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2.6.2. OE 4.2. Desenvolvemento 
equilibrado e sustentable do 
territorio eliminando as disparidades 
territoriais e integrando a Galicia 
como cidade única

A crecente urbanización e fortalecemento 

dos núcleos máis dimensionados foi causa 

 !" #$% !"  $" &$'( )"  $*)+%,-')"  )." #)-

boamentos sustentados pola base agrope-

cuaria.

As cidades, cabeceiras comarcais, munici-

pios mellor dimensionados ou localizados 

en eixes de alto crecemento, reforzaron 

nas pasadas décadas o seu dinamismo coa 
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rurais, hoxe en reestruturación, co que se 
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gúns municipios, e depresivo para outros.

Unha Galicia moderna e equilibrada de-

berá responder a un modelo policéntrico, 

de desenvolvementos múltiples, apoiando 

as iniciativas locais dende calquera ámbi-

&)"20$"60% !"$"')1-+0%!1 )"01"*!%')" $"
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ás potencialidades que encerran todas as 
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ridades e liderados en cidades e centros 

máis desenvolvidos debe obedecer a un 

método, e incluír concepción, esquema 

e principios para que se ordenen dentro 

dunha visión de conxunto e para todo o 

século XXI.

Para construír esa Galicia descentralizada, 

entendendo os valores propios e diferen-

ciados de cada un dos espazos, e potencian-

do as súas vantaxes e riqueza, o plan asume 

numerosas actuacións sectoriais, viarias, in-

dustriais, parcelarias, enerxéticas, comuni-

cacionais, de apoio a Administración local 

etc. dotando a cada territorio de auténticas 

posibilidades de aproveitamento dos seus 

potenciais internos.

Neste obxectivo e no anterior implícanse 

un gran número de organismos e xesto-
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territorial.

Plans e programas sectoriais salientables Programas de gasto e organismos xestores

  Plan Impulsa Lugo e Plan Impulsa Ourense

  Plan de desenvolvemento integral das comarcas de Ferrol, 

Eume e Ortegal

  Plans territoriais (Plan de reequilibrio territorial e Plan 

Costa da Morte)

  Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2007– 

2013

  Plans estratéxicos de infraestruturas no medio rural

  Plan territorial de continxencias

141A (D. X. Admón. Local)

451A (IGVS)

521A (D.X. Sostibilidade e Pais.)

551A (D. X. Desenvolvemento rural)

712A (D.X. Desenvolvemento rural)

761A (S.X. Turismo)

811A (Transferencias a corporacións locais)

811B (Transferencias a corporacións locais)

811C (S. X. e do Patrimonio)

IGAPE
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PLANS DE FERROL E 
COMARCAS, E PLANS IMPULSA 
LUGO E OURENSE

ÓRGANO XESTOR:
IGAPE.

Características xerais:

Os plans territoriais Ferrol e comarcas, Im-

pulsa Lugo e Ourense perseguen favorecer 

os investimentos produtivos para procurar 

un desenvolvemento harmónico, acele-

rando o desenvolvemento das provincias 

de Lugo e Ourense e a súa equiparación 

coas provincias atlánticas, para conseguir o 

)36$'&(7)"-1!5" $"!'! !%")"%$$20(5(3%()"&$-

rritorial e unha Galicia de velocidade única.

Estes plans son un proxecto que contempla 

01>!"5(?!" $"!60 !."$.#$'4-'!."," (1!*(@!'(=1"

do tecido empresarial da totalidade das pro-

vincias de Lugo e Ourense, e das comarcas de 

Ferrol, Eume e Ortegal, mediante o apoio á 

iniciativa privada e emprendedora que ache-

gue riqueza e equilibrio socioeconómico.

Obxectivos dos plans territoriais:

  Potenciación dos sectores estratéxi-

cos da economía da provincia.

  Impulsar actuacións emprendedoras 

de alto valor competitivo e produtivo.

  Fomentar a creación de emprego.

  Desenvolvemento do tecido so-

cioeconómico da provincia como xei-

to de equilibrio territorial.

PROGRAMA DE 
DESENVOLVEMENTO RURAL 
DE GALICIA 2007 – 2013

ÓRGANO XESTOR: 
Secretaría Xeral da Consellería do Medio 

Rural.

CARACTERÍSTICAS XERAIS:
;"A)54&('!" $"B$.$17)57$*$1&)"C0%!58"')--

nanciada con fondos comunitarios, desen-

volverase no período 2007-2013 a través 

do Programa de Desenvolvemento Rural, o 

cal permite coordinar as diversas actuacións 

1$.&$" $( )8" ')" -1"  $" 5)+%!%" 01>!" #)54&('!"

*,(."')>$%$1&$"$"$-'!@:"

O Programa de Desenvolvemento Rural 

constitúe a resposta ás disposicións do Re-

gulamento (CE) Nº 1698/2005 de 20 de 

septiembre de 2005 relativo á axuda ao 

desenvolvemento rural a través do Fondo 

Europeo Agrícola de Desenvolvemento Ru-

ral (FEADER).

O obxectivo final do FEADER céntrase 

na promoción dun desenvolvemento 

rural sustentable en toda a Comunida-

de, como complemento das políticas de 

apoio ao mercado e aos ingresos aplica-

das no marco da política agrícola común, 

a política de cohesión e a política pes-

queira común. 

A política de desenvolvemento rural ten en 

conta o elevado peso económico e social 

do sector agrario no conxunto da eco-

nomía galega, así como a dependencia da 

actividade agraria dunha ampla parte do 

espazo rural. 
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O obxectivo é crear un marco coherente e 
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e contribúa ao mantemento e á creación 

de emprego. 

Acadar estes propósitos pasa por reforzar o 

sector agrario e o forestal e mellorar a com-

petitividade das zonas rurais, ao tempo que 

se incentiva un modelo de produción diver-

.(-'! )"$"%$.#$'&0).)"')"*$ ()"!*3($1&$:"

No Programa de Desenvolvemento Rural 

de Galicia se establecen as principais chaves 

estratéxicas para avanzar na consecución 

dun obxectivo básico: a viabilidade social e 

económica das áreas rurais.

De aí que a loita contra a despoboación 

rural, así como a necesidade de pór freo 

ao abandono das actividades tradicionais, 

con elevados valores naturais e culturais 

asociados, constitúan o núcleo básico da 

estratexia. 

Para facerlle fronte a estes retos é precisa 

unha complexa combinación de elementos 

de competitividade que xeren crecemento 

económico e progreso social sobre a base 

da posta en valor dos recursos endóxenos 

preservando a súa estabilidade, integridade 

e conservación a máis longo prazo.

Proposta de medidas e actuacións prioritarias Indicadores salientables

Axudas a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia

Execución de estratexias de desenvolvemento local a través dos 
grupos de desenvolvemento rural (enfoque de abaixo cara a 
arriba)

Mellora das infraestruturas e servizos básicos para a poboación 
que vive no medio rural

Número de proxectos no medio rural dirixidos á 
 (7$%.(-'!'(=1" !"$')1)*4!"%0%!5

Número de proxectos no medio rural dirixidos á 
mellora da calidade de vida

Investimentos públicos turísticos produtivos no territorio Emprego turístico xerado no medio rural

Porcentaxe de ocupación na oferta aloxativa do 
medio rural

Número de visitantes ao interior galego

Investimento turístico privado e público no medio 
rural


