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REFERENCIA DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA 
QUE TIVO LUGAR EN SAN CAETANO 

O 31 DE XANEIRO DE 2019, 
BAIXO A PRESIDENCIA DO 

SR. D. ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO 
  

DECRETOS 
 

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 
 

§ Decreto polo que se aproba o cambio de titularidade a prol do Concello de Portomarín 
do antigo trazado da vía provincial LU-P-4902, do Alto do Valiño (LU-610), por 
Vilaxuste, a Valdeporras (N-540), e da vía provincial LU-P-4904, de Portomarín ao 
Alto do Valiño (LU-610)�.  
 

§ Decreto polo que se aproba o cambio de titularidade a prol do Concello do Saviñao do 
antigo trazado da vía provincial LU-P-5804, de Rebordondiego á de Ferreira a 
Currelo, correspondente á travesía do núcleo rural de Morgade. 

 
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 
 

§ Decreto de desenvolvemento da Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social 
de Galicia, no relativo á tramitación da renda de inclusión social de Galicia e das 

axudas de inclusión social.  
ACORDOS 

 
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 
 

§ Acordo polo que se autoriza a integración das distintas modalidades de transporte 
público de competencia da Xunta de Galicia que faciliten a optimización deste servizo 
público, no marco do procedemento para a implantación do Plan de transporte público 
de Galicia.  
 

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO 
 

§ Acordo polo que se autoriza a subscrición dun convenio de colaboración entre a 
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Fundación Cidade da 
Cultura de Galicia para levar a cabo obras de acondicionamento no espazo anexo á 
sala principal de equipos (fase II) do Centro de Procesos de Datos Integral da Xunta 
de Galicia. Orzamento total do convenio: un millón de euros (1.000.000 �).  

§ Acordo polo que se autoriza a sinatura dun convenio de colaboración entre o 
Parlamento de Galicia, a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza, a Consellería de Cultura e Turismo, a Amtega e 
a Universidade de Santiago de Compostela para transformación e ampliación do 
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proxecto Lex.gal, por un importe total de cento trinta e oito mil seiscentos cincuenta 
e cinco euros con cincuenta céntimos (138.655,50 �).  

 
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

 
§ Acordo polo que se autoriza a tramitación do expediente de gasto relativo á 

contratación suxeita á regulación harmonizada  para o servizo de reserva e ocupación 
de prazas de atención residencial terapéutica para persoas con discapacidade 
intelectual na provincia de Pontevedra. Procedemento aberto e tramitación ordinaria 
(expediente 4/2019). Importe de licitación: un millón trescentos dezaseis mil 
novecentos cincuenta e dous euros (1.316.952 �). Valor estimado: dez millóns cento 
trinta mil catrocentos euros (10.130.400 �).  
 

INFORMES 
 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA 
 

§ Informe sobre a Estratexia galega de cambio climático e enerxía 2050.  
 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA 
 

§ Informe sobre as axudas á industria forestal vinculadas a proxectos de segunda 
transformación e ao plan de formación específico para este sector.  

 
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 
 

§ Informe sobre a situación do Programa de casas niño da Xunta de Galicia.  
 

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 
 

§ Informe sobre a orde de axudas para accións silvícolas de prevención dos danos 
causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da 
capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, 
cofinanciadas polo Feader.  

 
CONSELLERÍA DO MAR 
 

§ Informe sobre a Orde de bases da convocatoria de axudas para proxectos ao abeiro 
das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP) aprobadas aos grupos 
de acción locais do sector pesqueiro (GALP) en aplicación do art. 58 e seguintes do 
Regulamento FEMP.  

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA 

 Informe sobre as axudas á industria forestal vinculadas a proxectos de segunda 
transformación e ao plan de formación específico para este sector.  
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 A XUNTA MOBILIZARÁ 32,5 M � NO IMPULSO Á INNOVACIÓN TECNOLÓXICA E A 
MELLORA CONTINUA DA INDUSTRIA FORESTAL GALEGA 
 
§ A Consellería de Economía, Emprego e Industria destina máis de 11 millóns de 

euros a tres programas de axudas centrados na incorporación de maquinaria e a 
mellora de procesos e produtos, así como na formación especializada 

§ Prevese beneficiar a 130 pequenas e medianas empresas que abranguen toda a 
cadea de valor, desde a explotación forestal ao sector contract 

§ As actividades formativas e de divulgación, en colaboración coas principais 
asociacións desta industria, chegarán a 1700 persoas 

 
A Xunta vai impulsar a mobilización de 32,5 millóns de euros na innovación tecnolóxica e a 
mellora continua da industria forestal galega, a través de tres programas de axudas que 
contan cun orzamento público de máis de 11 millóns de euros, e dos cales se beneficiarán 
arredor de 130 empresas de toda a cadea de valor e 1700 persoas, que participarán en 
actividades formativas e de divulgación. 
 
Así, tal e como se informou hoxe no Consello da Xunta, a Axencia Galega da Industria 
Forestal (Xera) activará unha nova convocatoria do programa de axudas destinada á 
xeración de valor nos procesos industriais forestais e destinada ás pemes e micropemes que 
realicen segunda transformación, carpinterías, moblerías e empresas do sector contract que 
utilicen como materia prima a madeira.  
 
Dotado con dous millóns de euros, con este programa prevese apoiar arredor de 40 
proxectos e mobilizar máis de seis millóns de euros. As axudas alcanzarán un 50% dos 
investimentos e ata un máximo de 200.000 euros por beneficiario. Os proxectos terán por 
obxectivo aumentar a produtividade; a implantación de técnicas que permitan obter novos 
produtos ou produtos valorizados, ou implantar procesos que favorezan a minoración do 
impacto ambiental.  
 
A través desta convocatoria, que se prevé publicar no Diario Oficial de Galicia (DOG) na 
segunda quincena de febreiro, apóiase a adquisición de maquinaria para segunda 
transformación, a implantación de procesos de calidade como cadea de custodia, de 
madeira certificada, e plans de melloras da xestión  e dos procesos produtivos (xestión Lean 
ou similar), así como investimentos en tecnoloxías e en obra civil relacionada cos 
investimentos anteriores. 
 
Este programa súmase ao xa previsto para as pemes e micropemes dedicadas á explotación 
forestal, xestión da biomasa forestal e primeira transformación da madeira, que contarán con 
8,6 millóns de euros para mellorar a súa competitividade, incentivar o seu crecemento e 
fomentar o uso de novas tecnoloxías nos procesos de produción.  
 
Mediante esta convocatoria, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural 
(Feader) e que se prevé activar a principios do próximo mes, búscase beneficiar 90 
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empresas, mobilizando 26 millóns de euros no apoio a melloras no aproveitamento, 
transformación e comercialización dos produtos forestais. Así, apoiarase a posta en marcha 
de plans de xestión e a implantación das certificacións forestais e de cadea de custodia; 
maquinaria nova de explotación forestal, de xestión da biomasa forestal, e de primeira 
transformación da madeira; entre outros. As axudas suporán o 40% dos investimentos 
realizados ata un máximo de 150.000 euros por beneficiario.  
 
En ambas as convocatorias dáse puntuación adicional nos supostos de mulleres xerentes, e 
cando as iniciativas supoñen a creación de emprego fixo para mulleres e persoas en riscos 
de exclusión social, primando tamén a estabilidade laboral. 
 
Estratexia formativa 
A estas iniciativas sumarase na segunda quincena de febreiro o programa para impulsar 
actividades formativas e divulgativas, no marco da Estratexia de formación da industria 
forestal. Cun orzamento de 500.000 euros, está dirixida a asociacións do sector, colexios 
profesionais e fundacións. Prevense apoiar máis de 160 accións centradas nos ámbitos máis 
demandados pola industria, chegando a arredor de 1700 persoas.  
 
Con estes tres programas poténciase unha industria clave para Galicia. Segundo os datos 
recollidos no informe A cadea forestal-madeira de Galicia 2017, a Comunidade segue a ser 
unha potencia forestal, xa que se rexistraron novos récords, tanto no volume de cortas de 
madeira, que superaron por primeira vez os 8,5 millóns de metros cúbicos, preto do 50% 
nacional; como de exportacións, con máis de 800 millóns de euros. Ademais, Galicia obtivo 
o mellor rexistro da última década, cunha facturación de 2200 millóns de euros. 

 
 
 


