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Parrote, na Coruña e o acondicionamento na estrada Santiago-Santa Comba.
Continuaranse as obras de acondicionamento da estrada PO 241, tramo entre Caritel-A Lama, a conexión do Corredor Brión-Noia coa estrada AC-55 en Taramancos-Noia,
e o desdobramento da vía urbana Ponte Bora en O Pino. Figuran tamén consignacións nos
proxectos de actuacións en medio urbanos das circunvalacións de Ourense e As Neves
e as obras en Santiago de Compostela do cinturón Oeste e a variante de Aradas, que
permitirá o acceso dende a estrada de Carballo ao Polígono do Tambre, cunha lonxitude
de 1,6 Km.
No que respecta ás actuacións incluídas na medida de mellora da seguridade viaria,
que ten como finalidade reducir a siniestralidade e o número de vítimas dos accidentes de
tráfico, diminuíndo os Tramos de concentración de accidentes (TCAs), proxéctase continuar coas obras xa iniciadas en anos anteriores, entre as que figuran singularizadas as obras
de humanización e mellora da seguridade viaria nas vías PO 325 (Vigo- Praia América) e
PO 552 (Baiona- A Guarda).
No tocante á mobilidade, coa finalidade de mellorar e consolidar os servizos de transporte metropolitano nas catro áreas xa constituídas (A Coruña, Ferrol, Santiago e Lugo) e
coa extensión ao resto das sete grandes cidades galegas, continuarase coa política tarifaria
común para estas áreas.
Coa finalidade de articular unha mobilidade metropolitana sustentable, continuaranse
impulsando os proxectos de metro lixeiro da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, con
partidas no orzamento destinadas a tal finalidade. Sinálase así mesmo, a incorporación dun
novo proxecto destinado ao fomento do transporte público no medio rural.
Entre a construción de intercambiadores figura a continuación da plataforma loxística
de Salvaterra- As Neves (PLISAN).

III.2.2. OE 2. Internacionalizar a economía galega, fomentando o investimento
empresarial, o espírito emprendedor e a innovación nas empresas
Dentro do PEG, a internacionalización e a apertura en réxime de competitividade das
empresas galegas constitúe un obxectivo de primeiro rango. Impulsarase a colaboración
cos organismos nacionais (ICEX) ou internacionais e coas empresas a través dos clusters,
das cámaras de comercio e das asociacións empresariais. Facilitaranse os procesos de
mellora da calidade e, ás veces, os de certificación desta.
Apoiaranse os novos emprendedores e os proxectos innovadores e impulsaranse
instrumentos como os business angels ou os fondos de capital risco, sen esquecerse do
capital semente que teña como obxecto o investimento en proxectos de base tecnolóxica
que beneficien a Galicia.

Obxectivos e programas

79

OBXECTIVOS E PRIORIDADES DE GASTO

2012

Impulsarase a cooperación transfronteiriza con Portugal e a política de solo industrial.
Este obxectivo estratéxico representa o 10,5% do eixe e o 1,7% sobre o total do
PEG, cun importe de 155,3 millóns de euros, no que a medida de maior importe é a M01
“Mellorar as condicións de acceso das empresas galegas ao financiamento especialmente
para proxectos novidosos e emprendedores a través das figuras do capital semente e capital risco” (co 62,8% do obxectivo e o1,1 % sobre o PEG, e o 6,6% do eixe).
Este obxectivo desenvolverase a través de proxectos encadrados nos programas de
gasto:
Programas de Gasto

Importe

531A PROMOCIÓN DE SOLO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS

4.061.325

741A APOIO Á MODERNIZACIÓN, INTERNACIONALIZACIÓN E MELLORA DA
COMPETITIVADE, INNOVACIÓN E PRODUTIVIDADE EMPRESARIAL
741B FOMENTO DO INVESTIMENTO EN CAPITAL HUMANO

148.723.741
2.517.058

Os responsables de levar a cabo as actuacións encamiñadas a lograr este obxectivo
son:
Xestores do PEG
07-CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFR.
201-INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO
08-CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
04-D.X. DE INDUSTRIA, ENERXÍA E MINAS
405-INST. GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
13-CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
04-D.X. DE INNOVACIÓN E INDUSTRIAS AGRARIAS

As medidas do Plan Estratéxico de Galicia que se van a realizar no ano 2012 son:
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E2: Dinamización económica, Crecemento e Emprego.

Importe

OE02 Internacionalizar a economía galega, fomentando o investimento
empresarial, o espíritu emprendedor e a innovación nas empresas

%

155.302.124

M01 Mellorar as condicións de acceso das empresas galegas ao financiamento
especialmente para proxectos novedosos e emprendedores a través das figuras
do capital semente e capital risco

97.530.725

62,8 %

100.000

0,1 %

M03 Creación de Redes Monitoring do portal do emprendemento e o
desenvolvemento de Business Hunting para fomento de emprendedores e
atración de empresas emerxentes

1.007.058

0,6 %

M04 Apoios a innovación tecnolóxica creando espazos de innovación a través
da creación dunha marca de excelencia empresarial galega

6.238.953

4,0 %

M05 Impulsar a internacionalización do tecido produtivo galego e incrementar a
captación de investimentos foraneos a través dunha política de diversificación
xeográfica e sectorial, formación de recursos humanos, cooperación
empresarial e de visualización

16.454.524

10,6 %

M06 Fomento da implementación de sistemas de calidade e de procesos de
xestión e innovación que acrediten o cumprimento de estandares de calidade e
da marca Made in Galicia

2.681.463

1,7 %

M07 Completar un mapa de solo industrial de Galicia con criterios de equilibrio
territorial, accesibilidade e suficiencia de capacidade e equipamentos

3.876.325

2,5 %

M99 Soporte xeral - Internacionalizar a economía galega, fomentando o
investimento empresarial, o espíritu emprendedor e a innovación nas empresas

27.413.076

17,7 %

M02 Fomentar a cooperación empresarial e proxectos transfronteirizos con
especial atención a EURORREXIÓN

As Fontes de financiamento do orzamento deste Obxectivo estratéxico son:
Fontes de financiamento
Orzamentos xerais da C.A.
FCI
FEDER
Orzametos xerais do Estado
FEADER
FSE

Importe

%

113.560.049

73,12%

7.818.475

5,03%

18.674.296

12,02%

3.153.502

2,03%

10.090.156

6,50%

2.005.646

1,29%

Entre as actuacións que desenvolverán as medidas M01 e M03 do PEG “Mellora das
condicións de acceso das empresas galegas ao financiamento, especialmente para proxectos novidosos e emprendedores” e “Creación de Redes Monitoring do portal do emprendemento”, respectivamente figuran as que se inscriben no eixe de “emprendedores” do
Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), cun orzamento de 98,5 millóns de
euros. Estas divídense en dous grupos de actuacións:
Actuacións de difusión e sensibilización, entre os que se inclúen a celebración do
“Día Galego do Emprendedor”, máis outras accións de apoio para a extensión da cultura
emprendedora, incluíndo o ámbito educativo. Entre o total estimado de 20 actuacións
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de difusión a desenvolver, inclúense tamén os servizos gratuítos de formación e acompañamento a potenciais emprendedores prestados por BIC GALICIA, sociedade anónima
participada maioritariamente polo IGAPE.
Nesta liña fomentaranse así mesmo as redes de investidores, e o portal do emprendemento en Galicia.
Apoios de tipo financeiro para facilitar e mellorar o acceso ao financiamento dos
proxectos emprendedores (convenios con axentes financeiros, subvencións e préstamos
directos, achegas a fondos de capital risco), entre os que destaca o Emprende Fondo de
Capital Risco.
A estimación apunta a que serán ao redor de 400 os proxectos innovadores/emprendedores os que se subvencionarán en 2012, posibilitarase a creación de 60 empresas e
promoverase un investimento privado inducido de máis de 600 millóns de euros.
Tamén figuran no orzamento convenios de microcréditos, estimándose a concesión
dun total de 1.560 que xerarían un investimento privado inducido de 26,5 millóns de
euros.
Entre as axudas de apoio á industrialización e comercialización, inclúense ademais
das do IGAPE as que promoverá a Consellería de Medio Rural para as empresas do
sector agrogandeiro, estimándose en máis de 1.000 as que resultarán beneficiadas por
estes incentivos, manifestando unha clara aposta polo sector cun conxunto de proxectos
de transferencias de capital, cunha achega da Consellería global por valor de máis de 36
millóns de euros.
Os “Apoios a innovación tecnolóxica creando espazos de innovación a través da
creación dunha marca de excelencia empresarial galega” medida M04, se materializan en
proxectos de transferencias ás empresas para a mellora do seu capital organizativo e para
a innovación xunto á promoción da excelencia empresarial, coa implantación de servizos
de diagnósticos ás empresas.
No tocante á medida M05 “Impulsar a internacionalización do tecido produtivo galego” sinalar os proxectos de gasto do IGAPE enmarcados no seu eixe de “internacionalización” que constitúen un amplo programa de apoios e servizos destinados á promoción
exterior de bens, servizos e investimentos, a iniciativas de mellora do capital humano no
ámbito da internacionalización e ás actividades de potenciación das redes de empresarios
galegos no exterior. Entre os indicadores de seguimento destas actuacións se sinalan que
se beneficiarán destas actuacións un total de 930 empresas, apoiaranse 10 proxectos de
atracción de investimentos, nos que se estima que se contratará a 16 xestores de exportación (cunha desagregación de xénero paritaria). O resto do orzamento dedicarase ás
accións para atracción e retención de investimentos estranxeiros, incorporando accións
específicas para a fidelización de novos investimentos.
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A medida M07 “Completar o mapa de solo industrial de Galicia” plásmase en sendos
proxectos de gasto que superan os 3,9 millóns de euros con actuacións deseñadas para
os Parques Empresariais de Taboada, Monforte de Lemos, Becerreá, Palas de Rei (na
provincia de Lugo) e nos de As Pontes de García Rodriguez e Cerceda (na provincia da
Coruña), para os que se estiman os seguintes datos: a superficie de planeamento en tramitación (m2) alcanzará 1,2 millóns de metros cadrados, acadando a fase de planeamento
aprobado unha superficie de 378.825 m2. En proceso de urbanización computarase unha
superficie de case 86.000 m2, culminando o proceso de urbanización de solo empresarial
cunha nova superficie urbanizada de preto de 130.000 m2.

III.2.3. OE 3. Potenciar a competitividade dos sectores estratéxicos mediante a política
de clusters e o fomento da innovación e cooperación empresarial
A estratexia de desenvolvemento económico de Galicia pasa por converter a diversidade nun factor competitivo dentro dunha economía globalizada, baseándose na especialización. O fomento da cooperación competitiva entre as empresas, redefinindo a política
de clusters e a identificación dos sectores prioritarios de atención, impulsará a delimitación
espacial de proxectos singulares.
A nuclearización de empresas interconectadas, subministradores e provedores especializados de servizos, empresas e institucións conexas merece un impulso que dea lugar á
cooperación e á innovación competitiva.
Este obxectivo representa o 7,4% do total do PEG e absorbe o 45,6% do Eixe 2 Dinamización económica, emprego. A súa composición entre os distintos sectores, sen contar
os proxectos asociados ao Soporte xeral, preséntase na gráfica de sectores adxunta:
OE 2 03 Apoio aos sectores produtivos (sen soporte xeral)
Turismo e
audiovisual; 8,2%

Sector industria;
6,7%

SubSector
agrgandeiro;
14,0%

Subsector MarIndustria; 17,2%
SubSector
Forestal ; 11,9%
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