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 CORREOS
Instalación de Caixeiros
Destinado a aqueles Concellos onde non exista ningunha entidade bancaria.
O servizo lévase a cabo con entidades de tarxetas de crédito multitarxeta, polo que
non se cobra comisión coa retirada dos cartos.
En novembro de 2021, Correos adxudicou a licitación para a instalación de 1.500
caixeiros automáticos en localidades de toda España. É un proxecto que se levará
a cabo en tres fases de 500 caixeiros cada unha.
O obxectivo de Correos é contribuír á loita contra a exclusión financeira, polo que á
hora de seleccionar as localizacións primará a súa instalación no rural, sobre todo
nas localidades de entre 500 e 3.000 habitantes con dificultades para acceder ás
oficinas bancarias.
Os dispositivos proporcionados ofrecerán o funcionamento básico de calquera
caixeiro automático e a integración coas redes de entidades bancarias máis
estendidas en España. Ademais, dende os caixeiros poderán realizarse operacións
de pagamento de impostos e recibos, e outras funcionalidades que se definirán.
Carteiros no rural
Despois da boa acollida que obtivo o proxecto piloto posto en marcha nas
provincias de Xaén e Lugo, Correos estenderá esta posibilidade aos 6.400
carteiros rurais de España antes de que remate o ano que poderán vender selos,
sobres e envases de paquetería en domicilio, e tamén xestionar o pago de recibos,
a compra de distintivos ambientais da DXT e outros servizos, grazas aos
dispositivos electrónicos portátiles (PDA) do repartidor.
Pago de tributos, a veciñanza poderá abonar directamente ao carteiro o recibo
cando lle chega a casa. Debe existir convenio coa administración que xestione o
recibo, Concello ou Deputación.
https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.correos.com/p
ress-release-category/serviciosrurales/&ved=2ahUKEwjT9LKj3tH1AhUD3IUKHfrEDIMQFnoECAsQAg&usg=AOvV
aw1yGoQWQeFNXy8vRSpsYIa5
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Correos Cash
Con este servizo pódense realizar diversos movementos bancarios a través
oficinas de correos ou con entregas a domicilio con importe de máximo 2.499,99€
Retirada de efectivo en oficinas:mediante o o produto Xiro Inmediato.





Paso 1:Se solicita a retirada de efectivo da aplicación do banco.
Paso 2:O banco envían un localizador inmediato de xiros.
Paso 3: A persoa vai a calquera oficina de correos co localizador e o seu
DNI.
Paso 4: O persoal de correos realiza a operación e dende Correos entregan
o diñeiro e o recibo.

Retirada de efectivo a domicilio:mediante o produto Xiro Ordinario a domicilio.





Paso 1:Se solicita retirar efectivo desde a app do banco.
Paso 2:O banco solicita a orde de Xiro Ordinario a domicilio.
Paso 3:Desde Correos confirman a entrega e o preparan para levalo a casa.
Paso 4:O persoal entrega os cartos en efectivo e o comprobante da
operación.

Ingreso de efectivo:mediante o produto Xiro de orden de Ingreso en Conta.




Paso 1:Se solicita retirar efectivo desde a app do banco.
Paso 2:O banco enviará ao cliente unha nube de puntos ou código de
barras con toda a información necesaria para realizar o ingreso.
Paso 3:En calquera oficina de Correos coa nube de puntos ou código de
barras o persoal recolle os cartos a ingresar.

Outros servizos
Servizos Administracións: ORVE.
Este servizo permite ás empresas rexistrarse e enviar de forma instantánea
documentos dixitalizados ás Administracións Públicas do noso país.
Os documentos remítense á administración de destino en formato electrónico,
unha vez que sexan escaneados e debidamente cotexados polos profesionais
de Correos co fin de garantir a validez da dixitalización.
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Para enviar un documento a través deste servizo só hai que acudir a calquera
oficina de correos co orixinal que se queira rexistrar e enviar a unha
Administración Pública.
https://www.correos.es/es/es/particulares/para-el-ciudadano/tramites-con-laadministracion-publica/servicios-orve

Servizos da DXT
Cambio de titularidade dun vehículo
Notificación de venta dun vehículo
Distintivo ambiental da DXT
Informes de vehículos
Duplicado do permiso de circulación

Correos e o Camiño de Santiago:
Ofrece información completa sobre o camiño de Santiago con información de
albergues, os diferentes camiños ou consellos dos carteiros.
Contan con varios servizos como Pack consigna, Pack bicicleta e Pack
Peregrino e tamén coa posibilidade de obter a credencial dixital do peregrino
https://www.elcaminoconcorreos.com/es/
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 PLAN DE BANDA ANCHA
O plan PEBA-NGA
Iniciouse no ano 2013 cunha dotación de 100M € e un período de 8 anos ata 2021,
que foi prorrogado ata 2022 para levar a cabo a extensión da fibra óptica de
+100Mb ás vivendas e polígonos industriais e que por tema Covid non puido ser
realizado neste período.
O seu obxectivo é acelerar a extensión da cobertura das redes públicas de
comunicacións electrónicas capaces de prestar servizos de banda ancha de moi
alta velocidade a zonas sen cobertura actual ou prevista nos próximos anos (zonas
brancas) así como a aquelas que a teñan. dun único operador (zonas grises), o que
permitirá mellorar a funcionalidade e a calidade dos servizos dixitais necesarios
para a transformación dixital e aumentar así o benestar e a calidade de vida dos
cidadáns, contribuíndo ao éxito dun modelo de crecemento sustentable baseado na
a sociedade Gigabit.
O programa de extensión de banda ancha de nova xeración está cofinanciado co
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)
Correo de consultas e información: peba_nga@economia.gob.es
Programa UNICO-banda ancha
Este programa consiste nas axudas para a realización de proxectos no marco do
programa de universalización de infraestruturas dixitais para a cohesión banda
ancha, o cal será desenvolvido entre os anos 2022 e 2025.
En Galicia supón unha inversión de 19.310.204 €, sendo o beneficiario Telefónica
de España, SA da seguinte forma:

1

Provincia

Presuposto

Contía da axuda

UUII1 obxectivo

A Coruña

4.469.994 €

3.497.951 €

15.923

Lugo

16.382.816 €

10.183.767 €

45.514

Ourense

2.973.156 €

2.358.405 €

10.138

Pontevedra

6.357.874 €

3.270.081 €

17.973

Unidades inmobiliarias
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Estas axudas do Goberno para a extensión da fibra son complementarias ás
realizadas polas propias compañías e de interese de mercado.
https://portalaxudas.mineco.gob.es/InfraestructurasDigitales/Paginas/Index.aspx
Correo de consultas e información direcciongeneralgalicia@telefonica.com
Teléfono de información: 981 183 800 Luns a Xoves: 9:00-15:00h y 16:00-17:30
Venres: 09:00 – 15:00 h

Conéctate
HISPASAT (empresa pública) lanzou 'Conéctate', o seu servizo de conexión a
Internet con 100 Mbps por satélite
A conexión de Internet por satélite é a mellor solución tecnolóxica para
universalizar o acceso á rede, complementando aos sistemas terrestres para
chegar alí onde non son viables para que todos os cidadáns gocen dun servizo de
boa calidade.
Ademais de mellorar o acceso para o uso doméstico, o servizo de Internet por
satélite ofrecido por Hispasat abre a porta á conectividade e a dixitalización de
sectores produtivos do mundo rural, impulsa o seu desenvolvemento económico e
axuda a combater a despoboamento.
https://conectateporsatelite.es/
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 UNIDADEES MÓBILES DNI

A Policía Nacional ten un servizo de unidadees móbiles para desprazarse ata os
Concellos de cara á expedición ou renovación de DNI por partes dos cidadáns,
evitando o desprazamento ata as oficinas de policía.
Este servizo lévase a cabo nas 4 provincias de Galicia e debe ser solicitado polos
Concellos que así o desexen.
O servizo funciona previa cita pechada e o desprazamento na data seleccionada
das unidadees de expedición. O servizo pode realizarse en local cedido polo
Concello con todos os servizos necesarios, ou mediante o desprazamento dunha
unidadee móbil en furgoneta adaptada para a expedición ou renovación de DNI.
https://citapreviadnipasaporte.es/dni/servicio-dni-movil/

Solicitude de desprazamento:
Non hai un procedemento regrado como tal para facer as solicitudes por parte dos
Concellos, polo que estas deben dirixirse directamente á Comisaría Provincial ou á
Xefatura Superior para a súa valoración e, no seu caso, levarase a cabo a
realización do servizo.
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 PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR

O plan director para a convivencia e mellora da seguridade nos centros educativos
e a súa contorna, impulsado desde a Delegación do Goberno en Galicia e a Alta
Inspección de Educación, responde de maneira coordinada e eficaz ás cuestións
relacionadas coa seguridade de menores e mozos/as fortalecendo a cooperación
policial coas autoridades educativas nas súas actuacións para mellorar a
convivencia e a seguridade no ámbito escolar, reforzando o coñecemento e a
confianza nos Corpos policiais.
As forzas e corpos de seguridade acudirán aos centros escolares cun programa de
charlas dirixidas á mocidade.
A solicitude de adhesión debe ser realizada polas direccións dos centros.
As temáticas son:


Acoso escolar.



Adiccións: drogas, xogo, novas tecnoloxías.



Bandas xuvenís.



Racismo, discriminación e intolerancia.



Violencia contra a comunidadee escolar e os centros (furtos, roubos,
vandalismo).



Violencia sobre a muller.



Internet e redes sociais

Acordo marco:
http://www.interior.gob.es/documents/642012/1568685/Acuerdo_Marco_Colaboraci
on_Educacion.pdf/3f875c24-da17-46de-809d-95c74c39a4a3
Para calquera consulta, a Alta Inspección de Educación en Galicia, ten a
disposición o correo electrónico: plandirector.galicia@correo.gob.es
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 SISTEMA VIOXEN
O sistema de Seguimento Integral nos casos de Violencia de Xénero (VioXen),
naceu e 2007 cumprindo coa Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas
de Protección Integral contra a Violencia de xénero cos seguintes obxectivos:
• Aglutinar as distintas institucións públicas que teñen competencias en materia de
violencia de xénero
• Integrar toda a información de interese que se considere necesaria
• Facer predición de risco, e en función deste, vixiar e protexer ás vítimas en todo o
territorio nacional.
• Realizar labores preventivas, emitindo avisos, alertas e alarmas, a través do
“Subsistema de Notificacións Automatizadas”, cando se detecte algún incidente ou
suceso que poida pór en perigo a integridade da vítima.
Buscando, finalmente, establecer unha rede densa que permita o seguimento e
protección rápida, integral e eficaz das mulleres maltratadas, e dos seus fillos e
fillas, en calquera parte do territorio nacional.
Para formar parte do sistema, os concellos asinan un convenio coa Federación
Española de Municipios e Provincias (FEMP) e co Ministerio de Interior, e ao
mesmo tempo, a Policía Local do concello asina outro protocolo de colaboración co
corpo das forzas de seguridade do Estado con competencia na súa demarcación,
ben sexa a Garda Civil ou a Policía Nacional.
As Unidadees de Coordinación contra a Violencia sobre a Muller e as
Unidadees de Violencia sobre a Muller, están integradas organicamente na
Delegación e Subdelegacións do Goberno.

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/violencia-contra-lamujer/sistema-viogen
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 REDE ESPAÑOLA DE CIDADES SAUDABLES
A Rede Española de cidades saudables é a sección da FEMP dedicada á
promoción e protección da saúde e benestar dos cidadáns, de acordo cos
principios de actuación correspondentes ao proxecto “Healthy Cities” da
Organización Mundial da Saúde.
Unha cidade saudable é aquela que ten un goberno comprometido en por a saúde
nun lugar destacado na súa axenda social, económica e política. Trátase de
promover o uso dun enfoque humano no desenvolvemento social, ao dar prioridade
á inversión nas persoas para mellora a equidade e a inclusión mediante un maior
empoderamento da cidadanía.
A OMS recolleu estes obxectivos nun programa denominado FASE VII (2019-25)
da Rede Europea de Cidades Saudables. Esta fase afirma que o desenvolvemento
equitativo e sostible das cidades e a prosperidade comunitaria das poboacións
urbanas depende da nosa vontade e capacidade para aproveitar as novas
oportunidadees de mellorar a saúde e o benestar das xeracións presentes e
futuras.
Este programa da prioridade aos temas relacionados cos marcos estratéxicos de
OMS Saúde 2020 e da Axenda 2030 para o desenvolvemento sostible. Desta
forma subliña a importancia do papel local na mellora da saúde e o benestar por
medio dun enfoque social e de goberno integral.

REQUISITOS PARA A ADMISIÓN:
Os concellos que desexen formar parte desta rede, deberán cumprir os seguintes
requisitos:
• Compromiso político municipal de adscrición á Sección, expresado por acordo do
Pleno.
• Ter elaborado unha análise de situación e un plan de saúde para a cidade ou o
compromiso de elaboralos.
• Designación dun responsable político e un responsable técnico, como
interlocutores ante a Sección.
• Aceptación das normas de funcionamento. (ver apartado Normas funcionamento)
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Para poder unirse á rede, os concellos deberán remitir a documentación que se
relaciona máis adiante, e que pode ser descargada dende a súa páxina web, á
sede da FEMP sita na rúa Nuncio, nº8, 28005 – Madrid.

Documentación:


Modelo de presentación de proposta para a solicitude de unión á Rede
Española de Cidades Saudables.



Formulario de unión á sección da FEMP Rede Española de Cidades
Saudables (RECS)



Datos do representante político e do representante técnico

Cotas:
As entidades aboarán unha cota segundo o seu número de habitantes da seguinte
forma:

2.500 > habitantes



100 €

2.501 < habitantes < 5000



150 €

5.001 < habitantes < 15.000



500 €

15.001 < habitantes < 50.000

 1.000 €

50.001 < habitantes < 150.000  2.000 €
150.0001 < habitantes

 3.000 €
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 PREMIOS NACIONAIS DE COMERCIO INTERIOR

Estes premios foron creados por Orde do Ministerio de Economía e Facenda, de 16
de xullo de 1997, co obxecto de recoñecer a especial labor dos concellos nas súas
actividades de renovación urbana comercial no centro das cidades e modernización
empresarial mediante a mellora da tecnoloxía e a asociación de empresas.
Á vista das candidaturas, o órgano de selección poderá acordar a concesión do
premio en dúas subcategorías: Concellos de menos de 25.000 habitantes e de
máis de 25.000 habitantes. Contará con dou áccesits.
Valorarase a realización durante os últimos 5 anos de plans integrais de mellora do
equipamento nas áreas comercias tales como, melloras tecnolóxicas que supoñan
un beneficio importante para o desenvolvemento do comercio no concello,
rehabilitación, modernización e adaptación ás novas tecnoloxías dos mercados
municipais, accións de apoio aos mozos e mozas emprendedores, entre outras.
Prazo: Do 21 de marzo ata o 6 de maio de 2022
Información: 20210315 Resolucion convocatoria nueva fecha.pdf.xsig.pdf
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 IDAE
PREE 5000. Rehabilitación enerxética de edificios en municipios de reto
demográfico
O obxectivo é dar un impulso á sustentabilidade da construción nos concellos con
reto demográfico, a través de actuacións que van dende cambios na envolvente
térmica, ata a substitución das instalacións de xeración térmica por combustibles
fósiles para a xeración térmica baseada en fontes renovables. como a biomasa, a
xeotérmica, a solar térmica ou a bomba de calor, e a incorporación de tecnoloxías
de regulación e control, así como a mellora da eficiencia enerxética na iluminación.
As actuacións que se poden subvencionar corresponden a tres tipos
1. Mellora da envolvente térmica
2. Mellora da eficiencia enerxética das instalacións térmicas:
2.1. Substitución enerxía convencional por enerxía solar térmica.
2.2. Substitución de enerxía convencional por enerxía xeotérmica.
2.3. Substitución de enerxía convencional por biomasa en las instalacións
térmicas.
2.4. Mellora da eficiencia enerxética dos subsistemas de xeración non incluídos
anteriormente, como a bomba de calor.
2.5. Mellora de la eficiencia enerxética de subsistemas de distribución,
regulación, control e emisión das instalacións térmicas.
3. Mellora de las instalacións de iluminación.
Programa PREE 5000. Rehabilitación enerxética de edificios en municipios de reto
demográfico | Idae
A súa tramitación correspóndelle as CCAA, a Xunta de Galicia, que conta con 3,8
M€, abriu o prazo para a presentación de solicitudes de axudas ata o 30 de
setembro de 2022, a través da súa sede electrónica no seguinte enlace:
VI406D - Programa de axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en
edificios existentes en municipios de reto demográfico, con carácter plurianual. Sede Electrónica - Xunta de Galicia
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Axudas para o desenvolvemento urbano sostible. Proxectos de entidades
locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono
Trátase dunha concesión directa de subvencións ás Entidades locais, así como
Ceuta e Melilla, para proxectos de inversión no ámbito da economía baixa en
carbono.
Os proxectos haberán de conseguir unha redución das emisións de dióxido de
carbono mediante os seguintes tipos de actuacións:


Mellora da eficiencia enerxética na edificación e nas infraestruturas e
servizos públicos



Mobilidade urbana sostible



Uso das enerxías renovables de usos térmicos, así como para o
autoconsumo eléctrico

https://www.idae.es/axudas-y-financiacion/para-desarrollo-urbano-sostenible-proyectos-deentidades-locales-que
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Subvención para impulsar as comunidadees enerxéticas
As comunidadees enerxéticas permiten desenvolver proxectos impulsados pola
poboación, pemes, cooperativas ou entidades locais en ámbitos como as
renovables, a eficiencia enerxética ou a mobilidade sostible. As persoas
involucradas nestas comunidadees son, á súa vez, produtoras e consumidoras da
súa propia enerxía limpa, o que redunda nunha maior democratización do sistema
enerxético e nun importante aforro para o consumidor final. Por todo iso, constitúen
unha figura crave na transición cara a un sistema enerxético limpo, aberto e
participativo.
CE-Aprende, ten por obxecto axudar ás persoas físicas ou organizacións
interesadas na constitución dunha comunidadee enerxética a familiarizarse co
concepto e a identificar futuros socios ou membros. Subvencionará actuacións
como gastos asociados á dinamización, promoción e publicidade da comunidadee.
CE-Planifica oriéntase ao enfoque e a constitución da propia comunidadee
enerxética. Inclúese neste programa o financiamento de estudos e modelos de
contrato ou a asistencia técnica especializada e o asesoramento xurídico.
CE-Implementa, que ubvencionará proxectos integrais e transversais no ámbito das
enerxías renovables eléctricas e térmicas, da eficiencia enerxética ou da
mobilidade eléctrica. A selección dos proxectos terá en conta factores como o grao
de innovación, os niveis de participación social que incorporou a iniciativa, os seus
beneficios sociais, a súa contribución á loita contra a pobreza enerxética, a
xeración de emprego ou a perspectiva de xénero, así como a súa contribución á
loita contra a pobreza enerxética. así como a combinación de diferentes accións
como o fomento das renovables, a eficiencia enerxética e a mobilidade sostible.
https://www.idae.es/index.php/axudas-y-financiacion/comunidadees-energeticas/programade-incentivos-proyectos-piloto-singulares-de
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Axudas para enerxías renovables en autoconsumo, almacenaxe, e térmicas
sector residencial (RD 477/2021. PRTR)
Estas axudas son xestionadas dende a Comunidadee Autónoma
Programas de incentivos para a execución de instalacións ligadas ao autoconsumo
e ao almacenamento, con fontes de enerxías renovables (EERR), así como á
implantación de sistemas térmicos renovables no sector residencial, no marco do
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)
• Programa de incentivos 1: Implantación de instalacións de autoconsumo, con
enerxías renovables, no sector servizos, con ou sen almacenamento.
• Programa de incentivo 2: Implantación de instalacións de autoconsumo, con
fontes de enerxía renovables, noutros sectores produtivos da economía, con ou
sen almacenamento.
• Programa de incentivo 3: Incorporación do almacenamento en instalacións de
autoconsumo, con fontes de enerxía renovables, xa existentes no sector servizos e
outros sectores produtivos.
• Programa de incentivo 4: Realización de instalacións de autoconsumo, con
fontes de enerxía renovables, no sector residencial, administracións públicas e
terceiro sector, con ou sen almacenamento.
• Programa de incentivo 5: Incorporación do almacenamento en instalacións de
autoconsumo, con fontes de enerxía renovables, xa existentes no sector
residencial, administracións públicas e terceiro sector.
• Programa de incentivos 6: Realización de instalacións de enerxías renovables
térmicas no sector residencial.
https://www.idae.es/Axudas-y-financiacion/para-energias-renovables-enautoconsumo-almacenamiento-y-termicas-sector
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Axudas para investimentos a proxectos singulares locais de enerxía limpa en
municipios de reto demográfico (Programa DUS 5000).
Impulsar o desenvolvemento urbano sostible, nos municipios de reto
demográfico, (listado en formato Excel), mediante actuacións que constitúan
proxectos singulares de enerxía limpa que se integran nestas cinco medidas
1 Redución da demanda e o consumo enerxético en edificios e infraestruturas públicas.
2 Instalacións de xeración eléctrica renovable para autoconsumo.
3 Instalacións de xeración térmica renovable e de redes de calor e/o frío.
4 Loita contra a contaminación luminosa, alumeado eficiente e intelixente, Smart Rural y
TIC.
5 Mobilidade Sostible

https://www.idae.es/axudas-y-financiacion/programa-dus-5000-axudas-parainversiones-proyectos-singulares-locales-de

Programa de incentivos a proxectos singulares en mobilidade eléctrica (Plan
MOVES)
Eses programas son xestionados pola Comunidadee Autónoma.
Ten por obxecto contribuír á descarbonización do sector do transporte a través do
fomento de enerxías alternativas impulsando accións de apoio á mobilidade en
base a criterios de eficiencia enerxética, sustentabilidade e promoción do uso da
enerxía alternativas, incluíndo a dotación de infraestruturas de recarga de vehículos
eléctricos adecuadas en todo o territorio nacional
Plan MOVES III
Obxecto:
Actuación 1: Adquisición de vehículos eléctricos enchufables e de pila de
combustible.
Actuación 2: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.
https://www.idae.es/axudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-movesiii
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 REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA.
1’5% CULTURAL (2% en próxima convocatoria)

Rehabilitación arquitectónica: O Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda
Urbana impulsa as actuacións no Patrimonio Arquitectónico, co fin de atender as
necesidades da súa rehabilitación e restauración, actuado en numerosos edificios e
contornas.
A través deste programa fináncianse e cofinancian obras de rehabilitación
arquitectónica en edificios de titularidade pública, nas que o Ministerio é o Órgano
de Contratación. Así mesmo, o Ministerio promove a excelencia da arquitectura,
mediante a convocatoria de concursos de proxectos para a execución das obras do
Programa.
https://www.mitma.gob.es/arquitectura-vivenda-y-suelo/arquitectura-yedificacion/rehabilitacion-arquitectonica
1’5% cultural: (2% na próxima convocatoria) Concesión de axudas para
actuacións de conservación ou enriquecemento do Patrimonio Histórico Español,
dirixidas a: Entidades, públicas ou privadas sen ánimo de lucro, que ostenten a
titularidade do inmoble ou acrediten unha cesión de uso ao seu favor por un prazo
mínimo de 50 anos.
Os bens sobre os que se realicen as actuacións deberán estar declarados Bens de
Interese Cultural, ou terse incoado o correspondente expediente para a súa
declaración, ou gozar dun nivel de protección equivalente segundo a normativa de
aplicación, ou estar incluídos dentro do conxunto histórico e estar especialmente
catalogados polo planeamento municipal.

As axudas convócanse en réxime de concorrencia competitiva cunha subvención
de ata o 75% para as entidades locais.
https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECT
ORIALES/VIVENDA/ARQTCTRA/1_5CULTURAL/NORMATIVA/default.htm
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 RETO DEMOGRÁFICO
O plan de medidas ante o Reto Demográfico articúlase ó redor de 10 eixes de
actuación nos que se ordenan as 130 medidas recollidas:
2. Impulso da transición ecolóxica
3. Transición dixital e plena conectividade territorial
4. Desenvolvemento e innovación no territorio
5. Impulso do turismo sostible
6. Igualdade de dereitos e oportunidadees das mulleres
7. Desenvolvemento e innovación no territorio
8. Reforzo dos servizos públicos e impulso da descentralización
9. Benestar social e economía dos cidadáns
10.
Promoción da cultura
11. Reformas normativas e institucionais para abordar o reto demográfico

As diferentes medidas pretenden mellorar a cohesión territorial do país, eliminar a
fenda urbano/rural e impulsar actuacións nas zonas máis afectadas pola
desigualdade: os nosos pequenos concellos e todas as zonas rurais.
Mediante as medidas preténdese transformar os territorios en espazos de
oportunidadees de desenvolvemento social e económico, que aproveiten os
recursos locais mediante a xeración de actividade económica, o fomento do
emprendemento e o aproveitamento do talento asociado ao medio ambiente, a
través de un modelo territorial sostible que responda aos retos aos que se enfronta
a nosa sociedade.
Incorpora a perspectiva de xénero, para abordar as fendas derivadas da falta de
cohesión territorial e a desigualdade cara ás mulleres.
130 Medidas ante el Reto Demográfico (miteco.gob.es)
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Subvencións para o financiamento de proxectos innovadores para a
transformación territorial e a loita contra o despoboamento

As axudas destinaranse ao financiamento de proxectos innovadores de carácter
singular e demostrativo, que teñan como finalidade loitar contra o despoboamento,
o desenvolvemento sostible e a transición ecolóxica, das tres modalidades, unha
está dirixida ás entidades locais.
Proxectos institucionais promovidos polas entidades locais, que teñan como
finalidade promover a creación e desenvolvemento de ecosistemas de intelixencia
territorial e innovación ou o apoio a proxectos impulsores que reactiven a actividade
socioeconómica para afrontar o reto demográfico e a loita contra o despoboamento.
Estas axudas van destinadas a:
Concellos ou agrupacións de concellos, de conformidade co disposto no artigo
11.3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro.
As deputacións provinciais e autonómicas, as deputacións e consellos insulares
e as comunidadees autónomas uniprovinciais, no exercicio das competencias
que lles corresponden ás deputacións provinciais.
As deputacións ou outras entidades locais que agrupen varios concellos,
instituídas polas comunidadees autónomas.
As mancomunidadees de concellos, sempre que inclúan entre os seus fins o
desenvolvemento económico, o fomento do emprego ou outros análogos que os
lexitimen para executar as operacións.
Organismos autónomos vinculados ou dependentes de calquera das citadas
entidades locais territoriais.
As axudas concedidas no poderán superar o 90 % do total do gasto que se vai
subvencionar, e serán compatibles con outras axudas, subvencións, ingresos ou
recursos recibidos para as mesmas actuacións, procedentes de calquera
Administración, entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, sempre
que a suma de todas elas non supere o custe deas actividades subvencionadas, e
que non foran concedidas polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto
Demográfico.
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PLAN DE RECUPERACIÓN,
RESILIENCIA

DELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN GALICIA

TRANSFORMACIÓN

E

Este plan traza a folla de ruta para a modernización da economía española, a
recuperación do crecemento económico e a creación de emprego despois da crise
do COVID-19, así como para preparar o país para afrontar os retos de futuro.
É o instrumento fundamental para o desenvolvemento dos fondos de recuperación
europeos Next Generation EU e supón o impulso máis importante da historia
económica recente de España.
O Plan céntrase na primeira fase de execución e detalla os investimentos e
reformas no período 2021-2023, mobilizando preto de 70.000 millóns de euros de
transferencias do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia co fin de favorecer a
recuperación e lograr o máximo impacto contracíclico.
En 2021, o Goberno de España asignou 681 M€ a Galicia para o despregamento
de investimentos do Plan nos seus ámbitos competenciais: vivenda, mobilidade
sostible, promoción de renovables, restauración de ecosistemas, renovación de
edificios públicos, educación e formación profesional, inclusión e servizos sociais,
entre outros.
Na seguinte dirección pode consultarse o contido do Plan, a dotación de fondos e
os prazos e formas de acceso aos mesmos: licitacións e convocatorias de
subvencións e axudas: https://planderecuperacion.gob.es/
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Plans de Sostibilidade Turística en Destinos
O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo acordou por unanimidade coas
comunidadees autónomas convocar unha nova edición ordinaria do programa
Plans de Sostibilidade Turística de Destino, cun investimento estimado de 60
millóns de euros e financiado con fondos propios dos tres niveis Administración
(estatal, comarcais e locais).
Na edición ordinaria dos Plans de Sostibilidade 2022, a Secretaría de Estado de
Turismo achegará 23 millóns de euros, que se completarán coas achegas das
administracións autonómicas e locais que decidan participar na convocatoria. Este
programa compleméntase cunha convocatoria extraordinaria, que se financia con
fondos Next Generation EU e cuxa convocatoria está previsto que se aprobe a
finais de marzo.
Unha vez valoradas as propostas pola Comunidadee Autónoma correspondente e
pola Secretaría de Estado de Turismo, a selección definitiva dos proxectos
aprobarase en Conferencia Sectorial.
Prazo: Do 18 de febreiro ao 31 de marzo
Edición extraordinaria
Esta convocatorio será financiada integramente con fondos europeos Next
GenerationEU, polo que as entidades xestoras deben cumprir unha serie de
requisitos e obrigar aparelladas a estes fondos europeos.
Prazo: Do 1 de abril ao 17 de maio
Máis información: https://sede.serviciosmin.gob.es/eses/procedimientoselectronicos/Paginas/detalleprocedimientos.aspx?IdProcedimiento=253#acceso-libre
BOE.es - BOE-A-2021-21764 Resolución de 2
FAQ convocatoria extraordinaria PSTD 2022.pdf
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Programa Experiencias España
O Programa enmárcase no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia e
conta cun orzamento de 100 millóns de euros para os próximos tres anos, dos que
26 millóns corresponden a esta primeira convocatoria. O obxectivo deste novo
programa é financiar 45 novos produtos turísticos antes do segundo semestre de
2025, un reto co que se contribuirá a que o modelo turístico sexa máis competitivo
e resiliente ante futuras crises de demanda.
Esta axuda ten por obxecto impulsar proxectos en rede de actores que
desenvolvan experiencias turísticas sostibles, dixitais, inclusivas e competitivas en
España, en todo o territorio nacional ou, polo menos, en tres comunidadees
autónomas, enmarcadas nalgunha das seguintes liñas de traballo: INNOVAR,
INTEGRAR, COMUNICAR.
Prazo: Do 15 de febreiro ata o 15 de marzo
Axudas para a rehabilitación de edificios de titularidade pública
Son axudas para a rehabilitación de edificios de titularidade das Entidades locais e
que estean ou vaian estar destinados ao uso público.
A finalidade de tales créditos é a de financiar aquelas actuacións que, no marco
dunha rehabilitación integral, garantan o cumprimento dos requisitos establecidos
polo Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia aprobado por acordo do
Consello de ministros do 27 de abril de 2021 e detallados no Programa de Impulso
á Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP).
Así mesmo, as actuacións que sexan obxecto de financiamento deberán ter un
carácter integrado, no sentido definido pola Axenda Urbana Española (AUE), e
responder os criterios de sostibilidade, inclusión e calidade estética.
Mais información: BOE-A-2022-3851.pdf
infografia_pirep_3_v3_1.pdf
guia_de_instrucciones_para_la_presentacion_de_solicitudes.pdf
preguntas_frecuentes_pirep_local-1.pdf
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Axudas a dixitalización de destinos turísticos
O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, mobiliza 11M€ para axudas
destinadas a impulsar a dixitalización dos concellos turísticos españois.
As axudas, en réxime de concorrencia competitiva, divídense en dúas
convocatorias distintas, unha dirixida aos concellos da “red de Destinos Turísticos
Inteligentes”, cun orzamento de 6M€ e outra, dotada con 5M€ para a
transformación dixital de destinos da rede DTI que formen parte dalgunha das rutas
do Camiño de Santiago
Programa de axudas para a transformación dixital e modernización das
entidades locais que forman parte da Rede de Destinos Turísticos
Ten por obxecto o financiamento do desenvolvemento de plans e proxectos de
contido tecnolóxico e innovador, para o que os proxectos deberán atender aos
seguintes obxectivos específicos:
a) Facilitar o acceso ao turista no seu lugar de orixe
b) Mellora da comunicación e acceso aos recursos e servizos por parte
do turista en destino
c) Desenvolvemento de ferramentas TIC para optimizar a xestión do
destino
d) Fomento do goberno público e o seu acceso á tecnoloxía
Os beneficiarios deben forma parte ou solicitar a súa adhesión á Rede DTI
Prazo: Un mes dende o 13 de maio de 2022
Máis información: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-483
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2022-1485
https://sede.serviciosmin.gob.es/registroelectronico
Axudas para a transformación dixital e modernización das entidades locais que forman
parte do Camiño de Santiago, integradas na rede de Destinos Turísticos Intelixentes
O obxecto son proxectos dirixidos á realización en torno ao Camiño de Santiago
impulsando o sector turístico mediante a innovación dixital contribuíndo así, ao
cumprimento do etiquetado dixital

Prazo: Un mes dende o 13 de maio de 2022
Máis información:https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-553
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2022-14851
https://sede.serviciosmin.gob.es/registroelectronico
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Axudas a entidades locais territoriais e entidades públicas dependentes das
entidades locais territoriais para a creación de novas Aulas Mentor

Aula Mentor é unha iniciativa de formación aberta e flexible para a aprendizaxe
permanente e a formación ao longo da vida a través de internet, cun deseño orientado ao
impulso e mellora das competencias persoais e profesionais dos cidadáns, promovendo
ademais a cultura e a participación dos mesmos no uso eficiente e sostible das tecnoloxías
da información e comunicación.
As súas características principais son:

- Servizo público de calidade, inclusivo e en intensa interacción coa contorna.
-

Aulas accesibles :
A. Ausencia de barreiras físicas, económicas e sociais.
B. Accesibilidade para usuarios en territorios moi afastados e/ou deshabitados
C. As novas tecnoloxías como base do desenvolvemento sostible e actualización
permanente

- Potenciación do emprego a nivel local.
- Fomento e promoción da igualdade de oportunidadees
- Matrícula permanentemente aberta
Estas axudas están destinadas ás entidades locais que non teñan unha aula mentor
dependente ou aquelas que conten cunha aula e valoren a ampliación a unha unidadee
mías por razóns debidamente xustificadas en función da súa densidade de poboación,
dispersión xeográfica e ampliación do grao de cobertura que se espera conseguir contando
cun aula máis.

Máis información: https://www.aulamentor.es
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