	mesmo	tempo	que	se	implantan	

medidas	para	suplir	os	postos	de	traballo	ás	persoas	de	ditas	empresas.

Outro	tanto	acontece	coa	necesidade	de	conservar	e	xestionar	de	maneira	sustentable	os	nosos	sis-

temas	hidrolóxicos	e	forestais,	así	como	protexer	os	solos	forestais	afectados	por	incendios.	Necesi-

tamos	máis	recursos	dedicados	a	protexer	e	coidar	o	medio.	Devolver	á	natureza	o	que	nos	dá.	E	nese	

traxecto,	protexer	a	biodiversidade,	conservar	e	potenciar	os	nosos	bosques	autóctonos,	aproveitar	os	

recursos	que	nos	brindan.	Outro	tránsito	que	nos	leva	a	xerar	máis	e	mellor	emprego.

Tamén	a	auga,	un	recurso	natural	e	un	ben	universal,	polo	que	o	acceso	a	ela	debe	ser	garantido	

como	un	dereito	humano.	Defendemos	e	propoñemos	unha	política	de	uso	social,	racional	e	susten-

table	da	auga,	primando	a	eficiencia,	o	aforro,	a	reutilización	e	a	depuración	integral;	defendemos	a	

xestión	pública	e	entendemos	a	cunca	hidrográfica	como	a	unidade	básica	de	xestión	integral	dos	

ecosistemas.	Porque	a	auga	é	a	vida,	e	non	podemos	permitir	que	se	perda	nin	que	nola	rouben.

O	quecemento	global	non	é	mera	retórica	apocalíptica	ou	unha	teoría	conspiratoria.	Non.	Trátase	

dunha	realidade	cuxas	consecuencias	aínda	son	imprevisibles,	mais	que	xa	estremecen	os	diversos	

recunchos	do	noso	planeta	baixo	forma	de	fenómenos	climáticos	adversos.	Se	non	reseteamos	como	

producimos,	como	consumimos	e	como	estamos	no	mundo	pode	suceder	que	cheguemos	a	unha	

situación	de	non	retorno.	E,	no	fondo,	isto	é	unha	oportunidade.	Unha	porta	aberta	a	novos	modelos	

de	vida	máis	humanos,	máis	naturais,	máis	ricos,	máis	felices.	Un	camiño	cara	a	un	mundo	mellor.

—
52 En Común - Unidas Podemos · Programa Electoral Eleccións Xerais 2019 



—
53Un futuro en común

2.1
Vivir e traballar no rural

174 ▶ Reforma da PAC.	Para	reverter	as	medidas	que	perxudican	a	Galicia,	esixindo	a	eliminación	dos	

dereitos	históricos	cuxo	cálculo	penaliza	ás	producións	galegas	e	ás	producións	situadas	nas	comar-

cas	máis	desfavorecidas;	creando	liñas	de	axudas	directas	orientadas	ao	sostemento	das	rendas	agra-

rias	das	explotacións	pequenas	e	medianas;	desenvolvendo	un	marco	normativo	que	evite	a	especu-

lación	cos	dereitos	e	introduza	criterios	de	asignación	de	carácter	social;	e	introducindo	un	cambio	nos	

criterios	de	distribución	das	axudas	para	que	estean	condicionadas	por	factores	sociais,	ambientais	e	

económicos	e	para	que	se	estableza	un	límite	claro	e	significativo	no	monto	a	recibir.	As	posicións	de-

fendidas	polo	Goberno	español	nesta	materia	deberán	ser	sometidas	previamente	a	debate	e	aproba-

ción	polo	Congreso	dos	Deputados	e	a	Conferencia	Sectorial	de	Agricultura	e	Desenvolvemento	Rural,	

buscando	o	maior	consenso	e	lexitimidade	política	posible.	

175 ▶ Prezo mínimo dos produtos agropecuarios.	Establecer	un	prezo	sostén	-prezo	mínimo-	para	

protexer	aos	pequenos	e	medianos	produtores	agropecuarios.	Reforma	da	Lei	12/2013	de	mellora	do	

funcionamento	da	cadea	alimentaria	para	introducir	por	lei	a	obrigación	dun	prezo	sostén	que	cubra	

os	custos	de	produción	e	que	estea	fixado	de	maneira	obxectiva	polo	organismo	de	control,	neste	

caso	a	AICA,	como	ocorre	en	Francia.	Para	establecer	de	novo	unha	regulación	adecuada	da	venda	a	

perdas,	perseguir	a	chamada	“venda	a	resultas”,	na	que	a	produción	se	entrega	sen	coñecer	o	prezo	e	

só	cóbrase	ao	venderse	finalmente.	Regular	a	figura	do	mediador	na	cadea	alimentaria.	Fortalecer	o	rol	

dos	e	as	agricultoras	e	as	súas	organizacións	nas	intervencións	sobre	o	mercado	e	nos	procesos	de	

negociación	de	prezos	finais.	

176 ▶ Protección regulatoria. Revisión	da	normativa	vixente,	en	colaboración	con	axentes	do	sector,	

consumidores	e	representantes	de	toda	a	cadea	produtiva,	con	especial	énfase	no	control	dos	prezos	

e	a	calidade	dos	produtos,	establecéndose	nos	casos	necesarios	a	regulación	que	corresponda	para	

impedir	as	vendas	por	baixo	de	custos,	así	como	calquera	tipo	de	práctica	por	medio	da	cal	as	grandes	

empresas	intermediarias	e	comercializadoras	presionen	á	baixa	nos	prezos	dos	produtos	que	supoñan	

unha	situación	insustentable	para	os	produtores.	

177 ▶ Producións ecolóxicas.	Apoio	ao	desenvolvemento	da	agricultura	ecolóxica	e	a	gandería	exten-

siva,	entendendo	que	a	sustentabilidade	económica	destas	actividades	está	intimamente	ligada	á	súa	

sustentabilidade	ambiental	e	social.	As	axudas	irán	dirixidas	a	proxectos	de	formación,	calidade,	novas	

tecnoloxías,	equipamentos,	mobilización	de	terras,	extensificación	e	diversificación	das	produccións.	
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178 ▶ Calidade e seguridade alimentaria.	Promoverase	a	mellora	nas	condicións	de	seguridade	e	cali-

dade	alimentaria,	primando	os	mecanismos	de	apoio	e	asistencia	por	parte	de	entes	públicos	e	entida-

des	sen	ánimo	de	lucro	fronte	a	outros	sistemas	que	impliquen	un	aumento	dos	custos	aos	pequenos	

produtores.	

179 ▶ Producións sen veleno.	Posicionamento	na	UE	en	contra	de	prorrogar	o	uso	do	herbicida	tóxico	

Glifosato,	e	respecto	da	rebaixa	dos	niveis	máximos	de	certos	metais	pesados	e	doutras	sustancias	

tóxicas	na	composición	dos	fertilizantes	usados	en	agricultura.	

180 ▶ Profesionalización da actividade agraria das mulleres rurais e titularidade compartida das 

explotacións.	Campaña	de	sensibilización	e	formación	para	a	aplicación	efectiva	da	Lei	35/2011,	do	4	

de	outubro,	sobre	titularidade	compartida	das	explotacións	agrarias.	Impulsar	campañas	de	difusión	da	

norma	e	de	sensibilización	de	homes,	mulleres	e	técnicos	encargados	de	aplicala,	xunto	con	progra-

mas	de	mellora	da	formación	do	persoal	encargado	da	atención	ao	colectivo	agrario	e	dos	rexistros	

habilitados,	a	coordinación	entre	as	distintas	Administracións	Públicas	e	rexistros	con	competencias	na	

materia	e,	especialmente,	simplificar	os	trámites	e	o	proceso	de	inscrición	no	rexistro	das	explotacións	

agrarias	de	titularidade	compartida.

181 ▶ Apoio ao sector lácteo.	Mantemento	das	axudas	directas	e	da	axuda	adicional	do	Fondo	de	crise	

ás	explotacións	que	atopan	dificultades	para	garantir	a	súa	continuidade.	Impulso	á	cooperativización	

do	sector	e	prestar	apoio	ás	organizacións	de	produtores	de	leite	para	reforzar	a	capacidade	das	gan-

derías	na	negociación	de	prezos.	Adicionalmente,	hai	que	vixiar	o	cumprimento	do	Plan	Nacional	de	

Controis	da	Contratación	no	sector	lácteo,	xunto	coas	CC.AA.,	e	a	través	do	Protocolo	de	control	da	

venda	de	leite	líquido	envasado	a	prezos	anomalamente	baixos.	E	hai	que	avanzar	na	mellora	da	trans-

parencia	da	transmisión	do	valor	ao	longo	da	cadea	de	subministración.	

182 ▶ Subsidios por desemprego para traballadoras e traballadores agrarios.	Impulso	das	reformas	

necesarias	para	estender	as	prestacións	e	os	subsidios	por	desemprego	aos	traballadores	e	traba-

lladoras	agrarios	para	proporcionar	unha	renda	substitutiva	do	salario	ás	persoas	traballadoras	cando	

perden	o	seu	emprego,	ou	non	conseguen	acceder	a	un	novo	posto	de	traballo.	

183 ▶ Cooperativismo agrario. Aumento	dos	fondos	para	o	apoio	á	integración	cooperativa	e	concen-

tración	da	oferta	de	pequenos	produtores	agroalimentarios.	

184 ▶ Programa de apoio ás comarcas agrarias. Dirixido	a	entes	locais,	entidades	sen	ánimo	de	lucro	

e	empresas,	para	realizar	actuacións	relacionadas	coa	innovación	e	a	diversificación	da	actividade	eco-

nómica.	

185 ▶ Redes curtas e soberanía alimentaria.	Desenvolvemento	de	redes	curtas	de	produción	e	co-

mercialización	de	alimentos,	por	medio	de	liñas	de	axudas	para	a	promoción	de	asociacións	de	pro-

dutores	e	consumidores	que	desenvolvan	proxectos	de	comercio	de	proximidade,	e	liñas	de	axudas	

a	entes	locais	e	entidades	sen	ánimo	de	lucro	para	a	realización	de	investimentos	en	infraestruturas	e	

equipamentos	para	soster	 redes	curtas	de	comercialización	de	alimentos	 (transporte,	almacenaxe	e	

conservación,	puntos	de	venda).		
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186 ▶ Impulso á modernización e sustentabilidade dos sistemas de regadío en Val de Lemos, Terra 

Chá e A Limia. Dotación	e	execución	de	investimentos	para	modernizar	e	ampliar	as	infraestruturas	de	

regadío,	reforzar	as	actuacións	de	mantemento,	introducir	melloras	no	uso	e	xestión	da	auga	e	avanzar	

nun	uso	eficiente	da	enerxía.	Para	avanzar	na	modernización	e	sustentabilidade	dos	sistemas	de	rega-

dío	fai	falta	ampliar	os	investimentos	da	Sociedade	Estatal	de	Infraestruturas	Agrarias	(	SEIASA)	na	Terra		

Cha	e	A	Limia	e	deseñar	un	programa	de	actuación	en	Terras	de	Lemos.

187 ▶ Investimentos nun Plan de Xestión de Residuos Agrogandeiros e Forestais de Galicia.	Desen-

volvemento	dun	plan	de	colaboración	público-privada	coa	participación	do	Estado	e	a	Xunta	de	Galicia,	

para	facer	fronte	ao	crecente	problema	de	xestión	dos	residuos	agrogandeiros	e	forestais,	por	medio	

do	seu	aproveitamento	na	xeración	de	enerxía	e	fertilizantes.	

188 ▶ Mellora da xestión forestal. Programa	de		axudas	a		proxectos	de	I+D+i	en	valorización,		aprovei-

tamento	e		xestión	sustentable	de	montes	por	entidades		sen	ánimo	de	lucro	ou	entes	locais.	

189 ▶ Montes comunais. Recoñecemento	legal	dos	montes	veciñais	como	unha	titularidade	veciñal,	

comunitaria	e	cun	tratamento	fiscal	acorde	ás	súas	funcións	sociais.	

2.2
O mar dun país

190 ▶ Reforma da Política Pesqueira Común.	Impulsar	un	cambio	na	aplicación	da	Política	Pesqueira	

Común	que	a	faga	realmente	transparente	e	participada	por	todos	os	sectores	afectados.	O	obxectivo	

é	o	de	acabar	con	situacións	como	as	actuais	nas	que	existe	unha	repartición	inxusta	conforme	a	crite-

rios	económicos	e	ambientais,	das	posibilidades	de	capturas	entre	as	distintas	artes,	frotas	e	territorios,	

así	como	unhas	enormes	posibilidades	de	tráfico	e	especulación	cos	dereitos	de	pesca,	que	afectan	

de	maneira	moi	negativa	á	frota	pesqueira	galega.	

191 ▶ Asegurar ingresos dignos para o sector.	É	necesario	garantir	uns	ingresos	dignos	e	unhas	mar-

xes	 razoables	 ás	 e	 os	 produtores.	 Ademais	 dos	 cambios	 normativos	 necesarios	 para	 a	 protección	

dos	traballadores	e	traballadoras	do	sector,	hai	que	avanzar	canto	antes	nunha	transición	ordenada,	

baseada	na	I+D+i	e	a	diversificación,	que	defina	con	claridade	e	protexa	a	pesca	artesanal	e	un	modelo	

de	acuicultura		crecentemente	orientado	cara	á	sustentabilidade,	o	modelo	multitrófico	integrado	e	a	

acuicultura	en	extensivo.	
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192 ▶ Plan Nacional de Seguros Combinados sobre pesca, marisqueo e acuicultura.	Seguros	de	

mala	mar.	Desenvolver	un	sistema	público	de	seguros	á	pesca,	marisqueo	e	acuicultura,	semellante	ao	

que	existe	en	agricultura,	contando	cunha	entidade	estatal	de	seguros	e	cun	acordo	coas	entidades	

aseguradoras	e	financeiras.	Nunha	primeira	 fase	desenvolverase	a	 través	dun	seguro	por	mala	mar,	

continxencia	absolutamente	previsible.

193 ▶ Medidas para a defensa e posta en valor da pesca artesanal.	Negociacións	coa	Unión	Europea	

para	que	adopte,	de	forma	consensuada	co	sector,	unha	definición	de	pesca	artesanal	clara	e	que	in-

corpore	as	artes	tradicionais	respectuosas	co	medio	que	son	máis	relevantes	na	actividade	pesqueira	

galega	como	a	“arte	do	xeito”;	que	se	desenvolva	e	se	aplique	o	apartado	25	da	Resolución	do	Parla-

mento	Europeo	sobre	unha	nova	Política	Pesqueira	Común	que	considera	que	a	pesca	artesanal	acci-

dental	debe	quedar	excluída	dos	TAC	e	que	á	pesca	artesanal	ou	de	litoral	se	lle	apliquen	devolucións	

cero.

194 ▶ Pesca: descartes cero. Posicionamento	e	negociacións	coa	Unión	Europea	para	o	establece-

mento	de	medidas	que	garantan	a	aplicación	real	e	efectiva	da	norma	de	obrigación	total	de	desem-

barque	de	descartes,	partindo	dun	diagnóstico	real	do	estado	das	pesqueiras,	a	orixe	dos	descartes	e	a	

súa	influencia	na	práctica	pesqueira	e	nos	ecosistemas	afectados,	tendo	en	conta	o	compoñente	social	

como	un	alicerce	máis	da	sustentabilidade	na	que	ten	o	seu	fundamento	a	Política	Pesqueira	Común.

195 ▶ Investigación ao servizo das frotas pesqueiras e da sustentabilidade. Realización	de	estudos	

científicos	sobre	a	situación	das	especies	pesqueiras	afectadas	por	plans	de	recuperación	ou	polo	pe-

che	das	pesqueiras,	stocks	pesqueiros,	evolución	das	especies	e	estado	dos	ecosistemas,	incidencia	

da	contaminación	e	os	microplásticos,	que	permitan	implementar	medidas	eficaces	tamén	en	ríos,	rías	

e	estuarios	para	asegurar	o	futuro	do	noso	sector	e	o	noso	territorio.	

196 ▶ Plan integral de xestión das rías galegas. Deseño	e	implantación	dun	Plan	estratéxico	de	xestión	

integrada	das	Rías	de	Galicia	que	incorporará	obxectivos	de	resiliencia	ambiental	e	ecolóxica,	susten-

tabilidade	e	desenvolvemento	socioeconómico.	Incorporaranse	neste	proceso	aos	diferentes	axentes	

políticos,	científicos,	económicos	e	sociais	con	implicación	nestes	ámbitos.	

197 ▶ Establecemento de axudas á actividade do marisqueo.	Programa	dirixido	á	promoción	das	

artes	tradicionais	respectuosas	co	medio,	que	son	máis	relevantes	na	actividade	pesqueira	galega,	así	

como	á	valorización	das	producións.	

198 ▶ Revisión da idade de xubilación dos traballadores e traballadoras do mar.	Revisión	das	idades	

anticipadas	de	xubilación	atendendo	ás	diferentes	actividades,	moi	especialmente	no	Réxime	Especial	

de	Seguridade	Social	dos	Traballadores	do	Mar	mediante	a	modificación	do	Real	Decreto	1311/2007,	do	

5	de	outubro,	polo	que	se	establecen	novos	criterios	para	determinar	a	pensión	de	xubilación	neste	

réxime	especial,	de	maneira	que	se	valore	efectivamente	a	penalidade	do	traballo	realizado,	non	fixando	

os	coeficientes	en	función	da	tonelaxe	do	buque	ou	do	longo	de	eslora,	senón	do	tipo	de	traballo,	da	

súa	penosidade	e	da	duración	dos	períodos	de	permanencia	lonxe	de	casa.

199 ▶ Dereitos laborais dos traballadores e traballadoras do mar. Reducir	a	idade	de	xubilación	das	
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redeiras,	dos	gardacostas,	dos	mariñeiros	que	traballan	en	alta	mar	e	das	persoas	que	traballan	no	sec-

tor	do	marisqueo	en	Galicia,	así	como	recoñecemento	das	súas	enfermidades	profesionais.	Ratificación	

por	España	do	Convenio	número	188	da	OIT	sobre	o	traballo	na	pesca.	

2.3
Turismo sostible

200 ▶ Turismo sostible.	Desenvolveremos	un	plan	de	sostibilidade	do	turismo,	mediante	acordos	con-

cretos	cos	distintos	actores	e	nun	horizonte	temporal	de	quince	anos,	que	estableza	novas	bases	para	

o	desenvolvemento	dun	novo	modelo	turístico	para	España	e	para	cada	unha	das	comunidades	au-

tónomas	e	municipios	turísticos.	Estableceremos	un	novo	marco	regulador	do	turismo	en	relación	co	

seu	impacto	medioambiental,	cultural	e	social	mediante	a	creación	da	etiqueta	verde,	impulsada	polo	

Ministerio	de	Industria,	Enerxía	e	Turismo,	coa	participación	de	comunidades	autónomas,	asociacións	

empresariais,	sindicatos,	organismos	de	investigación	e	xestión	medioambiental	e	outros	axentes	so-

ciais	no	territorio,	tales	como	municipios	ou	grupos	de	acción	local.	Aseguraremos	procesos	produtivos	

sostibles	mediante	a	regulación	adecuada	dos	sistemas	de	transporte	dos	subministros,	embalaxes	e	

reciclaxe.	Impulsaremos	o	desenvolvemento	de	modelos	de	xestión	dos	establecementos,	dos	servizos	

e	dos	destinos	turísticos,	así	como	das	institucións	que	participan	deles,	baseados	en	criterios	ecoe-

ficientes.	Promoveremos	a	desestacionalización	e	o	desenvolvemento	dos	destinos	turísticos	xestio-

nados	mediante	organismos	participativos,	capaces	de	incorporar	os	intereses	dos	distintos	actores:	

empresarios,	traballadores,	cidadáns,	xestores,	investigadores,	técnicos	e	responsables	políticos.

201 ▶ Plan de dinamización económica, turística e de protección patrimonial das rutas xacobeas. 

Desenvolvemento	de	programas	concertados	polo	Goberno	do	Estado	e	a	Xunta	de	Galicia	para	contri-

buír	á	dinamización	económica	e	favorecer	a	permanencia	de	poboación	nas	comarcas	integradas	nas	

rutas	xacobeas.	Trátase	de	conectar	a	intervención	pública	con	iniciativas	locais	ligadas	á	protección	

e	conservación	do	patrimonio	cultural	e	natural;	o	mantemento	e	mellora	das	rutas	de	peregrinación;	

o	desenvolvemento,	consolidación	e	diversificación	de	servizos	 turísticos;	a	promoción	de	produtos	

alimentarios	e	artesanais	locais;	e	o	desenvolvemento	de	industrias	e	servizos	anexos.	As	intervencións	

terán	lugar	nas	comarcas	anexas	ao	Camiño	Francés	e	ás	restantes	9	rutas	xacobeas	en	Galicia	(Cami-

ño	de	Fisterra	e	Muxía,	Vía	da	Prata,	Camiño	Inglés,	Camiño	Primitivo,	Camiño	do	Norte,	Ruta	do	Mar	de	

Arousa	e	río	Ulla,	Camiño	de	Inverno,	Camiño	Portugués	e	Camiño	Portugués	da	Costa).		

202 ▶ Plan Integral Ribeira Sacra.	Dotación	de	recursos	e	financiamento	por	parte	do	Estado	para	o	

deseño	e	aplicación	dun	plan	de	acción	en	colaboración	coa	Xunta	de	Galicia,	as	deputacións	de	Lugo	

e	Ourense	e	os	concellos	da	zona.	Os	obxectivos	deste	plan	serán	o	desenvolvemento	socioeconó-
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mico	da	Ribeira	Sacra	e	a	protección	e	divulgación	do	seu	patrimonio	ambiental	e	cultural	a	partir	da	

súa	declaración	como	Ben	de	Interese	Cultural	e	a	súa	candidatura	á	declaración	como	Patrimonio	da	

Humanidade	por	parte	da	UNESCO.	

203 ▶ Creación dun selo de calidade turística.	Xunto	coas	comunidades	autónomas,	crearase	un	selo	

de	recoñecemento	da	calidade	turística	para	os	establecementos	que	respecten	os	dereitos	laborais	

e	coiden	a	súa	contorna.	Esta	rede	de	establecementos,	que	se	promoverá	por	diversas	canles	e	in-

cluirase	nunha	plataforma	dixital	pública	de	servizos	turísticos	con	selo	de	calidade,	será	a	primeira	liña	

de	visibilización	dunha	malla	de	turismo	sustentable	de	calidade	e	que	aposta	pola	modernización,	a	

desestacionalización	e	a	descentralización	deste	sector.	

2.4
Defender a industria galega 

204 ▶ Decisión para salvar as empresas amenazadas de peche.		Galicia	está	sufrindo	un	grave	de-

terioro	do	seu	sector	industrial,	coa	perda	de	40.000	empregos	dende	2008,	unha	situación	xa	de	por	

si	inaceptable	pero	que	ameaza	con	agravarse	nos	próximos	meses	si	non	se	actúa	de	forma	rápida	

e	decidida.		Non	o	podemos	permitir,	porque	seguir	por	esa	vía	é	camiñar	cara	a	un	deserto	industrial.	

Tres	graves	ameazas	sobrevoan	a	industria	en	Galicia.	A	primeira	é	o	abusivo	prezo	da	enerxía,	por	cul-

pa	do	oligopolio	enerxético	español,	que	afecta	a	todas	as	empresas	pero	de	forma	especial	ás	electro	

intensivas.	A	segunda	é	a	deslocalización	das	empresas	multinacionais,	que	logo	de	beneficiarse	de	

axudas	e	subvencións	millonarias,	ameazan	con	 irse	si	non	 lle	seguimos	dando	máis.	A	 terceira	é	o	

cambio	tecnolóxico	vinculado	á	transición	enerxética	que	require	un	proceso	de	adaptación	moi	inten-

so	e	rápido	das	empresas	e	os	sectores	para	non	quedarse	fose	do	futuro	inmediato	en	actividades	

tan	relevantes	en	Galicia	como	a	industria	do	automóbil.	Hoxe	a	crise	industrial	ten	nomes	concretos:	

Alcoa,	Poligal,	Isowat,	Ferroatlántica...	que		son	empresas	fundamentais	na	estrutura	industrial	de	Galicia	

e	para	a	economía	e	o	emprego	dos	territorios	onde	se	localizan.	Sobre	todas	elas	pesa	a	ameaza	de	

peche	nas	próximas	semanas	ou	meses,	con	problemas	diferentes	pero	tamén	similares.	Actuar	contra	

o	prezo	abusivo	da	enerxía,	cun	marco	tarifario	estable	e	competitivo,	impedir	a	deslocalización	de	mul-

tinacionais	que	recibiron	subvencións,	e	chegado	o	caso	a	propia	intervención	directa	do	sector	publico	

son	as	medidas	que	levaremos	ao	próximo	goberno.

205 ▶ Plan de impulso do sector industrial galego. Incremento	dos	investimentos	para	a	formación	

de	clústeres	 industriais	e	 impulsar	a	diversificación	das	Pemes	galegas.	Con	programas	de	apoio	fi-

nanceiro	 específicos	para	mellorar	 o	 valor	 engadido	na	 transformación	de	produtos	 agropecuarios,	

do	mar	e	forestais;	aumentar	o	peso	das	actividades	do	sector	naval	e	do	aeronáutico,	o	de	enerxía	
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eólica	terrestre	e	eólica	mariña,	da	industria	do	automóbil,	da	industria	química,	do	caucho,	do	plástico,	

da	fabricación	de	equipos	informáticos	e	de	maquinaria;	incrementar	o	número	de	empresas	galegas	

exportadoras	e	impulsar	proxectos	de	industria	4.0	co	obxectivo	de	fomentar	a	automatización	e	a	dixi-

talización	das	empresas	industriais.	

206 ▶ Reinvención do complexo industrial.	Estratexia	de	reindustrialización	verde	e	economía	circular,	

para	a	creación	de	emprego	en	industrias	cun	impacto	positivo	sobre	a	contorna,	actividades	de	xes-

tión	da	contaminación,	os	recursos	e	a	biodiversidade,	e	con	prioridade	nas	zonas	con	máis	problemas	

de	emprego.	 Impulso	á	I+D+i	e	aos	 investimentos	 industriais	para	a	 introdución	de	sistemas	de	ciclo	

pechado	e	economía	circular,	promovendo	con	iso	a	recuperación	e	reutilización	de	materiais	e	a		mi-

nimización	do	impacto	ambiental	por	parte	das	propias	empresas.	Apoio	á	consolidación	de	empresas	

produtoras	de	equipos	de	enerxías	renovables	(eólica,	biomasa,	solar,	mareotriz	e	xeotérmica).	Con	isto	

conseguiremos	o	obxectivo	de	“residuos	cero”	e	gañaremos	soberanía	produtiva,	ao	substituír	elemen-

tos	importados	por	propios	durante	todo	o	ciclo	de	produción.	

207 ▶ Plan de medidas contra a deslocalización de actividades industriais.	Aprobación	dunha	Lei	

contra	a	deslocalización	de	empresas	e	activación	dos	recursos	do	Estado	para	garantir	a	continui-

dade	e	permanencia	daquelas	empresas	que	sexan	unha	fonte	crítica	ou	 fundamental	de	emprego	

nas	súas	comarcas.	Quen	reciba	axudas	ou	subvencións	públicas	asinarán	un	contrato	de	10	anos	de	

permanencia	e	a	Administración	terá	a	obrigación	de	estudar	a	viabilidade	das	empresas	que	queiran	

marcharse	co	obxectivo	de	apoiar	técnica	e	financeiramente	aos	seus	traballadores	e	traballadoras	na	

adquisición	da	empresa,	no	caso	de	que	así	o	decidan.	No	caso	de	que	a	situación	dos	traballadores	e	

a	empresa	fagan	imposible	esta	transición,	o	Estado	poderá	asumir	a	titularidade	das	instalacións	para	

evitar	a	eliminación	abrupta	dos	postos	de	traballo	e	coa	perspectiva	de	que	os	traballadores	poidan	

acabar	asumindo	a	titularidade.	Nos	casos	máis	graves	e	cando	estea	demostrada	a	falta	de	viabilidade	

da	empresa,	o	Estado	garantirá	que	se	recuperan	dous	postos	de	traballo	por	cada	posto	desaparecido	

na	mesma	comarca,	para	o	que	é	imprescindible	un		vector	de	desenvolvemento	industrial	articulado	

desde	a		SEPI	que	impulse	o	novo	modelo	industrial	que	propoñemos.	Estas	medidas	implantaranse	de	

maneira	especial	nas	comarcas	máis	vulnerables	ao	despoboamento.	

208 ▶ Recuperación da participación pública en sectores estratéxicos.	 En	 seguimento	do	artigo	

128	da	Constitución	Española,	e	en	consonancia	coas	prácticas	doutros	países	da	Unión	Europea,	o	

Estado	desenvolverá	unha	política	activa	de	participación	nos	sectores	estratéxicos	que	comprenda	

o	desenvolvemento	de	novas	empresas	públicas,	a	adquisición	de	participacións	con	dereito	a	voto	

noutras	empresas,	ou	a	nacionalización	de	empresas	e	actividades	concretas	de	interese	xeral.	Para	iso	

realizaranse	as	dotacións	económicas	pertinentes,	á	vez	que	se	establecerán	canles	de	colaboración	

cos	sectores	afectados	para	establecer	políticas	industriais	de	futuro.	

209 ▶ Mellorar as condicións de acceso ao apoio financeiro estatal do Programa de reconversión 

e reindustrialización.	Anulación	da	modificación	das	bases	 reguladoras	para	a	concesión	de	apoio	

financeiro	ao	investimento	industrial	no	marco	da	política	pública	de	reindustrialización,	que	provocou	

a	eliminación	das	convocatorias	territorializadas,	deixando	sen	efecto	as	específicas	das	comarcas	de	

Ferrolterra,	Eume	e	Ortegal.	Revisión	dos	prazos	de	amortización	estipulados	para	a	súa	flexibilización	

e	ampliación,	así	como	da	ampliación	do	período	de	carencia.	Eliminación	dos	prazos	pechados	para	
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a	presentación	das	solicitudes,	cambiándoos	por	unha	convocatoria	aberta	todo	o	exercicio.	Redución	

dos	tempos	de	avaliación	e	resposta	ás	solicitudes	por	parte	da	administración.	Revisión	dos	prazos	de	

execución,	para	a	súa	flexibilización.	Establecemento	de	límites	máximos	ao	incremento	dos	tipos	de	

interese	sobre	o	estipulado	na	metodoloxía	establecida	pola	Comunicación	da	Comisión	Europea	rela-

tiva	á	revisión	do	método	de	fixación	dos	tipos	de	referencia	e	de	actualización	COM	(2008/	C	14/02).	

210 ▶ Reactivar os fondos Miner para as comarcas afectadas polo peche das centrais térmicas 

de carbón en Galicia.	Deseño	e	implantación,	en	colaboración	cos	concellos	e	a	Xunta	de	Galicia,	de	

plans	de	emprego	e	reindustrialización	para	estas	comarcas	cando	deixen	de	funcionar	as	centrais	

térmicas	existentes	nestes	municipios,	que	incluirán	a	abordaxe	dun	plan	de	instalación	de	industrias	

de	enerxía	renovable;	con	ese	obxectivo	é	necesario	que	se	reactiven	os	Fondos	Miner	paralizados	en	

2012.	Fondos	imprescindibles	para	financiar	programas	de	creación	de	infraestruturas,	a	restauración	

de	zonas	degradadas	por	causa	da	actividade	mineira	e	a	formación	técnica	para	persoas	traballado-

ras	e	empresas.	

211 ▶ Plan de apoio ao sector téxtil. Medidas	encamiñadas	á	mellora	do	rendemento	do	sector	téxtil	

garantindo	os	dereitos	laborais	e	minimizando	o	impacto	ambiental:

→ Aprobar	novas	certificacións	de	profesionalidade	para	as	persoas	traballadoras	do	sector	

téxtil	e	da	confección.

→	Promover	proxectos	de	cooperación	e	asociacionismo	entre	pemes	do	sector,	para	favore-

cer	tanto	a	obtención	de	axudas,	asesoramento,	novas	liñas	de	negocio,	formación	de	persoas	

empregadas,	como	a	modernización	mediante	a	innovación	do	proceso	produtivo.

→ Incentivar	fiscalmente	a	utilización	de	materiais	reciclados	téxtiles	e	tinguiduras	non	contami-

nantes	na	industria	téxtil	e	na	confección.

→ Elaborar	elementos	sectoriais	de	análises	de	riscos	ambientais.

212 ▶ Impulso á industrialización de produtos agroalimentarios e pesqueiros. Plan	de	axudas	ao	

desenvolvemento	da	industria	de	transformación	de	produtos	agrarios,	de	transformación	cárnica	e	

da	industria	conserveira	e	de	transformación	de	produtos	do	mar.	

213 ▶ Desenvolvemento dunha política comercial activa en Navantía que asegure carga de tra-

ballo aos estaleiros e a súa industria auxiliar na ría de Ferrol. Ampliación	da	súa	actividade	e	es-

pecialización	en	buques,	plataformas	e	outros	produtos	de	alto	valor	engadido;	desenvolvemento	da	

súa	capacidade	tecnolóxica.	Dado	que	a	construción	da	serie	de	Fragatas	F-110	non	se	executará	ata	

o	ano	2021,	o	sector	naval	público	necesita	urxentemente	carga	de	traballo,	polo	que	a	implantación	

destas	medidas	ha	de	ser	inmediata.

214 ▶ Pulo ao sector naval.	Dotación	orzamentaria	de	axudas	á	instalación	de	empresas	auxiliares	e	

ao	desenvolvemento	e	a	innovación	de	empresas	privadas	no	sector	naval	nas	comarcas	onde	opera	

a	industria	naval	pública	para	favorecer	a	creación	de	sinerxias.	
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215 ▶ Estaleiro 4.0 en Ferrol. Realización	dos	trámites	e	as	dotacións	orzamentarias	oportunas	para	a	

axilización	na	construción	do	Estaleiro	4.0	na	Ría	de	Ferrol,	con	obxecto	de	modernizar	e	operativizar	

Navantia-Ferrol	para	a	construción	de	grandes	buques.

2.5
Por unha banca publica ao servizo
das pequenas e medianas empresas
e das persoas 

216 ▶ Banca pública.	Creación	dunha	banca	pública	que	funcione	baixo	criterios	éticos,	de	trans-

parencia	e	de	sustentabilidade	económica,	social	e	ambiental;	con	xestores	públicos	profesionais	e	

mecanismos	de	control	públicos	e	democráticos;	independente	de	intereses	de	parte	políticos	e	eco-

nómicos;	e	cunha	función	social,	que	sirva	para	evitar	a	exclusión	financeira	de	sectores	sociais	e	em-

presariais	como	a	que	se	dá	nos	ámbitos	rurais	de	Galicia,	como	ferramenta	de	soporte	financeiro	ás	

políticas	económicas	públicas	de	impulso	de	sectores	estratéxicos,	e	como	instrumento	garante	da	

competencia	e	a	estabilidade	do	sector	financeiro.	Esta	banca	pública	asentarase	sobre	tres	alicerces:	

O	primeiro,	Bankia,	entidade	que	polo	seu	tamaño	e	estrutura	pode	cumprir	co	papel	de	alicerce	prin-

cipal	destes	servizos	públicos,	e	que	pola	súa	situación	actual	como	entidade	nacionalizada	facilitaría	

a	transición.	O	segundo,	o	Instituto	de	Crédito	Oficial	(ICO),	entidade	pública	empresarial	con	natureza	

xurídica	de	entidade	de	crédito	e	consideración	de	Axencia	Financeira	do	Estado,	que	ten	a	experien-

cia	e	conformación	apropiadas	para	o	desenvolvemento	do	proxecto.	E	por	último	a	Sociedade	Estatal	

de	Correos	e	Telégrafos,	que	por	medio	da	Caixa	Postal,	primeiro,	e	de	Bancorreos,	en	sociedade	con	

Deutsche	Bank,	despois,	ofreceu	ata	datas	recentes	servizos	financeiros	e	bancarios	a	través	da	súa	

extensa	rede	de	oficinas,	que	podería	poñer	a	disposición	desta	nova	banca	pública	axudando	con	

iso	a	dotala	dunha	ampla	cobertura	territorial	con	obxecto	de	servir	de	ferramenta	contra	a	exclusión	

financeira.	

217 ▶ Banca ética. Plan	de	actuación	para	o	impulso	ao	desenvolvemento	de	cooperativas	de	aforro	

e	crédito,	banca	ética,	asociacións	de	préstamo	solidario,	asociacións	de	aforro	e	crédito	e	figuras	

alternativas	similares.	

218 ▶ Creación do Banco de Investimento para a Transición Tecnolóxica e Económica (BITTE). 

Asumirá	os	principais	investimentos	para	a	transformación	produtiva	a	emprender,	non	só	en	canto	á	

expansión	das	enerxías	renovables,	do	coche	eléctrico	e	doutras	industrias	verdes,	senón	en	canto	á	

dixitalización	da	nosa	industria	ou	o	impulso	aos	investimentos	en	I+D+i.	Para	a	súa	creación,	partirase	
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de	institucións	xa	existentes	(ICO,	CDTI,	ENISA),	que	achegarán	unha	ampla	infraestrutura	e	coñece-

mento	da	xestión	dos	riscos	financeiros,	e	estableceranse	canles	de	cooperación	coas	comunidades	

autónomas.	Particularmente	o	CDTI	manterá	o	seu	perímetro	institucional	dentro	do	BITTE,	para	ga-

rantir	o	seu	rol	chave	no	desenvolvemento	da	estratexia	de	I+D+i	e	innovación	empresarial.	

219 ▶ Implementación da tecnoloxía blockchain para reducir as comisións bancarias.	Gran	par-

te	das	operacións	bancarias	habituais	requiren	dunha	verificación	centralizada	por	parte	do	que	se	

denomina	unha	autoridade	bancaria.	A	tecnoloxía	blockchain	permite	verificar	de	maneira	segura	e	

descentralizada	todo	tipo	de	transaccións,	de	tal	modo	que	a	súa	implantación	desde	a	banca	pública	

que	propoñemos	reduciría	o	custo	das	operacións	bancarias	e	potencialmente	tamén	as	comisións	

bancarias	que	agora	cobra	a	banca	privada.	Ao	permitir	xerar	uns	rexistros	moi	claros,	indelebles	e		

confirmables	de	todas	as	operacións,	esta	tecnoloxía	tamén	podería	utilizarse	na	contratación	pública	

para	mellorar	a	transparencia	do	proceso	e	previr	a	corrupción,	xa	que	todas	as	ofertas	e	operacións	

quedarían	así	rexistradas.	A	isto	engadiríase	o	impulso	dun	programa	sandbox	(de	experimentación)	

para	implantar	a	tecnoloxía	blockchain	en	diversas	contornas	e	liderar	o	seu	desenvolvemento	en	

Europa.	

220 ▶ Adaptación da regulación do sector que garanta a función social da banca e o equilibrio do 

sistema financeiro e económico.	Tomaranse,	entre	outras,	as	seguintes	medidas:	

→	Garantir,	mediante	a	adaptación	do	marco	normativo	e	institucional,	a	función	social	da	ban-

ca,	dirixindo	a	súa	actividade	á	cobertura	das	necesidades	da	cidadanía	e	a	actividade	econó-

mica	produtiva.

→	Reforma	profunda	da	normativa	que	regula	a	actividade	financeira	a	nivel	europeo	e	español,	

para	a	súa	maior	claridade,	simplicidade	e	transparencia.

→	Elevación	dos	cocientes	de	capital	e	provisións	esixidos	ás	entidades	de	crédito	ata	niveis	

que	sirvan	para	contrarestar	a	asunción	efectiva	de	riscos	e	o	crecemento	excesivo	dos	balan-

ces,	garantan	o	seguimento	estrito	do	criterio	de	prudencia	e	eviten	a	aparición	de	desequili-

brios	que	requiran	a	inxección	de	capital	por	parte	das	institucións	e	organismos	públicos.

→ Establecemento	de	chans	regulatorios	que	fixen	uns	mínimos	que	permitan	realizar	un	con-

trol	efectivo	ao	supervisor	do	adecuado	recoñecemento	do	nivel	de	deterioración	dos	activos	

mediante	a	modificación	da	Lei	10/2014	de	ordenación,	supervisión	e	solvencia	de	entidades	de	

crédito	ou	calquera	outros	desenvolvementos	lexislativos	que	foren	necesarios.

→	Limitación	e	sanción	de	todas	aquelas	prácticas	especulativas	alleas	ao	interese	xeral	desen-

voltas	por	operadores	financeiros,	entre	eles	e	principalmente	a	creación	e	emisión	de	produtos	

financeiros	complexos	e	a	realización	de	operacións	en	curto	nos	mercados	financeiros.

→	Establecemento	de	instrumentos	de	control	e	limitacións	á	titulización	de	activos	para	evitar	a	

asunción	de	riscos	indebidos	e	o	excesivo	apancamento	por	parte	dos	axentes	económicos.
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→	Imposición	de	procedementos	e	ferramentas	que	garantan	a	máxima	transparencia,	o	equili-

brio	das	contas	e	a	cobertura	adecuada	do	risco	por	parte	das	entidades	financeiras.

→	Revisión	da	normativa	vixente	para	dotala	dun	maior	equilibrio,	que	evite	a	asimetría	regulato-

ria,	garanta	a	libre	competencia	e	evite	as	posicións	oligopólicas.

→ Establecemento	de	límites	legais	que	impidan	aos	socios	maioritarios	de	entidades	de	crédi-

to	selo	en	máis	dunha	entidade.	

→	Regulación	da	actividade	dos	grupos	de	presión	sobre	instancias	reguladoras	e	supervisoras	

para	asegurar	a	súa	transparencia	e	evitar	prácticas	irregulares.

→ Implantación	de	normativa	que	supedite	a	concesión	de	créditos	á	capacidade	de	reembolso	

do	cliente,	e	non	só	ás	garantías	subxacentes.

→	Limitación	regulatoria	do	valor	das	garantías	na	concesión	de	créditos.

→ Establecemento	de	medidas	para	o	control	efectivo	das	prácticas	de	refinanciamento	de	

créditos.	

→		Implantación	de	normativa	e	recursos	adecuados	e	suficientes	para	controlar	e	acoutar	a	

actividade	das	Bigtech,	as	Fintech,	e	outras	novas	modalidades	de	actividade	financeira,	tanto	

de	novos	axentes	como	de	entidades	consolidadas,	de	tal	maneira	que	se	garanta	a	protección	

dos	clientes,	o	equilibrio	e	sustentabilidade	dos	seus	balances,	o	seguimento	de	criterios	de	

prudencia	na	asunción	de	riscos,	a	estabilidade	financeira	e	a	inexistencia	de	asimetrías	regula-

torias	con	outros	axentes	do	sector.

→ Adaptación	da	normativa	vixente	e	a	nova	normativa	en	desenvolvemento	para	regular	non	

só	aos	axentes	financeiros	concretos,	senón	aos	tipos	de	operacións	realizadas,	limitando	de	

maneira	tallante	a	existencia	de	prácticas	de	“banca	na	sombra”.

→	Modificación	da	regulación	contable	do	sistema	financeiro,	para	supeditala	ás	necesidades	

supervisoras,	dentro	do	marco	das	actuais	Normas	Internacionais	de	Información	Financeira.

→	Realización	dos	estudos	pertinentes	para	avaliar	a	posibilidade	e	adecuación	de	impulsar	un	

cambio	do	sistema	actual	de	creación	de	diñeiro	polos	bancos	privados	cara	a	outro	sistema	

baseado	na	creación	de	diñeiro	só	por	parte	de	entidades	públicas.

→	Restablecemento	e	adecuación	da	normativa	para	a	separación	da	banca	comercial	e	a	ban-

ca	de	investimento.

→ Estudo	e	implantación	dunha	normativa	que	evite	a	conformación	de	bancos	sistémicos	me-

diante	a	segmentación	corporativa	dos	seus	negocios	a	nivel	sectorial	e	territorial.
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221 ▶ Salvagarda dos consumidores de produtos financeiros.	Desenvolvemento	de	normativa	e	

plans	de	acción	dirixidas	á	protección	e	salvagarda	dos	aforradores,	investidores	e	consumidores	de	

produtos	financeiros,	con	obxecto	de	previr	actuacións	de	abuso	e	falta	de	transparencia	na	comer-

cialización	destes	produtos.	Entre	outras	medidas	implantaranse	as	seguintes:	

→	Devolución	íntegra	dos	investimentos	ás	persoas	afectadas	pola	colocación	fraudulenta	de	

participacións	preferentes,	obrigacións	subordinadas	e	outros	produtos	financeiros.

→	Establecemento	de	ferramentas	e	procedementos	regulatorios	e	supervisores	que	garantan	

a	non	colocación	de	produtos	financeiros	tóxicos	a	consumidores,	pequenos	aforradores	e	

investidores.

→ Realizar	a	trasposición	á	lexislación	española	da	Directiva	MiFID	2	e	o	Regulamento	MIFIR	

seguindo	de	maneira	estrita	criterios	de	priorización	da	protección	dos	pequenos	aforradores	e	

investidores.

→	Trasposición	restritiva	do	artigo	24	da	Directiva	MiFID	para	garantir	a	prohibición	de	remu-

neracións	ligadas	á	colocación	de	produtos	financeiros	ou	ao	cumprimento	de	obxectivos	na	

colocación	destes	produtos.	

→	Disposición	de	medidas	de	control	e	supervisión	adecuados	e	suficientes	para	garantir	a	

eliminación	de	sistemas	de	incentivos,	comisións	e/ou	castigos	que	poidan	xerar	situacións	

de	conflito	de	intereses	nas	prácticas	de	asesoramento	financeiro	a	clientes	e	colocación	de	

produtos	financeiros	a	clientes.

→	Garantir	que	os	sistemas	de	control	e	supervisión	dedicados	á	protección	do	cliente	de	enti-

dades	financeiras	inclúan	actuacións	ex-ante,	durante	e	ex-post.		

→	Reinstaurar	polo	Banco	de	España,	de	maneira	inmediata,	a	obrigatoriedade	da	necesidade	

de	autorización	previa	para	poder	comercializar	produtos	financeiros	nas	sucursais	das	entida-

des	de	crédito	ou	por	medios	telemáticos.

→	Establecemento	das	medidas,	procedementos	e	criterios	oportunos	e	suficientes	para	que	

por	parte	da	CNMV	e	o	Banco	de	España	realícense	a	valoración,	avaliación	e	ditame	sobre	a	

adecuación	e	idoneidade	dos	diferentes	produtos	financeiros	postos	no	mercado	aos	distin-

tos	perfís	de	entidade	e	de	cliente,	limitando	en	todo	caso	a	posibilidade	de	interpretacións	

subxectivas	contrarias	a	estes	criterios	por	parte	dos	profesionais	do	asesoramento	financei-

ro	derivadas	de	carencias	en	materia	de	capacidade	e	coñecemento	ou	da	concorrencia	de	

situacións	de	conflito	de	intereses.

→ Establecemento	das	medidas	necesarias	para	que,	por	parte	dos	organismos	públicos	per-

tinentes,	desenvólvase	un	sistema	público	de	formación	e	certificación	en	materia	de	asesora-

mento	financeiro,	así	como	un	sistema	público	de	acreditación	da	experiencia	profesional	para	

a	obtención	da	certificación	en	materia	de	asesoramento	financeiro.
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→ Reformar	a	Lei	3/2014,	do	27	de	marzo,	pola	que	se	modifica	o	texto	refundido	da	Lei	Xeral	

para	a	Defensa	dos	Consumidores	e	Usuarios	e	outras	leis	complementarias,	aprobado	polo	

Real	Decreto	Lexislativo	1/2007,	do	16	de	novembro,	para	ampliar	a	condición	de	consumidores	

aos	autónomos	e	ás	pequenas	e	medianas	empresas	na	súa	relación	coas	grandes	corpora-

cións.

→	Establecer,	a	través	da	Lei	de	crédito	inmobiliario,	garantías	aos	dereitos	dos	consumidores	e	

as	súas	familias,	protexéndoos	de	condutas	abusivas	de	entidades	de	crédito,	taxadoras,	inter-

mediarios	hipotecarios	e	asesores	financeiros,	así	como	mantendo	condicións	de	transparen-

cia	na	comercialización	de	créditos	hipotecarios	e	a	regulación	das	cláusulas	destes	contratos	

para	evitar	que	sexan	abusivas	e	contrarias	á	normativa	europea	e	nacional	de	protección	do	

consumidor.

2.6
Unha axencia pública para impulsar
a I+D+i e a dixitalización  

222 ▶ Tarifas accesibles de conexión a internet.	Incorporación	dun	canon	ás	operadoras	de	tele	

comunicacións	destinado	a	financiar	a	ampliación	da	rede,	que	permanecerá	en	vigor	ata	alcanzar	o	

obxectivo	do	100%	de	cobertura.	O	10%	do	tráfico	as	instalacións	actuais	e	das	novas	destinarase	a	

tarifas	accesibles	baixo	a	xestión	de	Red.es.	Por	outra	banda,	garantirase	o	acceso	a	unha	conexión	a	

internet	de	carácter	básico,	xunto	ao	impulso	da	competencia	efectiva	no	sector	das	telecomunica-

cións	que	baixe	esta	factura	ao	nivel	da	media	europea,	incidindo	con	iso	na	mellora	da	accesibilidade	

para	a	poboación	e	da	competitividade	das	pemes.	

223 ▶ Evitar a fenda dixital e formar nun uso intelixente das tecnoloxías.	Estratexia	de	formación	e	

alfabetización	dixital,	para	que	toda	a	cidadanía	acceda	en	igualdade	de	oportunidades	aos	beneficios	

do	proceso	de	dixitalización.	Posta	en	marcha	de	recursos	en	todos	os	niveis	do	sistema	educativo	e	

de	formación	para	o	emprego,	con	especial	atención	ás	medidas	dirixidas	a	evitar	a	exclusión	dixital.	

224 ▶ Conectividade dixital de todo o territorio galego. A	dispersión	demográfica	e	a	orografía	de	

Galicia	ocasiona	que	o	acceso	a	Internet	e,	en	xeral,	a	implantación	da	banda	ancha	no	rural	gale-

go	estea	moi	atrasada.	Iso	é	un	hándicap	económico	e	social,	pois	desanima	a	actividade	industrial,	

dificulta	o	acceso	da	cidadanía	á	Administración	e	é	un	motivo	engadido	para	o	despoboamento.	Xa	

que	logo,	debe	resolverse	e	esta	actuación	é	tan	necesaria	nesta	época	do	século	XXI	como	o	Plan	

de	Electrificación	de	Galicia	o	foi	fai	unhas	décadas.	Un	importante	aspecto	deste	asunto	é	que	xa	se	
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conta	aquí	con	empresas	e	centros	tecnolóxicos	que	teñen	as	capacidades	para	levar	a	cabo	esta	

tarefa,	que	será	liderada	por	Red.es	e	sostida	por	investimentos	públicos,	de	modo	que	levala	a	cabo	

produciría	un	empuxe	importante	no	sector	industrial	das	comunicacións	dixitais.

225 ▶ Polígonos industriais conectados.	Investimentos	para	dotar	de	banda	ancha	de	alta	velocida-

de	aos	polígonos	industriais	e	parques	empresariais	de	Galicia.	

226 ▶ Conquistar a soberanía tecnolóxica, a privacidade e a liberdade na rede.	Estableceranse	as	

proteccións	necesarias	para	blindar	o	dereito	á	privacidade	na	rede,	de	maneira	que	as	grandes	cor-

poracións	tecnolóxicas	non	poidan	facer	negocio	a	partir	da	apropiación	indebida	dos	nosos	datos.	

Do	mesmo	xeito	que	no	mundo	analóxico,	eliminaranse	as	restricións	penais	e	administrativas	aos	

nosos	dereitos	civís	e	políticos	na	internet.	Para	iso	é	necesario	conquistar	o	control	sobre	os	nosos	

datos	e	poder	aproveitalos	como	un	ben	común,	impulsar	o	sector	do	software	e	en	particular	das	co-

munidades	e	empresas	dedicadas	ao	software	libre,	unha	arquitectura	do	internet	das	cousas	aberta,	

neutral,	interoperable	e	unha	rede	de	infraestruturas	de	comunicacións	de	nova	xeración,	como	5G,	

orientándoa	cara	a	unha	rede	compartida	polas	diferentes	operadoras	e	usuarios	públicos	e	privados,	

máis	eficiente	e	con	menos	espazo	privatizado.	

227 ▶ Dixitalizar a Administración e reducir a burocracia.	Este	avance	cara	ao	fin	dos	papeis	e	a	

redución	drástica	da	burocracia	beneficiará	ao	conxunto	da	cidadanía,	que	tamén	poderá	exercer	me-

llor	o	seu	control	democrático,	e	permitiranos	ter	unha	Administración	máis	forte	e	mellor	adaptada	ao	

presente.	Respectando	a	privacidade,	os	datos	públicos	despregaranse	en	formatos	abertos,	inte-

roperables	e	accesibles,	incluídos	aqueles	xerados	por	empresas	privadas	na	execución	de	servizos	

públicos.	Con	isto	conseguiremos	unha	Administración	máis	transparente	e	impulsar	que	as	empresas	

e	asociacións	con	menor	capacidade	para	producir	os	seus	datos	poidan	aproveitalos.	A	recollida	de	

datos	de	carácter	persoal	limitarase	a	aqueles	casos	nos	que	sexa	imprescindible	e	teña	un	fin	con-

creto,	co	que	reduciremos	o	risco	de	que	eses	datos	se	vexan	comprometidos.	Implementarase	un	

Plan	de	soberanía	tecnolóxica	das	Administracións,	que	tamén	fortalecerá	aos	ecosistemas	de	pemes	

locais,	dirixido	á	transición	cara	a	tecnoloxías	libres,	no	posible	para	o	bo	funcionamento	da	Admi-

nistración,	e	á	contratación	de	produtos	e	servizos	de	acceso	aberto	e	que	aumenten	a	autonomía	

técnica	da	Administración	nun	mundo	dixital.	

228 ▶ Dixitalización de Correos.	Implementarase	un	programa	de	investimento	na	dixitalización	de	

Correos	para	que,	en	combinación	con	outras	empresas	públicas	como	AENA-Enaire	e	ADIF-Renfe,	si-

túese	como	un	elemento	crave	da	loxística	en	España,	apostando	por	un	sector	de	repartición	pública	

con	emprego	digno	e	estable	e	abrindo	espazos	de	mercado	que	disputar	ás	grandes	corporacións	

da	economía	de	plataforma.

229 ▶ Estratexia Nacional para o impulso do I+D+i. Proposta	de	medidas	a	integrar	coa	Estratexia	

2020	da	Unión	Europea,	que	deberá	ter	outro	modelo	de	xestión:	

→	Garantir	o	carácter	público	dos	resultados	de	investigacións	financiadas	con	fondos	públicos,	

que	deben	ser	de	libre	utilización	e	difusión.
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→	Prioridade	na	investigación	e	aplicación	de	tecnoloxías	que	melloren	o	emprego	en	función	

da	relación	innovación/volume-calidade	do	emprego	xerado.	

→	Promoción	da	investigación	orientada	ás	necesidades	sociais:	protección	do	medio	ambien-

te,	enerxías	renovables	e	limpas,	saúde	laboral	e	ambiental.

→	Desenvolvemento	de	tecnoloxías	xenéricas	e	respectuosas	co	medio	ambiente	e	a	saúde	

pública.

→	Democratización	da	planificación,	priorización	e	xestión	dos	programas	de	I+D+i,	que	se	ba-

searán	en	criterios	de	rendibilidade	social.	Crear	condicións	para	que	aumente	o	investimento	

en	investigación,	pero	mantendo	niveis	elevados	de	financiamento	público	en	campos	priorita-

rios.	Limitación	do	papel	dos	grupos	industriais	na	orientación	da	política	tecnolóxica.

→	Inclusión	da	cohesión	como	criterio	relevante	para	as	propostas	de	investigación,	destacan-

do	as	que	poden	resolver	problemas	nas	comunidades	autónomas	con	menores	niveis	tecno-

lóxicos.

→	Aplicación	do	principio	de	precaución	na	avaliación	dos	programas,	especialmente	en	Bio-

tecnoloxía,	Medio	Ambiente,	Telecomunicacións	e	Enerxía.

→	Recuperación	e	fomento	da	investigación	en	temas	socioeconómicos,	con	especial	énfase	

en	estudos	de	marxinación	e	exclusión	social,	emigración,	discriminación,	consecuencias	so-

ciais	do	paro	e	da	precariedade	laboral,	e	da	exposición	a	tóxicos.

→ Establecemento	dun	orzamento	mínimo	dedicado	a	temas	socioeconómicos	en	cada	instru-

mento	do	programa.	Liña	de	financiamento	para	proxectos	de	investigación	que	respondan	as	

demandas	das	organizacións	sociais.

→	Xeración	de	Políticas	integradas	de	participación	entre	proxectos	europeos	e	nacionais.	Coo-

peración	científica	e	tecnolóxica	cos	países	en	desenvolvemento.

→ Orientación	dos	recursos	de	I+D+i	a	aplicacións	civís,	dándolle	prioridade	sobre	o	modelo	de	

desenvolvemento	vía	innovación	militar.
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230 ▶ Aposta pola innovación. Converter	a	ciencia	e	a	I+D+i	nun	puntal	da	nosa	economía	aumen-

tando	o	investimento	público	en	I+D+i	ao	2%	do	PIB	ao	final	da	lexislatura.	Con	estes	investimentos	

pódese	chegar	a	liderar	sectores	como	a	produción	de	vehículos	eléctricos,	de	enerxías	renovables,	

naval	e	aeronáutica,	intelixencia	artificial,	fármacos	e	biotecnoloxías.	Neste	investimento,	as	axudas	

directas	superarán	amplamente	ao	orzamento	destinado	a	créditos,	que	se	limitará	a	aqueles	cuxa	

execución	sexa	moi	probable,	e	garantirase	que	as	subvencións	a	empresas	se	dediquen	realmente	a	

I+D+i	e	non	a	actividades	xa	consolidadas.	

231 ▶ Reforzo da investigación, a transferencia e a democratización do coñecemento. O	sector	

público	asumirá	un	rol	de	impulso	e	coordinación	estratéxica	da	I+D+i.	Reforzaremos	a	Axencia	Estatal	

de	Investigación,	dotándoa	dunha	gran	capacidade	de	investimento	a	través	do	Banco	de	Investi-

mento	(BITTE)	e	dunha	gran	unidade	dedicada	á	transferencia,	que	nos	permitirá	aplicar	os	avances	

teóricos	de	fronteira	á	mellora	da	nosa	industria,	achegar	novo	coñecemento	ao	sector	privado	e	

aos	sectores	máis	innovadores	da	nosa	cidadanía,	nun	contexto	de	transparencia	total.	A	política	de	

transferencia	e	democratización	do	coñecemento	debe	ser	unha	prioridade	da	estratexia	de	I+D+i.	

Completaremos	esta	nova		institucionalidade	para	a	innovación	coa	creación	dunha	rede	de	comités	

estratéxicos	sectoriais,	para	que	o	sector	público	sexa	un	actor	con	capacidade	para	asumir	riscos	

pero	tamén	para	obter	beneficios	e	orientar	a	I+D+i	cara	á	creación	de	emprego	de	calidade	e	de	

valor	social.	

232 ▶ Plan de choque científico.	Reverter	a	expulsión	de	científicos	e	científicas	cun	plan	de	choque	

para	situarnos	ao	nivel	da	Unión	Europea	na	proporción	de	persoas	dedicadas	á	investigación	nun-

ha	lexislatura,	cun	aumento	neto	de	5.000	investigadores/as	cada	ano.	Este	plan	implementarase	en	

colaboración	coas	comunidades	autónomas	e	os	entes	locais.	

233 ▶ Estabilidade da carreira científica. Un	novo	estatuto	do	persoal	investigador	establecerá	uns	

criterios	claros	e	obxectivos	para	acceder	a	cada	nova	fase,	de	maneira	que	ata	un	75%	das	persoas	

que	inician	unha	carreira	científica	poidan	dedicarse	de	maneira	estable	á	ciencia	ou	á	educación	su-

perior,	coidando	especialmente	as	posicións	posdoctorais,	facilitando	a	mobilidade	de	científicos/as	

entre	a	academia	e	a	empresa,	estabilizando	ao	persoal	precario	dos	centros	de	investigación,	des-

envolvendo	unha	carreira	profesional	para	o	técnico,	administrativo	e	de	servizos	e	sen	negar	aos	e	as	

investigadoras	en	formación	dereitos	recoñecidos	ao	conxunto	de	traballadores	e	traballadoras.	Esta	

carreira	nutrirase	tamén	de	investigadores/as	que	abandonaron	a	carreira	académica	e	de	persoal	do-

cente	e	investigador	a	tempo	completo	que	substitúa	á	actual	proliferación	de	figuras	docentes	con	

baixos	salarios,	como	os	asociados/as.	

234 ▶ Programa de retorno de investigadores/as no estranxeiro. Cunha	oferta	dun	contrato	de	

catro	anos	de	duración	ao	final	do	cal	será	posible	a	estabilización	mediante	criterios	obxectivos	e	

predeterminados.	

235 ▶ Unha ciencia sen teito de cristal para as mulleres. Estudo	das	causas	concretas	da	brecha	
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de	xénero	existente	na	ciencia,	e	posta	en	marcha	dun	Plan	Estratéxico	de	Vocacións	Científicas	e	

Tecnolóxicas	para	reverter	a	desigualdade	de	base	que	fai	que	hoxe	só	un	cuarto	das	estudantes	de	

enxeñería	e	arquitectura	sexan	mulleres.	Introducirase	tamén	o	criterio	de	paridade	entre	os	criterios	

de	avaliación	académica	e	a	ANECA	creará	un	selo	de	“Muller	e	Ciencia”	para	certificar	os	centros	con	

probada	traxectoria	na	igualdade	de	oportunidades,	considerando	a	presenza	de	mulleres	nos	postos	

directivos	e	nos	grupos	de	investigación,	a	ausencia	de	precariedade	na	súa	situación	e	a	implemen-

tación	de	políticas	de	conciliación	e	de	loita	contra	as	violencias	machistas.	

236 ▶ Cara a unha ciencia aberta e accesible. A	regulación	da	propiedade	intelectual	poñerase	ao	

servizo	da	innovación,	a	ciencia	e	o	progreso	en	lugar	de	operar	como	unha	barreira	para	o	empren-

demento.	Xunto	ao	aumento	do	financiamento	público,	isto	terá	un	efecto	de	arrastre	sobre	o	inves-

timento	privado	en	I+D+i,	que	é	unha	das	maiores	debilidades	do	noso	sistema.	Para	abrir	o	acceso	

á	ciencia	crearase	unha	rede	de	centros	de	innovación	cidadá,	como	un	punto	de	encontro	entre	a	

sociedade	e	a	ciencia	para	actividades	de	divulgación	e	innovación.	Impulsarase	un	plan	de	transición	

cara	á	ciencia	aberta	para	evitar	que	o	diñeiro	público	que	financia	as	investigacións	só	publique	os	

seus	resultados	en	revistas	científicas	de	grandes	corporacións	e	acceso	moi	custoso	para	as	nosas	

universidades	e	OPIs.	Apoiarase	ás	revistas	científicas	españolas	para	que	poidan	aumentar	o	seu	

impacto	e	que	publicar	nelas	sexa	máis	valorado.	Promoverase	a	adhesión	das	institucións	científi-

cas	á	Declaración	de	San	Francisco	sobre	Avaliación	da	Investigación	(DOURA).	Por	último,	darase	un	

salto	á	xestión	dixital	da	ciencia,	cunha	web	de	investigación	que	inclúa	todas	as	convocatorias	públi-

cas	calendarizadas	e	datos	de	investigadores/as,	grupos,	proxectos	e	centros,	á	vez	que	se	crea	un	

observatorio	para	a	defensa	da	transparencia	no	acceso	e	xestión	das	institucións	investigadoras	e	

universitarias.	

237 ▶ Creación do Centro Nacional de Robótica Aplicada (CNRA).	O	obxectivo	desta	medida	é	

construír	un	polo	de	innovación	en	tecnoloxías	dixitais	aplicadas,	con	tres	liñas	de	investigación	princi-

pais	en	novos	procesos	industriais,	de	servizos	e	de	mellora	da	vida	das	persoas	dependentes.	

238 ▶ Facilitar o acceso á tecnoloxía ás empresas. Con	plans	específicos	de	financiamento	e	ase-

soramento	para	pemes	(plan	PEME	5.0),	para	a	economía	social	(Plan	Coopera	5.0)	en	moitos	sec-

tores,	como	as	do	ámbito	agropecuario,	e	para	startups,	que	atenda	aos	retos	específicos	nas	súas	

fases	de	maduración,	financiamento	e	conexión	(Plan	Startup	5.0).	

239 ▶ Liña estratéxica de investimento en I+D+i e intelixencia artificial. Liña	de	financiamento	prefe-

rente	dentro	do	sistema	de	ciencia	e	tecnoloxía	a	grupos	de	investigación	no	sector	público	e	privado	

que	se	dediquen	á	investigación	e	transferencia	na	materia,	para	desenvolver	sistemas	de	intelixencia	

artificial	que	non	só	poidan	interaccionar	de	maneira	fluída	cos	humanos,	senón	que	permitirán	tamén	

substituír	sistemas	rudimentarios	de	toma	de	decisións	en	distintos	procesos	tecnolóxicos	e	produtivos.	
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2.7
Un sistema de mobilidade intermodal, 
ecolóxico e articulado que dea cohesión 
ao territorio 

240 ▶ Axilización das obras para a conexión dos servizos ferroviarios de Alta Velocidade a Gali-

cia.	Asumimos	o	cumprimento	das	obrigacións	contraidas	polo	Estado	para	axilizar	a	finalización	do	

tren	de	altas	prestacións	a	Galicia	e	activar	a	execución	da	denominada	Variante	de	Ourense	e	dos	

tramos	en	construción.	Así	mesmo,	executaranse	as	obras	de	construción	das	estacións	intermodais	

en	seguimento	dos	compromisos	xa	adquiridos	polo	Estado	coa	Xunta	de	Galicia	e	os	concellos	das	

principais	cidades,	garantindo	que	os	proxectos	terán	o	obxectivo	de	lograr	unha	intermodalidade	real	

e	efectiva,	e	que	supoñerán	unha	mellora	para	a	mobilidade	nas	propias	cidades.		

241 ▶ Tren de proximidade para as áreas metropolitanas galegas.	Se	asume	como	prioridade	o	

desenvolvemento	de	redes	de	tren	de	proximidade	nas	áreas	Vigo-Pontevedra	e	A	Coruña-Ferrol	que,	

cumprindo	todos	os	requirimentos	poboacionais	e	de	distancia,	son	as	únicas	de	todo	o	Estado	que	

aínda	carecen	do	seu	servizo,	e	planificar,	igualmente,	a	extensión	do	tren	de	proximidade	ao	resto	de	

cidades	galegas.	

242 ▶ Desenvolvemento das conexións ferroviarias Vigo-Porto e A Coruña-Ferrol. Executar	a	saída	

sur	ferroviaria	de	Vigo,	adoptando	as	medidas	necesarias	que	permitan	definir	compromisos	tempo-

rais	concretos	e	dotacións	económicas	para	unha	obra	que	supoñería	a	prolongación	do	Corredor	do	

Eixo	Atlántico	con	Portugal	e	que	funcionaría	como	elemento	facilitador	para	optimizar	as	conexións	

de	proximidade	na	área	Metropolitana	de	Vigo	Mellorar	a	conexión	entre	A	Coruña	e	Ferrol,	con	ac-

tuacións	en	relación	a:	construción	dunha	variante	(By-	Pass)	en	Betanzos	Infesta;	mellora	do	trazado;	

desdobres	da	liña	en	diferentes	tramos;	electrificación	da	liña;	establecemento	de	apeadeiros	en	nú-

cleos	de	poboación	importantes;	incremento	do	número	de	circulacións	e	mellora	das	cadencias,	con	

intervalos	de	tempo	fixos	en	función	do	tipo	de	horario.		

243 ▶ Mellora do tren convencional.	Dotar	orzamentariamente	proxectos	para	mellora	do	tren	de	

media	distancia	con	ampliación	de	servizos	e	frecuencias,	e	mediante	a	electrificación	total	da	rede	

ferroviaria	para	avanzar	cara	a	un	sistema	libre	de	consumo	directo	de	combustibles	fósiles.	Desen-

volver	un	plan	que	garanta	a	conexión	ferroviaria	efectiva	entre	as	principais	cidades	galegas	e	a	súa	

interconexión	coa	rede	de	proximidade	e	de	longa	distancia,	así	como	a	intermodalidade	con	outros	

medios	de	transporte.	Rematar	co	abandono	da	liña	do	Cantábrico	procedendo	á	modernización	e	

reforma	integral	da	liña	de	ancho	métrico	(antiga	Feve)	entre	Ferrol	e	Gijón.	
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244 ▶ Seguridade ferroviaria.	Posta	en	servizo	do	sistema	de	seguridade	ERTMS	(European	Rail	Tra-

ffic	Management	System)	no	corredor	do	Eixo	Atlántico	de	alta	velocidade,	así	como	na	totalidade	da	

vía	Ourense-Santiago,	axilizando	o	proceso	para	a	súa	operatividade.	

245 ▶ Conexión ferroviaria dos portos galegos coas liñas de alta velocidade.	Desenvolvemento	de	

infraestruturas	ferroviarias	que	conecten	os	principais	portos	galegos	(A	Coruña,	Vigo	e	Ferrol)	coas	

liñas	de	alta	velocidade	integradas	nos	corredores	europeos	de	mercadorías	e	a	Rede	Transeuropea	

de	Transporte.	O	obxectivo	das	actuacións	é	o	aumento	da	competitividade	destes	portos	pola	súa	

maior	proximidade	aos	principais	mercados,	co	consecuente	incremento	da	actividade	económica	

pola	atracción	de	investimentos	e	o	desenvolvemento	empresarial	que	comportaría.	

246 ▶ Investimento nas autoestradas do mar.	Plan	de	creación	e	fortalecemento	de	corredores	ma-

rítimos	desde	os	portos	de	Galicia	para	o	transporte	intercontinental	de	mercadorías.	Para	o	impulso	

desta	estratexia	é	imprescindible	o	aumento	das	dotacións	asignadas	para	o	reforzo	da	Autoestrada	

do	Mar	Vigo-Nantes	e	a	apertura	doutras	novas	autoestradas	marítimas	desde	os	portos	de	Vigo,	A	

Coruña	e	Ferrol.	

247 ▶ Consolidación e diversificación na actividade dos aeroportos de Galicia.	Estudo	de	alter-

nativas	e	implantación	dun	plan	de	consolidación	e	diversificación	da	actividade	aeroportuaria,	co	

desenvolvemento	de	novas	liñas	de	negocio	como	o	de	base	de	operacións	de	empresas	de	trans-

porte	aéreo	de	correo	e	pequeno	paquetaxe,	aproveitando	o	gran	desenvolvemento	desta	actividade	

polo	auxe	das	plataformas	comerciais	on	line.	Estes	novos	desenvolvementos	servirían	de	impulso	ao	

sector	loxístico,	que	ten	unha	importante	repercusión	na	apertura	de	novas	oportunidades	e	nichos	de	

mercado	á	industria	manufactureira	e	o	comercio.		

248 ▶ Tecnoloxías avanzadas para a seguridade aeroportuaria. Implantación	e	operativización	in-

mediata	de	sistemas	de	axuda	instrumental	e	sistemas	de	aproximación	por	coordenadas	GPS	dife-

rencial	(sistema	de	navegación	por	satélite	GBAS),	de	todos	os	aeroportos	que	carezan	deles	ou	que	

sufran	demoras	na	súa	aplicación.

249 ▶ Portos galegos: condonación de débeda e financiamento. O	Goberno	do	Estado	debe	garan-

tir	a	igualdade	de	trato	e	consideración	entre	as	diferentes	autoridades	portuarias	galegas	en	relación	

ao	acordado	para	o	Consorcio	Valencia	2007	nos	termos	relativos	á	adopción	das	medidas	orzamen-

tarias	e	normativas	que	procedan	a	efecto	do	financiamento	estatal	e	asunción	por	parte	do	estado	

das	débedas	xa	contraídas,	ou	que	se	xeren	por	parte	das	Autoridades	Portuarias	pola	execución	das	

infraestruturas	de	interese	xeral	en	terreos	portuarios	ou	necesarios	para	a	súa	operatividade,	conecti-

vidade	e	competitividade.	Afecta	aos	portos	da	Coruña,	Ferrol-San	Cribrao,	Vigo	e	Vilagarcía.	

Neste	sentido	ínstase	a	condonar	o	préstamo	de	200	millóns	de	euros	outorgado	por	Portos	do	

Estado	á	Autoridade	Portuaria	da	Coruña	para	a	construción	do	porto	exterior	de	Punta	Langostei-

ra	ou	conceder	unha	axuda	económica	equivalente.	Cómpre	convocar	a	Comisión	de	Seguimento	

dos	convenios	de	2004,	que	abrían	a	porta	á	venda	de	terreos	da	fachada	marítima	coruñesa	para	o	

financiamento	das	obras	do	porto	exterior	de	Punta	Langosteira,	co	obxectivo	de	proceder	á	revisión	

dos	mesmos	para	garantir	a	titularidade	e	a	xestión	públicas	do	conxunto	do	litoral	portuario	da	Coru-

ña.	Creación	dun	consorcio	entre	as	distintas	administracións	con	competencias	no	Porto	da	Coruña	
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para	a	xestión	pública	destes	terreos.	Abordaremos	unha	modificación	lexislativa	para	evitar	a	súa	

privatización.

250 ▶ Recuperar para o publico a AP-9 e transferir a competencia.	E	preciso	rematar	coa	anoma-

lía	de	que	a	principal	infraestuctura	de	comunicación	de	Galicia	sexa	unha	competencia	estatal	pero,	

sobre	todo,	que	sexa	explotada	por	unha	empresa	privada.	Nos	próximos	anos	rematan	os	períodos	

de	concesión	de	explotación	da	maioría	das	autopistas	de	peaxe	no	estado,	coa	excepción	da	AP-9.	

E	necesario	que	o	estado	rescate	a	AP-9	e	a	transfira	a	Galicia,	para	rematar	coa	estafa	das	peaxes	

abusivas	e	a	inaceptable	prolongación	do	período	concesional	ata	2048.

251 ▶ Mellora de estradas de Galicia e a súa seguridade. Deseño	e	execución	dun	Plan	integral	de	

recuperación,	rehabilitación	e	reforma	das	autovías	e	estradas	nacionais	en	Galicia	que	presentan	

tramos	en	mal	estado,	falta	de	mantemento	e	unha	avanzada	degradación	produto	da	ausencia	de	

investimentos	na	súa	conservación.	Estudo	da	Rede	de	Estradas	do	Estado	en	Galicia	para	delimitar	

aqueles	tramos	que	actualmente	teñen	o	perfil	de	travesías	urbanas	ou	de	tramos	urbanos	e	que	pre-

sentan	problemas	de	seguridade	viaria	derivados	do	paso	dunha	vía	nacional	por	localidades,	núcleos	

de	poboación	ou	zonas	residenciais,	e	execución	dos	investimentos	pertinentes.	

252 ▶ Axilizar os proxectos das autovías en construción e cumprimento dos compromisos adqui-

ridos cos concellos de Galicia en relación á mellora da rede viaria:	rehabilitación	e	melloras;	articu-

lación	e	humanización	de	espazos;	construción	de	accesos,	rotondas,	enlaces	e	variantes;	instalación	

e	conservación	de	pantallas	acústicas	e	sistemas	antinéboa,	desaugadoiros,	beirarrúas,	semáforos,	

pontes	e	pasarelas	peonís,	pasos	inferiores,	iluminación	e	paneis	indicativos.	

253 ▶ Xestión pública das autoestradas.	Recuperación	para	o	público	das	autoestradas	de	peaxe.	

Non	se	renovarán	as	concesións	de	autoestradas	a	grandes	corporacións,	de	maneira	que	se	irán	

incorporando	ao	patrimonio	común	e	abaratando	ou	convertendo	en	completamente	gratuítos	as	

peaxes.	Mentres	tanto,	buscaranse	fórmulas	para	reducir	ou	eliminar	as	peaxes	naqueles	tramos	

excesivamente	caros	ou	que,	de	ser	abertos,	permitirían	reducir	os	accidentes.	Modificación	da	Lei	

8/1972,	de	10	de	maio,	de	construción,	conservación	e	explotación	de	autoestradas	en	réxime	de	con-

cesión,	para	eliminar	os	privilexios	fiscais	para	as	empresas	concesionarias.	

254 ▶ Renovación do parque móbil automobilístico.	Aumento	ata	o	25%	de	coches	eléctricos	ou	

que	funcionen	con	outras	tecnoloxías	alternativas	aos	combustibles	fósiles	nos	turismos	vendidos	

en	España	en	2025	e	ata	o	70%	en	2030,	para	aproximarnos	ao	obxectivo	do	100%	en	2040.	Apoio	

directo	por	parte	do	Estado	ás	empresas	deste	sector	estratéxico	en	Galicia	para	que	poidan	adaptar	

as	súas	cadeas	de	montaxe	á	produción	de	coches	eléctricos	ou	que	funcionen	con	outras	tecno-

loxías	alternativas	aos	combustibles	fósiles	e	sen	que	o	cambio	do	parque	móbil	supoña	ningún	custo	

engadido	á	economía	das	familias.	

255 ▶ Creación dunha rede intelixente de infraestruturas de recarga.	Establecendo	zonas	priorita-

rias	de	instalación,	creando	redes	máis	eficientes	e	priorizando	o	seu	carácter	público.	Todo	iso	den-

tro	dun	marco	normativo	que	favoreza	a	xestión	pública	das	redes	de	distribución	eléctrica	e	baixo	a	

acción	da	empresa	pública	de	enerxía.
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256 ▶ Tecnoloxías para a mobilidade sustentable.	Establecemento	de	liñas	de	investimento	priori-

tarias	noutros	elementos	que	apoiarán	a	implantación	do	coche	eléctrico	ou	que	funcione	con	outras	

tecnoloxías	alternativas	aos	combustibles	fósiles:	industria	de	motores,	tecnoloxía	do	hidróxeno,	redes	

intelixentes,	innovacións	sociais	para	favorecer	a	mobilidade,	etc.	

257 ▶ Axudas á adquisición de vehículos non contaminantes. Axudas	á	compra	de	vehículos	eléc-

tricos	e/ou	híbridos	ou	que	funcionen	con	outras	tecnoloxías	alternativas	aos	combustibles	fósiles.	

Mediante	plans	plurianuais	que	en	función	do	vehículo	cubrirán	como	mínimo	entre	o	15%	e	o	20%	do	

prezo	de	adquisición,	así	como	unha	reforma	da	fiscalidade,	favorecendo	a	introdución	dos	modelos	

máis	adecuados	(por	exemplo,	aqueles	con	un	peso	e	un	consumo	de	materiais	asociados	á	fabri-

cación	reducidos)	e	tendo	en	conta	factores	como	a	renda	do	comprador,	á	vez	que	se	garante	que	

esta	progresiva	substitución	dos	combustibles	fósiles	non	vai	correr	a	cargo	das	persoas	usuarias.	

258 ▶ Renovación do parque móbil público.	Programa	destinado	á	substitución	progresiva	do	parque	

móbil	das	Administracións	Públicas	por	vehículos	non	contaminantes.	Dotaranse	medios	económicos	

específicos	para	apoiar	a	renovación	dos	vehículos	propios	por	parte	das	comunidades	autónomas	e	

os	entes	locais.	

259 ▶ Mobilidade urbana intelixente, de calidade e socialmente xusta.	En	coordinación	coas	di-

ferentes	administracións	competentes,	levarán	a	cabo	os	estudos,	as	actuacións	e	os	investimentos	

necesarios	para	maximizar	a	utilización	do	transporte	público	e/ou	baixo	en	emisións.	Potenciarase	o	

uso	de	vehículos	eléctricos,	bicicletas	ou	solucións	públicas	de	transporte	colectivo.	Mellorarase	a	fre-

cuencia	e	rutas	dos	servizos	de	mobilidade	pública	e	implementaranse	medidas	para	axustar	o	prezo	

dos	diferentes	servizos	ao	nivel	de	renda	das	persoas	usuarias.	

260 ▶ Plan estratéxico estatal da bicicleta. Reforma do regulamento de circulación e lei de segu-

ranza viaria.	Estratexia	de	seguranza	viaria	orientada	á	seguridade	de	peóns	e	ciclistas	con	acouga-

do	de	tráfico	e	velocidade	30	en	cidades.	Fomentar	a	intermodalidade	tren-bicicleta	cun	mínimo	de	

10%	de	prazas	que	poidan	levar	unha	bicicleta	no	tren	para	cumprir	que	un	10%	dos	desprazamentos	

sexan	en	mobilidade	activa	en	bicicleta	ao	final	da	lexislatura.	Cesión	de	vías	de	tren	en	desuso	ás	co-

munidades	autónomas	para	o	equipamento	de	rutas	ciclistas.		IVE	reducido	na	reparación	e	compra	

de	bicicletas.

261 ▶ Tarxeta única de transporte gratuíto para menores de 26 anos e a prezo alcanzable para o 

conxunto da poboación. Acceso	gratuíto	a	transportes	colectivos	de	ámbito	urbano	e	metropolita-

no,	comarcal	e	provincial	para	menores	de	26	anos.	Acceso	universal	ao	prezo	máximo	de	1	euro	por	

traxecto,	sen	prexuízo	de	plans	especiais	para	o	mundo	rural	que	poidan	ter	un	custo	inferior	ou	mes-

mo	gratuíto.	Tratarase	sempre	dunha	medida	vinculada	a	un	aumento	da	calidade	e	frecuencia	destes	

transportes	conforme	a	novos	plans	de	mobilidade	sustentable	que	impulsen	o	transporte	colectivo.

262 ▶ Aplicación informativa sobre transporte público. As	Administracións	Públicas	desenvolverán	

unha	aplicación	pública	que	integre	toda	a	información	sobre	mobilidade	dispoñible,	os	mecanismos	

de	reserva	e	de	pago	dos	servizos	de	mobilidade	das	grandes	cidades	e	zonas	metropolitanas,	in-

cluíndo	todos	os	medios	de	transporte,	como	os	proximidades,	metro,	autobuses,	tranvías,	taxi,	bici-
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cletas,	patinetes,	motocicletas	eléctricas,	etc.	Esta	é	a	maneira	de	que	as	Administracións	aproveiten	

para	o	ben	común	os	datos	que	xeramos	e	gobernemos	a	dixitalización	a	favor	do	horizonte	verde	e	

dos	nosos	intereses.	

2.8
Acabar co oligopolio enerxético 

263 ▶ Reforma do mercado eléctrico e baixada de prezos.	Implantación	dun	prezo	regulado	para	

a	produción	eléctrica	de	orixe	nuclear	e	hidráulica.	As	empresas	propietarias	de	centrais	nucleares	

e	hidráulicas	terán	a	obrigación	de	participar	como	contraparte,	aos	prezos	regulados,	en	contratos	bi-

laterais	coa	industria	electrointensiva	e	comercializadoras	reguladas	e	non	reguladas.	As	porcentaxes	

mínimas	da	produción	total	de	enerxía	de	orixe	nuclear	e	hidráulica,	así	como	o	prezo	co	que	deberán	

ofrecerse	nestes	contratos,	establecerase	por	períodos	trianuais	e	anuais	respectivamente,	compa-

sados	co	calendario	de	peche	de	centrais	nucleares	e	o	desenvolvemento	de	enerxías	renovables.	A	

repartición	da	enerxía	a	prezos	regulados	entre	industria	e	comercializadoras	reguladas	e	non	regula-

das	terá	en	conta,	no	primeiro	caso,	o	estatuto	da	industria		electrointensiva	e	no	segundo,	garantir	a	

todos	os	cidadáns	e	en	particular	aos	máis	vulnerables	o	acceso	á	electricidade	como	un	ben	esen-

cial.			

264 ▶ Garantir prezos competitivos, xustos e estables para a industria electrointensiva e as reno-

vables.	Regular	no	estatuto	da	industria	electrointensiva	o	volume	e	condicións	de	participación	desta	

industria	en	contratos	bilaterais	a	prezos	regulados,	así	como	o	acceso	a	liñas	de	axuda	directa,	ao	

amparo	das	directrices	da	Comisión	Europea	para	concesión	de	axudas	de	Estado.	A	regulación	terá,	

como	mínimo,	un	horizonte	trianual,	de	forma	que	empresas	como	ALCOA,	Ferroatlántica	ou	Megasa	

dispoñan	de	enerxía	a	prezos	competitivos	e	estables.	Ademais,	con	carácter	voluntario,	aquelas	in-

dustrias	electrointensivas	que	o	desexen	poderán	obter	ingresos	complementarios,	participando	nun	

novo	servizo	de	xestión	da	demanda	de	interrumpibilidade	con	regulación	anual,	que	actuará	como	

un	elemento	máis	de	balance	no	sistema	eléctrico,	e	que	será	retribuído	de	acordo	co	valor	da	súa	

participación	na	integración	de	enerxías	renovables	e	a	minimización	de	picos	de	prezo	no	mercado	

eléctrico.

265 ▶ Control público da distribución eléctrica. Aplicación	ás	empresas	de	distribución	dos	criterios	

de	independencia	ao	respecto	doutras	actividades	do	sector	eléctrico,	limitacións	no	accionariado	e	

nos	órganos	de	dirección	que	ten	actualmente	Rede	Eléctrica	de	España.	O	Estado,	a	través	da	SEPI	e	

outros	organismos	autonómicos	e	locais,	adquirirá	o	20%	das	accións	destas	empresas,	por	un	valor	

aproximado	de	5.850	millóns	de	euros	segundo	datos	da	CNMC.	Nunha	primeira	fase	manteranse	a	
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distribución	territorial	e	empresas	actuais,	para	máis	adiante,	mediante	transferencia	de	activos,	rea-

lizar	unha	homoxeneización	territorial.	O	obxecto	desta	proposta	é	o	de	contar	con	ferramentas	para	

cambiar	o	paradigma	de	xeración	centralizada	a	distribuída,	así	como	facilitar	o	autoconsumo	e	a	

penetración	das	enerxías	renovables.	Á	súa	vez,	evitarase	a	redución	dos	investimentos	en	territorios,	

como	Galicia,	nos	que	hai	unha	gran	dispersión	e	decrecemento	poboacional.	Coa	execución	desta	

proposta	España	poñeríase	ao	nivel	do	resto	da	Unión	Europea,	onde	salvo	no	caso	do	Reino	Unido	o	

control	público	da	distribución	eléctrica	é	a	norma.	

266 ▶ Creación dunha empresa pública de enerxías renovables.	Configurar	un	novo	marco	insti-

tucional	e	produtivo	baixo	control	democrático,	coa	creación	dunha	empresa	que	lidere	a	transición	

cara	a	un	novo	modelo	enerxético.	Desempeñará	un	rol	activo	na	instalación	de	enerxías	renovables,	

empuxará	cara	á	transformación	do	mercado	eléctrico	e	fará	posible	que	cumpramos	os	obxectivos	

marcados	en	acordos	internacionais.	Pola	importancia	destes	obxectivos,	tamén	se	ocupará	de	im-

plementar	unha	factura	da	luz	máis	baixa	e	garantir	que	ninguén	sofre	pobreza	enerxética.	Ao	mes-

mo	tempo	traballará	de	forma	coordinada	coas	empresas	públicas	municipais	que	se	crearon	ou	se	

poidan	crear	para	a	comercialización	e	xestión	da	súa	propia	enerxía.	

267 ▶ Transición cara a unha enerxía limpa.	Reducir	a	produción	enerxética	primaria	baseada	en	

combustibles	fósiles	á	metade	nunha	década	e	alcanzar	o	100%	da	produción	de	fontes	renovables	

en	2040.	Garantirase	por	lei	que,	antes	de	que	se	perda	un	emprego	do	sector	dos	combustibles	

fósiles,	crearanse	dous	empregos	con	condicións	laborais	idénticas	ou	mellores,	na	mesma	comarca	

e	que	terán	prioridade	absoluta	de	acceso	a	eles	as	persoas	afectadas.	

268 ▶ Creación de 600.000 empregos no sector de enerxías renovables en 20 anos.	Mobilizar	un	

2,5%	do	PIB	anual	de	capital	público	e	privado,	para	reducir	as	nosas	emisións	de	CO2	á	metade	nun-

ha	década	e	un	90%	en	2040,	cumprindo	así	os	obxectivos	do	Panel	Intergobernamental	de	Cambio	

Climático	da	ONU.	

269 ▶ Fin do fracking. Prohibición dá extracción de hidrocarburos polo método dá fractura hi-

dráulica. De	acordo	co	establecido	no	Acordo	do	Clima	de	París,	asinado	e	ratificado	por	España,	

e	con	obxecto	de	evitar	as	consecuencias	irreversibles	desta	práctica	de	extracción	sobre	o	medio	

ambiente,	a	saúde	e	a	seguridade	das	poboacións,	non	se	autorizarán	máis	licenzas	para	exercer	tal	

método	no	territorio	español	e	traballarase	para	eliminar	as	licenzas	existentes.	

270 ▶ Peche das centrais nucleares.	Promover	o	desmantelamento	das	centrais	nucleares	debe	ir	

acompañado	dun	plan	de	desenvolvemento	das	enerxías	renovables	e	da	dotación	de	programas	e	

recursos	suficientes	á	transición	xusta	nas	comarcas	afectadas.	Elaborar	un	estrito	calendario	para	

iniciar	o	peche	e	desmantelamento	destas	instalacións.	O	financiamento	dos	plans	de	dinamización	

de	cada	comarca	debe	ser	asumida	polo	Estado	e	polas	empresas	propietarias	das	centrais.	Así	

mesmo	os	custos	de	desmantelamento	e	da	xestión	dos	residuos	radioactivos	correrán	a	cargo	das	

mesmas	empresas	propietarias.	

271 ▶ Peche definitivo daquelas centrais térmicas de carbón que non se adapten aos límites de 

emisións fixados pola Unión Europea.	As	centrais	térmicas	de	carbón	que	non	realicen	a	adapta-
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ción	das	súas	instalacións	para	cumprir	coas	esixencias	en	materia	de	emisións	contaminantes	antes	

do	30	de	xuño	de	2020	deberán	clausurar	a	súa	actividade,	eliminando	a	posibilidade	de	que	sigan	

funcionando	cun	límite	máximo	de	horas	anuais.	No	caso	de	Galicia,	este	peche	pode	afectar	á	cen-

tral	de	Meirama,	cuxos	investimentos	non	foron	comprometidos,	mentres	que	a	central	das	Pontes	xa	

aprobou	o	seu	plan	de	adaptación.	En	todos	os	casos,	implantaranse	medidas	para	a	reabsorción	dos	

traballadores	destas	empresas	noutras	actividades	ligadas	á	industria	das	enerxías	renovables,	así	

como	programas	de	transición	socioeconómica	para	as	comarcas	afectadas	polos	peches.	Nun	me-

dio	prazo,	e	en	consonancia	cos	calendarios	de	desenvolvemento	das	instalacións	de	enerxía	renova-

ble,	deberá	atenderse	á	eliminación	da	produción	polo	método	das	térmicas	de	carbón.	

272 ▶ Planificación do Sistema Gasista.	Tramitarase	de	maneira	urxente	un	Plan	de	desenvolve-

mento	do	sistema	gasista,	para	cubrir	o	baleiro	legal	existente	tras	a	finalización	do	Plan	2008-2016.	

O	obxecto	desta	medida	é	o	de	contar	cunha	ferramenta	de	transparencia		regulatoria	que	permita	

establecer	as	necesidades	existentes	neste	ámbito,	fixar	un	calendario	de	actuacións,	asegurar	os	

abastecementos	á	poboación	en	condicións	adecuadas,	tramitar	os	procedementos	relativos	a	novas	

plantas	e	instalacións,	e	revisar	aquelas	instalacións	sobre	as	que	recaen	indicios	de	graves	irregula-

ridades	en	materia	ambiental,	de	saúde	e	seguridade,	como	o	caso	da	planta	de	Reganosa	na	Ría	de	

Ferrol.	

273 ▶ Recuperación para a xestión pública das centrais hidroeléctricas galegas a medida que 

vaian rematando as concesións.	Cumprimento	da	Lei	de	Augas	e	compromiso	de	non	sacar	a	

concurso	público	a	xestión	das	centrais	hidroeléctricas	de	Galicia	ás	que	lle	caduquen	a	concesión	e	

que	a	súa	xestión	pase	a	ser	pública.	Tramitación	sen	atrasos	dos	expedientes	de	reversión	de	saltos	

hidroeléctricos.	Destinar	os	beneficios	das	centrais	de	xestión	pública	á	restitución	económica	e	so-

cial	nos	concellos	afectados	polas	instalacións	hidroeléctricas	e	a	outros	fins	de	utilidade	pública	ou	

interese	social	ou	ambiental.	

274 ▶ Autoconsumo enerxético.	Derrogación	do	Real	Decreto	900/2015,	de	9	de	outubro,	e	apro-

bación	dunha	normativa	que	permita	o	desenvolvemento	do	autoconsumo	eléctrico,	coas	seguintes	

características	básicas:	(1)	A	enerxía	autoconsumida	instantáneamente	queda	libre	de	calquera	tipo	

de	imposición.	(2)		A	enerxía	vertida	ao	sistema	eléctrico	será	xustamente	retribuida	por	parte	da	em-

presa	comercializadora	(mediante	a	cancelación	da	cantidade	de	kilovatio	hora	consumida	da	rede	ou	

por	medio	dun	saldo	económico).	(3)	Establecemento	duns	trámites	administrativos	áxiles.	

275 ▶ Liña de axudas directas ao investimento de pequenas e medianas instalacións renovables. 

Parte	destas	novas	instalacións	estarán	promovidas	por	entidades	locais,	cidadás	ou	cooperativas	

para	o	consumo	eléctrico	de	proximidade.	Establecerase	tamén	unha	regulación	que	favoreza	as	ins-

talacións	de	autoconsumo	compartido	e	unha	solución	para	reparar	a	situación	dos	pequenos	investi-

dores	prexudicados	polo	“machadazo	ás	renovables”.	

276 ▶ Rehabilitación enerxética. Rehabilitación	de	500.000	vivendas	ao	ano	para	a	eficiencia	ener-

xética	e	a	redución	da	factura	da	luz.	Incluirá	o	illamento	térmico,	a	instalación	de	sistemas	de	cale-

facción	e	auga	quente	eficientes,	e	a	iluminación	de	baixo	consumo.	Darase	prioridade	aos	fogares	e	

barrios	máis	vulnerables	e	a	edificios	situados	en	zonas	menos	poboadas	conforme	ás	garantías	de	
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xustiza	social	e	territorial.	A	consecuencia	destas	intervencións	as	familias	poden	chegar	a	reducir	nun	

50%	o	seu	consumo	de	enerxía	e	aforrar	unha	media	de	400€	anuais.	Ao	mesmo	tempo,	crearanse	

miles	de	empregos	nun	sector	tan	castigado	como	é	o	da	construción.	As	empresas	tamén	se	be-

neficiarán	deste	plan	de	rehabilitación	a	través	dunha	liña	de	subvencións	para	a	adopción	de	tecno-

loxías	máis	eficientes.	

277 ▶ Tecnoloxías para o almacenamento enerxético. Liña	de	investimento	público-privado	de	alto	

impacto	para	desenvolver	novas	tecnoloxías	de	baterías.	Aposta	polo	desenvolvemento	dunha	indus-

tria	innovadora	de	alto	valor	engadido	que	permitirá,	por	unha	banda,	aproveitar	mellor	as	renovables	

e	compensar	vales	puntuais	na	xeración	mediante	un	mellor	almacenamento	da	enerxía	e,	doutra	

banda,	mellorar	a	autonomía	dos	coches	eléctricos	e	crear	unha	importante	industria	auxiliar	que	dea	

apoio	á	súa	fabricación.	

2.9
Protexer o medio ambiente 

278 ▶ Implantar a Axenda 2030 e os seus Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS).	A	

través	dunha	estratexia	de	desenvolvemento	sustentable,	que	aposte	pola	súa	vertente	internacional	

e	centrada	na	loita	contra	a	pobreza,	as	desigualdades	e	a	sustentabilidade	ambiental.	A	tal	fin,	aplica-

rase	un	plan	de	desenvolvemento	sustentable	con	marcos	de	acción	concretos	no	que	se	incorporen	

mecanismos	de	seguimento,	avaliación	e	auditoría	social	para	o	correcto	cumprimento	do	mesmo.	

Este	plan	incluirá	un	mecanismo	específico	de	Coherencia	de	Políticas	para	o	Desenvolvemento	

(CPD),	co	fin	de	evitar	os	impactos	negativos	que	calquera	política	pública	puidese	ter	na	contribución	

de	España	aos	Obxectivos	de	Desenvolvemento	Sustentable.	

279 ▶ Plan de saneamento integral das rías e os seus ecosistemas en Galicia.	O	Goberno	do	

Estado	deberá	dar	prioridade	nos	seus	orzamentos	á	protección	da	calidade	das	augas	das	Rías	e	

aumentar	os	investimentos	en	sistemas	de	saneamento	e	depuración	de	augas	nas	cidades	galegas	

e	nos	municipios	de	tamaño	pequeno	e	mediano,	nos	traballos	de	dragaxe	e	na	dotación	económica	

de	programas	de	restauración	dos	ecosistemas	naturais	á	vez	que	ten	que	cooperar	coa	Xunta	de	

Galicia	para	acurtar	os	prazos	de	execución	da	construción	das	infraestruturas	de	saneamento.	

280 ▶ Protección do medio mariño e a súa contorna. Invalidaremos	as	modificacións	da	Lei	de	

Costas	e	impulsaremos	un	novo	modelo	de	protección	do	litoral	que	teña	en	conta	criterios	xeomor-

folóxicos	e	paisaxísticos.	Desenvolveremos	unha	Planificación	Estratéxica	Mariña	para	o	conxunto	do	

Estado,	e	particularmente	para	Galicia,	que	sente	as	bases	para	as	distintas	actividades	humanas	no	
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medio	mariño	e	na	que	se	primará	o	desenvolvemento	das	enerxías	renovables	e	a	protección	dos	

nosos	ecosistemas.	Continuaremos	co	investimento	para	o	desenvolvemento	efectivo	da	Directi-

va	Europea	de	Estratexias	Mariñas.	Incluiremos	no	Programa	Nacional	de	Investigación	Científica	un	

subprograma	encamiñado	a	desenvolver	a	investigación	do	medio	mariño,	con	obxecto	de	promover	

o	desenvolvemento	das	enerxías	renovables	mariñas	e	a	protección	do	medio	ambiente.	Fomentare-

mos	a	divulgación	das	áreas	mariñas	protexidas	e	do	seu	valor	natural,	e	incluiremos	ditas	áreas	nas	

estratexias	estatais	e	autonómicas	de	promoción	turística	e	educación	ambiental.	Incrementaremos	o	

impacto	positivo	de	devanditas	áreas	nas	poboacións	costeiras	máis	próximas.	Neste	sentido,	desen-

volveremos	un	etiquetado	específico	para	o	peixe	e	o	marisco	extraído	mediante	artes	non	destrutivas	

permitidas	no	interior	da	reserva.	Traballaremos	cos	distintos	axentes	implicados	para	reducir	o	verti-

do	de	lixo	no	mar.	

281 ▶ Anular as concesións de ENCE e REGANOSA. Fiscalizar	os	incumprimentos	da	concesión	e	

facer	efectiva	a	derrogación	da	prórroga	por	60	anos	da	concesión	de	ocupación	de	dominio	público	

marítimo-terrestre	na	ría	de	Pontevedra	outorgada	a	ENCE	en	xaneiro	de	2016.	Modificación	daqueles	

artigos	da	Lei	2/2013,	do	29	de	maio,	e	a	Lei	22/1988,	do	28	de	xullo,	de	Costas,	que	permiten	este	tipo	

de	concesións	en	contra	dos	dereitos	ambientais	e	de	saúde	da	cidadanía.	Ao	mesmo	tempo,	ga-

rantir	o	cumprimento	das	resolucións	xudiciais	e	o	respecto	á	legalidade	vixente	no	caso	da	empresa		

gasística	REGANOSA,	para	o	seu	peche	e	retirada	das	instalacións	situadas	na	Ría	de	Ferrol.	Implan-

taranse	as	medidas	oportunas	para	a	recolocación	do	persoal	destas	empresas	no	marco	do	Plan	de	

transición	enerxética,	que	estipula	que	por	cada	posto	de	traballo	que	se	elimine	crearanse	dous	con	

condicións	laborais	idénticas	ou	mellores	na	mesma	comarca.

282 ▶ Protección e loita contra os incendios forestales.	Aumentar	a	dotación	de	medios	e	recursos	

estatais	de	prevención	e	extinción	de	lumes	forestais	en	Galicia.	Ademáis	é	necesario	introducir	limita-

cións	no	uso	de	solos	calcinados,	impulsar	a	repoboación	con	especies	autóctonas	e	evitar	a	pro-

pagación	de	especies	invasoras.	Singularmente,	hai	que	modificar	o	artigo	50.1	do	texto	consolidado	

dá	Lei	43/2003,	de	21	de	novembro,	de	Montes,	para	acoutar	e	limitar	as	excepcións	á	limitación	no	

cambio	de	uso	do	chan	calcinado	nun	período	de	30	anos	posterior	a	un	incendio	forestal.	

283 ▶ Limitacións ás plantacións de eucalipto.	Incluír	na	estratexia	para	facer	fronte	ao	Cambio	Cli-

mático	a	necesidade	de	acoutar	a	expansión	das	plantacións	de	eucalipto	por	ser	especies	pirófitas	

que	facilitan	a	propagación	rápida	de	incendios.	Así	mesmo,	inclusión	do	Eucalyptus	nitens	no	Catá-

logo	Español	de	Especies	Exóticas	Invasoras,	regulado	polo	Real	Decreto	630/2013,	de	2	de	agosto,	

e	a	adopción	das	medidas	de	prevención	e	loita	derivadas	da	mesma,	seguindo	o	criterio	do	Comité	

Científico	do	Ministerio	de	Agricultura	e	Pesca,	Alimentación	e	Medio	Ambiente.	Aprobación	dunha	

moratoria	para	novos	cultivos	de	eucalipto	ata	a	tramitación	destes	procedementos.	

284 ▶ Restauración hidrolóxico-forestal. Establecer	un	acordo	de	colaboración	coa	Xunta	de	Galicia	

para	dotar	economicamente	un	plan	de	restauración	dos	ecosistemas	e	de	repoboación	con	espe-

cies	autóctonas	que	axuden	a	restaurar	a	biodiversidade.	Darase	prioridade	á	restauración	de	zonas	

afectadas	polos	incendios,	con	accións	específicas	no	Parque	Natural	dos	Ancares	e	no	Parque	Natu-

ral	A	Baixa	Limia-O	Xurés.	



—
79Un futuro en común

285 ▶ Impulso de proxectos de implementación e extensión de modelos de custodia do territo-

rio.	A	custodia	do	territorio	é	unha	figura	que	ampara	as	prácticas	de	xestión	de	espazos	naturais	de	

maneira	participada	acompañando	o	aproveitamento	dos	recursos	endóxenos	coa	conservación	da	

diversidade	biolóxica,	a	paisaxe	e	o	patrimonio	cultural	de	lugares	concretos,	xa	sexan	públicos	Con-

cellos)	ou	privados	(particulares).	Busca	facilitar	as	iniciativas	sociais	e	sobre	todo	de	voluntariado,	

implicadas	na	conservación	da	natureza,	a	paisaxe	e	o	patrimonio	cultural	en	leiras	privadas	e	muni-

cipais,	e	nas	que	os	principais	protagonistas	serán,	por	unha	banda,	as	persoas	propietarias,	e	por	

outro,	unha	entidade	de	custodia	que	lle	asesora	para	levar	a	cabo	unha	xestión	da	súa	leira	orientada	

á	conservación	dos	seus	valores	e	recursos.	Dada	a	positiva	experiencia	deste	tipo	de	iniciativas	nos	

últimos	anos,	realizarase	unha	aposta	decidida	para	a	extensión	do	modelo	e	o	desenvolvemento	

destas	iniciativas	nas	mellores	condicións	posibles.		

286 ▶ Nova Lei de Protección da Paisaxe.	Crearemos	unha	Lei	de	Protección	da	Paisaxe	que	pro-

mova	valorar	e	utilizar	a	paisaxe	a	partir	do	principio	de	precaución	e	non	permita	as	actuacións	ou	

intervencións	que	teñan	un	impacto	irreversible	sobre	el.	Unificaremos	as	políticas	de	paisaxe	e	incor-

poraremos	unha	planificación	e	protección	de	leste	na	ordenación	do	territorio.	Neste	sentido,	fomen-

taremos	a	planificación	participativa	segundo	o	estipulado	no	Convenio	Europeo	da	Paisaxe,	para	que	

sexa	a	propia	poboación	quen	defina	os	obxectivos	de	calidade	da	paisaxe	que	habita.	

287 ▶ Preservación dos espazos naturais. Fortalecemento	dos	6	parques	naturais	de	Galicia	e	im-

pulso	á	declaración	de	novos		parques	naturais	como	o	do	Courel.	

288 ▶ Protección e rexeneración de bens naturais. Apoio	estatal	á	protección	e	rexeneración	de	es-

pazos	naturais,	como	Illa	Pancha,	en	Ribadeo;	praia	de	Covas,	en	Viveiro;	ecosistema	das	marismas	da	

Xunqueira	e	a	praia	do	Areal,	en	Pobra	do	Caramiñal;	lugar	de	Esteiro,	en	Boiro;	praia	de	Bestarruza	en	

Mugardos;	areal	de	Altar,	en		Barreiros;	praia	de	Arealonga,	en	Foz;	praia	de	Aguete	en	Marín;	praia	Ca-

rabuxeira	e	praia	da	Lanzada	en	Sanxenxo	e	O	Grove;	e	os	ríos	Azúmara,	Miño	e	Támega,	entre	outros.	

289 ▶ Plan de  descontaminación de  lindano.	Os	informes	sobre	altos	índices	de	contaminación	por		

lindano	en	distintas	zonas	dos	municipios	de	Porriño	e	Tui	provocaron	unha	gran	alarma	social.	Dada	

a	envergadura	do	problema	e	a	súa	complexidade,	consideramos	fundamental	a	inmediata	actuación	

do	Goberno	mediante	a	dotación	de	fondos	que	permitan	a	elaboración	e	implementación	dun	plan	

de		descontaminación	nas	áreas	afectadas.

290 ▶ Paralización de obras que ameazan a espazos naturais. Compromiso	de	abandono	dos	

proxectos	de	construción	da		autoestrada	A-57,	dado	que	xa	existe	unha	autovía	paralela	a	esta,	a	AP-

9,	e	que	o	proxecto	conta	cunha	alerta	ambiental	importante.	

291 ▶ Prohibir a mercantilización da auga.	Modificación	do	marco	normativo	para	prohibir	a	com-

pravenda	de	dereitos	concesionales	con	relación	á	auga,	evitando	a	conversión	dun	ben	común	nun	

produto	financeiro	e	favorecendo	a	soberanía	e	a	garantía	de	abastecementos	á	poboación.	

292 ▶ Auga pública. Recuperar	para	o	público	e	coa	máxima	transparencia	toda	a	xestión	da	auga	

nunha	lexislatura.	Proceso	coordinado	entre	as	administracións	central,	autonómicas	e	locais,	que	



incluiría	a	reversión	e	paralización	das	privatizacións	da	subministración,	a	rega,	o	saneamento	e	a	

depuración	de	augas.	

293 ▶ Novo modelo de xestión da auga. Abandonar	a	política	de	grandes	encoros	e	avanzar	cara	a	

unha	xestión	intelixente,	eficiente	e	ecolóxica	da	auga.	Implantación	dun	sistema	acorde	á	“nova	cultu-

ra	da	auga”,	que	introduza	criterios	de	eficiencia	a	partir	da	xestión	da	súa	demanda,	única	estratexia	

eficaz	para	mitigar	episodios	extremos	e	cada	vez	máis	frecuentes	como	secas	e	crecidas,	á	vez	que	

serve	para	construír	un	sector	agropecuario	moderno,	innovador	e	sustentable.	

294 ▶ Lei de Augas. Elaboraremos	unha	nova	Lei	de	Augas,	en	sintonía	coa	Directiva	Marco	da	Auga,	

que	garanta	como	un	dereito	o	acceso	á	auga	de	calidade	e,	así	mesmo,	conserve	os	caudales	eco-

lóxicos	e	o	bo	estado	dos	ríos,	acuíferos	e	outras	masas	de	auga.	Democratizaremos	os	organismos	

de	conca	ao	incorporar	aos	sectores	ata	agora	excluídos	dos	órganos	de	xestión	e	decisión	de	de-

vanditos	organismos,	como	son	os	colectivos	de	defensa	do	uso	sostible	do	auga	e	da	conservación	

dos	ríos.	Revisaremos	os	Plans	Hidrolóxicos	para	garantir	a	súa	plena	coherencia	coa	Directiva	Marco	

do	Auga	e	que	resulten	máis	eficaces	á	hora	de	alcanzar	e	manter	o	bo	estado	ecolóxico.	Fomenta-

remos	a	prevención	de	inundacións	e	garantiremos	unha	correcta	xestión	dos	territorios	fluviales	e	as	

súas	zonas	inundables,	de	acordo	coa	directiva	europea	de	xestión	do	risco	de	inundacións.	
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3.0 
MÁIS DEMOCRACIA
Reforzando os dereitos e as liberdades

Non	deixan	de	ter	razón	aqueles	que	pensan	que	a	democracia	é	a	loita	polo	poder	da	cidadanía	con-

tra	as	oligarquías.	Non	podemos	perder	de	vista	iso:	non	houbo	nunca	xentilezas	de	quen	acapara	o	

poder.	Calquera	logro	foi	froito	da	unidade	de	acción	cidadá,	das	maiorías	sociais.	Cómpre	non	perder	

de	vista	ese	camiño.	

O	capitalismo	salvaxe	ten	unha	clara	folla	de	ruta	que	precisa	da	complicidade	dos	Estados-Nación	

e	require	dunha	cidadanía	submisa	e	resignada.	O	medo	que	inocula	(a	perder	o	traballo,	a	vida,	a	

identidade...)	repercute	nas	loitas	e	reivindicacións	e	na	nosa	relación	co	“outro”,	sexa	este	diferente	

por	etnia,	relixión,	ideoloxía	política,	condición	sexual	ou	condición	de	clase	(xenofobia,	homofobia,	

aporofobia,	racismo....),	a	quen	veremos,	a	priori,	con	desconfianza	e	a	quen	rexeitamos.	Se	vencemos	

ese	medo,	teremos	un	inicio	para	avanzar	nun	Estado	de	Dereito	real	e	efectivo.	Pero	cómpre	recupe-

rarmos	a	hexemonía	na	rúa,	nos	debates,	no	imaxinario	e	na	cultura.	

Mais	o	que	non	debemos	facer	nunca	é	empregar	as	súas	ferramentas	para	pensar	inxenuamente	

que	o	venceremos.	Ese	foi	o	gran	erro	histórico	da	socialdemocracia:	privatizar	servizos	públicos,	apli-

car	copagos	para	acceder	a	ditos	servizos,	degradar	dereitos	laborais	e	outros,	manter	en	situación	

irregular	milleiros	de	persoas,	rebaixar	impostos	á	oligarquía,	sen	ter	en	conta,	ou	sí,	que	sería	peor,	

que	así	favorecían	a	imposición	deste	sistema	hoxe	hexemónico.	

Unha	das	ferramentas	empregadas	é	convencer	á	cidadanía	de	que	a	política	é	algo	malo,	algo	nega-

tivo,	e	que	os	políticos	son	todos	iguais,	mentireiros	e	corruptos.	Queren	exteriorizar	a	idea	de	suxeito	

político	e	suspender	a	cultura	crítica,	democrática.	Así,	teñen	vía	libre	para	impoñernos	as	súas	“solu-

cións”	austericidas,	disfrazadas	de	sentido	común	e	cientifismo.	Todo	isto	crea	desafecto	pola	política,	

individualismo	e	unha	redución	das	pretensións	para	que	cada	cal	se	preocupe	só	dos	seus	propios	

asuntos.	

A	actual	distancia	e	desafecto	que	separan	á	cidadanía	das	persoas	que	a	representan	só	pode	re-

ducirse	se	se	poñen	en	marcha	procesos	que	permitan	camiñar	cara	a	unha	democracia	mais	delibe-
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rativa	e	participativa.	Poder	intervir	e	decidir	nos	asuntos	da	res	publica	só	pode	incidir	en	mellorar	e	

afortalar	a	nosa	democracia.	

A	democracia	participativa	pon	a	cidadanía	no	centro	da	política	e	da	economía,	e	permite	a	súa	

participación	na	toma	de	decisións	dos	gobernos,	na	planificación,	execución	e	control	das	políticas	

públicas,	así	como	na	xestión	dos	servizos	públicos.	Para	chegarmos	a	ese	estadio	desexado,	temos	

que		reformar	o	xeito	de	facer	política	e	mudar	a	maneira	en	que	concibimos	a	res	publica,	pois	a	par-

ticipación	e	a	transparencia	esixen	un	xiro	político,	económico,	social,	cultural	e	ético.	

Se	somos	quen	de	realizarmos	ese	xiro,	poderemos	extirpar	o	cancro	da	corrupción	que,	día	tras	día,	

non	deixa	de	manifestarse	para	anoxo	da	Democracia.	A	sentenza	da	Gürtel,	que	provocou	a	caída	

de	Rajoy,	o	coñecemento	das	cloacas	salferidas	das	escoitas	ilegais	do	comisario	Villarejo,	requiren	

que	se	adopten	con	urxencia	as	medidas	precisas	para	frear	de	forma	drástica	a	comisión	de	novos	

delitos,	así	como	para	perseguir	a	corruptos	e	corruptores	ata	que	desapareza	a	atmosfera	actual	de	

impunidade.	

A	xustiza	non	pode	ser	un	ente	exterior	ao	goberno	democrático.	O	equilibrio	dos	tres	poderes	(exe-

cutivo,	lexislativo	e	xudicial)	non	pode	racharse	en	beneficio	exclusivo	dun	deles	en	función	dos	

tempos	que	se	vivan.	Ningún	dos	tres	poderes	pode	estar	libre	do	control	democrático.	Corremos	o	

risco	da	“demarquía”,	isto	é,	que	se	dea	unha	constitucionalización	do	dereito	privado	que	expulse	ou	

marxine	o	goberno	das	persoas	polo	goberno	das	leis	ideadas	por	unha	minoría	de	ricos	e	expertos:	a	

oligarquía.	Esta	demarquía,	que	se	contrapón	á	democracia	mesmo	representativa,	ataca	os	piares	do	

que	debe	ser	un	Estado	forte,	ou	mais	ben,	a	oligarquía	usou	as	institucións	e	ditou	leis	para	someter	á	

cidadanía	e	transformar	desde	dentro	a	funcionalidade	mesma	do	Estado.

Por	iso,	unha	xustiza	ao	servizo	dos	poderosos,	tal	como	o	significan	a	reforma	do	Código	Civil,	o	

Enxuizamento	Criminal,	ou	a	Lei	Mordaza,	só	serve	para	eliminar	o	carácter	público	da	xustiza.	Ser-

ve	para	rachar	co	principio	da	gratuidade	e	da	universalidade.	A	propia	idea	de	xustiza	que	ten	este	

modelo	atenta	contra	a	soberanía	popular	e	as	liberdades	individuais.	Esta	situación	esixe	un	traballo	

a	medio	e	longo	prazo	destinado	a	recuperar	as	institucións	democráticas	para	que	estean	ao	servizo	

das	persoas.

Ao	mesmo	tempo,	cómpre	dispoñer	as	ferramentas	necesarias	para	loitarmos	contra	a	fraude	fiscal	

e	desmontar	a	enxeñería	fiscal	destinada	a	desbaldir	recursos	do	público	para	lucrar	os	petos	duns	

poucos.	Son	moitos	os	eidos	que	merecen	unha	actuación	preventiva	rigorosa	en	materia	de	corrup-

ción,	tal	como	os	planeamentos	urbanísticos,	recalificacións	de	solo	público	e	as	licenzas,	convenios	e	

acordos	de	diversa	índole.

Mais	democracia	é	tamén	saber	ser	terra	de	acollida	e	de	convivencia	intercultural.	Baixo	unha	óptica	

criminalizadora,	a	persoa	migrante	convertéuse	en	rexeitada	polo	sistema	institucional	debido	a	unha	

mala	Lei	de	Estranxeiría	que	cómpre	derrogar.	O	racismo	frío	da	norma	institucional,	unido	coa	crise	e	

a	ausencia	dunha	verdadeira	política	de	inclusión	e	convivencia	intercultural,	favoreceron	o	xurdimento	

do	racismo	quente,	o	que	dá	folgos	a	organizacións	de	ultradereita.	Pero	todas	as	organizacións	políti-

cas	con	responsabilidade	de	goberno	aplicaron	as	devolucións	en	quente,	violando	dereitos	humanos	
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fundamentais	ou	organizando	voos	de	deportación	de	migrantes.	Estas	prácticas	deben	ser	borradas	

do	quefacer	do	Estado	que	queremos.	

Un	país	sen	memoria	é	un	país	destinado	a	cometer	os	mesmos	erros	do	pasado.	Hoxe,	cando	se	

produce	un	revisionismo	que	tende	a	relativizar	o	carácter	violento	da	Ditadura	franquista,	cando	se	

vólve	a	un	esencialismo	centralizador	perigoso,	cómpre	non	permitir	a	manipulación	da	memoria	de-

mocrática	deste	país.	Por	iso,	compre	aprobar	unha	Lei	que	obrigue	aos	poderes	públicos	a	desenvol-

ver	políticas	de	memoria	democrática	que	atendan	a	tres	dereitos	fundamentais:	reparación,	xustiza	e	

verdade.	

Por	último,	os	seres	humanos	non	vivimos	sós	neste	mundo.	O	progreso	cara	a	unha	sociedade	máis	

igualitaria	e	xusta	ten	que	ir	vinculado	a	un	desenvolvemento	moral	que	avance	na	defensa	dos	de-

reitos	dos	animais.	Por	iso,	loitamos	polo	fin	das	prácticas	de	divertimento	máis	propias	da	barbarie	

de	épocas	pasadas.	E	é	preciso	fiscalizar	a	produción	que	emprega	animais	destinados	ao	consumo	

humano,	controlando	a	sobreprodución,	as	infames	condicións	en	que	se	atopan	moitos	deles	e	a	

dignidade	que	merecen	ante	a	súa	morte.	
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3.1
Ampliar as canles de participación
cidadá na xestión democrática

295 ▶ Reforma da lei electoral para atender ao principio dunha persoa un voto e aumentar a pro-

porcionalidade do sistema.	Substitución	da	fórmula	de	repartición	de	escanos	D’Hondt	por	Sainte	

Laguë,	máis	proporcional.	Con	este	cambio	na	lei	electoral	atenuarase	a	diferenza	entre	a	porcentaxe	

de	votos	e	a	porcentaxe	de	escanos	que	obtén	cada	partido,	e	con	iso,	as	desigualdades	no	valor	do	

voto	e	a	representación.	Propoñemos	ademais	avanzar	no	dereito	ao	sufraxio,	recoñecéndoo	a	partir	

dos	16	anos	e	incluíndo	ás	persoas	inmigrantes	con	2	anos	de	residencia	no	Estado	español.	

296 ▶ Ampliar o dereito de sufraxio.	Igualación	da	idade	á	que	se	pode	votar	nun	proceso	electoral	

coa	idade	á	que	se	recoñece	capacidade	para	realizar	actividades	como	traballar,	emanciparse	ou	

conducir,	os	16	anos.	Así	mesmo,	inclusión	do	dereito	a	sufraxio	das	persoas	inmigrantes	con	2	anos	

de	residencia	no	Estado	español.		

297 ▶ Listas cremalleira en todos os procesos electorais para garantir a presenza de mulleres nas 

institucións. Superar	a	regra	de	paridade	que	introduciu	a	Lei	de	Igualdade	(40-60%),	ao	facer	obri-

gatorio	un	sistema	de	listas	cremalleira	que	só	romperá	se	beneficia	ás	mulleres.	Así	se	garante	que	

polo	menos	a	metade	das	persoas	con	posibilidade	de	ser	representantes	políticas	sexan	mulleres.	

298 ▶ Reformar a lei electoral do Senado para facelo máis proporcional.	Substituír	o	sistema	maio-

ritario	actual,	que	fai	que	por	exemplo	o	PP	teña	un	62%	dos	e	as	senadoras	de	elección	directa	con	

pouco	máis	do	30%	de	votos,	por	un	sistema	máis	xusto,	similar	ao	do	Congreso.	

299 ▶ Circunscrición electoral única para Galicia.	Para	facer	máis	efectivo	o	criterio	de	“unha	persoa,	

un	voto”	e	que	todos	os	votos	dos	galegos	e	galegas	nos	procesos	electorais	vallan	o	mesmo,	de	tal	

maneira	que	a	representación	institucional	de	Galicia	se	corresponda	realmente	ao	sentir	da	súa	xente.

300 ▶ Derrogación do voto rogado para garantir a participación dos nosos emigrantes. Reforma	

urxente	da	lei	electoral	para	evitar	os	grandes	problemas	burocráticos	que	se	presentan	na	actuali-

dade	aos	e	as	compatriotas	que	residen	no	estranxeiro.	Desta	forma	revértese	a	reforma	realizada	en	

2011,	que	provocou	que	o	voto	desde	o	estranxeiro	baixase	dunha	porcentaxe	do	31%	ata	o	4%	e	6%	

nas	últimas	eleccións	xerais.	

301 ▶ Unha circunscrición electoral exterior para facer oír a voz de quen vive fóra.	A	creación	
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dunha	circunscrición	exterior,	cunha	representación	política	proporcional	ao	número	de	residentes	

no	estranxeiro,	posibilitará	a	estas	persoas	contar	cunha	canle	parlamentaria	a	través	do	que	poidan	

facer	valer	as	súas	demandas	concretas.

302 ▶ Democratizar e abaratar as campañas electorais. Garantía	de	realización	de	polo	menos	dous	

debates	entre	os	ou	as	candidatas	á	Presidencia	do	Goberno,	dos	que	polo	menos	un	celebrarase	na	

televisión	pública.	Implantación	dun	sistema	de	envío	único	de	papeletas	que	permitirá	aforrar	millóns	

de	euros	de	diñeiro	público.	Limitación	do	volume	de	propaganda	ou	publicidade	directa	e	indirecta	

que	se	destina	a	promover	o	voto	ás	candidaturas.	Fixación	dun	tope	máximo	para	a	cantidade	de	

gasto	en	campaña,	e	execución	efectiva	das	sancións	por	incumprimento	da	normativa	de	limitación	

de	gastos.

303 ▶ Desenvolvemento da cultura democrática e a democracia participativa.	Establecer	mecanis-

mos	de	participación	a	todos	os	niveis	da	esfera	pública,	incluíndo	na	Constitución	o	desenvolvemen-

to	da	participación	como	un	dereito	e	obrigando	ao	establecemento	de	mecanismos	de	participación	

cidadá	nos	distintos	niveis	de	goberno	e	respecto	ás	distintas	materias,	e	especialmente	nas	deci-

sións	co	impacto	socioeconómico.	Establecer	a	democracia	participativa	na	estrutura	social	como	

eixo	vertebrador,	incluíndo	aos	sindicatos	e	partidos	políticos.	Unha	implicación	directa	do	Estado	na	

educación	democrática	dos	adultos,	de	nenos	e	nenas	e	novas,	para	fomentar	e	facilitar	os	procesos	

de	participación.	

304 ▶ Reforma do procedemento de Iniciativa Lexislativa Popular.	Para	que	permita	realmente	a	

participación	cidadá	no	procedemento	lexislativo:	

→	Permitindo	a	súa	utilización	tanto	para	a	creación	como	para	a	reforma	ou	derrogación	de	

normas	xurídicas	en	calquera	órgano	con	competencia	normativa.

→	Reducindo	o	número	de	firmas	esixido	para	o	seu	inicio.

→	Establecendo	a	obrigatoria	participación	dos	propoñentes	no	debate	e	procedemento	nas	

Cámaras	Lexislativas.

→	Establecendo	límites	no	prazo	da	tramitación.

→ Eliminando	as	restricións	respecto	das	materias	que	poden	tratarse	e	en	especial	permitindo	

a	reforma	constitucional	por	esa	vía.

305 ▶ Fortalecer as canles de participación cidadá.	Cunha	nova	regulación	que	abra	novos	espa-

zos	participativos,	como	a	deliberación	cidadá	na	elaboración,	xestión	e	control	das	políticas	públicas,	

a	xestión	de	bens	e	servizos	públicos,	orzamentos	participativos	do	Estado,	ou	a	participación	nos	

procesos	lexislativos	nas	Cortes	Xerais;	que	avance	nunha	maior	presenza	de	consultas	populares;	e	

que	constitúa	as	bases	para	que	a	participación	avance	nos	ámbitos	territoriais	autonómico	e	local.	

Suprimirase,	ademais,	a	necesidade	de	autorización	do	Consello	de	Ministros	para	a	celebración	de	

consultas	populares	locais	no	ámbito	das	súas	competencias.
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306 ▶ Revogación cidadá de cargos públicos.	Regularase	o	proceso	revogatorio,	por	parte	da	pro-

pia	cidadanía,	de	presidentes/as	dos	gobernos	estatal	e	autonómicos,	de	alcaldes,	deputados/as	e	

senadores/as.	O	procedemento	de	revogación	poderase	poñer	en	marcha	transcorrida	a	metade	do	

período	de	exercicio	do	cargo,	e	deberá	estar	sustentado	por	un	mínimo	dun	15%	ou	un	20%	do	cen-

so	electoral,	dependendo	do	cargo.	O	proceso	terminará	cun	referendo	no	que	se	decida	de	maneira	

vinculante	se	o	cargo	en	cuestión	debe	dimitir.	De	ser	así,	e	en	caso	de	tratarse	dun	presidente/a	de	

estatal	ou	autonómico,	convocaranse	novas	eleccións.	

307 ▶ Creación dun Observatorio Cidadán de Avaliación de Políticas Públicas e Rendición de 

Contas.	Incorporar	a	fase	de	avaliación	a	todas	as	políticas	públicas,	ao	servizo	dos	intereses	xerais,	

con	mecanismos	de	participación	cidadá	e	publicidade	dos	procesos.	

308 ▶ Participación cidadá e auditoría para a execución de grandes infraestructuras.	Establece-

remos	mecanismos	de	transparencia	e	participación	cidadá	nas	contratacións	de	grandes	infraestru-

turas.	Realizaremos	unha	auditoría	das	grandes	infraestruturas	para	clarificar	a	natureza	das	decisións	

de	cada	construción	e	os	seus	custos	reais,	a	fin	de	establecer	responsabilidades	e	evitar	que	se	

repitan	os	casos	de	aeroportos	pantasma,	autopistas	de	peaxe	baleiras,	etc.	Estes	novos	métodos	de	

decisión	incluirán	as	variables	social,	ambiental	e	económica,	de	forma	que	os	proxectos	a	emprender	

sempre	resulten	sostenibles	nestes	tres	ámbitos.	

309 ▶  Participación e democracia nos partidos.	Incorporación	da	paridade	non	só	ás	listas	electo-

rais,	senón	tamén	aos	órganos	internos	dos	partidos	políticos.	Os	partidos	políticos	deben	empregar	

métodos	democráticos	para	elixir	os	responsables	dos	seus	órganos	executivos.

310 ▶ Participación e democracia nas empresas. Por	unha	banda,	prestarase	apoio	ás	empresas	da	

economía	social,	nas	que	é	a	mesma	parte	que	achega	o	seu	traballo	e	a	súa	creatividade	no	día	a	

día	a	que	dirixe	a	empresa.	Por	outra,	impulsarase	a	participación	dos	traballadores	e	traballadoras	na	

dirección	das	empresas,	como	xa	ocorre	en	Alemaña	e	Francia,	para	que	a	nosa	economía	aproveite	

ese	talento	e	as	decisións	estratéxicas	das	empresas	sexan	mellores.	Os	representantes	dos	asala-

riados	deben	dispoñer	de	dereitos	democráticos	para	participar	nas	decisións	estratéxicas	de	produ-

ción	e	de	investimento	(natureza,	localización,	etc.)	e	poder	ter	así	en	conta	as	consecuencias	sobre	

as	condicións	sociais	e	a	saúde	dos	asalariados	e	as	repercusións	ao	medio	ambiente.	Lei	de	partici-

pación	sindical	nos	cambios	organizativos	da	empresa	que	regule	a	participación	e	presenza	sindical	

nos	consellos	de	dirección	das	empresas.
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3.2
Recuperar e reforzar os dereitos 
económicos e políticos 

311 ▶ Fin da lei mordaza e dos delitos de ofensa aos sentimentos relixiosos e inxurias á Coroa.	É	

imprescindible	que	se	derrogue	a	lei	mordaza	para	acabar	coa		criminalización	das	nosas	liberdades.	

Desta	maneira	poñeríase	fin	á	Lei	de	Seguridade	Cidadá	e	a	reforma	do	Código	penal	aprobada	en	

2015,	que	son	un	límite	á	acción	política	libre	da	cidadanía	e	atentan	contra	dereitos	e	liberdades	fun-

damentais,	como	a	liberdade	de	expresión	e	opinión,	a	liberdade	de	reunión	ou	o	dereito	a	folga.

312 ▶ Prohibir que os partidos políticos poidan financiar as súas campañas electorais mediante 

créditos bancarios.	Establecemento	da	normativa	necesaria	para	evitar	as	relacións	de	dependencia	

e	clientelismo	entre	partidos	políticos	e	bancos,	de	tal	maneira	que	se	garanta	a	independencia	do	

poder	político	na	toma	de	decisións	e	fortalézase	o	criterio	do	interese	xeral.	

313 ▶ Transparencia nas contas dos partidos políticos.	Darase	conta	de	calquera	modificación	das	

condicións	de	débeda	coas	entidades	financeiras	ao	Tribunal	de	Contas	e	ao	Banco	de	España.	Se	

estas	modificacións	comportasen	a	condonación	da	débeda,	estarán	suxeitas	a	informes	previos	do	

Tribunal	de	Contas,	dos	seus	equivalentes	autonómicos	e	do	Banco	de	España,	con	posterior	infor-

mación	ao	Congreso	dos	Deputados	e	aos	Parlamentos	Autonómicos.	Os	rexistros	e	arquivos	do	

Tribunal	de	Contas	e	os	seus	equivalentes	autonómicos,	que	acollan	documentación	contable	que	os	

partidos,	federacións,	coalicións	ou	agrupacións	de	electores	librasen	aos	tribunais,	serán	de	acceso	

público.	Non	se	farán	efectivas	subvencións	públicas	ás	formacións	políticas	que	non	cumprisen	cos	

deberes	de	transparencia	ante	o	Tribunal	de	Contas,	a	modo	de	sanción	administrativa.	Creación	de	

contas	correntes	específicas	para	as	subvencións	públicas	e	privadas	dos	partidos,	debidamente	

identificadas	para	facilitar	o	control	e	fiscalización	da	súa	utilización.	Creación	dun	rexistro	único,	públi-

co	e	de	fácil	acceso	para	o	conxunto	dos	ingresos	e	gastos	dos	partidos.	

314 ▶ Despolitizar a xustiza.	Despolitizar	o	Tribunal	Constitucional,	cun	sistema	de	nomeamentos	no	

que	prime	o	consenso	e	non	as	cotas	partidistas,	contraproducentes	para	a	elección	de	xuristas	de	

recoñecido	prestixio	e	para	garantir	a	súa	independencia	respecto	dos	partidos	políticos	no	exercicio	

do	seu	cargo.	Derrogar	a	“reforma		exprés”	da	Lei	Orgánica	do	Tribunal	Constitucional,	levada	a	cabo	

unilateralmente	e	polo	procedemento	de	urxencia	polo	PP	en	2015,	que	lle	atribuíu	competencias	exe-

cutivas	como	a	suspensión	de	funcións	a	autoridades,	propias	da	xurisdición	ordinaria	pero	impropias	

da	neutralidade	institucional	do	máximo	intérprete	da	Constitución	Española.
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315 ▶ Reforma do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ) para reforzar a súa independencia. 

Propoñemos	un	sistema	de	elección	directa	pola	cidadanía,	e	ata	que	se	aprobe	a	necesaria	reforma	

constitucional,	esixiremos	a	mellora	do	sistema	parlamentario	de	elección	de	vogais,	para	aumentar	a	

pluralidade	e	a	transparencia	da	elección	das	doce	vocalías	de	procedencia	xudicial,	incluíndo	a	posi-

bilidade	de	proposta	de	candidaturas	avaladas	pola	cidadanía	e	as	comparecencias	públicas	iguais	ás	

de	procedencia	non	xudicial.	O		CGPJ	deberá	cumprir	escrupulosamente	en	todos	os	nomeamentos		

discrecionais	os	principios	de	mérito,	capacidade	e	paridade	de	xénero,	compensando	a	actual		infra-

rrepresentación	de	mulleres	na	cúpula	xudicial.	

316 ▶ Fiscalización das contas públicas. Reforzamento	da	función	fiscalizadora	do	Tribunal	de	Con-

tas	sobre	o	sector	público,	as	institucións	e	as	formacións	políticas,	co	fin	de	vixiar	o	bo	uso	dos	

recursos	públicos.	Establecemento	de	sancións	económicas	imperativas	polo	Tribunal	de	Contas	do	

Estado	e	os	seus	equivalentes	autonómicos;	imposibilidade	de	cobrar	subvencións	aos	Concellos	que	

non	presenten	as	súas	contas	anuais;	xeneralización	da	implantación	telemática	de	rendición	de	con-

tas;	simplificación	do	procedemento	establecido	para	os	Concellos	con	menos	de	5.000	habitantes.	

Reforzamento	das	auditorías	e	fiscalización	da	xestión	dos	recursos	públicos,	que	serán	obrigadas	no	

caso	de	procesos	xudiciais	que	afecten	á	Administración.	

317 ▶ Prohibir que os bancos e os fondos de investimento sexan propietarios dos medios de 

comunicación.	Medidas	encamiñadas	a	velar	pola	liberdade	de	información	e	a	independencia	dos	

medios	respecto	a	os	poderes	económicos,	para	evitar	situacións	como	a	actual	na	cal,	segundo	a	

CNMV,	só	a	banca	xa	ten	accións	por	valor	de	máis	de	600	millóns	de	euros	en	medios	de	comunica-

ción,	controlando	en	moitos	casos	máis	do	50%	do	seu	capital.	

318 ▶ Recuperar os 60.000 millóns do rescate bancario e depurar responsabilidades.	Recupera-

ción	das	axudas	públicas	ao	sector	financeiro,	que	se	elevaron	ata	os	9.000	millóns	de	euros	no	caso	

de	Galicia,	nun	prazo	dunha	década	mediante	a	implantación	dun	imposto	ás	transaccións	financei-

ras,	unha	reforma	do	imposto	de	sociedades	respecto	á	tributación	das	grandes	corporacións	e	un	

imposto	específico	á	banca.	Todo	o	rescate	equivalería,	por	exemplo,	a	construír	as	20.000	escolas	

infantís	que	nos	permitirían	coidar	a	todos	os	nenos	e	as	nenas	menores	de	3	anos,	pagar	a	pensión	

de	medio	millón	de	persoas	xubiladas	durante	10	anos	ou	levantar	375.000	vivendas	públicas	para	

cubrir	as	necesidades	de	miles	de	familias.	Así	mesmo,	asunción	de	responsabilidades	penais,	civís	

e	administrativas	polos	responsables	e		copartícipes	nas	malas	prácticas	desenvoltas	no	proceso	de	

xestación	e	explosión	da	burbulla	financeira	e	inmobiliaria,	así	como	naquelas	actuacións	realizadas	

no	marco	do	programa	de	rescate	e	reestruturación	do	sector	financeiro	que	resultaron	lesivas	para	

o	interese	xeral,	en	seguimento	do	testemuñado	no	Ditame	da	Comisión	de	Investigación	da	Crise	

Financeira	aprobado	no	Congreso.

319 ▶ Reforzar as leis anti-monopolio. En	liña	coa	actual	lexislación	estadounidense,	desenvolve-

ranse	leis	que	doten	á	Administración	de	instrumentos	efectivos	para	evitar	a	desigualdade	de	forzas	

entre	os		oligopolios	empresariais	por	unha	banda	e	as	pemes,	as	familias	e	as	administracións	públi-

cas	pola	outra,	o	cal	produce	relacións	de	dependencia	prexudiciais,	perda	da	soberanía,	acumulación	

da	riqueza	e	un	lastre	para	o	adecuado	desenvolvemento	socioeconómico.	Ademais,	reforzarase	a	

Comisión	Nacional	dos	Mercados	e	da	Competencia		(CNMC),	establecendo	o	nomeamento	dos	seus	
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membros	por	parte	do	Congreso,	cos	recursos	necesarios	para	evitar	que	o	seu	poder	estea	moi	por	

baixo	do	que	teñen	as	grandes	empresas	que	ten	que	controlar.

320 ▶ Protexer a autónomos/as e pemes fronte ás grandes corporacións.	Implantación	de	medi-

das	legais	para	que	á	hora	de	relacionarse	co	oligopolio	eléctrico,	bancario	ou	de	telecomunicacións,	

pemes	e	autónomos	conten	con	dereitos		asimilables	aos	do	consumidor/a.	Entre	estas	medidas	

incluirase	o	establecemento	de	prazos	máximos	de	pago	das	grandes	empresas	e	a	fiscalización	das	

condicións	aparelladas	aos	contratos	mercantís,	como	a	obrigación	de	realizar	determinados	investi-

mentos	que	a	medio	prazo	só	favorecen	á	gran	empresa	á	conta	de	endebedar	ao	pequeno	empre-

sariado.

321 ▶ Levar a democracia ás finanzas internacionais e loitar contra os paraísos fiscais.	Impulso	á	

aprobación	dun	marco	xurídico	internacional	para	os	procesos	de	reestruturación	de	débedas	sobe-

ranas.		Impulsarase	tamén	a	prohibición	internacional	dos	produtos	financeiros	altamente	especulati-

vos,	superando	os	Acordos	de	Basilea	III.	Promoverase	a	loita	contra	os	paraísos	fiscais,	propoñendo	

a	creación	dunha	axencia	fiscal	internacional	e	dun	imposto	global	sobre	a	riqueza.		E	promoverase	a	

transparencia	e	a	democratización	na	adopción	de	novos	Tratados	internacionais,	especialmente	de	

tratados	comerciais	de	nova	xeración	como	o	TTIP	e	o	CETA.	Estes	deberán	ser	sempre	sometidos	a	

control	parlamentario	e,	no	seu	caso,	a	referendo	vinculante.

322 ▶ Atrancar as portas xiratorias na política, en altos cargos da Administración e no Poder 

Xudicial. O	obxectivo	das	medidas	a	implantar	é	o	de	acabar	cunha	situación	na	que	a	promesa	de	

ocupar	postos	nos	consellos	de	administración	de	grandes	empresas	ou	de	beneficiarse	das	súas	

altas	retribucións	ao	saír	do	servizo	público	dispón	contra	o	seu	pobo	e	a	favor	duns	poucos	a	per-

soas	crave	dentro	das	institucións	do	Estado,	á	vez	que	é	caldo	de	cultivo	para	a	corrupción.	Para	iso	

ampliarase	a	incompatibilidade	ás	empresas	que	cotizan	en	bolsa,	e	incrementarase	ata	os	5	anos	a	

prohibición	de	pasar	do	sector	público	ao	sector	privado	co	que	haxa	conflito,	tipificando	como	delito	

os	casos	graves	de	portas	xiratorias.	

323 ▶ Extensión do Réxime de Incompatibilidades aos Deputados e Senadores.	Para	dotar	de	

maior	efectividade	o	marco	xurídico	vixente	en	materia	de	incompatibilidades	e	conflito	de	intereses	

de	membros	do	Goberno,	de	altos	cargos	da	Administración	e	demais	cargos	públicos;	para	garantir	

a	separación	entre	as	actividades	privadas	e	as	públicas;	e	para	que	exerzan	as	súas	funcións	oficiais	

en	réxime	de	dedicación	exclusiva.	

324 ▶ Regular os lobbies e facer transparente a súa incidencia política.	Medidas	para	o	rexistro,	re-

gulación	e	fiscalización	dos	lobbies,	con	obxecto	de	dotar	de	transparencia	e	marxes	estritos	de	ma-

nobra	ás	actuacións	dos	grupos	de	presión	sobre	os	cargos	público	ou	dun	partido,	os	altos	cargos	

da	Administración,	membros	do	Goberno,	deputados/as,	senadores/as	e	xuíces/as	dos	altos	tribunais,	

entre	outros.	Desta	maneira	reforzarase	o	control	democrático	sobre	a	influencia	de	determinados	in-

tereses	privados	organizados	para	incidir	nas	normas	xurídicas	e	nas	decisións	dos	poderes	públicos,	

incluído	o	manexo	dos	seus	recursos.	
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325 ▶ Políticas contra a Corrupción.

Neste	ámbito	desenvolveranse	os	seguintes	paquetes	de	medidas:	

→	Impulsarase	unha	reforma	do	Código	penal	e	a	aprobación	dunha	lei	integral	anti-corrupción	

para	introducir	o	delito	de	enriquecemento	ilícito	para	cargos	políticos	que,	sen	intervir	directa-

mente	nos	delitos	de	corrupción,	si	obtivesen	un	beneficio	dos	mesmos,	así	como	un	tipo	agra-

vado	de	prevaricación	administrativa	nas	contratacións	públicas,	suborno,	tráfico	de	influencias	

e	fraudes	á	Administración	cando	se	cometan	a	través	de	partidos	políticos.	

→	Ampliación	do	persoal	das	Forzas	e	Corpos	de	Seguridade	do	Estado	destinadas	á	loita	

contra	a	corrupción	e	os	delitos	económicos,	como	o	branqueo	de	capitais.	Estará	coordinado	

por	un	organismo	independente	do	poder	político,	integrado	por	perfís	técnicos	da	Administra-

ción	e	actores	relevantes	da	sociedade	civil	nesta	materia,	para	previr	a	corrupción,	asesorar	ao	

Poder	Xudicial	e	asegurar	medios	seguros	de	denuncia	e	protección	a	quen	se	comprometa	na	

loita	contra	a	corrupción.	Prestará	asesoramento	técnico	e	formación	actualizada	aos	axentes	

especializados	na	prevención	e	persecución	da	corrupción	e	ao	conxunto	de	traballadores/as	

do	sector	público.	Así	mesmo,	ofrecerá	unha	protección	real	aos	e	as	denunciantes,	que	case	

sempre	se	enfrontan	en	soidade	á	maquinaria	da	corrupción	sufrindo	graves	consecuencias	

persoais,	á	vez	que	habilitará	formas	seguras	e	veraces	de	denuncia	que	protexan	a	identidade	

da	persoa	denunciante.	

→	Os	corruptos	terán	que	asumir	os	custos	directos	e	indirectos	que	reportan	das	súas	accións	

delituosas:	aquilo	evadido	ou	danado,	prexuízos	a	terceiros,	custos	de	restitución	do	dereito	le-

sionado	e	custos	xudiciais.	Desenvolverase	de	maneira	paralela	unha	Lei	expropiatoria	de	bens	

adquiridos	mediante	prácticas	corruptas.	

→ Ampliación	dos	tipos	penais	e	endurecemento	das	penas	establecidas	no	Código	penal	para	

os	corruptos	e	para	os	corruptores	públicos	e	privados,	especialmente	para	os	delitos	en	ma-

teria	urbanística	e	de	ordenación	do	territorio,	malversación	ou	apropiación	indebida	de	cau-

dais	públicos,	prevaricación	con	fins	de	lucro,	cohecho,	suborno,	tráfico	de	influencias,	uso	de	

información	privilexiada,	alteración	de	prezos	en	concursos	e	poxas	públicas,	enriquecemento	

inxustificado	con	recursos	públicos	ou	privados,	omisión	do	deber	de	perseguir	delitos,	bran-

queo	de	capitais	e	suborno	impropio,	é	dicir,	aquel	en	o	que	non	se	poida	probar	contrapresta-

ción	aos	obsequios	recibidos	por	un	cargo	público.	

→ Ampliación	ata	30	anos	da	inhabilitación	para	ocupar	calquera	cargo	público	electo,	de	libre	

designación	ou	por	concurso	público	para	os	condenados	polos	delitos	sinalados	no	punto	

anterior.

→ Inclusión	no	Código	penal	do	delito	de	suborno	impropio	e	o	financiamento	ilegal	dos	parti-

dos	políticos.	Endurecemento	das	penas	por	delito	fiscal.	Establecemento	de	penas	agravadas	

cando	o	delito	cométese	a	través	da	utilización	de	paraísos	fiscais.	

→ Imprescriptibilidade	dos	delitos	de	corrupción.	Medidas	efectivas	para	a	recuperación	das	
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cantidades	subtraídas,	incluíndo	as	medidas	cautelares	pertinentes.

→ Establecemento	de	procedementos	de	urxencia	nos	expedientes	xudiciais	nos	que	se	ato-

pen	imputados	cargos	públicos.

→ Derrogar	a	reforma	da	Lei	de	Axuizamento	Criminal	que	limita	o	prazo	de	instrución	(investi-

gación).	Desta	forma	evítase	a	actual	limitación,	a	6	meses	prorrogables	ata	18	meses	a	peti-

ción	da	Fiscalía,	o	que	fai	imposible	aplicar	a	xustiza	a	estes	casos.

326 ▶ Creación dun organismo independente contra a corrupción.	Integrado	pola	Administración,	

organizacións	non	gobernamentais	e	actores	relevantes	da	sociedade	civil.	O	seu	ámbito	de	actua-

ción	abarcará	as	diferentes	administracións	territoriales	do	Estado.	Os	seus	principais	obxectivos	

serán	os	seguintes:	promover	unha	maior	implicación	da	sociedade	civil,	así	como	de	expertos,	no	

compromiso	contra	a	corrupción;	implementar	e	perfeccionar	mecanismos	preventivos	que	se	adap-

ten	á	dinámica	realidade	delituosa;	dotar	de	recursos	e	adaptar	as	técnicas	adecuadas	para	lograr	

unha	persecución	eficaz	e	sostenible;	asegurar	unha	constante	formación	dos	axentes	especializados	

e	unha	maior	coordinación	entre	eles;	facilitar	a	formación	entre	os	funcionarios	para	a	detección	e	

denuncia	deste	tipo	de	condutas;	e	dotar	de	mecanismos	reais	de	protección	aos	denunciantes	de	

feitos	delituosos.

327 ▶ Supresión de aforamentos ao Rei e a cargos públicos.	Acción	articulada	para	a	supresión	de	

aforamentos	desde	as	Comunidades	Autónomas	e	o	Estado.	Eliminación	do		aforamento	dos	Depu-

tados	e	Senadores,	Presidente	e	membros	do	Goberno	de	forma	que	só	quede	restrinxido	a	feitos	

relacionados	coas	actuacións	en	órganos	de	representación	política	e	non	a	delitos	relacionados	coa	

actividade	pública	ou	privada.	Ao	mesmo	tempo	traballarase	nunha	reforma	constitucional	para	eli-

minar	a	ausencia	de	responsabilidade	do	Rei	establecida	no	artigo	56.3	da	Constitución.	Abrirase	así	

mesmo	unha	comisión	de	investigación	sobre	os	negocios	da	monarquía,	co	obxectivo	de	determinar	

se	é	unha	institución	idónea	para	a	nosa	democracia.	

328 ▶ Eliminación dos privilexios dos políticos. Actuacións	para	acabar	cos	privilexios	dos	cargos	

electos	(deputadas	e	deputados,	senadoras	e	senadores),	tanto	daqueles	dos	que	gozan	durante	o	

exercicio	das	súas	funcións	como	dos	que	lles	son	atribuídos	unha	vez	que	concluíron	os	seus	res-

pectivos	mandatos.	Nesta	dirección,	rebaixaranse	as	retribucións	dos	membros	electos	das	Cortes,	

de	maneira	que	en	ningún	caso	sexa	superior	á	dos	corpos	de	funcionarios	do	Estado,	e	revisaranse	

os	complementos	económicos	(gastos	de	representación,	libre	disposición,	indemnizacións,	etc.).	Es-

tableceranse	mecanismos	de	control	das	dietas	e	desprazamentos	e	eliminaranse	as	indemnizacións	

por	cesamento,	as	chamadas	“pensións	de	ouro”	dos		exparlamentarios,	de	maneira	que	os	seus	

dereitos	sexan	como	os	do	resto	das	persoas	traballadoras.	

329 ▶  Lei de Acceso á Información Pública. Desenvolverase	a	normativa	correspondente	seguindo	

criterios	de	transparencia	e	accesibilidade,	considerando	que	o	dereito	de	acceso	á	información	é	un	

dereito	fundamental	de	toda	persoa,	que	debe	aplicarse	sen	discriminación	por	razón	de	nacionali-

dade	ou	carácter	do	solicitante	e	que	debe	poder	exercerse	sen	necesidade	de	xustificar	as	razóns	

polas	que	se	solicita	a	información.	Este	dereito	de	acceso	aplicarase	a	todas	as	entidades	públicas,	
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a	todos	os	poderes	do	Estado	e	a	todas	aquelas	entidades	privadas	que	realicen	funcións	públicas.	

Así	mesmo,	será	de	aplicación	para	toda	a	información	elaborada,	recibida	ou	en	posesión	das	enti-

dades	públicas,	sen	importar	como	estea	almacenada.	Non	se	poderá	impoñer	ningunha	condición	

ou	restrición	á	reutilización	da	información	recibida.	O	segredo	e	a	denegación	da	información	serán	a	

excepción	e	só	poderá	fundamentarse	en	razóns	específicas	incluídas	na	lei	de	acceso	á	información,	

como	a	seguridade	nacional	ou	a	investigación	de	delitos.	

330 ▶ Cumprimento do Servizo Postal Universal. Dotaranse	as	partidas	económicas	adecuadas	e	

suficientes	para	a	dotación	de	medios	e	persoal	que	permitan,	por	parte	da	Sociedade	Estatal	Co-

rreos	e	Telégrafos	S.A.,	cumprir	de	maneira	eficiente	o	Servizo	Postal	Universal,	con	atención	á	cober-

tura	adecuada	en	todos	os	territorios,	especialmente	ás	zonas	rurais,	para	avanzar	na	cohesión	territo-

rial	dos	servizos.	De	igual	maneira,	estableceranse	as	medidas	oportunas	para	garantir	a	estabilidade	

no	emprego	do	persoal	de	Correos,	así	como	o	cumprimento	dos	dereitos	laborais	e	unhas	remune-

racións	dignas.

331 ▶ Independencia e capacidade da Axencia EFE.	Levarase	a	cabo	un	Plan	de	desenvolvemento	

dun	Estatuto	para	a	Axencia	EFE	como	garante	da	pervivencia	e	relevancia	deste	servizo	de	infor-

mación	de	carácter	público.	Este	plan	garantirá	o	afianzamento	do	carácter	público	da	Axencia	EFE,	

así	como	o	cumprimento	do	mandato	normativo	establecido	no	ao	artigo	20.3	da	Constitución,	que	

determina	a	necesidade	de	que	a	Lei	regule	a	organización	e	o	control	parlamentario	dos	medios	de	

comunicación	social	dependentes	do	Estado	ou	de	calquera	ente	público,	así	como	garantir	o	ac-

ceso	dos	grupos	sociais	e	políticos	significativos	aos	devanditos	medios,	respectando	o	pluralismo	

da	sociedade	e	das	diversas	linguas	de	España.	Fomentarase	a	participación	da	Axencia	EFE	nos	

plans	estatais	para	a	superación	de	todo	tipo	de	fenda	dixital	na	cidadanía.	Dotarase	un	Estatuto	da	

Información	e	dun	Consello	de	Redacción	propios,	tal	e	como	esixe	o	Código	Deontolóxico	Europeo	

do	xornalismo.	Habilitarase	un	Consello	Social	Asesor	para	a	Axencia	EFE,	con	competencias	reais	e	

suficientes	que	permitan	velar	polo	seu	cumprimento	en	tanto	servizo	público	e,	especialmente,	polo	

dereito	ao	acceso	e	atención	das	minorías.	Así	mesmo	subscribiranse	contratos-programa	plurianuais	

coa	Axencia	EFE	que	permitan	a	súa	planificación	prolongada	e	a	avaliación	independente	e	de-

mocrática	na	xestión.	Devanditos	contratos	ratificaranse	no	Parlamento.	Por	último,	realizarase	unha	

achega	financeira	suficiente	por	parte	do	Estado	para	garantir	o	recoñecemento	da	actividade	da	

Axencia	EFE	como	Servizo	de	Interese	Económico	Xeral	(SIEG)	realizado	pola	Comisión	Europea.

332 ▶ Televisión pública neutral e democrática. Para	que	non	haxa	máis	venres	negros.	Reforma	do	

marco	legal	das	televisións	públicas	para	garantir	entes	democráticos	e	independentes.	Impulso	dun	

plan	de	reforma	de	CRTVG,	RTVE	e	as	súas	sociedades,	que	nos	coloque	á	altura	do	modelo	da	BBC	

inglesa,	co	obxectivo	de	garantir	a	independencia	respecto	a	poderes	públicos	e	privados,	a	trans-

parencia,	a	participación,	a	neutralidade	informativa,	a	profesionalización	dos	seus	xestores	e	cadros	

intermedios,	o	prestixio	do	servizo	público	e	a	consolidación	do	proceso	de	renovación	das	súas	

cúpulas	vía	concurso	público.	Para	iso	fomentarase	e	coordinarase	a	participación	directa	da	audien-

cia,	darase	voz	en	horario	relevante	a	grupos	políticos	e	sociais	significativos,	e	realizaranse	auditorías	

semestrais	con	participación	rotativa	dos	propios	profesionais	das	corporacións	e	a	sociedade	civil.	

Tamén	se	atenderá	á	independencia	dos	seus	profesionais	e	a	garantía	dunhas	condicións	laborais	

dignas,	con	mecanismos	que	fiscalicen	o	efectivo	cumprimento	dos	seus	dereitos,	así	como	o	cum-
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primento	estrito	da	Lei	de	medios	e	a	obrigación	de	contar	cun		Consello	informativo	independente	

formado	por	profesionais	do	ente.	Asegurarase	un	Programa	de	Investimento	en	produción	propia	

para	o	ámbito	dixital,	asumindo	de	maneira	directa	os	programas	esenciais	do	servizo	público,	de	ma-

neira	que	a	externalización	de	servizos	informativos	quede	excluída,	e	alcanzaranse	progresivamente	

os	niveis	de	dotación	orzamentaria	previos	aos	recortes	iniciados	en	2012.	

333 ▶ Protección e promoción dos medios de comunicación comunitarios.	Os	medios	comuni-

tarios	son	instrumentos	de	participación	cidadá	que	deben	ter	asegurado	un	segmento	do	espazo	

radioeléctrico,	garantindo	así	o	acceso	a	este	ben	público	por	parte	da	sociedade	civil.	As	súas	infor-

macións	e	informadores/as	deberán	estar	suxeitas	ás	mesmas	obrigas	que	os	medios	tradicionais,	e	

deberán	gozar	das	mesmas	proteccións	xurídicas	e	de	acceso	ás	fontes	de	información	en	igualdade	

de	condicións,	evitando	a	criminalización	dos	mesmos	e	a	penalización	das	entidades	privadas	sen	

ánimo	de	lucro	fronte	ás	comerciais.

334 ▶ Total transparencia no proceso de concesión de licenzas de radio e televisión. Buscarase	

un	sistema	de	concesións	equitativo,	claro	e	simplificado	entre	os	distintos	operadores	públicos,	pri-

vados	comerciais	e	privados	sen	ánimo	de	lucro,	cun	sistema	de	concesións	por	períodos	claramente	

determinados.	Cada	un	dos	operadores	accederá	ás	licenzas	a	través	de	concursos	diferenciados,	

sen	taxas	e	simplificando	os	trámites	de	solicitude	nos	concursos	do	Terceiro	Sector.

335 ▶ Recuperar os bens inmatriculados indebidamente pola Igrexa.	Reversión	das	operacións	que	

se	basearon	no	privilexio	concedido	ata	2015	de	inscribir	no	rexistro	da	propiedade,	por	parte	da	Igre-

xa	católica,	bens	a	partir	de	declaracións	dos	seus	propios	membros.	Desta	maneira	restaurarase	a	

propiedade	e	uso	público	ou	comunitario	destes	bens,	entre	os	que	se	poden	destacar	a	Mesquita	de	

Córdoba,	diferentes	ermidas	de	moitas	cidades	e	vilas,	ou	edificacións	civís	como	quioscos	e	prazas.	
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3.3
Un catálogo ampliado de dereitos civís

336 ▶ Liberdade para morrer dignamente. Recoñecemento	do	dereito	e	a	liberdade	para	ter	unha	

morte	digna	para	toda	persoa	que	padeza	un	sufrimento	irreversible.	Igualmente,	establecemento	de	

garantías	para	os	e	as	profesionais	que	as	asisten.	

337 ▶ Dignidade e dereitos para a diversidade funcional. Reformar	o	artigo	49	da	Constitución,	que	

fala	de	diminuídos	físicos,	sensoriais	e	psíquicos,	para	actualizar	a	terminoloxía	e	dotalo	de	rango	de	

dereito	fundamental,	adaptando	o	seu	enfoque	e	contido	ao	paradigma	dos	dereitos	humanos	da	

Convención	Internacional	sobre	os	Dereitos	das	Persoas	con	Discapacidade.	Á	súa	vez,	prohibición	da	

esterilización	de	mulleres	e	nenas	con	diversidade	funcional,	e	consideración	deste	delito	como	vulne-

ración	dos	dereitos	humanos.	

338 ▶ Dereito á identidade dos nosos emigrantes. Por	unha	banda,	recoñecerase	a	nacionalidade	

española	ás	persoas	descendentes	de	proxenitores/as	españois/as	nadas	no	estranxeiro	en	calquera	

momento.	Estas	persoas	poderán	optar	pola	nacionalidade	española	no	caso	de	que	as	súas	nais,	

pais,	avoas	ou	avós	adquirísen	a	nacionalidade	do	país	de	acollida.	A	isto	engádense	os	casos	de	

quen	perdeu	a	nacionalidade	no	exilio	causado	pola	Guerra	Civil	e	a	Ditadura,	a	quen	se	lles	recoñe-

cerá	saldando	esa	débeda	histórica.	Por	outra	banda,	ofrecerase	o	ensino	das	linguas	cooficiais	e	a	

pluralidade	cultural	do	noso	país.	Nos	lugares	onde	existan	polo	menos	doce	solicitudes,	ofreceranse	

clases	presenciais	dun	mínimo	de	tres	horas	á	semana,	xunto	a	sistemas	de	educación	a	distancia	

onde	non	haxa	solicitudes	suficientes.	

339 ▶ Vías legais e seguras de entrada en España, fin da irregularidade sobrevinda e garantía de 

dereitos civís das persoas migradas.	As	migracións	deben	darse	en	condicións	de	seguridade	para	

as	persoas	e	o	Estado	debe	articular	os	mecanismos	para	garantir	os	Dereitos	Humanos,	especial-

mente	o	dereito	á	vida.	Para	iso	implantaranse	medidas	como	flexibilizar	os	procesos	de	reagrupación	

familiar;	recuperar	a	posibilidade	de	solicitar	asilo	en	embaixadas	e	consulados	de	terceiros	países;	

articular	visados	humanitarios;	aumentar	os	programas	de	reasentamentos	e	relocalizacións;	e	crear	

novas	modalidades	de	visado,	como	o	de	procura	de	emprego.	Ademais,	flexibilizaranse	os	procesos	

de	arraigamento,	deixando	de	vincular	exclusivamente	a	renovación	das	autorizacións	de	residencia	a	

un	contrario	en	vigor	ou	oferta	de	emprego.	Na	mesma	liña,	o	dereito	a	sufraxio	municipal	das	persoas	

estranxeiras	deixará	de	estar	vinculado	a	tratados	internacionais	bilaterais.	Tamén	se	acurtarán	os	pra-

zos	requiridos	para	adquirir	a	nacionalidade	e	suprimiranse	as	trabas	burocráticas	e	requisitos		discre-

cionales	no	procedemento	de	adquisición,	como	pode	ser	o	exame	de	nacionalidade,	e	derrogarase	a	

Lei	Orgánica	4/2000,	do	11	de	xaneiro,	sobre	dereitos	e	liberdades	dos	estranxeiros	en	España	e	a	súa	
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integración	social.

340 ▶ Obxectivo 2020: 0 mortes no Mediterráneo. Reforzarase	o	Servizo	de	Salvamento	Marítimo,	

para	que	siga	sendo	un	servizo	público	e	civil	cuxa	única	función	sexa	salvagárdaa	da	vida	no	mar.	

Para	iso	dotarase	de	recursos	e	persoal	estable	ás	tripulacións,	á	vez	que	se	realizará	un	investimento	

na	mellora	e	modernización	da	frota	e	os	equipos	de	salvamento.	Protexerase	o	traballo	das	ONG	de	

rescate	e	salvamento	no	Mediterráneo	Central,	cesando	as	prohibicións	de	saída.	Garantiremos	o	res-

pecto	absoluto	aos	Dereitos	Humanos	na	Fronteira	Sur,	de	acordo	coa	normativa	internacional,	vixian-

do	que	non	se	produza	ningunha	devolución	en	quente	ou	exprés	ilegal.	Na	mesma	liña	prohibiranse	

as	chamadas	“plataformas	de	desembarco”	ou	similares.	

341 ▶ Garantía do dereito de asilo. Impulsarase	unha	nova	Lei	de	Asilo	adaptada	á	nova	realidade	

global	actual,	incluíndo	a	quen	ten	que	fuxir	da	súa	residencia	por	cuestións	ambientais.	Ata	entón	

desenvolverase	de	maneira	urxente	o	regulamento	da	actual	Lei	de	asilo	e	revisaranse	os	criterios	

da	Oficina	de	Asilo	e	Refuxio	para	asegurar	que	non	se	basean	en	estereotipos	de	ningunha	clase	

e	desbloquéanse	os	miles	de	expedientes	que	actualmente	están	en	avaliación.	Poñerase	especial	

atención	á	garantía	do	dereito	de	asilo	dos	colectivos	LGTBI	e	vítimas	de	trata.	

342 ▶ Peche dos Centros de Internamento de Estranxeiros (CIEs).	Para	acabar	con	esta	excep-

ción	xurídica	e	democrática,	e	seguindo	o	criterio	de	que	ningún	modelo	de	privación	de	liberdade	de	

persoas	segundo	a	súa	situación	administrativa	é	adecuado	para	a	recepción	e	acollida	de	persoas	

migrantes.	

343 ▶ Contra o racismo.	Impulsarase	unha	lei	integral	para	a	igualdade	de	trato	e	o	fomento	da	

convivencia.	A	“Lei	14”	establecerá	medidas	para	evitar	o	racismo	e	outras	discriminacións	en	todos	

os	ámbitos	e	creará	un	organismo	específico	de	asistencia	a	vítimas	que	recollerá	denuncias,	inves-

tigará	eventos	en	colaboración	coa	Xustiza	e	poderá	participar	en	procedementos	xudiciais.	Esta	lei	

irá	acompañada	dun	Plan	Estatal	integral	de	convivencia,	con	medidas	de	formación	a	empregados	

públicos,	difusión	en	medios	de	comunicación,	para	a	reparación	das	vítimas	nas	fronteiras	e	para	o	

avance	no	proceso	de	descolonización	simbólica.	

344 ▶ Lei Integral contra a Tráta de Persoas.	As	vítimas	de	trata	serán	consideradas	como	suxeitos	

de	dereito.	A	lei	asegurará	a	coordinación	de	todas	as	Administracións,	prohibirá	a	deportación	ou	o	

peche	de	vítimas	en	CIEs	e	eximiralles	de	responsabilidade	penal	se	están	en	situación	administrativa	

irregular.	A	lei	irá	acompañada	de	plans	de	formación	para	empregados	públicos	e	crearanse	meca-

nismos	de	atención	integral	ás	vítimas	cun	enfoque	integrador,	transcultural,	de	protección	efectiva	no	

caso	de	denuncia	e	máis	aló	do	xuízo.	

345 ▶ Comisión nacional da memoria histórica e a reconciliación co pobo Romaní en España. Na	

comisión	participarán	deputados/as	e	senadores/as,	persoal	da	Administración	e	persoas	romaníe	ex-

pertas.	Esta	Comisión	formará	parte	dunha	estratexia	estatal	para	a	erradicación	do	antixitanismo,	que	

recoñecerá	o	impacto	diferencial	que	tanto	a	realidade	histórica	romaní,	como	a	configuración	institu-

cional	presente,	exercen	hoxe	día	sobre	os	seus	dereitos	e	desenvolverá	e	fará	efectivo	o	dereito	inter-

nacional	respecto	ao	tratamento	da	poboación	romaní	asumido	por	España	con	carácter	vinculante.	
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346 ▶ Dereitos das persoas presas. Revisión	e	reforma	do	sistema	de	visitas	aos	presos	e	presas,	

para	evitar	restricións	de	tipo	arbitrario	que	atentan	contra	os	seus	dereitos.	Tratamento	da	hepatite	C	

nos	casos	que	se	dan	entre	a	poboación	recluída	en	prisións	de	Galicia.	Transferencia	das	competen-

cias	á	Galicia	da	sanidade	penitenciaria	para	mellorar	a	súa	eficacia.	Achegamento	de	presos	galegos	

a	penais	de	Galicia.	Ampliación	do	CIS	Carmen	Avendaño	de	Vigo.	Dotacións	orzamentarias	a	través	

da	entidade	pública		SIEPSA	para	a	mellora	das	instalacións	dos	penais	de	Galicia.	

347 ▶ Dereito a unha Xustiza gratuíta e de calidade.	A	Xustiza	é	un	servizo	público	de	acceso	uni-

versal,	polo	que	a	Lei	de	taxas	xudiciais	reformarase	para	que	ninguén	quede	fose	do	sistema	por	mo-

tivos	económicos.	Ao	mesmo	tempo,	é	imprescindible	unha	maior	dotación	de	recursos	na	formación	

e	especialización	dos	seus	profesionais,	especialmente	en	perspectiva	de	xénero.	Dotarase	tamén	de	

maneira	suficiente	o	sistema	de	asistencia	xurídica	gratuíta,	cunha	retribución	digna	aos	seus	profe-

sionais,	e	modernizaranse	os	Institutos	de	Medicina	Legal	e	Nacional	de	Toxicoloxía	recoñecendo	o	

labor	dos	seus	profesionais.

348 ▶ Creación de novos órganos xudiciais. Con	obxecto	de	paliar	as	carencias	no	ámbito	xudicial	

de	Galicia,	e	en	seguimento	da	memoria	xudicial	de	Galicia,	aprobada	o	30	de	xullo	de	2018,	o	Go-

berno	levará	a	cabo	as	actuacións	necesarias,	en	colaboración	co	Consello	Xeral	do	Poder	Xudicial,	o	

Tribunal	Superior	de	Xustiza	de	Galicia	e	a	Xunta	de	Galicia,	para	a	creación	de	4	Xulgados	do	Social,	

un	na	Coruña,	outro	en	Santiago	de	Compostela,	outro	en	Lugo	e	outro	en	Vigo;	unha	praza	na	Sala	

Social	do	TSJ	de	Galicia;	un	Xulgado	de	Primeira	Instancia	e	outro	do	Mercantil,	ambos	na	Coruña;	

un	Xulgado	de	Primeira	Instancia	en	Vigo;	unha	praza	para	a	Sección	6ª	da	Audiencia	Provincial	de	

Pontevedra	con	sede	en	Vigo;	un	xulgado	de	1ª	Instancia	en	Ourense;	unha	praza	na	Sección	1ª,	con	

competencia	civil,	da	Audiencia	Provincial	de	Lugo;	e	unha	praza	de	maxistrado	na	sección	penal	da	

Audiencia	Provincial	da	Coruña.	Este	proxecto	dotarase	co	correspondente	crédito	que	permita	reali-

zar	as	actuacións	á	máxima	brevidade	posible.	

349 ▶ Plan de autorreforzo voluntario e retribuído para os xulgados de Galicia.	Dotación	orzamen-

taria	ao	Consello	Xeral	do	Poder	Xudicial	para	facer	fronte	ao	pago	de	horas	extraordinarias	daqueles	

xuíces,	funcionarios	xudiciais	e	letrados	que	realicen	traballos	fóra	dos	horarios	laborais	para	a	posta	

ao	día	dos	asuntos	e	expedientes	atrasados,	con	obxecto	de	paliar	os	enormes	problemas	que	neste	

ámbito	danse	nos	xulgados	de	Galicia	e	de	axilizar	os	servizos	prestados	á	cidadanía.	

350 ▶ Mellora e modernización do sistema xudicial. Coa	supresión	dos	aforamentos	do	Tribunal	Su-

premo,	a	sala	segunda,	do	penal,	terá	menos	peso.	Así	mesmo,	a	aplicación	estrita	dos	principios	de	

mérito,	capacidade	e	paridade	de	xénero	restablecerá	o	prestixio	perdido	de	todas	as	súas	salas,	en	

especial	a	terceira.	Modernizarase	tamén	o	sistema	de	acceso	á	carreira	xudicial,	con	inspiración	nos	

mellores	elementos	dos	sistemas	europeos	de	carreira	única	xudicial	e	fiscal,	que	supere	o	sistema	de	

oposición		memorística	e	de	preparación	privada,	que	perpetúa	o	rumbo	económico	e	vicios	de	for-

mación	do	poder	xudicial.	O	proceso	selectivo	estará	composto	por	unha	fase	de	formación	universi-

taria	pública	de	posgrao,	avalada	pola	Escola	Xudicial;	unhas	probas	de	acceso	á	Escola	Xudicial,	con	

preparación	integrada	en	centros	públicos	de	estudos	xurídicos,	que	inclúa	test	psicolóxicos;	unha	

proba	escrita		anonimizada	e	corrixida	polo	sistema	de	dobre	cego,	e	unha	proba	oral	de	argumenta-

ción	xurídica;	e	unha	última	fase	de	formación	inicial	que	inclúa	coñecementos	xurídicos	e	habilidades	
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e	capacidades	específicas	para	un	exercicio	acorde	aos	seus	fins	constitucionais.

351 ▶ Investigación do accidente de Angrois. Continuación	dos	traballos	da	Comisión	Parlamentaria	

de	Investigación	sobre	o	accidente	ferroviario	do	Alvia	ocorrido	en	Santiago	de	Compostela	o	24	de	

xullo	de	2013.	Ademais,	inicio	dunha	nova	investigación	do	accidente	por	parte	da		CIAF,	baixo	criterios	

de	independencia	e	obxectividade,	dando	cumprimento	ás	recomendacións	efectuadas	pola	Axencia	

Ferroviaria	Europea	á	petición	da	Eurocámara	e	da	Comisión	de	Peticións	do	Parlamento	Europeo.	

352 ▶ Recuperación de enclaves, terreos e edificacións para o uso público como bens comúns: 

traspaso	da	Illa	de	Tambo	á	Xunta	de	Galicia;	cesión	do	edificio	do	apeadeiro	de	Franza	ao	Concello	

de	Mugardos;	dos	terreos	de	dominio	público	marítimo	terrestre	localizados	no	Porto	e	Fábrica	de	

Massó	en	Cangas;	do	antigo	edificio	de	aduanas	ao	Concello	de	Ferrol;	do	Campo	de	Tiro	de	Peni-

zas	ao	Concello	de	Marín;	do	espazo	de	Cabo	Silleiro	ao	concello	de	Baiona;	dos	antigos	edificios	de	

Facenda	e	da	Garda	Civil	ao	Concello	de	Pontevedra;	das	antigas	vivendas	de	ferroviarios	ao	Conce-

llo	de	Ribadavia;	da	zona	ocupada	polo	antigo	peirao	carboeiro	para	o	Concello	de	Ferrol;	do	antigo	

Cárcere	Provincial	da	Coruña	ao	Concello	de	A	Coruña;	e	da	fachada	marítima	para	o	concello	de	A	

Coruña.	

3.4
Un pais con memoria da súa historia 

353 ▶ Rescate do Pazo de Meirás para o pobo galego. Recuperación	de	bens	patrimoniais	obxecto	

de	espolio	por	parte	do	ditador	Franco	e	a	súa	familia,	como	o	Pazo	de	Meirás,	a	Casa	Cornide	ou	as	

esculturas	de	Abraham/Xeremías	e	Isaac/Ezequiel	do	Mestre	Mateo,	e	a	súa	incorporación	ao	patri-

monio	público.	O	Goberno	participará	nos	órganos	creados	para	a	recuperación	do	Pazo	de	Meirás	ao	

patrimonio	público	e	colaborará	en	exercitar	as	accións	administrativas	e	xurídicas	correspondentes.	

Este	ben	patrimonial	destinarase	á	creación	dun	espazo	público	dedicado	á	Memoria	Histórica.	

354 ▶ Nulidade das sentenzas dos Consellos de Guerra franquista.	Anulación	das	sentenzas	dos	

Consellos	de	Guerra,	tras	o	golpe	militar	de	1936,	contra	os	defensores	da	orde	constitucional,	entre	

elas	a	anulación	do	Consello	sumarísimo	de	guerra	e	a	condena	á	morte	a	Alexandre	Bóveda,	un	dos	

impulsores	do	Estatuto	de	Autonomía	de	Galicia.	

355 ▶ Aprobación dunha Lei integral de memoria democrática e de recoñecemento e reparación 

ás vítimas do franquismo e da transición. Unha	Lei	cuxos	contidos	principais	respondan	á	satisfac-

ción	dos	dereitos	das	vítimas;	ás	demandas	do	movemento		memorialista	que,	en	gran	medida,	per-
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manecen	sen	ser	asumidas	polas	institucións	públicas;	e	ás	obrigacións	internacionais	que	o	Estado	

español	ten	coas	vítimas	do	franquismo.	Igualmente,	a	Lei	debe	garantir	o	establecemento	da	dota-

ción	orzamentaria	e	a	estrutura	institucional	necesaria	para	desenvolver	políticas	de	satisfacción	dos	

dereitos	das	vítimas,	así	como	para	coordinar	as	políticas	de	memoria	que	se	poñan	en	marcha	polas	

diferentes	Administracións	do	Estado.	As	medidas	para	estipular	mediante	esta	Lei	atopan	o	seu	fun-

damento	e	apoio	nos	Informes	emitidos	polo	Grupo	de	Traballo	sobre	as	Desaparicións	Forzadas	ou	

Involuntarias	(2014),	polo		Relator	Especial	sobre	a	promoción	da	verdade,	a	xustiza,	a	reparación	e	as	

garantías	de	non	repetición	(2014),	e	polo	Comité	de	Dereitos	Humanos	de	Nacións	Unidas	(2015).	

→ Asunción	explícita	por	parte	do	Estado	español	da	responsabilidade	de	garantir	o	dereito	á	

verdade	das	vítimas	do	franquismo	e	do	conxunto	da	sociedade	española,	conforme	as	reco-

mendacións	das	Nacións	Unidas.

→ Elaboración	dun	censo	de	vítimas,	que	constitúa	un	rexistro	administrativo	de	carácter	públi-

co,	que	determine	a	posibilidade	de	acceder	ás	compensacións,	axudas	e	prestacións	que	se	

establezan	para	as	vítimas.

→	Elaboración	dun	mapa	de	fosas	do	Estado	español.	Será	o	Goberno	español	quen	deba	ela-

borar	o	mapa	integrado,	en	colaboración	coas	comunidades	autónomas.

→ As	administracións	públicas	garantirán	o	acceso	aos	arquivos	públicos,	militares	e	eclesiás-

ticos	existentes	en	relación	coas	persoas	desaparecidas.	En	todo	caso,	o	Estado	velará	pola	

conservación	do	patrimonio	documental	contido	nestes	arquivos.

→	Recoñecemento	do	dereito	das	vítimas	do	franquismo	para	interpoñer	recursos	para	a	in-

vestigación	e,	no	seu	caso,	sanción	das	violacións	de	dereitos	humanos	cometidas	durante	a	

ditadura	e	a	transición.

→	Interpretación	e	aplicación	de	todas	as	leis	do	Estado	español,	incluída	a	Lei	46/1977,	de	Am-

nistía,	de	acordo	cos	principios	do	Dereito	internacional	que	recoñecen	a	imprescriptibilidade	

e	o	carácter	non	amnistiable	dos	crimes	contra	a	humanidade.	En	consecuencia,	declaración	

legal	de	nulidade	dos	epígrafes	e)	e		f)	do		art.	2	da	Lei	de	Amnistía,	por	ser	contraria	ao	dereito	

internacional.

→	Creación	dunha	Fiscalía	Especial	para	as	Desaparicións	Forzadas	e	a	Subtracción	Forzada	de	

Menores,	coa	dotación	orzamentaria	necesaria	para	desenvolver	as	investigacións	na	materia.

→	A	investigación	sobre	os	feitos	que	puidesen	ser	constitutivos	de	delito	iniciarase	de	oficio	ou	

a	instancia	do	Ministerio	Fiscal	ou	das	vítimas.

→ Os	tribunais	do	Estado	español	serán	os	competentes	para	proceder	á	localización,	exhu-

mación	e	identificación	dos	restos	das	vítimas	das	desaparicións	forzadas	producidas	durante	

a	ditadura.	Debido	ao	seu	carácter	de	delito	de	lesa	humanidade,	leste	é	imprescriptible	e	non	

amnistiable,	sendo	a	súa	investigación	e,	no	seu	caso,	castigo	dos	culpables	un	mandato	inter-



—
99Un futuro en común

nacional	para	o	Estado	español.

→	Igual	consideración,	tratamento	e	mecanismos	de	investigación	terán	os	casos	de	desapa-

rición	forzada	de	menores.	As	autoridades	españolas	estarán	obrigadas	a	impulsar	de	forma	

efectiva	a	procura	dos	menores	subtraídos	baixo	o	amparo	das	autoridades	franquistas	e	o	

posfranquismo.

→ Anulación	por	vía	legal	de	todas	as	sentenzas	ditadas	por	tribunais	franquistas	en	vulneración	

de	dereitos	humanos,	como	as	dos	Consellos	de	Guerra,	o	Tribunal	de	Represión	da	Masone-

ría	e	o	Comunismo,	o	Tribunal	de	Orde	Pública,	os	Tribunais	de	Responsabilidades	Políticas	e	

calquera	outros	órganos	penais	ou	administrativos	da	ditadura	franquista.

→ Recoñecemento	do	dereito	de	todas	as	vítimas	á	reparación	integral	por	parte	do	Estado.	

Unha	reparación,	por	tanto,	que	ha	de	ser	tanto	económica	como	moral.

→ Especial	recoñecemento	de	forma	oficial	da	violencia	e	represión	exercida	contra	as	mulleres,	

incorporando	a	perspectiva	de	xénero	nas	accións	de	reparación	que	se	desenvolvan	polas	

institucións	públicas.	Así	mesmo,	recoñecemento	específico	ás	persoas	represaliadas	por	ra-

zón	de	orientación	sexual	e	identidade	e	expresión	de	xénero.

→	Establecemento	de	mecanismos	de	reparación	económica	ás	vítimas,	acordes	coa	gravidade	

das	violacións	de	dereitos	e	as	existentes	no	ordenamento	xurídico	para	outras	categorías	de	

vítimas.

→	Desenvolvemento	de	medidas	de	reparación	moral,	tales	como	declaracións	institucionais,	

actos	oficiais,	lugares	de	memoria,	con	participación	no	seu	deseño	e	desenvolvemento	por	

parte	das	vítimas	e	entidades	memorialistas.

→ Recoñecemento	do	dereito	individual	e	colectivo	á	memoria	democrática	e	da	obrigatorieda-

de	dos	poderes	públicos	de	desenvolver	políticas	culturais,	educativas,	arquivísticas,	urbanísti-

cas	e	de	calquera	outra	índole,	para	satisfacelo.

→	Desenvolvemento	e	conservación	de	lugares	de	memoria	democrática	naqueles	espazos	

que	sexan	relevantes	para	a	explicación	do	pasado	violento	do	Estado	español,	así	como	da	

defensa	da	democracia	fronte	ao	golpe	de	estado	e	a	ditadura	franquista.

→	Eliminación	do	espazo	público	de	calquera	simboloxía	que	sexa	contraria	á	memoria	demo-

crática	do	Estado	español	e	á	dignidade	das	vítimas	do	franquismo,	incluíndo	nomes	de	espa-

zos	públicos,	estatuas,	inscricións	ou	alusións	que	supoñan	exaltación	do	golpe	militar	de	1936	

ou	a	ditadura.	Todos	os	elementos	contrarios	á	memoria	democrática	deben	ser	retirados	do	

espazo	público.

→	Desacralización	e	resignificación	do	Val	dos	Caídos	para	os	efectos	de	converterse	nun	lugar	

de	memoria	onde	se	expliquen	os	crimes	do	franquismo.	Así	mesmo,	desmantelamento	dos	
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elementos,	como	a	cruzespada,	que	existen	no	conxunto	do	lugar	e	que	son	incompatibles	cos	

valores	democráticos	e	de	respecto	aos	dereitos	humanos.

→ Creación	dun	museo	estatal	da	memoria	democrática,	cuxa	finalidade	sexa	a	salvagárda	e	

promoción	da	memoria	democrática	dos	diferentes	pobos	de	España.

→ O	Ministerio	de	Educación,	en	colaboración	coas	comunidades	autónomas,	velará	pola	incor-

poración	no	núcleo	curricular	do	sistema	educativo,	así	como	nas	estruturas	de	formación	do	

profesorado,	dos	contidos	necesarios	para	a	recuperación	da	memoria	democrática,	así	como	

do	ensino	da	represión	exercida	polo	franquismo	e	dos	valores	democráticos	da	segunda	Re-

pública.

→ Impulso	polas	administracións	públicas	da	políticas	educativas	e	culturais	sobre	memoria	de-

mocrática,	dirixidas	especialmente	á	mocidade,	como	elemento	de	pedagoxía	cidadá	e	garan-

tía	de	non	repetición	fronte	ás	vulneracións	de	dereitos	humanos.

356 ▶ Proxecto Memoria Democrática. Recuperar	a	memoria	da	transición	e	dos	movementos	so-

ciais,	sindicais	e	feministas	durante	a	transición.	Creación	dun	arquivo	audiovisual	con	entrevistas	e	

testemuñas	das	persoas	participantes	nestes	movementos.

357 ▶ Espazos para a memoria. Plan	de	localización	e	sinalización	de	monumentos,	edificios	ou	

lugares	significativos	en	relación	coa	memoria	da	loita	democrática,	sindical,	feminista	ou	obreira	con	

información	dos	mesmos	(contextual,	histórica).	Destacar	estes	espazos	e	habilitar	unha	páxina	web	

onde	estean	todos	recollidos	coa	conseguinte	explicación	dos	mesmos.

358 ▶ Democratización da memoria histórica. Habilitar	unha	páxina	web	de	referencia	sobre	a	

memoria	democrática,	capaz	de	conter	información	de	arquivos,	documentos	e	publicacións	sobre	

esta	cuestión.	Dixitalizar	estes	documentos	e	poñelos	a	disposición	da	cidadanía.	Tamén	recollida	de	

testemuñas	de	vítimas	e	protagonistas	deses	feitos.
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3.5
Dereitos tamén dos animais

359 ▶ Recoñecemento civil dos animais.	O	seu	recoñecemento	civil,	abandonando	a	natureza	legal	

de	bens	que	teñen	na	actualidade,	xa	se	estableceu	noutros	países	europeos.	Isto	ofrecerá	maiores	

garantías	tanto	aos	animais	como	a	aqueles	e	aquelas	con	quen	conviven	en	procesos	de	embargo,	

nos	que	os	animais	non	poderán	ser	un	ben	máis	contido	na	propiedade;	crise	familiar,	nas	que	te-

rán	que	ter	unha	consideración	como	parte	da	familia	que	son,	e	en	situación	de	protección,	nas	que	

non	se	poderá	obrigar	ás	persoas	a	separarse	dos	seus	animais,	entre	outras	implicacións	xurídicas	e	

morais.	

360 ▶ Protexer os dereitos dos animais.	Aprobarase	unha	Lei	de	Benestar	Animal,	con	medidas	nos	

seguintes	ámbitos:	

→	Implantación	de	melloras	no	control	dos	animais	domésticos	e	a	posibilidade	de	incluílos	sen	

problemas	en	medios	de	transporte,	centros	públicos,	albergues	e	institucións	de	protección,	

como	as	destinadas	a	vítimas	das	violencias	machistas;	desenvolvemento	de	protocolos	de	

salvamento	e	coidado	de	animais	en	emerxencias;	e	positivación	do	deber	de	asistencia	en	

atropelos	ou	colisións	con	animais	domésticos.

→ Melloras	no	control	da	produción	de	animais	de	consumo,	coa	instalación	de	medidas	de	re-

xistro	audiovisual,	o	incremento	das	inspeccións	e	a	fiscalización	do	cumprimento	da	esixencia	

do	aturdimento	previo	ao	sacrificio.

→ Instauración	de	métodos	éticos	e	non	letais	para	o	control	poboacional	de	animais	silvestres;	

adopción	de	medidas	para	evitar	o	comercio	de	diferentes	especies	animais,	como	os	prima-

tes.

→	Delimitación	legal	da	caza	deportiva	e	a	caza	dirixida	ao	control	de	poboacións.	Prohibición	

da	caza	en	espazos	baixo	algunha	figura	de	protección,	dende	Rede	Natura	ata	os	Parques	

Nacionais,	co	obxetivo	de	preservar	ao	máximo	estes	terreos	singulares,	impulsando	medidas	

de	coexistencia	coa	fauna	a	través	de	programas	de	disuasión	e	prevención	non	letais.	Prohi-

bición	da	caza	daquelas	especies	animais	que	dende	a	Unión	Europea	se	teña	advertido	sobre	

o	seu	estado	poboacional	delicado	e	veto	completo	ás	capturas	de	aves	cantoras.	Supresión	

da	munición	de	chumbo	para	rematar	coa	contaminación	ambiental,	os	envelenamentos	e	os	

riscos	para	as	persoas,	así	como	o	acoso	de	especies.
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→	Limitacións	legais	á	importación	de	animais	con	fins	cinexéticos	e	obrigada	xustificación	

científica.	Revisión	do	estatus	da	caza	como	práctica	deportiva	recoñecida	polo	Consello	Supe-

rior	de	Deportes.	Veto	á	participación	de	persoas	menores	de	idade,	de	xeito	activo	ou	pasivo,	

como	acompañantes	ou	espectadores,	nas	accións	cinexéticas.

→	Revisar	e	endurecer	as	condicións	para	a	concesión	de	licencias	de	caza	e	de	armas.

→ En	canto	á	pesca,	deberán	aplicarse	os	mesmos	criterios,	apostando	por	un	medio	acuático	

limpo,	biodiverso	e	favorecendo	sempre	a	fauna	autóctona.

→ Reforma	da	Lei	Orgánica	10/1995,	do	23	de	novembro,	do	Código	Penal,	para	tipificar	como	

delito	o	maltrato	ou	o	exercicio	da	crueldade	cara	animais	pertencentes	a	especies	silvestres	

ou	salvaxes	en	catividade.

→	Eliminación	das	proclamacións,	etiquetas	ou	recoñecemento	de	promoción	e	interese	turísti-

ca	dos	eventos	nos	que	se	vexan	implicados	animais,	que	supoñan	maltrato	ou	crueldade,	con	

independencia	da	súa	suposta	tradición	ao	longo	do	tempo.

→ Supresión	das	excepcionalidades	autonómicas	que	posibilitan	as	festas	con	maltrato	animal.

→	Veto	ao	uso	de	animais	en	espectáculos	circenses	e	fin	das	axudas	económicas	aos	mes-

mos	se	empregan	seres	vivos,	potenciando	e	apoiando	a	reconversión	ou	reformulación	da-

quelas	empresas	que	aposten	funcións	libres	de	animais.

→	Incremento	na	protección	dos	animais	a	través	da	creación	de	unidades	especializadas	nos	

Corpos	e	Forzas	de	Seguridade	do	Estado;	tipificación	do	delito	de	malos	tratos	de	animais	

salvaxes;	e	elevación	de	penas	ao	abandono	de	animais.

361 ▶ Protección do touro.	Derrogación	da	Lei	18/2013	para	a	regulación	da	tauromaquia	como	pa-

trimonio	cultural,	e	convocatoria	dun	referendo	vinculante	ao	respecto	destas	prácticas	de	crueldade	

cos	animais.	Eliminación	das	axudas	e	subvencións	relacionadas	coa	tauromaquia;	revisión	da	apli-

cación	do	IVE	cultural	aos	espectáculos	taurinos;	revisión	dos	horarios	de	emisión	dos	espectáculos	

taurinos	na	televisión	en	relación	co	cumprimento	do	horario	de	protección	para	menores	estipulado	

na	Lei	7/2010,	do	31	de	marzo,	Xeneral	da	Comunicación	Audiovisual;	prohibición	de	acceso	e	partici-

pación	en	eventos	taurinos,	activa	ou	pasiva,	das	persoas	menores	dos	18	anos	atendendo	ás	reco-

mendacións	do	Comité	dos	Dereitos	do	Neno	das	Nacións	Unidas.	

362 ▶ Protección dos dereitos animais na PAC. Vencellamento	dos	fondos	da	Política	Agraria	Co-

mún,	desenvolvemento	rural	e	rexional	a	maiores	estándares	de	benestar	animal,	previndo	prácticas	

de	crueldade	e	de	subsidio	de	grandes	explotacións	agrogandeiras.	

363 ▶ Rexistro de maltratadores de animais.	Establecemento	normativo	da	creación	dun	Rexistro	de	

persoas	maltratadoras	de	animais	a	disposición	das	autoridades	e	das	forzas	de	seguridade,	para	o	

mellor	cumprimento	das	penas	e	infraccións	relacionadas	coa	retirada	de	tenza,	custodia,	comercio	
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ou	profesión	relacionada	con	animais	tal	e	como	establecen	algunhas	normativas	autonómicas.	

364 ▶ Sensibilizar sobre a empatía cara os animais.	Aposta	pola	colaboración	coas	comunidades	

autónomas	na	promoción	de	campañas	e	iniciativas	para	fomentar	a	convivencia	responsable	cos	

animais,	engadindo	na	currícula	escolar	a	proposta	“Educación	na	empatía	cara	aos	animais	como	

estratexia	de	prevención	do	bullying	escolar”.

365 ▶ A alimentación e a saúde animal como servizos básicos.	Introducirase	unha	rebaixa	do	IVE	

dos	servizos	veterinarios	do	21%	actual	ao	10%,	e	polos	produtos	de	alimentación	animal	do	10%	ac-

tual	ao	4%.	



4.0 
REFORMAR O
MODELO DE ESTADO.
Hoxe	sabemos	que	a	herdanza	derivada	da	Transición	levounos	a	unha	democracia	feble,	raquítica,	

inzada	de	eivas	derivadas	da	forza	que	aínda	tiñan	aqueles	que	estenderon	unha	longa	noite	de	pedra	

durante	40	anos.	Entraron	en	democracia	mudando	simplemente	de	chaqueta,	e	así	conquistaron	

institucións	democráticas	para	perpetuar	o	silencio	sobre	a	súa	responsabilidade.	Así	puideron	asen-

tarse	modelo	monárquico,	modelo	territorial	e	modelo	relixioso.	Por	riba,	eles	mesmos	converteron	en	

papel	mollado	os	principais	dereitos	consagrados	na	Constitución	Española,	á	que	atacaron	de	forma	

aldraxante	cando	reformaron	o	artigo	135	para	dar	acubillo	ás	políticas	de	recortes	do	neoliberalismo.

Nunha	democracia	o	pobo	elixe	o	modelo	de	Estado.	E	elixe	as	persoas	que	representan	a	ese	Esta-

do.	Por	iso	estamos	en	contra	da	Monarquía;	unha	institución	non	democrática	herdada	de	tempos	

xa	pasados,	con	potestades	e	dereitos	que	só	ela	ten,	o	que	contravén	a	noción	de	igualdade,	e	que	

xa	pasou	á	historia	na	maior	parte	do	mundo	occidental,	onde	moitos	estados	adoptan	a	forma	de	

República.

En	prol	da	igualdade,	a	liberdade	e	a	democracia,	o	Estado	debe	ser	Social	e	Laico.	Un	Estado	que	

poña	no	centro	da	súa	actuación	a	garantía	dos	dereitos	humanos,	sen	distinción	de	xerarquía	nin	

relevancia	entre	eles.	Por	iso	compre	anular	os	Acordos	co	Vaticano	de	1979,	para	avanzar	no	desexo	

dun	Estado	que	exprese	unha	clara	neutralidade	en	materia	relixiosa	nos	asuntos	da	res	publica,	e	

que	ningunha	relixión	teña	status	de	oficial.

E	tamén	apostamos	pola	unidade	federal	dos	territorios,	desde	o	recoñecemento	á	realidade	plurina-

cional	e	baseada	na	libre	vontade	das	partes	en	unirse	nun	proxecto	común,	como	unha	elección	libre	

e	democrática	dos	pobos,	onde	as	nacións	e	os	pobos	se	vinculen	entre	eles	de	forma	solidaria.	Unha	

federación	que	defenda	a	igualdade	de	dereitos	e	servizos	básicos	para	toda	a	cidadanía	viva	onde	

viva,	con	plena	igualdade	de	prestacións	e	dereitos	en	todos	os	territorios	federados.	Neste	marco	o	
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recoñecemento	da	singularidade	nacional	de	Galicia	debe	ir	acompañado	da	correspondente	transfe-

rencia	de	competencias,	dereitos	e	autonomía.

Tamén,	é	necesario	converter	o	Senado	nunha	verdadeira	cámara	territorial,	o	que	daría	sentido	á	súa	

existencia	e	dispoñería	unha	representación	máis	horizontal	e	equilibrada.	A	participación	de	Galicia,	e	

o	resto	de	entes	territoriais,	nos	órganos	constitucionais	e	institucionais	do	Estado.	E	superar	o	mode-

lo	das	deputacións,	avanzando	cara	á	maior	autonomía	e	capacitación	dos	municipios	e	as	comarcas	

como	eixo	da	intervención	pública	máis	próxima	á	cidadanía.

Igualmente,	e	para	responder	ás	necesidades	dos	galegos	e	galegas,	é	necesaria	unha	nova	Lei	de	

Financiamento	das	administración	autonómicas	e	locais,	así	como	un	novo	modelo	fiscal.	Despois	de	

cinco	anos	de	crecemento	do	PIB	é	necesario	cambiar	a	orientación	da	política	fiscal.	No	Estado,	e	

dende	logo	en	Galicia,	non	temos	un	problema	de	exceso	de	gasto	senón	de	falta	de	ingresos.	Por	iso	

é	inaceptable	a	proposta	das	dereitas	de	seguir	rebaixando	impostos,	porque	o	resultado	dese	mode-

lo	fiscal	é	menos	ingresos,	menos	gasto,	máis	recortes	e	tamén	un	reparto	inxusto	da	carga	fiscal,	xa	

que	sempre	son	as	rendas	do	capital	e	as	grandes	fortunas	as	que	se	benefician	máis	desas	rebaixas	

impositivas.

Nós	propoñemos	un	modelo	fiscal	radicalmente	diferente:	precisamos	de	máis	ingresos	para	ter	me-

llores	servizos	públicos	e	mellor	protección	social,	máis	ingresos	logrados	a	través	dunha	maior	contri-

bución	dos	niveis	de	renda	máis	altos,	das	rendas	do	capital,	dos	beneficios	empresariais	e	do	grava-

me	da	especulación	financeira	ao	tempo	que	se	combate	a	elusión,	a	enxeñaría	financeira	e	a	fraude	

fiscal.	Máis	recursos	que	deben	servir	para	recuperar	o	nivel	de	ingresos	xestionados	pola	Xunta	de	

Galicia	para	superar	os	destrozos	dos	anos	da	austeridade	e	os	recortes,	o	que	obriga	a	reformar	o	

modelo	de	financiamento	autonómico.

E	máis	aló	das	nosas	fronteiras	propoñemos	o	mesmo	que	na	nosa	casa.	Só	mediante	a	construción	

cotián	de	relacións	entre	os	pobos	baseadas	na	igualdade	e	o	respecto	estaremos	achegando	os	

alicerces	dunha	cultura	da	paz,	entendida	non	só	como	a	mera	non	violencia	física,	senón	como	a	

construción	de	sociedades	en	liberdade	e	con	benestar.	As	mortes	no	Mar	Mediterráneo	responden	

a	unha	política	securitaria	que	militarizou	e	bunquerizou	Europa.	Unha	Europa	dos	Pobos	non	pode	

aceptar	na	súa	conciencia	máis	mortes	en	nome	dunhas	fronteiras	que	os	capitais	violan	todos	os	

días.	

Por	riba,	o	Parlamento	Europeo,	a	única	institución	electa	de	maneira	democrática	da	UE,	non	ten	

competencias	vinculantes	en	política	exterior	e	seguridade,	polo	que	as	decisións	fanse	de	maneira	

opaca	e	nada	transparente,	para	único	beneficio	das	oligarquías	económicas.	Os	tratados	comerciais	

e	de	investimento	de	nova	xeración	fanse	en	consonancia	con	estes	intereses,	sen	atender	ás	de-

mandas	e	necesidades	da	sociedade	civil,	as	pemes	ou	o	medio	ambiente.	Queremos	unha	política	

realmente	comercial,	de	intercambio	e	cooperación	entre	os	pobos.	Queremos	democratizar	a	política	

exterior	da	UE.	É	necesario	para	que	podamos	desenvolver	a	nosa	política	exterior	de	cooperación	e	

de	cultura	de	paz,	asentada	na	solidariedade,	no	acordo	pacífico	e	na	reciprocidade.		
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4.1
Reformar o modelo de Estado,
avanzar no autogoberno

366 ▶ Referendo para elixir o modelo de Estado.	Realización	dun	referendo	vinculante	no	que	a	ci-

dadanía	decida	entre	Monarquía	ou	República,	entre	Estado	centralizado	e	Estado	federal.

367 ▶ Superar o marco institucional das deputacións provinciais.	Apertura	dun	debate	de	Estado	

para	actualizar	a	organización	municipal	desde	as	premisas	de	ir	máis	aló	da	estrutura	das	deputa-

cións	provinciais	e	xerar	unha		institucionalidade	capaz	de	frear	a	fragmentación	e	enfraquecemento	

dos	municipios	pequenos,	así	como	de	poder	xestionar	de	maneira	democrática	un	aumento	dos	

servizos	comúns,	por	exemplo	a	través	das	institucións	comarcais.	Un	primeiro	paso	será	a	implanta-

ción	inmediata	da	Lei	45/2007	para	o	desenvolvemento	sustentable	do	medio	rural,	para	estudar	ao	

mesmo	tempo	vías	de	mellora	e	superación	deste	marco.	

368 ▶ Fomentar a Autonomía Local. Promoción	dos	concellos	como	a	administración	máis	próxima	

aos	cidadáns	e,	por	tanto,	onde	deben	realizarse	as	prestacións	de	servizos	públicos	de	forma	máis	

accesible	e	democrática.	É	necesario	dotar	aos	entes	locais	de	autonomía,	competencias	e	recursos	

suficientes	para	atender	de	maneira	adecuada	e	eficiente	ás	súas	funcións.	

369 ▶ Reforma da Lei de Bases de Réxime Local, da Lei de Goberno local e da Lei de financiamen-

to das Facendas Locais.	Para	que	todos	os	alcaldes/esas	e	concelleiros/as	teñan	a	obrigación	de	de-

positar	a	súa	declaración	de	bens	e	intereses	nun	rexistro	público;	para	que	a	partir	de	certo	importe	

económico	ou	máis	dun	ano	de	duración,	as	licenzas,	convenios	e	contratos,	especialmente	os	con-

tratos	de	obras	e	servizos	de	longa	duración	(auga,	residuos,	seguridade,	espazos	públicos),	sexan	

adoptados	polo	Pleno	municipal	e	non	se	limite	a	súa	decisión	ao	debate	na	Comisión	de	goberno,	na	

que	non	está	representada	a	oposición;	e	para	que	todos	os	grupos	municipais	estean	representados	

nas	empresas	públicas	e	nas	mesas	de	contratación.

370 ▶ Transformar o Senado nunha verdadeira cámara de representación territorial. Con	maior	

representación	das	comunidades	autónomas,	participación	nas	leis	e	as	partidas	orzamentarias,	no-

meamentos	de	membros	do	Tribunal	Constitucional	e	peza	crave	das	relacións	verticais	e	horizontais	

entre	administracións.

371 ▶ Resolución democrática do conflito catalán.	A	xestión	viable	do	conflito	en	Catalunya	pasa	por	

construír	un	proceso	de	reconciliación	que	permita	o	diálogo	e	chegar	a	acordos.	Apostamos	por	un	
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referendo	pactado	cunha	opción	que	inclúa	que	Catalunya	siga	formando	parte	de	España	cun	novo	

encaixe.	

372 ▶ Estado laico. Anulación	do	Concordato	entre	Igrexa	e	Estado	de	1979	para	acabar	cos	actuais	

privilexios	fiscais	e	educativos	da	Igrexa	Católica.

373 ▶ Traspaso de competencias a Galicia. Reactivación	da	Comisión	Bilateral	de	Cooperación	entre	

a	Administración	Xeral	do	Estado	e	a	Comunidade	Autónoma	de	Galicia	para	impulsar	os	traspasos	

de	competencias	pendentes	á	Xunta	de	Galicia.

374 ▶ Dereito a decidir do pobo galego. No	marco	dunha	política	do	avance	na	cuestión	democrá-

tica,	esiximos	o	dereito	para	decidilo	todo	por	parte	da	sociedade	galega,	en	concreto	todas	as	ma-

terias	de	índole	pública	que	lles	afecten	de	maneira	directa,	xa	sexan	tratadas	no	ámbito	estatal	ou	

internacional.

375 ▶ Viabilizar as transferencias pendentes.	En	particular,	as	referidas	a:	titularidade	e	competen-

cias	da	Autoestrada	do	Atlántico	(AP9);	Inspección	de	Traballo	e	da	Seguridade	Social;	transferencias	

en	materia	de	tráfico,	circulación	de	vehículos	e	seguridade	viaria;	portos	de	interese	xeral	do	Estado;	

Salvamento	marítimo	e	loita	contra	a	contaminación	mariña;	sanidade	penitenciaria;	e	titularidade	da	

AP-53,	tramo	Santiago-San	Domingo	(Dozón).	

4.2
Máis recursos para Galicia, reformando o 
sistema de financiamento para avanzar 
na suficiencia, a capacidade de xestión,
a cohesión territorial e a solidariedade

376 ▶ Acabar coa arquitectura da austeridade. Reforma	do	marco	normativo	que	restrinxe	de	forma	

importante	a	capacidade	de	toma	de	decisións,	o	cumprimento	de	obrigacións	e	a	capacidade	de	

gasto	e	investimento	dos	gobernos	a	diferentes	niveis	territoriais.	Desta	maneira	trátase	de	desligar	

normativamente	o	equilibrio	das	contas	públicas	do	obxectivo	real	de	reducir	o	gasto	público	e	a	ca-

pacidade	das	administracións	para	intervir	na	economía,	atender	as	necesidades	sociais	e	redistribuír	

a	riqueza.	As	propostas	principais	neste	ámbito	son	as	seguintes:

→	Anular	a	reforma	do	artigo	135	da	Constitución	Española,	que	impón	a	prioridade	do	pago	do	
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servizo	da	débeda	por	riba	de	calquer	outro	gasto	ou	investimento	publico,	nomeadamente	os	

de	carácter	social.	

→ Derrogar	a	Lei	Orgánica	2/2012,	do	27	de	abril,	de	Estabilidade	Orzamentaria	e	Sustentabi-

lidade	Financeira,	que	impón	un	criterio	extraordinariamente	restritivo	na	evolución	do	gasto	

publico	-o	teito	de	gasto-	con	incrementos	do	mesmo	por	baixo	tanto	das	necesidades	sociais	

como	dos	propios	ingresos	públicos,	co	fin	ultimo	de	ir	reducindo	o	peso	do	publico	na	econo-

mía.	

→ Derrogar	a	Lei	27/2013,	do	27	de	decembro,	de	racionalización	e	sustentabilidade	da	Admi-

nistración	Local,	co	obxectivo	de	establecer	un	paquete	de	medidas	urxentes	para	permitir	aos	

concellos	prestar	os	servizos	esenciais	necesarios,	garantir	os	dereitos	da	súa	cidadanía	e	dar	

un	novo	pulo	á	autonomía	local	e	as	súas	competencias	para	primar	a	xestión	directa	de	servi-

zos	municipais	e	reducir	os	sobrecustos	da	externalización.	Esta	Lei	tamén	limita	gravemente	a	

autonomía	dos	concellos,	xa	que	lles	impide	destinar	os	superávits	orzamentarios	a	mellorar	o	

benestar	da	cidadanía,	obrigando	a	dedicar	os	maiores	recursos	a	amortizar	a	débeda	banca-

ria,	invadindo	as	competencias	municipais	para	xestionar	os	recursos	dispoñibles	seguindo	o	

criterio	do	interese	xeral.	

377 ▶ Reformar o sistema de financiacion autonómica.	Para	dar	resposta	ás	necesidades	da	cida-

danía	galega	necesitamos	un	modelo	novo	que	asegure	a	suficiencia,	a	soberanía	fiscal,	a	cohesión	

territorial	e	a	solidariedade	do	sistema,	potenciando	a	capacidade	financeira	de	Galicia	nun	marco	

compartido	de	corresponsabilidade	das	comunidades	autónomas,	que	faga	compatible	un	maior	

autogoberno	cunha	harmonización	fiscal	que	impida	a	desfiscalización	competitiva	entre	territorios.	

Propoñemos	un	modelo	que		avance	sobre	o	binomio	de	máis	recursos	e	de	máis	poder	fiscal	que	se	

concreta	nos	seguintes	puntos:	

→	A	suficiencia	do	sistema,	entendida	como	a	garantía	de	dispor	de	recursos	suficientes	para	

a	prestación	de	servizos	públicos	fundamentais.	O	obxectivo	mínimo	deberá	ser	que	a	Xunta	

de	Galicia	recupere	o	nivel	de	ingresos/gastos	previos	á	crise	e	á	política	de	austeridade	e	de	

recortes,	unha	cifra	que	se	pode	cuantificar	en	2.000	millóns	de	euros.

Para	acadar	este	obxectivo	hai	que	actuar	en	dúas	liñas	estratéxicas	diferentes	pero	comple-

mentarias.	A	primeira	e	unha	reforma	fiscal	integral	e	profunda	no	conxunto	do	Estado	e	no	

total	das	figuras	tributarias	para	incrementar	de	forma	sensible	e	a	medio	prazo	a	recadación	

ata	aproximarnos	aos	valores	medios	da	UE,	que	están	cerca	de	8	puntos	de	PIB	(ao	redor	de	

96.000	millóns	de	euros)	por	riba	da	medida	española.

A	segunda	e	avanzar	na	descentralización	dos	ingresos	acorde	á	realizada	no	gasto:	as	comu-

nidades	autónomas	son	as	que	teñen	as	competencias	nos	servizos	públicos	de	maior	custe	

-sanidade,	ensino,	política	social-	e	para	financialos	necesitan	dispor	dunha	porcentaxe	maior	

dos	recursos	públicos,	pola	vía	de	combater	a	fraude	fiscal,	eliminar	bonificacións	e	exencións	

fiscais,	e	mellorar	a	eficiencia	do	sistema	tributario	actual.



—
109Un futuro en común

→ Acadar	unha	maior	soberanía	e	autonomía	fiscal,	porque	non	podemos	renunciar	a	controlar	

e	xestionar	unha	maior	parte	dos	recursos	fiscais	que	son	necesarios	para	levar	a	cabo	estra-

texias	de	desenvolvemento	a	longo	prazo	e	ser	totalmente	responsables	das	mesmas.	A	so-

beranía	fiscal	supón	dar	máis	poder	fiscal	ás	comunidades	autónomas	para	que	as	que	así	o	

decidan	poidan	incrementar	os	seus	ingresos	actuando	sobre	as	actuais	figuras	tributarias	ou	

creando	outras	novas	e	adaptadas	aos	cambios	económicos	que	se	teñen	dado	nos	últimos	

anos.

E	tamén	potenciar	a	autonomía	financeira	dándolles	unha	maior	capacidade	normativa	e	polo	

tanto	tamén	máis	responsabilidade	na	xestión	dos	seus	propios	ingresos,	avanzando	dende	

os	mecanismos	actuais	de	participacións	territorializadas	e	impostos	compartidos,	con	escasa	

capacidade	tributaria	efectiva,	cara	outro	no	que	as	comunidades	autónomas	teñan	un	espazo	

fiscal	propio,	ben	diferenciado	e	suficientemente	amplo	para	dar	posibilidade	ao	exercicio	da	

autonomía.	

→	Reforzar	a	cohesión	territorial,	porque	recoñecer	a	capacidade	para	controlar	e	xestionar	do	

xeito	que	se	considere	máis	apropiado	os	recursos	fiscais	que	se	xeran	en	Galicia,	non	implica	

renunciar	a	unha	política	de	solidariedade	entre	os	diferentes	territorios	do	Estado.	A	cohesión	

territorial	ten	que	ser	un	elemento	central	do	sistema,	co	obxectivo	de	reducir	a	exclusión	e	

de	que	se	lle	asegure	a	toda	a	poboación,	independentemente	do	seu	lugar	de	nacemento,	o	

aceso	a	uns	servizos	públicos	de	calidade.

→ Combater	o	dumping	fiscal	entre	os	territorios,	establecendo	uns	mínimos	-especialmen-

te	sobre	os	impostos	que	gravan	a	riqueza-	que	impidan	que	os	territorios	con	máis	recursos	

inicien	unha	estratexia	de	devaluación	fiscal	competitiva	que	acaba	trasladándose	a	todo	o	

Estado.	Así	sería	preciso,	por	exemplo,	a	homoxeneización	do	tramo	máis	baixo	do	imposto	de	

patrimonio	ou	do	imposto	de	sucesións.

→ Desenvolver	unha	Axencia	Tributaria	consorciada	entre	a	Axencia	Tributaria	Galega	-con	

competencias	directas	na	xestión	dos	impostos	transferidos-	e	a	Axencia	Tributaria	estatal,	

para	xestionar	de	forma	conxunta	impostos	propios	e	cedidos	integramente,	dándolle	máis	

eficiencia	recaudatoria	e	asegurando	a	capacidade	real	da	Xunta	para	participar	na	xestión	

tributaria	en	pé	de	igualdade	co	Goberno	central.

378 ▶ Reformular o FCI cumprindo o principio constitucional do equilibrio territorial establecido 

no artigo 138 da Constitución Española. Afortalamento	do	Fondo	de	Compensación	Interterrito-

rial	(FCI)	nunha	dobre	dirección:	un	incremento	sensible	da	contía	global	do	FCI	e	a	redefinición	dos	

criterios	de	reparto	para	que	Galicia	volva	a	ter	a	participación	que	tivo	historicamente.	En	concreto,	

propoñemos	que	a	dotación	global	do	FCI	sexa	equivalente	ao	2%	do	gasto	non	financeiro	da	Ad-

ministración	Xeral	do	Estado,	o	que	equivale	a	3.000	millóns	de	euros	anuais,	e	unha	porcentaxe	de	

participación	de	Galicia	do	13%	que	lle	aportaría	uns	recursos	de	400	millóns	de	euros	anuais.	

379 ▶ Reformar o sistema de financiamento local. Impulso	ao	financiamento	municipal,	articulando	o	

criterio	poboacional	para	a	repartición	de	fondos	públicos	con	outros	como	a	dispersión,	o	envellece-
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mento	ou	o	custo	efectivo	dos	servizos	públicos,	de	tal	maneira	que	os	municipios	de	tamaño	peque-

no	e	mediano	melloren	a	súa	situación	respecto	a	as	grandes	cidades.	Establecemento	de	fondos	

de	compensación	do	valor	natural	e	forestal	que	aumenten	a	contribución	do	conxunto	do	Estado	ao	

sostemento	dos	bens	comúns	ligados	ao	mundo	rural.	

380 ▶ Cláusulas sociais e contratación pública como instrumentos de xeración de valor social e 

económico.	Introdución	de	cláusulas	sociais	nos	pregos	de	contratación	das	administracións	públi-

cas,	cun	peso	importante	na	valoración	de	ofertas,	de	tal	maneira	que	se	potencie	a	xeración	de	ri-

queza	con	xustiza,	con	boas	condicións	laborais,	con	respecto	das	normas	ambientais	e	da	igualdade	

de	xénero,	á	vez	que	impulsan	a	produción	e	os	servizos	baseados	na	economía	local.	Será	obrigato-

rio	acompañar	estudos	de	impacto	social	e	emprego	para	todos	os	investimentos	en	obras	e	servizos	

por	parte	das	Administracións	Públicas,	que	deberán	observar	nas	súas	prioridades	ese	impacto.	

381 ▶ Reestruturación coordinada das débedas públicas no marco da zona euro.	A	reestrutura-

ción	implantaríase	a	través	dunha	modificación	nos	prazos	de	vencimento	das	débedas	europeas	en	

circulación,	mediante	unha	permuta	de	bonos	que	facilite	que	os	vellos	títulos	sexan	substituídos	por	

novos	títulos	que	se	manteñan	a		perpetuidade.	O	BCE	sería	a	institución	que	adquiriría,	ao	valor	no-

minal,	os	vellos	títulos	e	trocaríaos	por	outros	novos,	ao	0%	de	interese	e	co	obxectivo	de	mantelos	a		

perpetuidade	no	seu	balance.	O	BCE	reestruturaría	as	débedas	públicas	das	economías	da	zona	euro	

que	excedan	do	60%	do	PIB.	

4.3
Un sistema fiscal xusto, que aumente
os ingresos coa maior aportación dos 
que mais teñen

382 ▶ IRPF xusto e progresivo.	Un	IRPF	máis	xusto	e	progresivo	onde	non	toda	a	carga	recaia	en	

quen	máis	traballan.	Reducirase	o	tipo	do	primeiro	tramo	non	exento	do	IRPF,	o	tramo	máis	baixo,	ao	

18%.	As	rendas	de	máis	de	100.000	euros	anuais	contribuirán	un	pouco	máis	que	na	actualidade,	cun	

47%,	que	chegará	ata	o	55%	para	rendas	superiores	a	300.000	euros	anuais,	e	corrixirase	a	inxustiza	

de	que	as	rendas	do	capital	(por	produtos	financeiros	e	investimentos)	tributen	moito	menos	que	as	

rendas	do	traballo.	Eliminaranse	tamén	as	deducións	que	benefician	só	a	quen	ten	rendas	máis	altas.	

383 ▶ Un IVE axustado ao produto.	Baixar	o	IVE	ao	tipo	do	4%	a	máis	alimentos	básicos	e	bebidas	

non	alcohólicas,	do	10%	a	todas	as	subministracións	básicas	(calefacción,	gas,	electricidade)	dos	
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consumidores	vulnerables.	E	impulsar	ao	mesmo	tempo	unha	reforma	da	directiva	do	IVE	para	es-

tablecer	un	plus	do	4%	aos	artigos	de	luxo	que	deixaría	o	IVE	destes	produtos	no	25%.	Tamén	se	

baixará	o	IVE	dos	servizos	veterinarios	do	21%	actual	ao	10%	e	polos	produtos	de	hixiene	feminina	e	

de	alimentación	animal	do	10%	actual	ao	4%.

384 ▶ Recuperación para a xente do imposto das hipotecas.	As	persoas	hipotecadas	recuperarán	

todos	os	impostos	relacionados	coas	hipotecas	que	non	deberon	pagar,	tal	como	indicou	a	primeira	

sentenza	do	Tribunal	Supremo.	A	Axencia	Tributaria	solicitará	estes	impostos	dos	bancos	con	carác-

ter	retroactivo.

385 ▶ Un imposto de sucesións que non sexa unha carga.	Facer	o	imposto	sobre	sucesións	e	

doazóns	máis	xusto,	en	colaboración	coas	comunidades	autónomas,	para	facelo	máis	progresivo,	co	

que	se	consegue	que	as	persoas	herdeiras	con	menor	patrimonio	preexistente	e	maior	grao	de	con-

sanguineidade	teñan	cotas	reducidas	e	introducindo	facilidades	de	pago,	como	fraccionamientos	ou	

dación	en	pago	en	bens	hipotecados.	Ao	mesmo	tempo	harmonizarase	este	imposto	a	escala	estatal,	

a	partir	dun	mínimo	de	tributación	que	evite	a	competencia	fiscal	entre	territorios.

386 ▶ Imposto de Sociedades efectivo e proporcional.	Eliminar	os	privilexios	fiscais	das	grandes	

corporacións	no	Imposto	de	Sociedades	e	baixarllo	ás	pemes.	Pode	regularse	un	Imposto	de	Socie-

dades	máis	eficaz	e	xusto,	mantendo	un	tipo	nominal	do	25%	para	grandes	empresas	e	un	30%	para	

os	bancos,	pero	cun	tipo	efectivo	mínimo	do	15%	sobre	o	rendemento	neto	positivo	para	os	grupos	

empresariais,	que	se	ampliaría	ata	o	20%	para	as	entidades	financeiras	e	empresas	de	hidrocarbu-

ros.	Ao	mesmo	tempo	rebaixarase	o	tipo	nominal	para	as	pequenas	empresas	(aquelas	que	facturen	

menos	dun	millón	de	euros)	do	25%	ao	23%,	que	estaría	suxeito	a	exencións.

387 ▶ Creación dun Imposto ás Grandes Fortunas que grave os grandes patrimonios.	Para	recadar	

un	1%	do	PIB	de	patrimonios	superiores	a	1	millón	de	euros	e	de	forma	progresiva,	de	maneira	que	a	

maior	parte	do	imposto	recaia	sobre	os	1.000	patrimonios	máis	altos.	Trátase	dun	imposto	similar	ao	

que	se	está	propoñendo	para	a	UE	e	Estados	Unidos.	O	imposto	terá	un	mínimo	exento	por	primeira	

vivenda	de	400.000	euros,	e	gravará	cun	2%	os	patrimonios	de	máis	de	1	millón	de	euros,	cun	2,5%	

os	patrimonios	de	máis	de	10	millóns	de	euros,	cun	3%	os	patrimonios	superiores	aos	50	millóns	e	un	

3,5%	para	os	patrimonios	de	máis	de	100	millóns	de	euros.	Este	imposto	substituirá	ao	actual	Imposto	

de	Patrimonio,	que	é	inoperativo,	e	non	poderá	bonificarse	polas	comunidades	autónomas.	

388 ▶ Imposto contra a especulación. Imposto	ás	Transaccións	Financeiras,	que	grave	as	vendas	

brutas	no	mesmo	día,	e	non	só	as	netas,	e	inclúa	outras	operacións	distintas	á	compravenda	de	ac-

cións	(por	exemplo,	derivados).	Hai	unha	gran	diferenza	entre	un	pequeno	aforrador	que	inviste	unha	

parte	dos	seus	aforros	en	accións	e	as	operacións	de	compravenda	de	activos	financeiros	varias	

veces	no	mesmo	día	e	mesmo	durante	a	mesma	hora	ou	minuto,	que	se	fan	con	ánimo	especulativo	

e	non	son	beneficiosas	para	a	estabilidade	económica.	Este	imposto	afectaría	ao	segundo	tipo	de	

operacións	financeiras	especulativas.

389 ▶ Imposto á Banca.	Aumento	de	10	puntos	do	tipo	impositivo	das	entidades	financeiras	no	

imposto	de	sociedades.	Do	mesmo	xeito	que	o	rescate	bancario	foi	unha	operación	específica	des-
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tinada	ao	sector	bancario	e	non	se	estendeu	para	rescatar	a	autónomos,	familias,	pemes	nin	outros	

sectores	económicos,	é	de	xustiza	establecer	un	imposto	específico	para	recuperar,	xunto	a	outras	

reformas,	os	60.000	millóns	de	diñeiro	público	empregados	no	rescate	bancario,	entre	eles	ao	redor	

de	9.000	millóns	de	euros	dirixidos	ao	saneamento	do	sistema	financeiro	galego	para	logo	vendelo	a	

unha	entidade	privada	a	prezo	de	saldo.

390 ▶ Imposto á economía dixital.	Imposto	para	operacións	da	economía	dixital	que	non	tributan,	

como	publicidade	e	intermediación	online	e	venda	de	datos,	limitado	a	empresas	con	ingresos	anuais	

totais	mundiais	de	polo	menos	500	millóns	de	euros	e	con	ingresos	en	España	superiores	aos	3	mi-

llóns	de	euros.

391 ▶ Medidas fiscais para o cambio de modelo ecolóxico.

→ Baixar	o	imposto	de	matriculación	e	circulación	aos	coches	híbridos	e	eléctricos.

→ Reforma	do	IRPF	para	establecer	desgravacións	polo	uso	de	abonos	de	transporte	público	e	

pola	adquisición	de	electricidade	100%	renovable.

→ Imposto	ás	empresas	enerxéticas	que	grave	a	produción	de	enerxías	non	renovables.

392 ▶ Eliminación da exención do IBI á Igrexa.	A	Igrexa	goza	de	privilexios	fiscais	grazas	ao	mante-

mento	de	acordos	asinados	en	tempos	da	Ditadura	de	Franco.	Un	destes	privilexios	é	a	exención	de	

pagar	o	imposto	de	bens	inmobles	(IBI)	polos	bens	que	posúe,	á	vez	que	fixo	provisión	de	vivendas	

e	edificacións	que	non	teñen	un	uso	relixioso.	Isto	súmase	a	que	a	Igrexa	recibe	fondos	directos	do	

Estado	a	partir	dos	impostos	que	paga	a	cidadanía.	Para	acabar	con	esta	situación	inxusta,	propon-

se	que	a	Igrexa	pague	o	IBI	por	todos	os	seus	inmobles	en	propiedade,	exceptuando	os	destinados	

ao	culto	relixioso,	aqueles	cuxa	finalidade	principal	sexa	a	súa	utilización	por	parte	de	Cáritas	para	a	

acción	social,	ou	outro	tipo	de	bens	que	gozan	da	devandita	exención	por	motivos	xerais.

393 ▶ Evitar o uso de paraísos fiscais para a elusión fiscal no Imposto de Sociedades.	Moitas	

grandes	corporacións	evitan	pagar	o	Imposto	de	sociedades	en	España	alegando	a	chamada	dobre	

tributación,	é	dicir,	que	xa	pagan	impostos	por	eses	beneficios	noutro	país.	Con	todo,	algúns	deses	

países	son	paraísos	fiscais	ou	polo	menos	países	cunha	tributación	por	sociedades	moito	máis	baixa	

que	a	nosa.	Por	iso	reforzaranse	as	inspeccións,	e	aplicarase	a	fiscalidade	salvo	no	caso	de	que	tri-

butasen	polo	menos	un	15%	efectivo	noutro	país.	Isto	eliminará	a	posibilidade	de	utilizar	sociedades	

como	pantallas	para	a	elusión	fiscal,	para	diminuír	a	tributación	de	rendas	obtidas	no	estranxeiro	ou	

para	canalizar	rendas	particulares.

394 ▶ Eliminación de privilexios fiscais a sociedades de investimento.	Eliminación	do	réxime	fiscal	

privilexiado	de	Entidades	de	Tenencia	de	Valores	Estranxeiros	(ETVEs),	e	a	tributación	privilexiada	de	

SICAVs,	fondos	e	sociedades	de	investimento	mobiliario	e	inmobiliario	(SOCIMIS),	e	fondos	de	pensións,	

que	só	pagan	entre	un	0%	e	un	1%	dos	seus	beneficios.	Eliminarase	tamén	o	Réxime	de	Impatriados	que	

actualmente	permite	a	persoas	que	se	desprazan	a	España	a	traballar,	con	rendas	de	ata	600.000	euros,	

acollerse	a	pagar	un	marxinal	de	IRPF	do	24%,	en	lugar	do	marxinal	máximo	que	lles	correspondería.
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395 ▶ Prohibir a utilización de sociedades pantalla como instrumento para gozar da vivenda habi-

tual pagando menos impostos. Trátase	da	práctica	que	coñecemos	con	frecuencia	ultimamente	de	

ter	como	vivenda	habitual	unha	casa	non	baixo	un	título	de	propiedade	directa,	senón	baixo	a	titulari-

dade	dunha	sociedade	pantalla	da	mesma	persoa,	a	súa	familia	ou	persoa	de	confianza,	creada	co	fin	

de	poñela	a	disposición	de	quen	a	goza	pagando	menos	impostos	pola	súa	adquisición	e	tenencia.	

A	prohibición	deixaría	sen	efecto	estas	operacións	interpostas	e	atribuiría	a	propiedade	da	vivenda	

directamente	a	quen	a	pague	e	gózaa,	abonando	os	correspondentes	impostos	como	fan	todos	os	

españois	e	españolas.	As	sociedades	mercantís	deben	servir	para	participar	na	actividade	mercantil,	

non	para	eludir	impostos	no	goce	privado	dos	bens	e	servizos.

396 ▶ Estratexia contra a fraude fiscal.

Reforma	da	Axencia	Tributaria	e	as	administracións	tributarias	das	comunidades	autónomas	para	do-

talas	dun	carácter	federal	e	de	maiores	recursos,	así	como	de	completa	autonomía	respecto	ao	poder	

político	e	económico.	Á	súa	vez,	crearase	unha	única	Base	de	Datos	Fiscais,	que	integre	toda	a	infor-

mación	necesaria	para	combater	a	fraude.

→ Crear	unha	Oficina	de	Loita	contra	Grandes	Defraudadores,	dotada	con	medios	suficientes	

para	realizar	campañas	específicas	contra	os	principais	focos	de	fraude	fiscal.

→ Incrementar	os	prazos	de	prescrición	tributaria	e	penal	a	5	anos	ou	10	anos,	incluíndo	maiores	

penas	no	Código	penal	e	facéndoas	extensibles	aos	colaboradores	ou	responsables	solidarios	

da	fraude.	Situar	o	limiar	para	considerar	delito	de	defraudación	á	Facenda	Estatal,	Autonómica,	

Foral	e	Local	en	50.000	euros.

→ Publicar	de	maneira	inmediata	a	lista	de	amnistiados/as	fiscais	dos	gobernos	anteriores	e	

prohibir	os	decretos	de	amnistías	fiscais	con	rango	constitucional,	xa	que	unha	simple	previsión	

legal	pode	cambiarse	coa	seguinte	maioría	parlamentaria.

4.4
Política exterior en paz e democracia

397 ▶ Unha Europa Social. Todo	o	andamiaxe	da	UE	demostra	que	estamos	ante	un	modelo	incohe-

rente	que,	en	vez	de	favorecer	a	cohesión	social	e	territorial,	está	deseñada	para	primar	os	intereses	

dos	grandes	poderes	financeiros	e	empresariais.	Estamos	lonxe	do	obxectivo	de	termos	unha	Europa	

Social,	necesaria	para	que	non	sigan	triunfando	as	ideas	da	extrema	dereita,	que	xa	están	ditando	as-
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políticas	da	UE	en	materia	migratoria.	Cómpre	rematar	coa	competencia	fiscal	e	laboral	entre	Estados	

membro,	que	só	empurra	á	baixa	dereitos	laborais	e	salarios.	As	políticas	austericidas	foron	a	receita	

escollida	pola	UE,	tras	o	estourido	da	crise	do	2008.	Todo	isto	debe	mudar.	As	necesidades	reais	da	

cidadanía	galega	non	poden	estar	supeditada	ás	contas	austericidas	da	UE.	Precisamos	intervención	

pública	e	democrática,	para	acadarmos	a	progresividade	e	unha	redistribución	da	riqueza	solidaria.	

398 ▶ Unha política comercial solidaria e cooperativa.	Os	Tratados	de	comercio	e	investimento	de	

nova	xeración	van	en	contra	dos	intereses	dos	pobos.	Representan	unha	ameaza	extremadamente	

grave	para	os	dereitos	laborais,	sociais,	culturais,	ambientais	e	democráticos,	xa	que	entregan	a	inte-

reses	privados	a	soberanía	dos	estados	e	dos	pobos.	En	Común	oponse	firmemente	a	este	modelo	

de	política	comercial	e	traballará	para	frear	as	negociacións	do	TTIP	ou	o	TISA	e	derrogará	os	xa	apro-

bados	coma	o	CETA	ou	o	JEFTA.	Os	acordos	comerciais	teñen	que	garantir	a	salvagarda	dos	Derei-

tos	Humanos.	A	Cooperación	ao	Desenvolvemento	debe	ser	unha	política	pública	e	denunciamos	o	

desmantelamento	dos	seus	programas.	

399 ▶ Compromiso activo coa paz. Fortalecerase	a	cooperación	europea	e	un	desprazamento	

progresivo	do	espazo	atlántico	(OTAN)	ao	europeo	(PCSD),	evitando	duplicidades	e	mellorando	tan-

to	as	sinerxias	entre	estados	membro	como	a	eficacia	en	conxunto.	No	tocante	á	Política	Exterior	e	

de	Seguridade	Común	(PESC),	promoveremos	unha	relación	de	cooperación	coa	nosa	veciñanza.	

Rexeitaremos	a	intervención	ou	apoio	ás	guerras	en	terceiros	países.	Apoiarase	a	abolición	das	armas	

nucleares	e	os	sistemas	de	armamento	letal	autónomo	(é	dicir,	carentes	de	control	humano	significa-

tivo	en	fases	críticas	do	seu	uso).	Traballaremos	polo	control	e	a	transparencia	no	comercio	de	armas,	

cumprindo	as	disposicións	do	Tratado	sobre	o	Comercio	de	Armas	(TCA).	Velaremos	porque	a	base	

de	Rozas	en	Lugo	non	sirva	de	plataforma	para	accións	militares	da	OTAN.	Impulsarase	unha	educa-

ción	para	a	paz	como	un	aspecto	transversal	da	acción	gobernamental.

400 ▶ Desbunquerización de Europa.	Desde	xaneiro	de	2017	foron	detidos	no	Estado	español	10.579	

migrantes	menores	de	idade	no	marco	das	operacións	conxuntas	Hera,	Minerva	e	Índalo,	que	o	Es-

tado	español	desenvolve	coa	Axencia	Europea	de	Fronteiras	(Frontex).	Ignórase	cantos	son	menores	

non	acompañados	(MENA’s)	e	cal	é	realmente	a	súa	situación	no	noso	país.	En	Común	garantirá	que	

as	persoas	menores	de	idade	serán	tratados	conforme	á	Convención	dos	Dereitos	do	Neno.	Espa-

ña	non	participará	nas	operacións	de	deportación	que	organiza	a	FRONTEX	e	“desbunquerizará”	a	

política	de	fronteiras.	Non	queremos	que	a	Garda	Europea	de	Fronteiras	e	Costas	se	convirta	nunha	

axencia	de	deportación.	Negámonos	á	súa	autonomía	operativa,	que,	baixo	a	opacidade	de	mano-

bra,	permitiría	actos	de	vulneración	dos	dereitos	máis	elementais.	Negámonos	tamén	a	que	podan	

realizar	controis	no	interior	de	fronteiras	entre	países	membro.	Traballaremos	para	a	desmilitarización	

dos	procesos	marítimos	de	control	de	fronteiras	e	que	se	recupere	o	carácter	solidario	de	rescate	e	

salvamento.	

401 ▶ Apoio ao pobo saharauí.	Apoiarase	con	accións	concretas	o	dereito	á	libre	determinación	do	

pobo	saharauí,	implantando	a	sentenza	do	Tribunal	de	Xustiza	da	Unión	Europea	sobre	recursos	natu-

rais,	as	resolucións	do	Consello	de	Seguridade	de	Nacións	Unidas	para	unha	solución	xusta	e	pacífica	

mediante	referendo	e	os	procesos	de	negociación	en	marcha.	Estableceranse	relacións	diplomáticas	

de	alto	nivel	coa	República	Árabe	Saharauí	Democrática	(RASD).	Promoverase	a	ampliación	do	man-
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dato	da		MINURSO	para	que	adquira	competencias	na	protección	e	promoción	dos	dereitos	civís,	

políticos,	económicos,	sociais	e	culturais	da	poboación	saharauí.		Aumentaranse	as	partidas	de	axuda	

humanitaria	para	os	campamentos	saharauís.		Deste	xeito,	o	Sahara	Occidental	volverá	ser	unha	zona	

prioritaria	para	a	cooperación	española.	Apoiaremos	programas	de	formación	e	mobilidade	da	po-

boación	saharauí	e	cumpriremos	o	xa	aprobado	polo	Parlamento:	o	acceso	á	nacionalidade	española	

das	persoas	saharauís	residentes	no	noso	Estado,	cos	mesmos	dereitos	aos	que	acceden	cidadáns/	

as	provenientes	doutros	países	cos	que	mantemos	relacións	históricas.

402 ▶ Protección dos nosos emigrantes fronte ao Brexit. Como	a	incerteza	asociada	á	saída	de	Rei-

no	Unido	da	Unión	Europea	xa	está	a	afectar	aos	nosos	compatriotas,	asumiremos	o	compromiso	do	

Goberno	de	España	de	non	participar	ningún	acordo	para	a	saída	de	Reino	Unido	da	UE	que	menos-

cabe	os	dereitos	de	todo	tipo,	incluídos	os	dereitos	sociais,	dos	españois	que	residen	alí.	

403 ▶ Axuda ao desenvolvemento. Aumentar	o	orzamento	de	Axuda	Oficial	ao	Desenvolvemento	

(	AOD)	ata	a	media	dos	estados	da	contorna	da	Unión	Europea	(UE-15),	do	0,5%	da	Renda	Nacional	

Bruta	en	2023	e	do	0,7%	en	2027.	Redefinir	a	súa	función,	entendendo	que	o	diñeiro	público	non	

pode	servir	para	amparar	plans	de	privatización	nos	países	receptores.

404 ▶ Democracia internacional. Realizaranse	as	actuacións	necesarias	para	promover	a	democrati-

zación	do	Consello	de	Seguridade	das	Nacións	Unidas,	coa	creación	dunha	Asemblea	Parlamentaria	

en	Nacións	Unidas,	elixida	democraticamente,	para	abordar	temas	craves	como	a	violencia	estrutural	

contra	as	mulleres,	o	cambio	climático,	os	desequilibrios	do	comercio	internacional,	a	loita	contra	os	

paraísos	fiscais	ou	as	migracións.	Impulsaranse	plans	de	choque	para	garantir	que	haxa,	como	míni-

mo,	un	50%	de	mulleres	en	todos	os	niveis	das	organizacións	internacionais.	Así	mesmo	traballarase	

para	garantir	a	neutralidade	da	rede	como	dereito	democrático	global.	España	liderará	os	traballos	

para	crear	unha	Axencia	Internacional	de	Loita	contra	a	Desinformación	que	garanta	a	protección	das	

liberdades	fundamentais	e	reforzará	a	xustiza	climática	global.	Loitaremos	contra	o	terrorismo	desde	

as	súas	causas	e	sen	xustificar	violacións	de	Dereitos	Humanos.	Queremos	que	se	cumpran	os	ODM	

(Obxectivos	de	Desenvolvemento	do	Milenio).	Finalmente,	recuperarase	a	Xurisdición	Universal	á	súa	

forma	previa	ás	reformas	do	PSOE	en	2009	e	do	PP	en	2014,	situando	de	novo	a	España	na	vangarda	

da	loita	contra	o	incumprimento	dos	dereitos	humanos	no	mundo.




