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A evolución histórica e a complexidade progresiva da organización social atopan 

reflexo na familia como institución en permanente evolución. A familia constitúe a 

estrutura básica da sociedade e o medio natural de desenvolvemento e crecemento da 

persoa. Neste senso, a Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de 

Galicia establece o deber dos poderes públicos de recoñecer e amparar á familia en 

todas as súas manifestacións e formas de organización, dándolles un especial apoio e 

protección.  

 

De acordo co previsto nesta lei, a familia é a institución máis próxima e achegada ás 

persoas e, polo tanto, a súa autonomía organizativa e as liberdades individuais dos 

seus membros deben ser tratadas co máximo respecto. O apoio á familia e aos núcleos 

de convivencia é un deber de xustiza, en reciprocidade á achega que estes fan á 

sociedade. O apoio dos poderes públicos debe responder á complexidade da sociedade 

e dar solución ás diferentes situacións que limitan a formación de novas familias ou 

grupos estables de convivencia, así como o desenvolvemento integral dos xa 

constituídos. 

 

A este respecto, resulta prioritario prestar particular atención a situacións e 

circunstancias que presentan especiais necesidades: a maternidade, a paternidade, a 

conciliación da vida persoal, familiar e laboral, a participación equitativa dos pais e nais 

no coidado dos fillos e fillas, a integración social e a continuidade familiar das persoas 

maiores, e os procesos de crise familiar.  

 

Coa finalidade de atender a estas necesidades de especial apoio, a Lei 3/2011, do 30 

de xuño, contempla no seu artigo 5 o desenvolvemento, por parte da Xunta de Galicia, 

dun Plan de apoio á familia e dun Plan integral de apoio á natalidade, entendidos como 

instrumentos de planificación estratéxica de axuda ás familias e de revitalización 

demográfica. 

 

1. INTRODUCIÓN E MARCO SOCIODEMOGRÁFICO 
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De acordo a esta previsión, aprobouse o Plan para a dinamización demográfica de 

Galicia 2013-2016, horizonte 2020, que atende á necesidade urxente e imprescindible 

de traballar en favor da revitalización demográfica, para garantir a sostibilidade 

demográfica, socioeconómica e sociocultural da Comunidade Autónoma de Galicia.  

 

O Plan para a dinamización demográfica de Galicia establece os grandes eixos nos que 

é necesario incidir para corrixir as tendencias demográficas actuais e, polo tanto, 

recolle un amplo abano de accións e propostas destinadas a apoiar ás familias galegas. 

Neste senso, o Plan para a dinamización demográfica de Galicia representa o punto de 

partida do Plan de galego de política familiar, recollendo, ampliando e concretando 

este último as medidas xa previstas no primeiro deles. 

 

Igualmente, e base a antedita lei incorpóranse os principios reitores previstos no seu 

artigo 6: liberdade, igualdade, responsabilidade pública e transversalidade.  

 

O presente plan debe, polo tanto, dar unha resposta ampla ao problema demográfico, 

polo que nel están reflexadas aquelas actuacións que no Plan para a dinamización 

demográfica de Galicia 2013-2016, horizonte 2020 teñen incidencia no eido familiar. 

 

En liña con estes principios, o deseño, execución e seguimento das accións do plan 

estarán presididos polo respecto á liberdade de organización da vida familiar e de 

convivencia, á igualdade entre homes e mulleres, tanto no eido laboral, como no 

persoal e familiar, e á atención ás necesidades das familias e dos seus membros, 

prestando especial atención a situacións de especial dificultade ou vulnerabilidade. 

 

A elaboración do Plan Galego Política Familiar faise dende unha perspectiva global, 

incluíndo medidas xerais que afectan ás familias no seu conxunto, xa que a atención 

específica e especializada estará contemplada en plans máis concretos como son a  

Estratexia de apoio para as familias numerosas de Galicia, o Plan Integral para a 

convivencia e o desenvolvemento social do pobo xitano de Galicia, a Estratexia de 

inclusión social de Galicia ou a Estratexia Galega de apoio á infancia e á adolescencia. 
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En consonancia coas recomendacións da Convención das Nacións Unidas sobre os 

Dereitos do Neno incorpórase como principio reitor, dentro dos obxectivos xerais e 

operativos, a parentalidade positiva ao conxunto de actuacións da Xunta de Galicia en 

materia de familia, entendida como a paternidade e maternidade exercidas no 

interese superior do neno e da nena, nas que a principal preocupación dos pais e nais 

debe ser o benestar e o desenvolvemento saudable do neno e da nena, de xeito que 

deben educar aos fillos e fillas para que poidan desenvolverse o mellor posible no 

fogar, no colexio, cos amigos e na comunidade.  

 

Nesta mesma liña, á hora de definir as medidas de apoio á familia non se deben 

esquecer as recomendacións aportadas pola Unión Europea a través do dictame do 

Comité Económico e Social sobre “O papel da política familiar no cambio demográfico: 

compartir as mellores prácticas entre os Estados membros”, no que se contempla que 

nas políticas familiares se deben incluír medidas fiscais e subsidios para as familias, 

accións en favor da igualdade profesional entre homes e mulleres, servizos de acollida 

e de coidado de nenos e nenas e persoas dependentes, dereitos familiares nos 

rexímenes de seguros de vellez  e a posibilidade de conciliar a vida familiar e a vida 

profesional.   

 

Neste eido, dende o Comité definiron aqueles puntos comúns ás diferentes políticas na 

materia, baseados na creación de mecanismos que permiten conciliar a vida 

profesional e a vida familiar, na prevención e a loita contra a pobreza das familias, na 

perdurabilidade das políticas aplicadas, no recoñecemento da familia e a revalorización 

do seu papel e do éxito familiar, na toma en consideración da situación particular das 

familias numerosas e na importancia do emprego e da vivenda na creación de novas 

familias. 

 

Así mesmo, o Plan Galego de Política Familiar establece a necesaria participación 

activa de todos os departamentos e órganos da Xunta de Galicia con capacidade de 

actuación nas materias ás que afectan as medidas contempladas, así como, dos 

concellos, deputacións provinciais e outras institucións públicas, e a colaboración de 

organismos e entidades privadas. 
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A estes principios básicos recollidos pola Lei 3/2011 considérase preciso incorporar 

outros de vital importancia para garantir a eficacia e eficiencia do plan: 

 

o Principio de flexibilidade: durante o período de vixencia do plan, as 

características, necesidades e prioridades das unidades familiares poden 

experimentar transformacións; polo tanto, resulta fundamental que o plan sexa 

flexible e facilite a súa adaptación. 

o Principio de integridade: as diversas situacións e circunstancias que poden 

afectar ás familias teñen unha compoñente multifactorial e, polo tanto, a súa 

axeitada atención require da intervención e abordaxe conxunta e integral nesta 

diversidade de factores.  
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MARCO SOCIODEMOGRÁFICO 

Para a elaboración do marco sociodemográfico tomouse como referencia fundamental 

a última anualidade publicada (2012) da Enquisa de condicións de vida das familias que 

o Instituto Galego de Estatística (IGE) elabora anualmente. De xeito puntual 

consideráronse os datos achegados de diversas fontes tanto do Instituto Galego de 

Estatística (IGE) como do Instituto Nacional de Estatística (INE) correspondentes ás 

anualidades que en cada un dos gráficos se sinala. 

 

DATOS XERAIS  

Poboación 

Segundo os datos do IGE no ano 2013, dos 2.747.559 habitantes que ten Galicia, o 

23,58 % son persoas de 65 ou mais anos fronte ao 11,88 % que son persoas de ata 14 

anos, inclusive. Se temos en conta a variable do sexo, na franxa de idade de 65 ou mais 

anos o número de mulleres (375.010) é maior que o número de homes (272.995) e, 

pola contra, na que inclúe ás persoas de ata 14 anos, inclusive a tendencia invértese e 

son máis os homes (168.241) que as mulleres (158.438). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poboación segundo sexo e grupos quinquenais  de idade.   

Fonte: IGE. Censos de poboación. Padrón Municipal de Habitantes (21/01/2014) 
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Considerando a idade media da poboación galega dende 1975, observase un claro 

avellentamento poboacional. Nese ano a idade media situabase nos 35 anos, en 1995 

nos 40,4 anos e 2013, ultimo dato dispoñible, nos 45,6 anos. En menos de 40 anos a 

idade media da poboación galega aumentou en mais de 10 anos.  

 

Matrimonios 

Na seguinte gráfica obsérvase como foi diminuíndo o número de matrimonios en 

Galicia dende o ano 1975, no que había 18.960 matrimonios, ata o ano 2013, que se 

sitúan en 8.102. Polo que, produciuse un descenso do 57,27% de matrimonios en 38 

anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacementos  

A tendencia é que o número de nacementos diminúa progresivamente ata situarse en   

16.733 nacementos no 2020 fronte aos 21.812 que houbo na anualidade 2011.  Se 

temos en conta a taxa bruta de natalidade, obsérvase que esta diminúe dende os 8 

puntos no 2011 ata os 6,3 puntos no 2020.  
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Á hora de analizar o número de nacementos, observamos que na franxa de idade que 

máis nacementos se producen é entre os 28 e os 40 anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN DOS FOGARES 

En relación á composición dos fogares galegos é importante analizar tres cuestións 

clave, unha de carácter xeral e dúas de xeito específico: 

o A nivel global, a distribución territorial e a composición dos fogares. 

o Máis especificamente: 

� A existencia de nenas e nenos a cargo. 

� A convivencia no fogar de persoas maiores. 

 

Distribución territorial e composición dos fogares 

En Galicia existen 1.039.554 fogares, dos cales o 41,67% sitúanse na provincia da 

Coruña, o 12,6% na de Lugo, o 12,47% na de Ourense e o 33,24% na de Pontevedra. É 

dicir, o 74,91% dos fogares galegos concéntranse nas provincias da Coruña e 

Pontevedra.  
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Fonte: IGE-INE. Movemento Natural da Poboación (29/07/2014) 
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Considerando a distribución territorial e a composición dos fogares a situación de 

Galicia é a seguinte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os datos anteriores reflicten que:  

� Os fogares compostos por unha parella con fillas e fillos son a modalidade máis 

frecuente en Galicia e supoñen o 33,46% do total dos fogares da Comunidade 

Autónoma.  

� Tras esta tipoloxía, sitúanse, en importancia porcentual, as parellas sen fillas e 

fillos, que representan o 23,22%.  

� Os fogares unipersoais, isto é, os integrados por unha persoa, supoñen o 

20,46%. 

� Aqueles cuxa composición se corresponde coa de núcleo familiar integrado por 

un pai ou unha nai con fillos e fillas, é dicir, os fogares monoparentais, supoñen 

o 9,53%.  

Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Unipersoal 212.719 88.945 29.535 32.406 61.833
Sen núcleo 22.959 8.261 3.936 2.945 7.816
Parella con fillos e fillas 347.848 146.528 37.066 37.614 126.640
Parella sen fillos e fillas 241.362 104.538 30.300 32.092 74.432
Monoparental 99.106 42.302 13.125 10.601 33.078
Un núcleo e outros 74.281 27.881 10.793 10.107 25.500
Varios núcleos 41.279 14.759 6.248 3.969 16.303
Total 1.039.554 433.214 131.004 129.734 345.602

Fonte: IGE. Enquisa de Condicións de Vida das Familias. Ano 2012. 30-12-2013. 

Fogares segundo a tipoloxía do fogar. Galicia.  

Fogares segundo a tipoloxía do fogar.  Galicia e provincias.  

Fonte: IGE. Enquisa de Condicións de Vida das Familias. Ano 2012. 30-12-2013. 
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� Os fogares formados por unha parella con ou sen fillas e fillos e outras persoas 

representan o 7,15%.  

� Por último, os fogares compostos por persoas sen vínculos de parentesco e os 

formados por varias unidades familiares supoñen no seu conxunto un 6,18%. 

 

A nivel provincial a situación é a seguinte: 

 

Provincia da Coruña                                                    Provincia de Lugo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia de Ourense                                                 Provincia de Pontevedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestes datos destácase que: 

 

o Os fogares integrados por unha parella con fillas e fillos é a tipoloxía máis 

frecuente en todas as provincias, aínda que con diferenzas significativas entre 

elas. Nas provincias da Coruña e Pontevedra esta modalidade de fogar ten máis 

peso e representa, respectivamente, o 33,82 e 36,64% do total dos fogares da 

provincia, presentando unha diferenza aproximada de 10 puntos sobre a 
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seguinte tipoloxía máis frecuente. Pola contra, nas provincias de Lugo e 

Ourense, a porcentaxe de fogares integrados por unha parella con fillas e fillos 

sitúase, respectivamente, nun 28,29 e 28,99%, o que supón unha diferenza 

aproximada, respectivamente de 5 e 4 puntos sobre a seguinte tipoloxía de 

fogar máis frecuente. 

o Os fogares unipersoais son a terceira tipoloxía máis frecuente nas catro 

provincias galegas, a excepción da de Ourense, onde é a segunda tipoloxía máis 

recorrente. Do mesmo xeito que acontece cos fogares integrados por unha 

parella con fillas e fillos, existen diferenzas importantes entre algunhas das 

provincias. Este é o caso das provincias de Ourense e Pontevedra, que 

presentan o maior e o menor valor a nivel provincial. Así, en Ourense, esta 

modalidade de fogar supón o 24,98% dos fogares da provincia e, en 

Pontevedra, o 17,89%. 

o Os fogares monoparentais son en todas as provincias a cuarta tipoloxía máis 

importante. Esta modalidade de fogar supón o 9,76% dos fogares da Coruña, o 

10,02% dos fogares de Lugo, o 8,17% dos fogares de Ourense e o 9,57% dos 

fogares de Pontevedra. 

 

Existencia de nenas e nenos a cargo 

Considerando dun xeito específico se o fogar conta ou non con nenas e nenos a cargo1, 

a situación de Galicia é a seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Considéranse "nenas e nenos a cargo" a todos os menores de 18 anos e as persoas de 18 a 24 anos que 

non percibiron ingresos por traballo nin prestacións e conviven, polo menos, cun dos pais/nais. 

Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Fogares con nenos e nenas a cargo 342.127 142.135 36.888 35.631 127.473
Fogares sen nenos e nenas a cargo 697.427 291.079 94.116 94.103 218.129
Total 1.039.554 433.214 131.004 129.734 345.602

Fonte: IGE. Enquisa de Condicións de Vida das Familias. Ano 2012. 30-12-2013. 

Fogares segundo teñan ou non nenos ou nenas a cargo.  Galicia e provincias.  
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Do 1.039.554 fogares que existen en Galicia un 32,91% teñen nenas e nenos a 

cargo. 

 

Considerando os datos a nivel provincial:  

 

 

 

 

Os datos existentes indican que o 41,54% dos fogares galegos con nenas e 

nenos a cargo atópase na Coruña, o 37,26% en Pontevedra, o 10,78% en Lugo e 

o 10,41% en Ourense. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IGE. Enquisa de Condicións de Vida das Familias. Ano 2012. 30-12-2013. 

Fonte: IGE. Enquisa de Condicións de Vida das Familias. Ano 2012. 30-12-2013. 
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Provincia da Coruña                                                                      Provincia de Lugo 

 

 

 

 

 

 

Provincia de Ourense                                                                   Provincia de Pontevedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Nas catro provincias galegas son maioritarios os fogares sen nenas e nenos a 

cargo, pero existen diferenzas entre as provincias e entre estas a porcentaxe 

global da Comunidade Autónoma. Este é o caso das provincias de Ourense e 

Pontevedra: en Ourense, os fogares sen nenas e nenos constitúen o  72,54% 

dos fogares da provincia, o que representan un 5,45 máis que a porcentaxe a 

nivel galego; na provincia de Pontevedra, os fogares sen nenas e nenos son o 

63,12%, un 3,97% menos que no conxunto de Galicia. A diferenza entre ambas 

provincias é de 9,42 puntos porcentuais. 

 

o Consecuentemente, tamén existen diferenzas no caso dos fogares con nenas e 

nenos a cargo, en Ourense son o 27,46% e en Pontevedra representan o 

36,88%. 
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Convivencia no fogar de persoas maiores 

Analizando concretamente a residencia no fogar de persoas maiores, a situación de 

Galicia é a seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 1.039.554 de fogares que existen en Galicia, un 59,04% non contan con 

persoas maiores de 65 anos, un 24,57% contan con unha persoa maior de 65 anos 

e un 16,39% contan con dúas ou máis persoas maiores de 65 anos. 

 

 

 

 

 

Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Ningunha 613.771 262.989 66.133 68.159 216.490
Unha 255.391 100.656 40.323 36.597 77.815
Dúas ou máis 170.392 69.569 24.548 24.978 51.297
Total 1.039.554 433.214 131.004 129.734 345.602

Fonte: IGE. Enquisa de Condicións de Vida das Familias. Ano 2012. 30-12-2013. 

Ningunha
59,04%

Unha
24,57%

Dúas ou máis 
16,39%

Fonte: IGE. Enquisa de Condicións de Vida das Familias. Ano 2012. 30-12-2013. 

Fogares segundo o número de persoas de 65 ou máis anos. Galicia e provincias. 

Fogares segundo o número de persoas de 65 ou máis anos. Galicia. 
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Provincia da Coruña                                                                    Provincia de Lugo 

 
 

Provincia de Ourense                                                            Provincia de Pontevedra 

 

 

o Nas catro provincias galegas son maioritarios os fogares nos que non residen 

persoas maiores de 65 anos, pero existen diferenzas destacadas entre as 

provincias e entre estas e a porcentaxe global da Comunidade Autónoma. Este 

é o caso das provincias de Pontevedra e Lugo, que presentan os valores 

extremos. En Pontevedra, os fogares sen persoas maiores de 65 anos son o 

62,64%, 3,6 puntos máis que a porcentaxe deste tipo de fogares a nivel galego. 

Na provincia de Lugo, constitúen o 50,48%, un 8,56% menos que no conxunto 

de Galicia. A diferenza entre ambas as dúas provincias é de 12,16 puntos 

porcentuais. 

 

o As provincias nas que a convivencia no fogar de persoas de 65 ou máis anos é 

máis frecuente son as de Lugo e Ourense. Na provincia de Lugo, os fogares nos 

que reside algunha persoa maior son o 49,52% e na de Ourense o 47,46%. Pola 

contra, nas provincias de Pontevedra e A Coruña, a porcentaxe de fogares con 

persoas maiores supoñen o 37,36 e 39,29%, respectivamente. 
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Convivencia no fogar de persoas con discapacidade  

En Galicia hai un total de 233.744 persoas con discapacidade, que se distribúen 

territorialmente do seguinte xeito:  

 

 

 

  Porcentaxe  Número 

Galicia 100,00 233.774 

A Coruña 42,38 99.082 

Lugo 9,16 21.418 

Ourense 11,72 27.391 

Pontevedra  36,74 85.883 

 

 

A Coruña é a provincia na que máis persoas con discapacidade residen, o 42,38 % do 

total. Seguida de Pontevedra onde reside o 36,74%.  Lugo é a provincia onde menos 

persoas con discapacidae, cun 9,16% do total. 

 

Convivencia no fogar de persoas con dependencia 

Valorando a convivencia no fogar de persoas con dependencia a situación é a seguinte:  

 

 

  Incidencia  Porcentaxe  Número 
Galicia 8,38 100,00 88.769 

A Coruña 8,01 39,28 34.871 

Lugo 10,53 16,18 14.365 

Ourense 9,91 15,53 13.789 

Pontevedra  7,39 29,00 25.744 

 

 

Nun 8,38 % dos fogares que había en Galicia en 2011 convivían persoas con 

dependencia. A nivel provincial, Lugo é a provincia na que se observa unha maior 

incidencia desta circunstancia fronte a Pontevedra que é a provincia galega na que a 

incidencia é menor. 

 

 

Persoas con discapacidade. Distribución provincial. 

Fonte: Consellería de Traballo e Benestar. Censo de persoas con discapacidade. 31-12-2013 

Fogares que teñen persoas dependentes. Galicia e provincias 

Fonte: Enquisa de condicións de vida das familias. Ano 2011. 21-06-2012 
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SITUACIÓN ECONÓMICA DAS FAMILIAS 

En relación á situación económica das familias galegas é importante tomar en 

consideración varias cuestións clave: 

o O nivel medio de ingresos dos fogares, analizando especificamente o nivel de 

ingresos dos fogares segundo teñan ou non nenos e nenas a cargo. 

o A desagregación dos fogares de acordo ao seu intervalo de ingresos, 

considerando de xeito concreto os fogares segundo o intervalo de ingresos 

mensuais por persoa do fogar. 

o A fonte de ingresos dos fogares, valorando de xeito específico os ingresos 

procedentes de prestacións non contributivas e asistenciais. 

o O gasto medio dos fogares. 

o O destino dos gastos dos fogares. 

 

Nivel medio de ingresos dos fogares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

Ingreso medio mensual por fogar 1.906 1.995 1.923 1.727 1.855
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1.995
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1.727

1.855
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Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

Fonte: IGE. Enquisa de Condicións de Vida das Familias. Ano 2012. 30-12-2013. 

Ingreso medio mensual por fogar. Galicia e provincias. 
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Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

Fogares con nenos e
nenas a cargo
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nenas a cargo

En Galicia, o nivel medio de ingresos mensual é de 1.906 euros. A provincia con maior 

ingreso medio mensual é a da Coruña con 1.995 euros. Tras a provincia da Coruña 

sitúanse as provincias de Lugo  e Pontevedra cun ingreso medio mensual de 1.923 e 

1.855 euros, respectivamente. Finalmente, a provincia de Ourense é a que conta cun 

menor ingreso medio mensual, ao situarse este en 1.727 euros. É significativo que 

nesta provincia o ingreso medio mensual é 179 euros inferior ao ingreso medio 

mensual galego. 

 

Nivel de ingresos dos fogares segundo teñan ou non nenas e nenos a cargo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A situación das familias galegas considerando o nivel de ingresos dos fogares segundo 

teñan ou non nenas e nenos a cargo é a seguinte: 

 

 

 

 

Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

Fogares con nenos e nenas a cargo 2.213 2.307 2.401 2.101 2.086

Fogares sen nenos e nenas a cargo 1.756 1.843 1.736 1.586 1.721
Total 1.906 1.995 1.923 1.727 1.855

 Fonte: IGE. Enquisa de Condicións de Vida das Familias. Ano 2012. 30-1 

Ingreso medio mensual do fogar segundo teñan ou non nenas e nenos a cargo. Galicia e provincias. 
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o O ingreso medio mensual dos fogares con nenas e nenos a cargo en Galicia é 

457 euros maior que o ingreso medio dos fogares sen nenos e nenas a cargo.  

 

o A nivel provincial a diferenza máis significativa dáse en Lugo, onde os fogares 

con nenas e nenos a cargo ingresan mensualmente 665 euros máis que os 

fogares sen nenas e nenos a cargo. Pontevedra é a provincia onde a diferenza é 

menor ao situarse nos 365 euros. 

 

Desagregación dos fogares de acordo co intervalo de ingresos 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Ata 400 euros 25.945 10.276 3.124 3.235 9.310
De 400,01 a 600,00 51.522 20.894 5.630 6.627 18.370
De 600,01 a 1.000,00 182.288 72.632 25.507 30.892 53.257
De 1.000,01 a 1.500 204.129 78.289 26.451 24.649 74.740
De 1.500, 01 a 2.000 180.672 73.460 20.410 23.008 63.795
De 2.000, 01 a 2.500 142.174 60.871 17.373 15.706 48.223
De 2.500,01 a 3.000 93.657 42.287 11.298 10.212 29.859
De 3.000,01 a 4.000 96.105 41.852 13.560 10.573 30.121
Máis de 4.000 63.063 32.652 7.653 4.831 17.927
Total 1.039.555 433.213 131.006 129.733 345.602
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Fonte: IGE. Enquisa de Condicións de Vida das Familias. Ano 2012. 30-12-2013. 

 Fonte: IGE. Enquisa de Condicións de Vida das Familias. Ano 2012. 30-12-2013. 

Fogares segundo o intervalo de ingresos mensuais. Galicia e provincias. 

Fogares segundo o intervalo de ingresos mensuais. Galicia.  
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A situación das familias galegas considerando o intervalo de ingresos dos fogares é a 

seguinte: 

 

o Os fogares con ingresos entre os 1.000,01 e os 1.500 euros supoñen 19,64% 

dos fogares de Galicia, sendo os máis frecuentes porcentualmente. Os fogares 

con ingresos entre os 600,01 e os 1.000 euros representan 17,54 % dos fogares 

galegos. Os fogares nestes dous intervalos de ingreso, xunto cos que se atopan 

no intervalo 1.500,01 a 2.000 euros de ingreso medio mensual (o 17,38%), 

representan no seu conxunto o 54,56% dos fogares galegos. 

 

o Os fogares con  ingresos ata os 400 euros, que supoñen o 2,5% do total e os 

que van de 400,01 a 600, un 4,96%, son os menos frecuentes. 

 

Fogares segundo o intervalo de ingresos mensuais por persoa do fogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Ata 200 euros 34.094 13.255 3.159 4.031 13.649
De 200,01 a 300,00 46.401 17.680 5.413 5.975 17.333
De 300,01 a 450,00 138.084 49.523 15.699 17.230 55.632
De 450,01 a 600 168.993 67.501 18.545 20.403 62.544
De 600, 01 a 900 337.476 140.415 48.631 46.345 102.085
De 900,01 a 1.500 238.066 107.536 30.907 26.909 72.713
Máis de 1.500 76.439 37.303 8.650 8.840 21.646
Total 1.039.553 433.213 131.004 129.733 345.602

Fogares segundo o intervalo de ingresos mensuais por persoa do fogar. Galicia e provincias.  

 Fonte: IGE. Enquisa de Condicións de Vida das Familias. Ano 2012. 30-12-2013. 
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A situación das familias galegas considerando o intervalo de ingresos dos fogares por 

persoas é a seguinte: 

 

o Os fogares con ingresos per cápita entre os 600,01 e os 900 euros supoñen o 

32,46% dos fogares de Galicia, sendo os máis frecuentes porcentualmente. Os 

fogares con ingresos entre os 900,01 e os 1.500 euros representan o 22,90 % 

dos fogares galegos. Os fogares nestes dous intervalos de ingreso, xunto cos 

que se atopan no intervalo 450,01 a 600 euros de ingreso medio mensual por 

persoa (o 16,26%), representan no seu conxunto o 71,62% dos fogares galegos. 

o Os fogares con  ingresos mensuais por persoa ata os 450 euros representan, no 

seu conxunto, o 21,02% dos fogares de Galicia. 

 

Fonte de ingresos dos fogares 

 

 

 

 
 

Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Traballo conta allea 50,58% 52,78% 43,06% 46,15% 52,11%
Traballo conta propia 10,16% 9,96% 12,66% 10,29% 9,42%
Prestacións 36,31% 34,28% 39,37% 41,27% 36,11%
Rendas e outros ingresos 2,95% 2,99% 4,91% 2,30% 2,36%
Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fonte: IGE. Enquisa de Condicións de Vida das Familias. Ano 2012. 30-12-2013. 

Estrutura de ingresos dos fogares. Galicia e provincias.  

Fogares segundo o intervalo de ingresos mensuais por persoa do fogar. Galicia.  

 Fonte: IGE. Enquisa de Condicións de Vida das Familias. Ano 2012. 30-12-2013. 
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O traballo por conta allea y propio achega o 60,7% do ingreso dos fogares galegos, os 

ingresos por prestacións supoñen o 36,31%. Finalmente, as rendas e outros ingresos 

unicamente supoñen o 2,95% dos ingresos dos fogares galegos. 

 

A nivel provincial a situación é a seguinte: 

 

Provincia da Coruña                                                          Provincia de Lugo 

 

 

 

 

 

 

Provincia de Ourense                                                       Provincia de Pontevedra 
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Fonte: IGE. Enquisa de Condicións de Vida das Familias. Ano 2012. 30-12-2013. 

Estrutura de ingresos dos fogares. Galicia.  
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o En todas as provincias os ingresos procedentes do traballo representan máis do 

55% do total de ingresos dos fogares. De xeito específico, nas provincias da 

Coruña e Pontevedra é onde esta fonte de ingresos ten máis peso porcentual 

representando, respectivamente, o 62,74 e o 61,53% dos ingresos. Na outra 

banda sitúanse as provincias de Lugo e Ourense onde os ingresos do traballo 

supoñen o 55,72 e o 56,44% do total de ingresos dos fogares. 

 

o Os ingresos por prestacións, pola contra, teñen un maior peso nas provincias de 

Ourense e Lugo, onde representan, respectivamente o 41,27 e o 39,37% dos 

ingresos dos fogares da provincia. Nas provincias da Coruña e Pontevedra esta 

fonte de ingresos supón o 34,28 e 36,11%, respectivamente. 

 

Ingresos procedentes de prestacións contributivas 

En Galicia ás prestacións contributivas distribúense da seguinte maneira:  

 

 

 
Galicia A Coruña Lugo Ourense  Pontevedra  

Incapacidade 
permanente 69.304 26.700 9.937 9.624 23.043 

Xubilación 460.108 174.697 76.163 69.369 139.879 

Viuvez 186.429 72.981 29.936 26.460 57.052 

Orfandade 22.540 9.105 2.980 2.739 7.716 

A favor de familiares 5.725 2.100 751 1.144 1.730 

Total 744.106 285.583 119.767 109.336 229.420 
 

Fonte: INSS. Informes estadísticos. Ano 2013. 03-11-2014 
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Número de pensións contributivas por clase. Distribución por provincias. 
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744.106 persoas en Galicia reciben unha prestación contributiva, o 61,83 % 

correspondese con prestacións derivadas da xubilación e 25,05 % derivadas dunha 

situación de viuvez. 

 

Ingresos procedentes de prestacións por desemprego segundo a clase de prestación 

En Galicia hai 155.474 persoas perceptoras dunha prestación por desemprego, que se 

distribúen da seguinte maneira: 

 

 

 

 
Galicia A Coruña Lugo Ourense  Pontevedra  

Nivel contributivo 78.798 32.507 8.882 7.587 29.822 

Nivel asistencial 64.570 23.954 6.567 7.763 26.286 

Renda activa de inserción 12.106 4.511 1.188 1.391 5.017 

Total 155.474 60.972 16.637 16.741 61.125 
 

Fonte: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Anuario de estatísticas. Ano 2013. 07-08-2014 

 

O 50,68% das persoas que perciben unha prestación por desemprego é a nivel 

contributivo e o 41, 53% sería a nivel asistencial.  
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Ingresos procedentes de prestacións non contributivas e asistenciais 

A situación en Galicia en 2013, no relativo aos ingresos procedentes de prestacións 

non contributivas e asistenciais é a seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o En Galicia reciben prestacións non contributivas e asistenciais un total de 

56.363 persoas, das cales un 77,20% corresponden a pensións non 

contributivas da Seguridade Social e un 16,50% á Renda de Integración 

Social de Galicia (RISGA), prestación económica de carácter asistencial que 

trata de garantir un mínimo de subsistencia persoal a cidadáns que non 

teñen os recursos mínimos para cubrir as necesidades máis urxentes e que 

pretende a reinserción social e laboral das persoas. 
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Segur idade Social
77,20%

LISMI
1,57%
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0,02%
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Fonte: Consellería de Traballo e Benestar- IGE. Galicia e provincias. Ano 2013. 

Fonte: Consellería de Traballo e Benestar- IGE. Ano 2013. 09-06-2014. 

Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Pensións non contributivas da 
Seguridade Social 43.511 17.504 5.097 6.272 14.638
LISMI 887 366 74 155 292
FAS 12 1 3 2 6
RISGA 9.300 2.532 990 1.361 4.417
AES 2.653 436 425 524 1.268
Total 56.363 20.839 6.589 8.314 20.621

Número de persoas beneficiarias das prestacións non contributivas e asistenciais por tipo de prestación. 

Galicia e provincias. 

Número de persoas beneficiarias das prestacións non contributivas e asistenciais por tipo de prestación. 

Galicia. 
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Gasto medio dos fogares 

O gasto medio mensual dos fogares galegos é o seguinte: 

 

 

 
Galicia 

Gasto medio mensual dos fogares 2.266 
 

 

 

Destino do gasto dos fogares 

O gasto dos fogares galegos estrutúrase do seguinte xeito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE. Enquisa de Presupostos Familiares. Ano 2012. 

Fonte: Elaboración propia a partir do gasto anual dos fogares, resultados por CCAA. INE. 

Enquisa de Presupostos Familiares. Ano 2012. 

Gasto medio mensual dos Fogares. Galicia.  

Estrutura de gasto total por grupos de gasto. Galicia. 

Grupo de gasto % de gasto
Grupo 1. Alimentos e bebidas non 
alcoholicas 16,95
Grupo 2. Bebidas alcohólicas, tabaco e 
narcóticos 2,17
Grupo 3. Artigos de vestir e calzado 6,09
Grupo 4. Vivenda, auga, electricidade, gas 
e outros combustibles 29,11
Grupo 5. Mobiliario, equipamento do fogar 
e outros gastos correntes 4,98
Grupo 6. Saúde 3,94
Grupo 7. Transportes 11,98
Grupo 8. Comunicacións 3,08
Grupo 9. Ocio, espectáculos e cultura 5,25
Grupo 10. Ensinanza 0,83
Grupo 11. Hoteles, cafés e restaurantes 8,09
Grupo 12. Outros bens e servizos 7,53
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o O gasto máis importante dos fogares é o vinculado á vivenda, que representa o 

29,11% do gasto dos fogares de Galicia. Este gasto é seguido en importancia 

porcentual polo gasto en alimentación, que supón o 16,95% do gasto anual dos 

fogares galegos. A terceira tipoloxía de gasto máis frecuente é a vencellada ao 

gasto de transporte (11,98%). 

 

o Por outra banda, o gasto que menos peso porcentual representa anualmente 

dentro do gasto dos fogares galegos é o gasto en ensinanza, que supón o 0,83% 

do gasto dos fogares de Galicia, seguida polo gasto en bebidas alcohólicas, 

tabaco e outros, que supón o 2,17% do orzamento e o gasto en comunicacións 

que supón o 3,08% do gasto anual dos fogares galegos. 

 

o É significativo sinalar que o gasto en saúde representa o 3,94% do orzamento 

anual de gasto dos fogares de Galicia e o destinado a ocio, espectáculos e 

cultura supón un 5,25%. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE. Enquisa de Presupostos Familiares. Ano 2012. 
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ÁMBITO EDUCATIVO 

Dentro do ámbito educativo tómanse en consideración tres aspectos clave: 

o Asistencia de nenos e nenas a centros de 1º ciclo de educación infantil. 

o Asistencia de nenas e nenos a centros de 2º ciclo de educación infantil ou de 

educación obrigatoria. 

o Asistencia de nenos e nenas de 3 a 12 anos a actividades non lectivas. 

 

Asistencia de nenos e nenas a centros de 1º ciclo de educación infantil 

Naqueles aspectos relativos ao ámbito educativo é significativo que en Galicia no ano 

2012 había 30.891 nenos e nenas que asistían a centros de educación de 1º ciclo (0-3 

anos), o que supón o 43,51% dos nenos e nenas nesta etapa educativa. A media de 

horas semanais de estancia neste tipo de centros foi de 24,5. Máis detalladamente a 

nivel provincial:  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Número 30.891 15.627 2.715 1.748 10.800
Incidencia 43,51% 50,94% 38,15% 26,60% 40,57%
Media de horas 
semanais 24,50 24,73 21,55 22,33 25,27
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Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. Ano 2012. 27-11-2013. 

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. Ano 2012. 27-11-2013.  

Nenas e  nenos de 1º ciclo. Asistencia a centros de 1º ciclo de educación infantil.  

Incidencia da asistencia a centros de 1º ciclo de educación infantil.  Porcentaxe de nenos e nenas que asisten 

a centros de educación infantil de 1º ciclo sobre o total de nenas e nenos na etapa de 1º ciclo de cada 

provincia e Galicia.  



                                                                                                                Plan Galego de Política Familiar 
 

       31 
 

o Na provincia da Coruña o número de nenas e nenos usuarios de centros de 

educación de 1º ciclo é de 15.627, o que supón que empregan o servizo máis da 

metade dos nenas e nenos potencialmente usuarios. A media de horas 

semanais de asistencia é de 24,73. 

 

o Nas provincias de Lugo e Pontevedra o número de nenos e nenas asistentes a  

centros de educación de 1º ciclo sitúase arredor do 40% das persoas 

potencialmente usuarias deste tipo de servizo. A media de horas semanais de 

asistencia é de 21,55 e de 25,27, respectivamente. 

 

o Ourense é a provincia que presenta un menor número de nenos e nenas 

asistentes a centros do 1º ciclo de educación infantil (1.748), o que representa 

o 26,60% dos nenos e nenas potencialmente usuarias deste tipo de servizos. 

Nesta provincia a media de horas de estancia semanal é de 22,33. 

 

Asistencia de nenas e nenos a centros de 2º ciclo de educación infantil ou de 

educación obrigatoria 

 

En Galicia no ano 2012 había 208.431 nenos e nenas de 3 a 12 anos que asistían a 

centros de educación de 2º ciclo de educación infantil ou educación obrigatoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
25 ou menos horas semanais 58.986 25.375 5.205 5.825 22.581

De 26 a 30 horas semanais 70.534 26.768 6.535 6.081 31.150

De 31 a 35 horas semanais 49.700 21.496 5.616 4.696 17.892
Máis de 35 horas semanais 29.211 13.887 2.410 2.593 10.322
Tota l 208.431 87.526 19.766 19.195 81.945

Nenas e  nenos de 3 a 12 anos que asisten a centros de 2º ciclo de educación infantil ou de educación 

obrigatoria por duración semanal da estancia no centro. Galicia e provincias.   

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. Ano 2012. 22-11-2013.   
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Atendendo ao número de horas de asistencia, os nenos e nenas entre 3 e 12 anos que 

acoden a centros de 2º ciclo de educación infantil ou de educación obrigatoria de 26 a 

30 horas semanais son maioritarios, representando o 33,84% do total; un 28,30% dos 

nenos e nenas asisten 25, ou menos, horas semanais e o 23,84% fano de 31 a 35 horas 

semanais. 

 

Asistencia de nenos e nenas de 3 a 12 anos a actividades non lectivas  

No aspecto que atinxe á asistencia a actividades non lectivas por parte de nenos e 

nenas de 3 a 12 anos a situación de Galicia é a que se recolle na táboa seguinte: 

 

 

 

 

 

 

Incidencia Número Media de horas 
semanais

Total de actividades non lectivas nos 
centros 70,42 146.783 6,86
Madrugares 5,76 12.006 5,05
Comedor 40,33 84.057 5,86
Transporte 27,85 58.051 3,40
Clase de reforzo 6,13 12.769 3,16
Actividades extraescolares 35,43 73.853 2,92
Total de actividades non lectivas fóra dos 
centros 52,66 110.532 3,99
Clases particulares, académicas 17,26 36.235 3,19

Actividades extraescolares ou deportivas 45,31 95.095 3,43

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. Ano 2012. 30-12-2013. 27-11-2013. 

Nenos e nenas de 3 a 12 anos que asisten a actividades non lectivas nos centros ou fóra dos centros de 2º ciclo de 

educación infantil ou educación obrigatoria por tipo de actividade. 

Nenas e  nenos de 3 a 12 anos que asisten a centros de 2º ciclo de educación infantil ou de educación 

obrigatoria por duración semanal da estancia no centro. Galicia.   

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. Ano 2012. 22-11-2013.  
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En Galicia participan un total de 146.783 nenos e nenas de 3 a 12 anos en actividades 

non lectivas en centros de 2º ciclo de educación infantil ou de educación obrigatoria. 

Esta cifra representa o 70,42% dos nenos e nenas nese tramo de idade en Galicia. A 

media de horas semanais de asistencia a este tipo de actividades e servizos é de 6,86.  

 

Analizando os datos por tipoloxía de actividade ou servizo a situación é a seguinte: 

 

- Actividades non lectivas en centros 

 

 

 

 
 

o O comedor é o servizo máis empregado, do que fan uso o 40,33% dos nenos e 

nenas de 3 a 12 anos. Este servizo é seguido, en termos de incidencia na 

asistencia, polas actividades extraescolares, ás que asisten o 35,43% do total de 

nenos e nenas entre 3 e 12 anos.  

 

o O servizo de transporte é empregado polo 27% dos nenos e nenas. 

 
o O servizo de madrugadores é empregado por un 5,76% do total de nenos e 

nenas. 
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Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. Ano 2012. 27-11-2013. 

Incidencia  da asistencia de nenos e nenas de 3 a 12 anos a actividades non lectivas en centros.  
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- Actividades non lectivas fóra dos centros 

 

 

 

 
 
 
 

o En Galicia, o 52,66% de nenos e nenas no tramo de idade de 3 a 12 anos asisten 

a actividades non lectivas organizadas fóra dos centros de 2º ciclo de educación 

infantil ou centros de educación obrigatoria.  

 

o As actividades extraescolares ou deportivas son os servizos máis empregados, 

asistindo un 45,31% dos nenos e nenas con idades comprendidas entre os 3 e 

os 12 anos.  

 

o Ás clases particulares, académicas, asisten un 17,26% dos nenos e nenas no 

tramo de idade sinalado. 
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Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. Ano 2012. 27-11-2013. 

Incidencia  da asistencia de nenos e nenas de 3 a 12 anos a actividades non lectivas fóra dos 

centros 
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CONCILIACIÓN 
 
Con respecto ao emprego de medidas de conciliación por parte das persoas dos 

fogares galegos a situación é a seguinte2: 

 

 

 
 
 

 
 

- Redución de xornada 

 
Un total de 27.317 núcleos con nenos e nenas de 0 a 12 anos reducen xornada, dos 

cales o 53,22% sitúanse na provincia da Coruña, o 8,24% na de Lugo, o 8,00% na de 

Ourense e o 30,53% de Pontevedra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2 Nota: a incidencia calcúlase para cada provincia e Galicia como a porcentaxe de núcleos con redución e 
flexibil ización ou coordinación de xornada sobre o total de núcleos nesa provincia e Galicia. 

Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Reducción de xornada
Incidencia 13,12 16,89 10,94 10,73 10,28
Número 27.317 14.538 2.250 2.188 8.341

Flexibilización ou coordinación da xornada
Incidencia 31,28 32,84 35,66 25,79 29,89
Número 65.105 28.270 7.333 5.258 24.245

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. Ano 2012. 27-11-2013. 

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. Ano 2012. 27-11-2013.  

Núcleos familiares que utilizan medidas de conciliación laboral para atender os nenos e nenas de 0 e 12 anos. Galicia e 

provincias. 

Incidencia de núcleos familiares que utilizan a  redución de xornada para atender os nenos e nenas de 0 a 

12 anos. Galicia e provincias. 

13,12

16,89

10,94 10,73
10,28

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

Galicia A  Coruña Lugo Ourense Pon tevedra



                                                                                                                Plan Galego de Política Familiar 
 

       36 
 

A redución de xornada para atender a nenas e nenos menores de 12 anos é 

empregada polo 13,12% dos fogares galegos, sendo, unicamente significativa a 

provincia da Coruña onde máis dun sexto dos fogares fan efectivo este dereito. 

 

Considerando de xeito específico as persoas traballadoras con redución de xornada 

de traballo, por sexo,  para atender a nenos e nenas de 12 anos ou menos, 

obsérvase: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 30.132 traballadoras e traballadores galegos con nenas e nenos menores de 

13 anos reduciron a súa xornada de traballo para atendelos. Tendo en 

conta o sexo da persoa traballadora, é significativa a maior incidencia da 

redución entre as mulleres que entre os homes (17,54% e 5,2%, 

respectivamente).  

 

o Do mesmo xeito, obsérvase que practicamente 3 de cada 4 persoas que 

reducen xornada para a atención de nenos e nenas de 0 a 12 anos son 

mulleres. 

 

 

Incidencia Número

Home 5,15 7.870
Muller 17,54 22.262
Total 10,78 30.132

Persoas traballadoras con redución de xornada de traballo, por sexo, para atender a nenos e nenas de 12 

anos ou menos. Galicia 

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. Ano 2012. 28-11-2013. 

Incidencia da redución de xornada. Distribución porcentual das persoas que reduciron 

xornada por sexo 
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- Flexibilización ou coordinación da xornada 

 

En canto á flexibilización ou coordinación da xornada, un total de 65.105 fogares 

galegos acóllense a este tipo de medida de conciliación para atender a nenos e nenas 

ata 12 anos de idade. Do total de fogares galegos nesta situación o 43,42% sitúanse na 

provincia da Coruña, o 37,24% na de Pontevedra, o 11,26% na de Lugo, e o 8,07% na 

de Ourense.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Case un terzo dos fogares galegos, o 31,28%, empregan a flexibilización ou 

coordinación de xornada para atender a nenos e nenas con idades comprendidas 

entre os 0 e os 12 anos, sendo significativa a incidencia nas provincias de Lugo 

(35,66%) e A Coruña (32,84%) en relación con Pontevedra (29,89%) e Ourense 

(25,79%). 

 

Considerando de xeito específico as persoas traballadoras que flexibilizan ou 

coordinan o horario de traballo para atender a nenos e nenas de 12 anos ou 

menos,  por sexo, obsérvase: 

 

 

 

 

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. Ano 2012. 27-11-2013. 

Incidencia de núcleos familiares que utilizan flexibilización ou coordinación de xornada para atender os nenos e as 

nenas de 0 a 12 anos. Galicia e provincias.  
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o 84.337 traballadoras e traballadores galegos con nenas e nenos menores de 

13 anos flexibilizaron ou coordinaron o seu horario para atendelos, dos 

cales un 55% son mulleres e un 44% homes. Do total de homes e mulleres 

con fillos e fillas menores de 13 anos, é significativa a maior incidencia da 

flexibilización ou coordinación entre as mulleres que entre os homes 

(36,84%% e 24,61%, respectivamente).  

 

VIVENDA 
 
Tal e como se sinalou con anterioridade, en termos porcentuais, os gastos de vivenda 

son os máis importantes para as familias galegas. Neste senso, resulta de interese 

facer unha referencia especial a este aspecto tomando en consideración: 

o O réxime de tenza da vivenda. 

o Os gastos en hipoteca e alugueiro da vivenda habitual. 

 

 

 

 

Incidencia Número
Home 24,61 37.576
Muller 36,84 46.761
Total 30,16 84.337

Persoas traballadoras que flexibilizan ou coordinan o horario de traballo para atender a nenos e nenas de 

12 anos ou menos, por sexo. Galicia. 

Incidencia da flexibilización ou coordinación de horario. Distribución porcentual das persoas que flexibilizan ou 

coordinan horario por sexo 

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. Ano 2012. 28-11-2013. 
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Réxime de tenza da vivenda 

Na seguinte táboa recóllese, a nivel galego, a porcentaxe de fogares de acordo ao 

réxime de tenza da vivenda. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O 82,60% dos fogares galegos contan con vivenda en réxime de propiedade. O aluguer 

da vivenda supón o 10,9%, representando o aluguer a prezo de mercado o 9,6% e o 

aluguer inferior a prezo de mercado unicamente o 1,30%. A cesión gratuíta de vivenda 

é a modalidade de tenza na que se atopan o 6,6% dos fogares de Galicia. 

 

Gastos en hipoteca e alugueiro da vivenda habitual 

Considerando detalladamente os gastos derivados da hipoteca e alugueiro da vivenda 

obsérvase que a situación de Galicia é a seguinte: 

 

 

 

 

 

Fonte: INE. Enquisa de condicións de vida. Ano 2012. 

Fogares por réxime de tenza da vivenda habitual. Galicia e provincias. 

Réxime de tenza % 

Propiedade 82,60
Aluger a prezo de mercado 9,60

Aluguer inferior a prezo de mercado 1,30

Cesión gratuíta 6,60
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o 227.213 fogares contan con gastos destinados ao pagamento da hipoteca da 

vivenda principal, o que supón o 21,86% dos fogares galegos, situándose este 

gasto a nivel medio nos 436,50 euros mensuais. 

 

o Un total de 124.133, o 11,94% dos fogares galegos, teñen gastos en aluguer da 

vivenda principal.  O gasto medio dos fogares neste concepto  acada os 299,26 

euros mensuais. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. Ano 2012. 30-12-2013. 

Gasto en hipoteca e alugueiro da vivenda habitual. Galicia. 

Galicia

Fogares que teñen gasto en hipoteca da vivenda prin cipal
Número 227.213

Porcentaxe (incidencia) 21,86
Gasto medio mensual do fogar en hipoteca da vivenda  
principal 436,50

Fogares que teñen gasto en aluguer da vivenda princ ipal 
Número 124.133
Porcentaxe (incidencia) 11,94
Gasto medio mensual do fogar en aluguer da vivenda 
principal 299,26
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EN CONCLUSIÓN... 

• En Galicia o número de persoas 65 ou mais anos  (648.005) é maior que o 

número de persoas ata 14 anos, inclusive (326.679). 

• Tendencia ao avellentamento, xa que a idade media vai en aumento ano tras 

ano. 

• O número de matrimonios diminúe situándose no ano 2013 en 8.102 fronte aos 

18.960 matrimonios do ano 1975. 

• A tendencia no número de nacementos é que se produza unha diminución de 

aquí ao ano 2020, situándose en 16.733 fronte aos 21.812 que houbo no ano 

2011. 

• A franxa de idade na que as mulleres deciden ter fillos sitúase entre os 30 e os 

38 anos. 

• O 74,91% dos fogares en Galicia concéntranse nas provincias da Coruña e 

Pontevedra. 

• Os fogares con nenos e nenas a cargo representan o 32,91% dos fogares en 

Galicia. 

• O 24,57 % dos fogares en Galicia contan con unha persoa maior de 65 anos e 

un 16,39 % conta con dúas ou máis persoas. 

• O nivel medio de ingresos mensuais é de 1.906 euros no ano 2012, sendo 457 

euros maior naqueles fogares con nenos e nenas a cargo en Galicia. 

• A principal fonte de ingresos dos fogares é o traballo por conta allea (50,58%) 

seguido das prestacións (36,31%). 

• En relación ás prestacións non contributivas e asistenciais, o 77,20%  

corresponden a pensións non contributivas da Seguridade Social. 

• A maioría do gasto das familias destínase á vivenda, auga, electricidade, gas e 

outros combustibles (29,11%), seguido do gasto en alimentación e bebidas non 

alcohólicas (16,95%). 

• 30.891 dos nenos e nenas de 0 a 3 anos (o 43,51%) asisten a centros de 

educación de 1º ciclo cunha estancia media de 24,5 horas. 

• 208.431 nenos e nenas de 3 a 12 anos asisten a centros de educación de 2º 

ciclo de educación infantil ou educación obrigatoria. 
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• O 70,42% dos nenos e nenas de 3 a 12 anos participa en actividades non 

lectivas. 

• O comedor é unha das actividades non lectivas máis empregadas por parte dos 

nenos e nenas (cunha incidencia do 40,33%), seguido das actividades 

extraescolares (cunha incidencia do 35,43%). 

• O 52,66% dos nenos e nenas no tramo de idade de 3 a 12 anos asisten a 

actividades non lectivas organizadas fóra dos centros. 

• O 13,12% dos fogares con nenos e nenas de 0 a 12 anos reducen xornada, 

sendo as mulleres as que en maior medida se acollen a esta (o 73,88% fronte o 

26,12% dos homes). 

• O 31,28% dos fogares galegos empregan a flexibilización ou coordinación de 

xornada para atender a nenos e nenas con idades comprendidas entre os 0 e os 

12 anos, sendo maior o número de mulleres que se acollen a esta medida (o 

55% fronte ao 44% dos homes). 

• O 82,6% dos fogares contan cunha vivenda en réxime de propiedade. 

• O 21,86% dos fogares galegos conta cun gasto destinado ao pagamento da 

hipoteca da vivenda principal, situándose o gasto medio nos 436,50 euros 

mensuais. 

• O 11,94% dos fogares galegos teñen un gasto de aluguer da vivenda principal, 

situándose este gasto a nivel medio nos 299,26 euros mensuais no 2012. 
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Na elaboración e posta en marcha do Plan Galego de Política Familiar tómase como 

referencia o seguinte marco normativo: 

 

INTERNACIONAL 

O artigo 16.3 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos do 10 de decembro de 

1948, define a familia como o elemento natural e fundamental de esta e do Estado. 

 

No mesmo sentido, o artigo 16 da Carta Social Europea, feita en Turín o 18 de outubro 

de 1961, establece o dereito da familia, como cédula fundamental da sociedade, a 

unha protección social, xurídica e económica con miras a lograr as condicións de vida 

indispensables para o seu pleno desenvolvemento, especialmente mediante 

prestacións sociais e familiares, disposicións fiscais, apoio á construción de vivendas 

adaptadas ás necesidades das familias ou por medio de calquera outra medida 

axeitada. 

 

Máis recentemente, o artigo 33 da Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión 

Europea, feita en Estrasburgo o 12 de decembro de 2007, garante a protección da 

familia nos planos xurídico, económico e social. 

 

Así mesmo, dentro do ámbito europeo, cabe destacar as Conclusións do Consello e dos 

Representantes dos Gobernos dos Estados membros da Unión Europea sobre a 

importancia das políticas favorables á familia en Europa e o establecemento dunha 

alianza en favor das familias, de xullo de 2007, nas que se recorda aos Estados 

membros a súa responsabilidade de formular políticas a favor das familias acordes coa 

política pública nacional, destacando que as políticas familiares sostibles teñen un 

papel que desempeñar á hora de mellorar a cohesión social e de conseguir un sólido 

desenvolvemento económico para o que é preciso contemplar medidas nacionais. 

  

2. MARCO NORMATIVO  
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Tamén o Ditame do Comité Económico e Social Europeo sobre “O papel da política 

familiar no cambio demográfico: compartir as mellores prácticas entre os Estados 

membros” (2011/C218/02) sinala que as políticas nacionais e rexionais máis globais, as 

políticas de investimento e de formación, de vivenda e de emprego, poden facer deste 

ou daquel Estado membro ou desta ou daquela rexión un territorio atractivo para as 

familias. 

 

O Ditame do Comité Económico e Social Europeo sobre “A familia e a evolución 

demográfica” sinala que para os poderes públicos, cuxa misión é buscar o ben común, 

trátase de abrir posibilidades, garantir ás mulleres e aos homes de hoxe unha 

verdadeira liberdade para que funden unha familia e teñan o número de fillos ou fillas 

que desexen, sen inmiscirse nas opcións persoais de realización. 

 

Por outra banda, o artigo 16 da Convención sobre os Dereitos do Neno adoptada pola 

Asemblea Xeral das Nacións Unidas o 20 de novembro de 1989, establece que ningún 

neno será obxecto de inxerencias arbitrarias ou ilegais na súa vida privada, a súa 

familia, o seu domicilio ou a súa correspondencia, nin de ataques ilegais á súa honra e 

a súa reputación, recoñecendo, igualmente, no artigo 27 o dereito de todo neno a un 

nivel de vida adecuado para o seu desenvolvemento físico, mental, espiritual, moral e 

social. 

 

Debemos ter en conta, tamén, outros documentos emitidos por diferentes órganos 

europeos: 

 

Comunicación da Comisión ao Consello, ao Parlamento Europeo, ao Comité Económico 

e Social Europeo e ao Comité das Rexións. “Un mellor equilibrio equilibrio na vida 

laboral: máis apoios á conciliación da vida profesional, privada e familiar”. Bruxelas, 

3.10.2008 

Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, o Consello, o Comité Económico e 

Social e ao Comité das Rexións: “Tratando o impacto do envellecemento da poboación 

na Unión Europea” 
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Recomendación REC (2006) 19 sobre “Políticas de apoio á parentalidade positiva” 

adoptado polo Comité de Ministros do Consello de Europa. 

 

ESTATAL  

O artigo 39 da Constitución Española recolle o deber dos poderes públicos de asegurar 

a protección social, económica e xurídica da familia. 

 

No cumprimento deste deber de protección, foise poñendo de manifesto a necesidade 

de promover políticas que traten de paliar aquelas situacións que dificulten o pleno 

desenvolvemento da familia. 

 

Así, a Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas, establece 

unha serie de beneficios para estas familias de especial consideración. 

 

A Lei 35/2007, do 15 de novembro, pola que se establece a dedución por nacemento 

ou adopción no Imposto sobre a renda das persoas físicas establece diversos apoios co 

o obxectivo de mellorar as condicións das familias nas que se producen novos 

nacementos ou adopcións. 

 

Por outra banda, no ámbito da igualdade laboral e de oportundiades entre mulleres e 

homes, xorden normas como a Lei 39/1999, do 5 de novembro, para promover a 

conciliación da vida familiar e laboral das persoas traballadoras, que introduce cambios 

lexislativos no ámbito laboral para que as persoas traballadoras poidan participar da 

vida familiar. 

 

Así mesmo, a Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de 

mulleres e homes, que ten por obxecto a prevención de condutas discriminatorias e a 

previsión de políticas activas para facer efectivo o principio de igualdade.  
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No ámbito de protección dos membros máis vulnerables da familia, destacan a Lei 

Orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, a Lei 39/2006, do 

18 de novembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en 

situación de dependencia e a Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de 

protección integral contra a violencia de xénero. 

 

Máis recentemente, a Lei 1/2013, do 14 de maio, de medidas para reforzar a 

protección dos debedores hipotecarios, reestruturación da débeda e aluguer social 

establece medidas de apoio ás familias no ámbito da vivenda, aspecto fundamental 

para a mellora da convivencia familiar. 

 

AUTONÓMICO 

A protección á familia tamén foi un obxectivo prioritario dos poderes públicos galegos, 

neste senso, o máximo expoñente é a Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á 

convivencia de Galicia en cuxo artigo 7 se recolle o mandato á Xunta de Galicia de 

garantir unha protección integral da familia, arbitrando as medidas necesarias para 

evitar toda discriminación da mesma ou dos seus membros en razón ao seu propio 

carácter, tanto na orde xurídica como na económica e social. 

 

Entre estas medidas, a Lei 4/2001, do 31 de maio, reguladora da mediación familiar, 

prevé a posta en marcha dun procedemento de negociación que permita alcanzar 

solucións satisfactorias en situacións de conflito familiar, en especial para os nenos e 

as nenas que requiren unha solución apropiada as súas necesidades específicas.  

 

En materia de igualdade, a Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de 

mulleres e homes e a Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das 

mulleres de Galicia créanse co obxectivo de eliminar a discriminación de xénero e a 

promoción da igualdade de oportunidades entre as persoas de ambos sexos, 

especialmente no ámbito do emprego e as relacións laborais. 
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Na Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da 

violencia de xénero, establécense medidas conducentes a coordinar e planificar os 

recursos necesarios a través dunha rede que integra medidas de información, 

recuperación psicolóxica, apoio económico, inserción laboral e de acceso á vivenda, 

ante un dos símbolos máis brutais de desigualdade existente na nosa sociedade.  

 

No ámbito de protección á muller, coa Lei 5/2001, do 23 de xuño, pola que se 

establece e regula unha rede de apoio á muller embarazada, favorécese a liberdade de 

elección para ser nai sen que se cuestione ningunha opción alternativa, contemplando 

medidas e actuacións encamiñadas a garantir e preservar o dereito da muller xestante 

a culminar o seu embarazo. 

 

Finalmente a Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación 

de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, pretende a 

protección dos principios de liberdade e igualdade do individuo con independencia da 

súa orientación ou identidade sexual.   
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En cumprimento do principio de transversalidade, o Plan galego de política familiar é 

froito dun proceso de participación activa e coordinada de todos os departamentos e 

órganos da Xunta de Galicia con capacidade de actuación en materia de atención ás 

familias e ás persoas que as integran.  

A metodoloxía empregada para a elaboración do plan partiu dunha revisión 

documental exhaustiva. O alcance da revisión documental referiuse, en termos xerais, 

a dous ámbitos específicos: 

• Revisión legal da normativa internacional, estatal e autonómica de referencia 

na materia. 

• Revisión de ferramentas de planificación estratéxica a nivel estatal e 

autonómico, facendo especial fincapé nos instrumentos de ámbito 

autonómico: o Plan estratéxico Galicia 2010-2014, horizonte 2020, o Plan para 

a dinamización demográfica de Galicia 2013-2016, horizonte 2020 e a 

Estratexia de apoio para as familias numerosas de Galicia 2013-2016, horizonte 

2020. 

 

Logo da revisión documental realizouse unha recollida estandarizada e sistemática da 

información procedente de todos os departamentos e órganos da Xunta de Galicia. 

Este xeito de recollida da información é o piar básico no que se asenta a metodoloxía 

do plan.  

O resultado é un plan que se estrutura nun total de seis apartados, ademais do 

presente.  

O primeiro dos apartados, introdución e marco sociodemográfico, recolle os principios 

reitores do plan, partindo das previsións da Lei de apoio á familia e á convivencia de 

Galicia, e a caracterización da situación na que o desenvolvemento deste ten cabida a 

través da análise das características sociodemográficas que condicionan a situación das 

familias galegas, entre elas: a composición dos fogares a súa situación económica ou o 

3. METODOLOXÍA  
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emprego de recursos vinculados ao ámbito educativo e á conciliación da vida persoal, 

familiar e laboral.  

O segundo apartado, o marco normativo, recolle a referencia ás principais normas que 

a nivel internacional, estatal e autonómico rexen as actuacións en materia de 

protección da familia e dos membros que a integran, e por extensión as actuacións do 

plan. 

O terceiro apartado, o actual, recolle a metodoloxía empregada na súa redacción. 

O cuarto dos apartados contempla a vixencia do plan e o enmarca dentro dun período 

de tempo determinado. 

O quinto dos apartados do plan establece os obxectivos que se pretenden acadar coa 

execución das súas medidas. Este apartado ten continuidade no seguinte, denominado 

“áreas de actuación”, no que se recollen as medidas agrupadas por obxectivos. De 

xeito específico, prevense seis áreas de actuación: convivencia familiar, educación, 

conciliación laboral e emprego, saúde, vivenda e ocio, deporte e voluntariado. 

 

 

 

 

O Plan Galego de Política Familiar estará vixente durante o período temporal 

comprendido entre o 2015 e 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. VIXENCIA  
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O Plan Estratéxico Galicia 2010-2014 establecía como prioridades no eixo de cohesión 

social, benestar e calidade de vida: 

- Impulsar o rexuvenecemento demográfico. 

- Ampliar a cobertura de 0-3 anos como medida incentivadora da natalidade. 

- Impulsar a conciliación da vida familiar e laboral, fomentando a harmonización 

das responsabilidades familiares e laborais entre homes e mulleres. 

- Ampliar o grao de cobertura na atención ás persoas en situación de 

dependencia. 

- Garantir o apoio e protección dos e das menores. 

- Impulsar o transporte metropolitano cunha política tarifaría común. 

- Fomentar o acceso á vivenda a través de axudas e bonificacións fiscais para a 

adquisición de vivenda a determinados colectivos. 

 

Á vista das características sociodemográficas que presenta a nosa Comunidade 

Autónoma, entre elas, a tendencia do envellecemento poboacional e a diminución no 

número de nacementos, a composición dos fogares e o nivel e destino dos seus 

ingresos e gastos, o emprego de recursos socioeducativos para a atención das 

necesidades dos seus membros, e tendo en conta as recomendacións realizadas dende 

a Asamblea Xeral de Nacións Unidas de adoptar medidas concretas para a mellora do 

benestar da familia, o Plan Galego de Política Familiar contempla os seguintes 

obxectivos xerais: 

 

Obxectivo Xeral 1. Dotar ás familias dos servizos, recursos e medidas necesarios 

para apoiar o papel que desenvolven na sociedade 

Obxectivo Xeral 2. Dar resposta ás necesidades das familias ante situacións 

especiais 

Obxectivo Xeral 3. Establecer os mecanismos para o apoio á 

maternidade/paternidade 

5. OBXECTIVOS  
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Obxectivo Xeral 4. Promover que os pais e nais teñan as ferramentas que faciliten a 

conciliación da vida persoal, familiar e laboral e a corresponsabilidade  

Obxectivo Xeral 5. Promover novos modelos de educación familiar para a mellora 

das pautas na crianza dos e das menores, baseados na parentalidade positiva 

Obxectivo Xeral 6. Sensibilizar á sociedade en xeral sobre a importancia da familia e 

a súa incidencia no estado de benestar 
 

 

 

 

 

 

 

 

O plan atende aos dereitos sociais fundamentais que repercuten directamente na vida 

familiar: o emprego, a vivenda, a sanidade, a educación e a protección social recollidos 

na recomendación do Comité de Ministros aos Estados Membros sobre políticas de 

apoio á parentalidade positiva (2006). Para a consecución dos citados obxectivos, 

dende os diferentes departamentos da Xunta de Galicia programaranse 186 medidas 

que se agrupan en seis áreas de actuación: 

• Área de actuación 1: Convivencia familiar (78 medidas) 

• Área de actuación 2: Educación (19 medidas) 

• Área de actuación 3: Conciliación persoal, familiar e laboral (41 medidas) 

• Área de actuación 4: Saúde (16 medidas) 

• Área de actuación 5: Vivenda e transporte (16 medidas) 

• Área de actuación 6: Ocio, deporte e voluntariado (16 medidas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ÁREAS DE ACTUACIÓN   
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A lei de apoio á familia e á convivencia de Galicia establece, no seu artigo 6, o 

recoñecemento, respecto, apoio e protección á familia como medio de transmisión da 

vida, de solidariedade, de educación e de valores humanos fundamentais e como 

ámbito privilexiado para o desenvolvemento persoal, equilibrio emocional e afectivo.  

Así mesmo, garante a protección integral da familia, arbitrando as medidas necesarias 

para evitar toda discriminación desta ou dos seus membros en razón ao seu propio 

carácter, tanto na orde xurídica como na económica e social. 

Ante os retos sociais, económicos, culturais e políticos cos que se atopan as familias 

establecese o marco para a creación de ferramentas de apoio para estas baseadas no 

asesoramento, información, educación familiar, axudas técnicas e/ou económicas. 

Dentro dos servizos prestados ás familias contémplase o conxunto de medidas 

adoptadas para o apoio, acompañamento e orientación ás familias e aos membros que 

as compoñen, co fin de manter un bo clima familiar. 

Co fin de garantir o benestar e o desenvolvemento saudable das persoas menores e da 

súa familia, avógase por modelos educativos baseados no coidado, protección, 

seguridade, flexibilidade, estabilidade, confianza..., que promoven a autonomía de 

cada un dos membros da familia e, no caso de familias con fillos e fillas, o 

desenvolvemento de relacións paterno-filiais beneficiosas, en consonancia coas 

recomendacións do Comité de Ministros da Unión Europea aos Estados Membros 

sobre políticas de apoio á parentalidade positiva. 

Préstase especial atención a aquelas familias nas que algún membro sofre trastornos, 

discapacidade, drogodependencia e outros problemas, a través da posta en marcha de 

mecanismos que permitan a permaneza dentro do seu núcleo familiar, a través de 

apoios externos que garantan o seu desenvolvemento persoal e social. Naquelas 

ocasións nas que isto non é posible, dende as diferentes administracións deséñanse 

programas, por exemplo coas persoas menores, nos que, baseándose no benestar da 

persoa menor, se integre ao neno ou nena nun novo núcleo familiar. 

ÁREA DE ACTUACIÓN 1: CONVIVENCIA FAMILIAR  
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Non todas as familias son iguais, nin presentan as mesmas necesidades e 

características. Polo tanto, para a elaboración das medidas desta área tense en conta a 

diversidade de familias que hai en Galicia e en consonancia coa Lei de apoio á familia e 

á convivencia de Galicia as familias de especial consideración, recollidas en dita lei: 

numerosas, monoparentais, familias con persoas maiores a cargo, familias con persoas 

con discapacidade a cargo, familias con persoas dependentes a cargo e familias 

acolledoras. 

Nestes casos, terase en conta tanto as necesidades xenéricas da familia no seu 

conxunto como as dos seus membros, de ser o caso, que presenten unhas 

peculiaridades que requiran dunha atención específica.  

Polo tanto, na área de convivencia familiar o plan define como liñas estratéxicas as 

seguintes: 

LIÑAS ESTRATÉXICAS 

• Oferta de novos recursos, programas e medidas para apoiar a decisión de ser 

pais e nais por primeira vez ou para a ampliación da familia actual.  

• Impulso á integración e mantemento das persoas menores dentro dun núcleo 

familiar.  

• Establecemento de mecanismos de apoio ás familias para facilitar unha 

dinámica familiar positiva, a solución de problemas e a toma de decisións, 

ademais de potenciar e desenvolver os recursos familiares. 

• Fomento de modelos de educación familiar baseados no respecto e o afecto, 

así como na importancia da corresponsabilidade familiar entre os diferentes 

membros que a compoñen.  

• Desenvolvemento de recursos, programas e medidas para aquelas familias 

que, pola súa natureza ou polas peculiaridades dalgún dos seus membros, 

requiren unha atención especial. 

• Valoración da incidencia que ten a familia na sociedade, así como o impacto 

positivo do apoio á creación de novas familias e á ampliación das existentes 

no marco demográfico e económico. 
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As anteriores liñas estratéxicas concrétanse nos seguintes obxectivos operativos:  

OBXECTIVOS OPERATIVOS 

Obxectivo operativo 1: Apoiar ás familias e ás persoas que decidan ser pais ou nais, a 

través de información, asesoramento e/ou apoio económico. 

Obxectivo operativo 2: Apoiar o desenvolvemento das persoas membros das familias e 

fortalecer as relacións que se establecen entre elas, dende a perspectiva da 

corresponsabilidade familiar e a parentalidade positiva. 

Obxectivo operativo 3: Potenciar a conciencia cidadá en relación ás políticas de apoio 

familiar e o seu impacto na sociedade. 

Obxectivo operativo 4: Impulsar e dar traslado ao goberno central de actuacións 

concretas que fomenten o benestar familiar e o impulso demográfico. 

Obxectivo operativo 5: Impulsar actuacións que permitan a preservación e integración 

da persoa menor nun núcleo familiar, ben sexa o formado pola súa familia de orixe ou, 

no caso de que non sexa posible, o formado por outra familia. 

Obxectivo operativo 6: Dotar ás familias dos recursos, programas e medidas necesarias 

para a atención das persoas maiores, das persoas con discapacidade e/ou 

dependencia.  

Obxectivo operativo 7: Apoiar ás mulleres vítimas de violencia de xénero dotándoas 

dos recursos necesarios para o seu desenvolvemento persoal e familiar. 

Para acadar os anteriores obxectivos operativos, dende os diferentes departamentos 

da Xunta de Galicia, durante o período de vixencia do plan poranse en marcha unha 

serie de medidas concretas que se describen a continuación. 
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Medidas encamiñadas ao cumprimento do obxectivo 1.1: Apoiar ás familias e ás 

persoas que decidan ser pais ou nais, a través de información, asesoramento e/ou 

apoio económico. 

Medida 1.1. Incremento das prestacións económicas por fillos e fillas menores de tres 

anos. (contemplada no Plan para a dinamización demográfica de Galicia 2013-2016, 

horizonte 2020) 

Medida 1.2. Mellora das deducións por nacemento ou adopción de fillos e fillas na 

cota íntegra autonómica do IRPF atendendo ao número de fillos e fillas. (contemplada 

no Plan para a dinamización demográfica de Galicia 2013-2016, horizonte 2020) 

Medida 1.3. Incremento das deducións por coidado de fillos e fillas menores de tres 

anos na cota íntegra autonómica do IRPF. (contemplada no Plan para a dinamización 

demográfica de Galicia 2013-2016, horizonte 2020) 

Medida 1.4. Consolidación das deducións na cota íntegra autonómica do IRPF a 

familias de especial consideración: familias acolledoras e familias numerosas. 

Medida 1.5. Recoñecemento e asimilación da filla e fillo concibido e non nado como 

descendente.  

Medida 1.6. Impulso de programas de apoio a mulleres xestantes e/ou lactantes con 

fillos ou fillas menores de tres anos.  

Medida 1.7. Fomento da colaboración empresarial e das entidades locais para a 

ampliación dos beneficios ás familias numerosas.  

Medida 1.8. Creación do rexistro de familias monoparentais.  

Medida 1.9. Establecemento dun sistema de beneficios para as familias 

monoparentais.  

Medida 1.10. Elaboración e difusión de publicacións sobre o valor das familias. 

Medida 1.11. Elaboración de estudos sobre os aspectos que inflúen no benestar das 

familias: demandas, necesidades sociais, apoio e recursos, factores protectores, 

factores de risco, entre outros.  

Medida 1.12. Aplicación de beneficios no imposto de sucesións e doazóns por razóns 

de parentesco.  
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Entidades implicadas: 

- Consellería de Traballo e Benestar 

o Dirección Xeral de Familia e Inclusión 

- Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 

- Consellería de Facenda 

o Axencia Tributaria de Galicia  

o Instituto Galego de Estatística 

- Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

- Consellería de Sanidade 

- Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) 

- Ministerio de Emprego e Seguridade Social 

- Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade 

- Entidades privadas 

 

Medidas encamiñadas ao cumprimento do obxectivo 2: Apoiar o desenvolvemento 

das persoas membros das familias e fortalecer as relacións que se establecen entre 

elas, dende a perspectiva da corresponsabilidade familiar e a parentalidade positiva. 

Medida 2.1. Modificación da normativa reguladora da mediación familiar en Galicia.  

Medida 2.2. Divulgación entre a sociedade dos servizos e programas de mediación 

familiar.  

Medida 2.3. Fomento e ampliación dos programas de mediación familiar (intra e 

extraxudicial).  

Medida 2.4. Mellora continua dos servizos de apoio e orientación familiar. 

(contemplada no Plan para a dinamización demográfica de Galicia 2013-2016, 

horizonte 2020) 

Medida 2.5. Promoción e mellora dos servizos de apoio ao encontro familiar. 

Medida 2.6. Incorporación aos programas de formación continua dos e das 

profesionais dos servizos sociais de módulos formativos específicos en materia de 

parentalidade positiva.  

Medida 2.7. Elaboración e difusión de guías técnicas sobre competencias emocionais 

e educativas na crianza dos fillos e fillas.  
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Medida 2.8. Apoio económico e técnico aos programas de valoración, orientación e 

información ás familias dos servizos sociais comunitarios básicos.  

Medida 2.9. Impulso dos servizos de educación e apoio familiar.  

Medida 2.10. Apoio económico e técnico aos programas de inserción social dos 

servizos sociais comunitarios básicos.  

Medida 2.11. Apoio económico e técnico aos programas de fomento da cooperación e 

da solidariedade social levados a cabo polos servizos sociais comunitarios básicos.  

Medida 2.12. Axudas económicas ás persoas emigrantes galegas retornadas e aos 

seus familiares.  

Medida 2.13. Desenvolvemento de programas formativos para nais, pais e titores ou 

titoras legais sobre aspectos vinculados coa sexualidade e a afectividade, a 

convivencia, a imaxe corporal e a autoestima, o uso dos novos contornos virtuais e as 

drogas.  

Medida 2.14. Fomento de programas educativos para a corresponsabilidade dos fillos 

e fillas nas tarefas domésticas.  

Medida 2.15. Posta en marcha de programas de responsabilidade e 

corresponsabilidade parental nos casos de nulidade, separación ou divorcio.  

Medida 2.16. Realización de programas para reforzar a educación en valores no 

ámbito familiar.   

Medida 2.17. Deseño e execución de programas de fomento de transmisión 

interxeneracional do galego e da nosa cultura.  

Medida 2.18. Deseño e execución de programas de dinamización lingüística no ámbito 

familiar.  

Medida 2.19. Actualización dos servizos de información e asesoramento á mocidade. 

(contemplada no Plan para a dinamización demográfica de Galicia 2013-2016, 

horizonte 2020) 

Medida 2.20. Prestación do servizo de atención telemática de axuda á infancia.  

Medida 2.21. Promoción e actualización de recursos virtuais e servizos en liña de 

asesoramento e información para as familias.  

Medida 2.22. Accións de sensibilización e concienciación das persoas con fillos e fillas 

no uso responsable das novas tecnoloxías. (contemplada no Plan para a dinamización 
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demográfica de Galicia 2013-2016, horizonte 2020) 

Medida 2.23. Elaboración e actualización de ferramentas informativas para as 

familias.  

 

Entidades implicadas: 

- Consellería de Traballo e Benestar 

o Dirección Xeral de Familia e Inclusión  

o Dirección Xeral de Emprego e Formación 

o Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado 

o Axencia Galega de Servizos Sociais 

- Presidencia 

o Secretaría Xeral de Emigración  

o Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia 

- Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 

o Dirección Xeral de Xustiza  

o Secretaría Xeral da Igualdade 

- Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

- Consello Xeral do Poder Xudicial 

- Ministerio Fiscal 

- Entidades locais 

- Sistema Universitario de Galicia 

 

Medidas encamiñadas ao cumprimento do obxectivo 3: Potenciar a conciencia cidadá 

en relación ás políticas de apoio familiar e o seu impacto na sociedade.  

Medida 3.1. Creación e posta en marcha do observatorio galego de dinamización 

demográfica.  

Medida 3.2. Elaboración de manuais de estilo e sinatura de convenios de colaboración 

para o impulso de boas prácticas no tratamento da familia nos medios de 

comunicación.  

Medida 3.3. Fomento da adaptación dos horarios televisivos aos horarios das familias. 
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Medida 3.4. Deseño e implementación de mecanismos de avaliación do impacto 

familiar nas actuacións das administracións públicas.  

Medida 3.5. Elaboración de informes do impacto demográfico e familiar na normativa 

da Xunta de Galicia.  

Medida 3.6. Realización de accións de divulgación para a visibilización das axudas e 

medidas de apoio á familia.  

Medida 3.7. Deseño dun módulo transversal de sensibilización demográfica da 

poboación galega no sistema de formación para o emprego.  

Medida 3.8. Promoción do coñecemento do Plan Galego de Política Familiar. 

 

Entidades implicadas: 

- Consellería de Traballo e Benestar 

- Presidencia 

- Outras entidades e organismos públicos e privados 

 

Medidas encamiñadas ao cumprimento do obxectivo 4: Impulsar e dar traslado ao 

goberno central de actuacións concretas que fomenten o benestar familiar e o cambio 

demográfico. 

Medida 4.1. Solicitude para a elaboración conxunta dun pacto pola demografía e unha 

estratexia nacional polo cambio demográfico. 

Medida 4.2. Coordinación entre as comunidades autónomas para a elaboración de 

normas de convivencia familiar e escolar. 

Medida 4.3. Ampliación de medidas fiscais de apoio ás familias. 

Medida 4.4. Solicitude da consideración das persoas menores en acollemento familiar 

simple como membros da unidade familiar para os efectos de recoñecemento da 

condición de familia numerosa. 

Medida 4.5. Análise do estado da implementación do permiso de paternidade e 

maternidade e valoración da súa posible modificación. 

Medida 4.6. Solicitude da equiparación dos dereitos e beneficios das familias 

monoparentais con dous fillos/as ás familias numerosas.   

Medida 4.7. Solicitude dunha tarifa reducida do IVE para produtos de primeira 



                                                                                                                Plan Galego de Política Familiar 
 

       61 
 

necesidade de atención a menores de 6 anos. 

Medida 4.8. Implementación de excedencias en períodos vacacionais escolares. 

Medida 4.9. Desenvolvemento de iniciativas que permitan a coordinación de horarios 

laborais, escolares, institucionais e comerciais. 

Medida 4.10. Implementación das ampliacións das bonificacións da cotización á 

Seguridade Social ao 100% en caso de excedencias e reducións de xornada por 

responsabilidades familiares. 

Medida 4.11. Promoción para que o coidado dos fillos e fillas compute a efectos do 

cálculo das prestacións da Seguridade Social. (contemplada no Plan para a 

dinamización demográfica de Galicia 2013-2016, horizonte 2020) 

Medida 4.12. Ampliación da idade da persoa menor para a concesión de reducións de 

xornada e excedencia con reserva de posto. 

 

Entidades implicadas: 

- Consellería de Traballo e Benestar 

- Presidencia 

 

Medidas encamiñadas ao cumprimento do obxectivo 5: Impulsar actuacións que 

permitan a preservación e integración da persoa menor nun núcleo familiar, ben sexa 

o formado pola súa familia de orixe ou, no caso de que non sexa posible, o formado 

por outra familia 

Medida 5.1. Realización de accións de sensibilización social destinadas á visibilización 

positiva do acollemento familiar e á implicación das familias galegas con este. 

(contemplada no Plan para a dinamización demográfica de Galicia 2013-2016, 

horizonte 2020) 

Medida 5.2. Consolidación e reforzo das accións destinadas a formar, asesorar e 

acompañar ás familias acolledoras. (contemplada no Plan para a dinamización 

demográfica de Galicia 2013-2016, horizonte 2020) 

Medida 5.3. Reforzo do apoio ás familias acolledoras. (contemplada no Plan para a 

dinamización demográfica de Galicia 2013-2016, horizonte 2020) 

Medida 5.4. Consolidación e reforzo das accións destinadas a formar, asesorar e 
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acompañar ás familias adoptivas. (contemplada no Plan para a dinamización 

demográfica de Galicia 2013-2016, horizonte 2020) 

Medida 5.5. Reforzo das medidas dirixidas a mellorar a situación da familia a través de 

medios técnicos para favorecer a preservación e a reunificación familiar.  

Medida 5.6. Establecemento de programas de intervención con familias dirixidos á 

prevención de condutas inadaptadas socialmente nas persoas menores de idade e á 

súa reeducación.  

 

Entidades implicadas: 

- Consellería de Traballo e Benestar 

o Dirección Xeral de Familia e Inclusión 

- Presidencia 

o Secretaría Xeral de Medios 

- Entidades locais 

- Entidades de iniciativa social 

 

Medidas encamiñadas ao cumprimento do obxectivo 6. Dotar ás familias dos recursos 

necesarios para a atención das persoas maiores, das persoas con discapacidade e/ou 

dependencia. 

Medida 6.1. Mantemento e creación de novas prazas sostidas con fondos públicos  en 

centros de atención a persoas maiores, con discapacidade e/ou dependencia.  

Medida 6.2. Apoio económico e técnico á prestación do servizo de axuda no fogar 

realizada polos servizos sociais comunitarios básicos.  

Medida 6.3. Creación dos rexistros de familias con persoas maiores a cargo, familias 

con persoas con discapacidade a cargo e/ou familias con persoas con dependencia a 

cargo  

Medida 6.4. Establecemento dun sistema de beneficios para as familias con persoas 

maiores a cargo, familias con persoas con discapacidade a cargo e/ou familias con 

persoas con dependencia a cargo. 

Medida 6.5. Impulso do servizo de xantar a domicilio para persoas maiores e/ou con 

dependencia.  
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Medida 6.6. Optimización dos programas de teleasistencia e localización.  

Medida 6.7. Consolidación de programas de acollemento familiar de persoas maiores 

e/ou con discapacidade.  

Medida 6.8. Impulso de programas de respiro para familiares de persoas maiores, con 

discapacidade e/ou con dependencia. (contemplada no Plan para a dinamización 

demográfica de Galicia 2013-2016, horizonte 2020) 

Medida 6.9. Impulso do servizo de estancias temporais, tanto no ámbito das persoas 

maiores, como das persoas con discapacidade, dependentes. (contemplada no Plan 

para a dinamización demográfica de Galicia 2013-2016, horizonte 2020) 

Medida 6.10. Prestación de servizos de información de carácter social a través de 

atención telefónica.  

Medida 6.11. Difusión da Guía de actuación coordinada contra o maltrato de persoas 

maiores ou adultas con discapacidade.  

Medida 6.12. Aplicación de protocolos de actuación contra o maltrato das persoas 

maiores ou persoas con discapacidade. 

Medida 6.13. Aplicación de criterios relativos ao tamaño da unidade familiar na 

preferencia no acceso aos servizos de atención a persoas en situación de 

dependencia. (contemplada no Plan para a dinamización demográfica de Galicia 2013-

2016, horizonte 2020) 

Medida 6.14. Actualización do servizo virtual de información sobre produtos de apoio 

e axudas técnicas.  

Entidades implicadas: 

- Consellería de Traballo e Benestar 

o Dirección Xeral de Familia e Inclusión   

o Secretaría Xeral de Política Social  

o Axencia Galega de Servizos Sociais 

- Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade 

- Sistema Universitario de Galicia 

- Entidades locais 

- Entidades de iniciativa social  

- Entidades privadas 
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Medidas encamiñadas ao cumprimento do obxectivo 7. Apoiar ás mulleres vítimas de 

violencia de xénero dotándoas dos recursos necesarios para o seu desenvolvemento 

persoal e familiar. 

Medida 7.1.  Achega de recursos especializados para a acollida de mulleres vítimas da 

violencia de xénero e os seus fillos e fillas menores.  

Medida 7.2.  Apoio económico ás mulleres vítimas de violencia: axuda periódica, 

danos e prexuízos e pagamento único.   

Medida 7.3. Reforzo dos programas de atención psicolóxica a mulleres vítimas de 

violencia de xénero, e aos seus fillos e fillas e outras persoas do contorno.  

 

Entidades implicadas: 

- Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza  

o Secretaría Xeral da Igualdade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                Plan Galego de Política Familiar 
 

       65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                Plan Galego de Política Familiar 
 

       66 
 

ÁREA DE ACTUACIÓN 2: EDUCACIÓN 

 

A educación é un dereito humano fundamental e un instrumento decisivo para o 

desenvolvemento das persoas, das familias e das sociedades. 

Unha educación de calidade facilita non só a adquisición de coñecementos, senón 

tamén a transmisión de valores, actitudes e habilidades fundamentais para o 

desenvolvemento persoal e para a convivencia familiar e social. 

Ademais, o acceso e a permanencia no sistema educativo regrado é, na maioría das 

ocasións, para nenos, nenas e adolescentes, unha obriga á que as familias teñen que 

facer fronte con independencia das súas condicións socioeconómicas. 

Neste senso, as normas esenciais que regulan o sistema educativo, recoñecen e dan 

cabida á importancia que a familia ten no ámbito educativo e o peso que a educación 

ten no ámbito familiar. 

Estas normas contemplan ás familias como as primeiras responsables da educación das 

fillas e fillos e a obriga do sistema educativo de contar con elas por ser unha peza clave 

da comunidade educativa. A colaboración estreita das familias co traballo cotiá do 

alumnado e a súa implicación na dinámica dos centros docentes é un dos piares sobre 

os que se asenta o éxito escolar deste. É dicir, a responsabilidade do éxito escolar dos 

alumnos e alumnas non só recae nestes e nestas individualmente considerados, senón 

tamén nos outros membros da comunidade educativa e, polo tanto, nas familias como 

membros básicos desta. 

Así mesmo, a normativa antedita establece entre os obxectivos xerais do sistema 

educativo o de previr e resolver pacificamente os conflitos xurdidos nos distintos 

ámbitos de desenvolvemento das persoas, entre eles o ámbito familiar. 

En liña co sinalado, a educación é outro dos eixos clave aos que o Plan Galego de 

Política Familiar presta especial atención. 

As liñas estratéxicas definidas para esta área son as seguintes: 
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LIÑAS ESTRATÉXICAS 

• Impulso das medidas encamiñadas a garantir a normalidade no acceso ao 

sistema educativo regrado e a calidade dos recursos dispoñibles neste. 

• Atención a problemáticas con especial incidencia no sistema educativo e que 

condicionan en grande medida o aproveitamento que a comunidade 

educativa (alumnado, familias e profesorado) fai deste, e os resultados 

acadados a nivel individual, familiar e social. 

 

As anteriores liñas estratéxicas concrétanse nos seguintes obxectivos operativos:  

OBXECTIVOS OPERATIVOS 

Obxectivo operativo 1: Facilitar o acceso das familias aos recursos do sistema 

educativo. 

Obxectivo operativo 2: Poñer a disposición da comunidade educativa ferramentas e 

recursos que incrementen a calidade e melloren os resultados acadados polas persoas 

usuarias, mediante o emprego das TICs e da innovación educativa. 

Obxectivo operativo 3: Incrementar o éxito escolar do alumnado xerando actitudes, 

valores e comportamentos positivos e participativos de respecto aos dereitos e ás 

liberdades fundamentais.  

Obxectivo operativo 4: Trasmitir coñecementos, habilidades e valores a través de 

actuacións de educación non formal. 

Para acadar os anteriores obxectivos operativos, dende os diferentes departamentos 

da Xunta de Galicia, durante o período de vixencia do plan, poranse en marcha unha 

serie de medidas concretas, que se describen a continuación. 
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Medidas encamiñadas ao cumprimento do obxectivo 1: Facilitar o acceso das familias 

aos recursos do sistema educativo. 

Medida 1.1. Aplicación de criterios sociofamiliares para a adxudicación de prazas 

residenciais en centros docentes.  

Medida 1.2. Apoio no acceso aos libros de texto para o alumnado matriculado en 

educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial e 

consideración das características e circunstancias sociofamiliares.  

Medida 1.3. Bonificacións para o acceso ao servizo de comedor escolar de acordo ás 

características e circunstancias sociofamiliares.  

Medida 1.4. Bonificacións nas taxas de expedición dos títulos non universitarios de 

acordo ás características e circunstancias sociofamiliares.  

Medida 1.5. Bonificacións nos prezos da matrícula nas ensinanzas universitarias e nas 

ensinanzas especiais de acordo ás características e circunstancias sociofamiliares.   

Medida 1.6. Bonificacións nos prezos dos servizos de residencia e comedor nos 

centros de formación das familias marítimo-pesqueiras de acordo ás características e 

circunstancias sociofamiliares.  

Medida 1.7. Bonificacións nos prezos da matrícula na Aula de seguridade e 

salvamento de acordo ás características e circunstancias sociofamiliares.  

 

Entidades implicadas: 

- Consellería de Facenda 

o Axencia Tributaria de Galicia 

- Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

- Consellería de Medio Rural e de Mar 

- Universidades do Sistema Universitario de Galicia 

- Entidades Locais 

- Entidades de iniciativa social 

- Entidades privadas titulares de prazas de 1º ciclo de educación infantil 
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Medidas encamiñadas ao cumprimento do obxectivo 2: Poñer a disposición da 

comunidade educativa ferramentas e recursos que incrementen a calidade e melloren 

os resultados acadados polas persoas usuarias, mediante o emprego das TICs e da 

innovación educativa. 

Medida 2.1. Impulso á calidade educativa en ensinanzas de 1º ciclo de educación 

infantil  0-3 anos mediante a innovación educativa.  

Medida 2.2. Implementación de proxectos para a integración das TICs na práctica 

educativa mediante: equipamento e infraestrutura, formación e fomento da cultura 

dixital, creación de repositorios educativos e doutros servizos e ferramentas de 

comunicación.  

Medida 2.3. Desenvolvemento de contidos curriculares dixitais e de contornas virtuais 

de aprendizaxe en centros educativos.  

Medida 2.4. Difusión de boas prácticas para o emprego útil e seguro de internet e 

para previr riscos derivados do mal uso das webs e redes sociais. 

Medida 2.5. Impulso de programas de innovación educativa que sirvan de base para a 

construción de modelos de mellora, a maximización da eficacia do sistema educativo 

e a incorporación a este de entidades alleas a el.  

Medida 2.6. Apoio a programas de mellora de éxito escolar en centros educativos.  

 

Entidades implicadas: 

- Consellería de Traballo e Benestar 

- Presidencia 

o Secretaría Xeral para o Deporte 

o Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia  

- Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza  

o Secretaría Xeral da Igualdade 

o Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea 

- Consellería de Facenda 

o Axencia Tributaria de Galicia 

- Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

- Consellería de Economía e Industria  
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- Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

o Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa  

o Secretaría Xeral de Política Lingüística 

- Consellería de Sanidade 

- Consellería de Medio Rural e de Mar 

- Centros educativos 

- Colexio Profesional de Enxeñería en Informática de Galicia 

- Centro Galego de Artes da Imaxe 

 

Medidas encamiñadas ao cumprimento do obxectivo 3: Incrementar o éxito escolar 

do alumnado xerando actitudes, valores e comportamentos positivos e participativos 

de respecto aos dereitos e ás liberdades fundamentais. 

Medida 3.1. Posta en marcha de plans de convivencia en centros educativos 

destinados a garantir o exercicio dos dereitos e das liberdades, a prevención de 

conflitos e a súa resolución pacífica.  

Medida 3.2. Aplicación do protocolo de prevención, detección e tratamento do acoso 

escolar e o ciberacoso.  

Medida 3.3. Aplicación do protocolo educativo para a prevención e control do 

absentismo escolar.  

 

Entidades implicadas: 

- Consellería de Traballo e Benestar 

o Dirección Xeral de Familia e Inclusión 

- Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria  

o Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa 

- Centros educativos 
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Medidas encamiñadas ao cumprimento do obxectivo 4: Trasmitir coñecementos, 

habilidades e valores a través de actuacións de educación non formal.  

Medida 4.1. Realización de actividades de formación en empresas dos Estados 

membros da Unión Europea para a adquisición de coñecementos, competencias e 

complementen o desenvolvemento persoal e profesional.  

Medida 4.2. Apoiar a posta en marcha de proxectos de participación xuvenil.  

Medida 4.3. Oferta de prazas en residencias xuvenís durante o curso académico e 

posta en marcha de actividades de dinamización.  

 

Entidades implicadas: 

- Consellería de Traballo e Benestar 

o Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado 
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ÁREA DE ACTUACIÓN 3: CONCILIACIÓN PERSOAL, FAMILIAR E LABORAL 

 

O traballo é unha necesidade cuxa satisfacción é prioritaria para os seres humanos e 

que condiciona os restantes ámbitos nos que as persoas desenvolven o seu proxecto 

vital, entre elas o eido familiar. Xa a Constitución Española, no seu artigo 35, establece 

que todas as persoas españolas teñen o deber e o dereito ao traballo, á libre elección 

de profesión ou oficio, á promoción a través do traballo e a unha remuneración 

suficiente para satisfacer as súas necesidades e as da súa familia, sen que en ningún 

caso poda facerse discriminación por razón de sexo. 

A Carta Social Europea, no artigo 27, contempla que todas as persoas con 

responsabilidades familiares que ocupen ou desexen ocupar un emprego teñen 

dereito a facelo sen verse sometidas a discriminación e, na medida do posible, sen que 

haxa conflito entre o seu emprego e as responsabilidades familiares. 

 

A incidencia do eido laboral no ámbito familiar é destacada a diversos niveis: 

En primeiro lugar, o traballo é a principal ferramenta coa que contan as familias para 

obter os ingresos destinados a cubrir as súas necesidades básicas.  

Ademais, o traballo é un mecanismo esencial de desenvolvemento das capacidades 

das persoas, indispensable para a incrementar a sensación de autorrealización e 

autoestima. En definitiva, ademais dunha fonte de ingresos, o traballo permite a 

satisfacción das necesidades psicosociais dos membros das familias o que redunda nun 

maior benestar.  

En segundo lugar, a existencia de disonancias que impidan a coexistencia e o 

desenvolvemento harmónico de ambos eidos, familiar e laboral, supón unha grave 

problemática que require dunha actuación decidida por parte dos poderes públicos. 

Co fin de integrar a dimensión da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 

nas competencias autonómicas sobre emprego e relacións laborais a lei 2/2007, do 28 

de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia recoñece, entre outros, o 

dereito de conciliación da vida persoal, familiar e laboral como manifestación do 
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dereito das mulleres e dos homes da libre configuración do seu tempo, e ampara a 

realización de actuacións de sensibilización da cidadanía e en particular das persoas 

intervenientes nas relacións de emprego. 

Para garantir a conciliación das persoas traballadoras e das que se atopan en situación 

de busca activa de emprego estase a incidir no desenvolvemento de servizos de 

atención a nenos e a nenas e, nomeadamente, naqueles destinados á atención 

educativa no período comprendido entre os 0 e os 3 anos de idade. 

Neste senso, o plan recolle como unha das súas áreas a de conciliación persoal, 

familiar e laboral, entendendo conciliación como un dereito de todas as persoas con 

responsabilidades familiares, con independencia de cales sexan estas, e establece 

como liñas estratéxicas desta área as seguintes:  

LIÑAS ESTRATÉXICAS 

• Dar a coñecer ás persoas empregadoras os beneficios da conciliación da vida 

persoal e laboral dos e das traballadoras e mellorar os recursos destinados á 

redución dos impactos que a implementación deste tipo de medidas teñen na 

dinámica empresarial. 

• Reforzo dos mecanismos de protección dos dereitos sociolaborais das 

traballadoras e traballadores con responsabilidades familiares, facendo 

particular fincapé naqueles vinculados á xestación, nacemento e coidado de 

nenos e nenas. 

• Impulso de medidas no ámbito da organización do traballo que favorezan de 

xeito directo á conciliación da vida persoal, familiar e laboral, atendendo a 

aquelas  vinculadas á organización, flexibilización e racionalización de tempos 

e horarios. 

• Fomento dos servizos de atención a nenos e nenas como ferramentas de 

apoio a conciliación, poñendo especial atención naqueles destinados a 

proporcionar atención educativa de 0 a 3 anos. 
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As anteriores liñas estratéxicas concrétanse nos seguintes obxectivos operativos:  

OBXECTIVOS OPERATIVOS 

Obxectivo operativo 1: Apoiar ao tecido empresarial para a incorporación de medidas 

de conciliación, flexibilización e racionalización de horarios. 

Obxectivo operativo 2: Facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral das 

persoas traballadoras.   

Obxectivo operativo 3: Apoiar ás empresas na atención ás necesidades específicas  

vinculadas á maternidade que presentan as mulleres traballadoras.  

Obxectivo operativo 4: Establecer mecanismos de apoio para a incorporación ao 

mercado laboral de persoas con responsabilidades familiares. 

 

Para acadar os anteriores obxectivos operativos, dende os diferentes departamentos 

da Xunta de Galicia, durante o período de vixencia do plan poranse en marcha unha 

serie de medidas concretas, que se describen a continuación. 

Medidas encamiñadas ao cumprimento do obxectivo 1: Apoiar ao tecido empresarial 

para a incorporación de medidas de conciliación, flexibilización e racionalización de 

horarios. 

Medida 1.1. Potenciación da creación de centros de 1º ciclo de educación infantil 0-3 

anos en contornos empresariais.  

Medida 1.2. Impulso da creación de servizos de apoio á conciliación para a atención á 

infancia en contornos empresariais.  

Medida 1.3. Posta en marcha de axudas para a conciliación destinadas a compensar ás 

empresas a redución de xornada das súas persoas traballadoras en caso de familias 

con persoas menores ou dependentes ao cargo. (contemplada no Plan para a 

dinamización demográfica de Galicia 2013-2016, horizonte 2020)  

Medida 1.4. Axudas para investimentos empresariais tendentes a garantir e mellorar 

o dereito á conciliación da vida familiar e laboral: servizos de comedor, gardería, 

lugares axeitados para o repouso de mulleres embarazadas, salas de lactación ou 
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instalacións análogas. (contemplada no Plan para a dinamización demográfica de 

Galicia 2013-2016, horizonte 2020) 

Medida 1.5. Implementación de programas para o fomento da conciliación da vida 

persoal, familiar e laboral nos eidos agrogandeiro e marítimo-pesqueiro. 

(contemplada no Plan para a dinamización demográfica de Galicia 2013-2016, 

horizonte 2020) 

Medida 1.6. Fomento da incorporación de medidas de flexibilización horaria e 

teletraballo no ámbito laboral. (contemplada no Plan para a dinamización 

demográfica de Galicia 2013-2016, horizonte 2020) 

Medida 1.7. Axudas ás pemes galegas para a posta en marcha de actuacións concretas 

en materia de responsabilidade social empresarial (RSE): teletraballo, redución de 

xornada para traballadoras embarazadas, flexibilidade horaria, flexibilización horaria, 

rotación de postos de traballo, entre outras. (contemplada no Plan para a 

dinamización demográfica de Galicia 2013-2016, horizonte 2020)  

Medida 1.8. Sensibilización e información ás empresas en materia de conciliación e 

racionalización horaria.  

Medida 1.9. Recoñecemento a aquelas empresas que implantan medidas de 

conciliación persoal, familiar e laboral no marco da responsabilidade social 

empresarial. (contemplada no Plan para a dinamización demográfica de Galicia 2013-

2016, horizonte 2020) 

Medida 1.10. Fomento da incorporación de medidas de conciliación da vida persoal, 

familiar e laboral a ámbitos do diálogo social e da cláusulas de negociación colectiva. 

(contemplada no Plan para a dinamización demográfica de Galicia 2013-2016, 

horizonte 2020) 

Medida 1.11. Apoio na elaboración e implantación de Plans de Igualdade en empresas 

para a incorporación de medidas de flexibilidade e conciliación. (contemplada no Plan 

para a dinamización demográfica de Galicia 2013-2016, horizonte 2020) 

Medida 1.12. Avaliación da implantación de medidas de conciliación, flexibilización e 

racionalización horaria no eido empresarial.  

Medida 1.13. Inspección para o cumprimento do Plans de Igualdade, e de medidas de 

conciliación a través de Traballo e Seguridade Social.  
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Entidades implicadas 

- Consellería de Traballo e Benestar 

o Dirección Xeral de Familia e Inclusión 

o Dirección Xeral de Traballo e Economía Social  

o Dirección Xeral de Emprego e Formación 

o Axencia Galega de Servizos Sociais 

- Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza  

o Secretaría Xeral da Igualdade  

- Consellería de Facenda  

o Dirección Xeral de Función Pública  

- Consellería de Medio Rural e do Mar 

- Ministerio de Emprego e Seguridade Social 

- Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade 

- Federación Galega de Municipios e Provincias 

- Iniciativa privada 

- Entidades de iniciativa social 

- Entidades sindicais 

 

Medidas encamiñadas ao cumprimento do obxectivo 2:  Facilitar a conciliación da vida 

persoal, familiar e laboral das persoas traballadoras.  

Medida 2.1. Creación de novas prazas de educación infantil 0-3 anos sostidas con 

fondos públicos. (contemplada no Plan para a dinamización demográfica de Galicia 

2013-2016, horizonte 2020) 

Medida 2.2. Reforzo das axudas económicas para o acceso a prazas de educación 

infantil 0-3 anos en centros non sostidos con fondos públicos.  

Medida 2.3. Aplicación de criterios sociofamiliares para a adxudicación de prazas en 

educación infantil 0-3 sostidas con fondos públicos. 

Medida 2.4. Exencións no pagamento do prezo das escolas infantís 0-3 anos 

dependentes da Xunta de Galicia para familias acolledoras e familias con baixo nivel 

de ingresos a partir do segundo fillo ou filla. 

Medida 2.5. Desconto nos prezos das escolas infantís 0-3 anos dependentes da Xunta 
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de Galicia para familias numerosas, familias monoparentais e/ou asistencia ao mesmo 

centro de varios irmáns e irmás. 

Medida 2.6. Potenciación das escolas privadas de 1º ciclo de educación infantil 0-3 

anos dependentes de entidades de iniciativa social.  

Medida 2.7. Posta en marcha de novos servizos de apoio á conciliación para a  

atención á infancia: atención asistencial no domicilio da persoa coidadora (casas niño) 

e atención á infancia no domicilio (SAFI). (contemplada no Plan para a dinamización 

demográfica de Galicia 2013-2016, horizonte 2020) 

Medida 2.8. Consolidación e adaptación dos servizos de apoio á conciliación para a  

atención á infancia ás necesidades das familias e ás peculiaridades do contorno.  

Medida 2.9. Sensibilización e información ás persoas traballadoras en materia de 

conciliación da vida persoal, familiar e laboral.  

Medida 2.10. Ampliación ata 18 semanas da duración dos permisos por parto e por 

adopción ou acollemento para o persoal ao servizo da Administración pública galega. 

Medida 2.11. Establecemento, nos procesos selectivos de promoción interna da 

Administración pública galega, de puntuacións específicas para aquelas persoas que 

fagan ou fixesen uso de permisos e licencias de maternidade, paternidade, redución 

de xornada ou excedencia para coidado de familiares. 

Medida 2.12. Aplicación de criterios vinculados á situación familiar das persoas 

traballadoras na administración pública para a elección do período de vacacións.  

Medida 2.13. Flexibilización do horario laboral e posibilidade de traballar dende a casa 

para conciliar a vida persoal, familiar e laboral do persoal empregado público e 

aplicación de criterios de prioridade de acordo ás características da unidade familiar.  

Medida 2.14. Aplicación do dereito aos permisos retribuídos necesarios para a 

realización de tratamentos de fecundación asistida por parte do persoal funcionario. 

Medida 2.15. Creación de espazos de descanso e salas de lactación nas instalacións 

das administracións públicas para o impulso á lactación de fillos e fillas por parte de 

empregadas e empregados públicos. 

Medida 2.16. Promoción da implantación de xornadas de traballo intensivas. 

Medida 2.17. Achega de recursos económicos a aquelas persoas traballadoras que 

solicitan a redución da súa xornada de traballo. (contemplada no Plan para a 
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dinamización demográfica de Galicia 2013-2016, horizonte 2020) 

Medida 2.18. Apoio ao desenvolvemento formativo das persoas traballadoras con 

responsabilidades familiares mediante o impulso da formación a distancia e o axuste 

dos horarios das accións formativas. (contemplada no Plan para a dinamización 

demográfica de Galicia 2013-2016, horizonte 2020) 

Medida 2.19. Implantación de servizos de substitución nas explotacións agrarias. 

 

Entidades implicadas 

- Consellería de Traballo e Benestar 

o Dirección Xeral de Familia e Inclusión 

o Dirección Xeral de Traballo e Economía Social  

o Dirección Xeral de Emprego e Formación 

o Axencia Galega de Servizos Sociais 

- Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza  

o Secretaría Xeral da Igualdade  

o Escola Galega de Administración Pública 

- Consellería de Facenda  

o Dirección Xeral de Función Pública  

o Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa 

- Consellería de Medio Rural e do Mar 

 

Medidas encamiñadas ao cumprimento do obxectivo 3: Apoiar ás empresas na 

atención ás necesidades específicas vinculadas á maternidade que presentan as 

mulleres traballadoras.  

Medida 3.1. Elaboración de material divulgativo sobre a avaliación de riscos e de 

protección da maternidade no traballo. (contemplada no Plan para a dinamización 

demográfica de Galicia 2013-2016, horizonte 2020) 

Medida 3.2. Deseño de ferramentas de información e asesoramento técnico ás 

empresas sobre a protección laboral das traballadoras embarazadas, en situación de 

parto recente ou lactación. (contemplada no Plan para a dinamización demográfica de 

Galicia 2013-2016, horizonte 2020) 
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Medida 3.3. Fortalecemento da perspectiva de xénero na prevención de riscos 

laborais.  

 

Entidades implicadas 

- Consellería de Traballo e Benestar 

o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral  

 

Medidas encamiñadas ao cumprimento do obxectivo 4: Establecer mecanismos de 

apoio para a incorporación ao mercado laboral de persoas con responsabilidades 

familiares. 

Medida 4.1. Consideración de colectivo prioritario ás persoas con responsabilidades 

familiares para o acceso ao mercado laboral e/ou outras políticas de activación para o 

emprego.  

Medida 4.2. Posta en marcha de programas de reciclaxe profesional para aquelas 

persoas que se reincorporen ao mercado laboral. 

Medida 4.3. Apoio á posta en marcha de ideas empresarias por parte de mulleres con 

fillos e fillas menores.  

Medida 4.4. Redución ou exención das taxas para a inscrición nas listas de persoal 

interino e persoal laboral temporal da administración pública autonómica de acordo 

ás características e circunstancias sociofamiliares.  

Medida 4.5. Redución ou exención das taxas para a inscrición nos procesos selectivos 

para o ingreso nos corpos, escalas e categorías da administración pública autonómica 

de acordo ás características e circunstancias sociofamiliares.  

Medida 4.6. Aplicación de reducións no imposto de sucesións e doazóns para 

actividades empresariais e de produción agro-forestal.  

 

Entidades implicadas: 

- Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza  

o Secretaría Xeral da Igualdade  

- Consellería de Traballo e Benestar 

o Dirección Xeral de Familia e Inclusión 
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o Dirección Xeral de Traballo e Economía Social  

o Dirección Xeral de Emprego e Formación 

- Consellería Facenda 

o Dirección Xeral de Función Pública 

o Axencia Tributaria de Galicia 

- Consellería de Sanidade 

- Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 
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ÁREA DE ACTUACIÓN 4: SAÚDE 

 

O dereito á saúde é un dereito esencial recoñecido a nivel internacional por diversas 

ferramentas normativas, entre elas a Declaración Universal dos Dereitos Humanos que 

establece o dereito a un nivel de vida adecuado que asegure o benestar e a saúde para 

as persoas e as familias. Do mesmo xeito a Constitución Española recoñece o dereito á 

protección da saúde e contempla a obriga dos poderes públicos de fomentar a 

educación sanitaria.  

Así mesmo, a incidencia do factor familiar no ámbito da saúde das persoas é moi 

destacada a diversos niveis. 

A nivel directo a familia, como núcleo básico de convivencia, ocupa un lugar preferente 

para a detección de posibles síntomas de trastornos da saúde, para o tratamento e 

mesmo para a transmisión de enfermidades. De xeito indirecto, a familia sirve de 

medio de transmisión de hábitos e condutas que condicionan o estado de saúde das 

persoas. 

Pero esta relación tamén se da á inversa. A incidencia do factor saúde no contexto 

familiar é determinante. Nalgúns casos, a enfermidade ou os cambios no estado de 

saúde dos membros da unidade familiar levan tamén aparellados cambios 

significativos nas dinámicas familiares. 

En consonancia, a normativa básica en materia de saúde recolle entre outros principios 

reitores o de promoción do interese familiar pola saúde e contempla a atención á 

familia mediante o desenvolvemento de programas por parte dos servizos de saúde e 

sanitarios, destinados á promoción da saúde, prevención, curación e rehabilitación.  

Igualmente, nesta normativa prevese a execución de programas de orientación no 

campo da planificación familiar e a prestación dos servizos correspondentes, e 

recóllese o dereito das mulleres a dispoñer de programas específicos nos períodos de 

embarazo e lactación.  



                                                                                                                Plan Galego de Política Familiar 
 

       84 
 

Do mesmo xeito, establece o dereito ao acompañamento familiar dos e das pacientes 

e o dereito das persoas menores a estaren acompañadas polos seus pais, nais, persoas 

titoras ou gardadoras.   

Por todo o mencionado nos parágrafos anteriores, o Plan Galego de Política Familiar 

dedica unha das súas áreas de actuación ao desenvolvemento de medidas no ámbito 

da saúde, de acordo ás seguintes liñas estratéxicas:  

 

LIÑAS ESTRATÉXICAS 

• Desenvolvemento de recursos de carácter preventivo orientados, 

esencialmente, á transmisión de coñecementos e ao fomento de condutas 

favorables que propicien o mantemento dun bo estado de saúde dos 

membros das familias. 

• Apoio ás familias nas que algún dos seus membros presente algunha 

problemática de saúde que teña incidencia grave e directa na dinámica 

familiar ou no estado de saúde doutro dos seus membros. 

 

As anteriores liñas estratéxicas concrétanse nos seguintes obxectivos operativos:  

OBXECTIVOS OPERATIVOS 

Obxectivo operativo 1: Fomentar, a nivel familiar, hábitos de vida saudables para a 

prevención de problemáticas de saúde.  

Obxectivo operativo 2: Promover a saúde reprodutiva dos membros das familias 

galegas. 

Obxectivo operativo 3: Apoiar ás familias galegas no coidado de nenos e nenas durante 

os seus primeiros anos de vida. 

Obxectivo operativo 4: Mellorar a capacidade das familias galegas para prestar 

coidados sanitarios aos membros con trastornos de saúde. 
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Para acadar os anteriores obxectivos operativos, dende os diferentes departamentos 

da Xunta de Galicia, durante o período de vixencia do plan, poranse en marcha unha 

serie de medidas concretas, que se describen a continuación. 

Medidas encamiñadas ao cumprimento do obxectivo 1: Fomentar, a nivel familiar, 

hábitos de vida saudables para a prevención de problemáticas de saúde. 

Medida 1.1. Reforzo dos programas que incorporen accións de información, 

formación e asesoramento para o fomento de hábitos de vida saudables entre as 

familias e os seus membros: alimentación saudable, prevención de desaxustes 

psicolóxicos, emocionais e de conduta...  

Medida 1.2. Prevención do consumo de sustancias de carácter adictivo por parte das 

persoas menores a través de programas no ámbito familiar.  

Medida 1.3. Prevención da adicción por parte das persoas menores que practican 

consumo ocasional de sustancias adictivas a través de programas no ámbito familiar.  

Medida 1.4. Desenvolvemento de programas para nais con cancro de pulmón con 

fillos e fillas pequenas ou adolescentes e os seus círculos máis próximos. 

Medida 1.5. Reforzo dos programas de atención psicolóxica para as familias con nenos 

e nenas con cancro ou enfermidades crónicas. 

 

Entidades implicadas: 

- Consellería de Traballo e Benestar  

o Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado  

- Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria  

- Consellería de Sanidade 

o Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública 

o Servizo Galego de Saúde 

� Subdirección Xeral de Atención ao Cidadán e Calidade  

� Escola Galega de Saúde para Cidadáns 
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Medidas encamiñadas ao cumprimento do obxectivo 2: Promover a saúde 

reprodutiva dos membros das familias galegas. 

Medida 2.1. Prestación de servizos de orientación e planificación familiar para o 

fomento da saúde reprodutiva.  

Medida 2.2. Sensibilización, información, formación e asesoramento en materia de 

sexualidade e afectividade á mocidade e ás súas familias.  

Medida 2.3. Formación para a capacitación do colectivo de profesionais da educación 

en aspectos vinculados á educación afectivo- sexual.  

Medida 2.4. Elaboración e/ou divulgación de ferramentas de apoio á saúde da muller 

embarazada. (contemplada no Plan para a dinamización demográfica de Galicia 2013-

2016, horizonte 2020) 

Medida 2.5. Educación para a maternidade e sobre coidados e recuperación física tras 

o parto mediante a realización de programas específicos no ámbito sanitario.  

 

Entidades implicadas: 

- Consellería de Traballo e Benestar  

o Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado  

- Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

- Consellería de Sanidade 

o Servizo Galego de Saúde 

� Subdirección Xeral de Atención ao Cidadán e Calidade  

� Escola Galega de Saúde para cidadáns 

 

Medidas encamiñadas ao cumprimento do obxectivo 3: Apoiar ás familias galegas no 

coidado de nenos e nenas durante os seus primeiros anos de vida. 

Medida 3.1. Atención á saúde das persoas recen nadas mediante o desenvolvemento 

de programas sanitarios.  

Medida 3.2. Formación e información sobre coidados de nenos e nenas no ámbito 

familiar durante a primeira etapa da vida.  

Medida 3.3. Desenvolvemento e consolidación da Rede Galega de Atención Temperá. 

Medida 3.4. Aplicación, avaliación e mellora do protocolo de coordinación de 

Atención Temperá. 
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Entidades implicadas: 

- Consellería de Traballo e Benestar  

o Dirección Xeral de Familia e Inclusión 

o Secretaría Xeral de Política Social 

o Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado  

o Axencia Galega de Servizos Sociais 

- Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

- Consellería de Sanidade 

o Servizo Galego de Saúde 

� Subdirección Xeral de Atención ao Cidadán e Calidade  

� Escola Galega de Saúde para Cidadáns 

 

Medidas encamiñadas ao cumprimento do obxectivo 4: Mellorar a capacidade das 

familias galegas para prestar coidados sanitarios aos membros con trastornos de 

saúde. 

Medida 4.1. Información e formación sobre pautas de atención e coidado destinadas 

ás persoas responsables do coidado de pacientes que residen no seu fogar.  

Medida 4.2. Elaboración e/ou divulgación de documentos técnicos e ferramentas 

informativas sobre atención sanitaria da saúde mental infanto-xuvenil destinadas ao 

contorno sociofamiliar de persoas menores afectadas por este tipo de problemáticas.  

 

Entidades implicadas: 

- Consellería de Traballo e Benestar  

o Secretaría Xeral de Política Social 

- Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

- Consellería de Sanidade 

o Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia 

o Servizo Galego de Saúde 

� Subdirección Xeral de Atención ao Cidadán e Calidade  

� Escola Galega de Saúde para Cidadáns 
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ÁREA DE ACTUACIÓN 5: VIVENDA E TRANSPORTE 

 

A disposición dunha vivenda digna é un dos piares básicos nos que se asenta o 

desenvolvemento do proxecto individual e familiar das persoas.  

A vivenda non só é un espazo de aloxamento. Ademais de cubrir necesidades materiais 

básicas, a vivenda configura tamén un lugar de convivencia no que as persoas 

establecen relacións con outras persoas que compoñen o seu contorno sociofamiliar.  

Estes factores converten o dereito de acceso a unha vivenda nun dereito 

indisolublemente vinculado á dignidade humana e, polo tanto, nun dereito que debe 

gozar de especial protección. 

Neste senso, é ampla a normativa tanto a nivel autonómico, como estatal e 

internacional que ampara o dereito das persoas e das familias a dispoñer dunha 

vivenda digna. Cabe facer especial referencia á Declaración Universal dos Dereitos 

Humanos que, no seu artigo 25.1, define a vivenda, xunto coa alimentación, o vestido 

e a asistencia médica, como ferramentas de aseguramento dun nivel de vida digno 

para as persoas e as familias. Así mesmo, a Constitución Española recolle, no artigo 47, 

o dereito das persoas a gozar dunha vivenda digna e adecuada e o mandato aos 

poderes públicos de promover as condicións axeitadas e establecer as normas 

pertinentes para facer efectivo este dereito.  

A nivel autonómico, ao abeiro da atribución competencial outorgada polo Estatuto de 

Autonomía de Galicia, a normativa en materia de vivenda contempla como interese 

primordial dos poderes públicos o de satisfacer as necesidades urxentes de vivenda e o 

de velar porque os distintos colectivos con maiores dificultades de acceso a esta 

poidan ver satisfeito o seu dereito a unha vivenda digna e adecuada e establece as 

previsións normativas para garantir o acceso á vivenda a quen realmente o necesita. 

Nesta liña, o apoio que en materia de vivenda se fai ás familias lévase a cabo, entre 

outras medidas, mediante o recoñecemento ou asimilación á categoría de 

descendente do fillo ou filla concibida non nada e a adopción en trámite, para os 

efectos das axudas previstas en materia de vivenda; e a consideración da muller 
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embarazada como colectivo de atención preferente, de acordo co recollido no Decreto 

18/2014, do 14 de febreiro, polo que se determinan os aspectos básicos dos 

programas autonómicos de rehabilitación de vivendas e se dan as directrices para o 

desenvolvemento do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a 

rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013- 2016, no 

ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. 

Por outra banda, nesta área incídese na mellora da mobilidade e accesibilidade dos 

membros das familias galegas, a través da mellora dos servizos de transporte colectivo 

como alternativa aos privados.  

Á hora de deseñar as diferentes actuacións públicas de transporte teranse en conta as 

peculiaridades daqueles colectivos mais desfavorecidos pola súa reducida mobilidade. 

Nesta mesma dirección, as medidas do Plan Galego de Política Familiar procuran 

concretar as previsións normativas e atenden á incidencia, no ámbito da vivenda, da 

actual realidade socioeconómica das familias, un dos principais sectores afectados pola 

grave crise dos últimos anos, que reduciu a capacidade de moitos núcleos familiares e 

persoas para acceder a un fogar e facer fronte aos custos asociados ao seu 

sostemento.  

Polo tanto, na área de vivenda e transporte o plan define como liñas estratéxicas as 

seguintes: 

LIÑAS ESTRATÉXICAS 

• Reforzo da actuación pública para a atención ás circunstancias específicas que 

presentan as familias e que dificultan o acceso e a permanencia nunha 

vivenda digna e axeitada ás súas necesidades. 

• Apoio ás familias no sostemento de vivendas en axeitadas condicións de 

habitabilidade, seguridade e accesibilidade. 

• Mellora do sistema de transporte para facilitar a mobilidade no eido familiar. 
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As anteriores liñas estratéxicas concrétanse nos seguintes obxectivos operativos:  

OBXECTIVOS OPERATIVOS 

Obxectivo operativo 1: Promover o acceso das familias a unha vivenda en réxime de 

propiedade e apoialas nas dificultades vinculadas a unha execución hipotecaria. 

Obxectivo operativo 2: Promover o acceso das familias a unha vivenda en réxime de 

alugueiro. 

Obxectivo operativo 3: Facilitar ás familias a asunción dos custos vinculados ás 

subministracións domésticas. 

Obxectivo operativo 4: Apoiar á mobilidade das familias e dos seus membros.  

Para acadar os anteriores obxectivos operativos, dende os diferentes departamentos 

da Xunta de Galicia, durante o período de vixencia do plan, poranse en marcha unha 

serie de medidas concretas, que se describen a continuación. 

Medidas encamiñadas ao cumprimento do obxectivo 1: Promover o acceso das 

familias a unha vivenda en réxime de propiedade e apoialas nas dificultades 

vinculadas a unha execución hipotecaria. 

Medida 1.1. Reserva de vivendas de promoción pública para a súa adquisición por 

parte de familias con necesidades especiais.  

Medida 1.2. Reducións no imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos 

documentados na modalidade de transmisións patrimoniais onerosas para a 

adquisición de vivenda habitual por parte dos membros de familias con necesidades 

especiais.  

Medida 1.3. Reducións no imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos 

documentados na modalidade de actos xurídicos documentados para a adquisición de 

vivenda habitual por parte dos membros de familias con necesidades especiais.  

Medida 1.4. Reducións no imposto de sucesións e doazóns cando estas se destine á 

adquisición de vivenda.  

Medida 1.5. Apoio ás familias en risco ou situación de desafiuzamento da vivenda 

habitual por execución hipotecaria: asesoramento xurídico e económico-financieiro, 
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atención psicosocial, orientación laboral e busca de vivenda alternativa. (contemplada 

no Plan para a dinamización demográfica de Galicia 2013-2016, horizonte 2020) 

Medida 1.6. Realoxo das persoas afectadas por execucións hipotecarias de primeira 

vivenda e aplicación de criterios de prioridade na adxudicación de vivendas que teñan 

en conta as características e a situación socioeconómica das familias.  

Entidades implicadas: 

- Consellería de Traballo e Benestar 

- Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 

- Consellería de Facenda 

o Axencia Tributaria de Galicia  

- Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

o Instituto Galego de Vivenda e Solo  

- Consellería de Economía e Industria 

- Federación Galega de Municipios e Provincias 

- Colexio Oficial de Traballo Social 

- Consello Xeral do Poder Xudicial 

 

Medidas encamiñadas ao cumprimento do obxectivo 2: Promover o acceso das 

familias a unha vivenda en réxime de alugueiro. 

Medida 2.1. Financiamento parcial da renda de alugueiro ás persoas beneficiarias do 

programa Aluga. (contemplada no Plan para a dinamización demográfica de Galicia 

2013-2016, horizonte 2020) 

Medida 2.2. Axudas para o acceso á vivenda en réxime de aluguer por parte de 

familias e persoas con necesidades especiais, que teñan en conta os colectivos 

prioritarios ou de atención preferente. (contemplada no Plan para a dinamización 

demográfica de Galicia 2013-2016, horizonte 2020) 

Medida 2.3. Desenvolvemento de proxectos personalizados de inserción sociolaboral 

que comprendan accións de información e asesoramento para o acceso á vivenda e 

de mediación e acompañamento social, en colaboración coas entidades de iniciativa 

social.  

Medida 2.4. Habilitación de vivendas de titularidade da Administración xeral da 
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Comunidade autónoma como vivendas de carácter asistencial ou recursos de 

aloxamento transitorio que permitan o desenvolvemento de programas de 

acompañamento integral para persoas e familias sen vivenda ou que desfruten dela  

en precario, en colaboración coas entidades de iniciativa social.  

 

Entidades implicadas: 

- Consellería de Traballo e Benestar 

- Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

o Instituto Galego de Vivenda e Solo  

- Ministerio de Fomento 

o Secretaría de Estado de Infraestruturas, Transporte e Vivenda  

- Federación Galega de Municipios e Provincias 

- Deputacións provinciais  

- Entidades locais  

- Entidades de iniciativa social 

 

Medidas encamiñadas ao cumprimento do obxectivo 3: Facilitar ás familias a asunción 

dos custos vinculados ás subministracións domésticas. 

Medida 3.1. Aumento da contía das axudas económicas extraordinarias ás familias 

con menores a cargo en situación de privación material severa para pagar os gastos 

de submnistración de enerxía e auga nos seus fogares, sempre que os seus ingresos 

non superen o IPREM, independentemente de que perciban ou non prestacións 

autonómicas de carácter periódica. 

Medida 3.2. Dedución no canon da auga e no coeficiente de vertedura para familias 

numerosas.  

Medida 3.3. Exencións no canon da auga e coeficiente de vertedura para familias en 

situación de exclusión social.  

Medida 3.4. Fomento da colaboración con empresas de subministración para a 

bonificación dos prezos para as familias en situación de especial dificultade 

socioeconómica.  
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Entidades implicadas: 

- Consellería de Traballo e Benestar 

- Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

o Augas de Galicia  

- Consellería de Economía e Industria 

o Instituto Enerxético de Galicia  

- Empresas privadas  

 

Medidas encamiñadas ao cumprimento do obxectivo 4: Apoiar á mobilidade das 

familias e dos seus membros. 

Medida 4.1. Apoio á mobilidade das familias e dos seus membros a través da redución 

de tarifas no transporte metropolitano. (contemplada no Plan para a dinamización 

demográfica de Galicia 2013-2016, horizonte 2020) 

Medida 4.2. Apoio á mobilidade para persoas con discapacidade e/ou situación de 

dependencia. 

 

Entidades implicadas: 

- Consellería de Traballo e Benestar 

o Dirección Xeral de Familia e Inclusión 

o Secretaría Xeral de Política Social 

- Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 
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ÁREA 6: OCIO, DEPORTE E VOLUNTARIADO 

A participación en actividades deportivas, culturais, turísticas, de ocio saudable e de 

voluntariado representa un importante mecanismo para fomentar o benestar físico e 

psicosocial das persoas. Este tipo de actividades ofrecen non só un espazo para a 

diversión, senón tamén para o reforzo das habilidades sociais, o enriquecemento 

persoal, o benestar e a mellora da calidade de vida, a nivel persoal e social, emocional 

e intelectual. 

Cando estas actividades se levan a cabo de xeito compartido convértense, ademais, 

nunha oportunidade para a mellora da comunicación familiar, a transmisión de 

valores, o reforzo de comportamentos e a xeración de intereses comúns, e, polo tanto, 

para o fortalecemento dos vínculos que unen os membros da unidade familiar.  

Ademais, as actividades de ocio e deporte en familia cando son froito dun proceso 

consensuado e integran as inquedanzas, intereses e afeccións dos seus membros xeran 

dinámicas positivas e convértense tamén en ferramentas para a prevención de 

condutas de risco e de situacións de crise familiar. 

En consonancia coa importancia destas actividades, a Constitución Española establece 

a obriga dos poderes públicos de facilitar a adecuada utilización do ocio, de fomentar o 

deporte e de promover e tutelar o acceso á cultura, á que todas as persoas teñen 

dereito. Nesta mesma liña e de xeito específico, a Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio 

á familia e á convivencia de Galicia, contempla, entre outras medidas, a acción 

protectora ás familias de especial consideración no ámbito do ocio, tempo libre e 

cultura. 

Ao abeiro do sinalado, o plan recoñece como unha das súas áreas básicas a destinada a 

fomentar as actividades de ocio, turismo, deporte e voluntariado e establece para esta 

área as seguintes liñas estratéxicas:  
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LIÑAS ESTRATÉXICAS 

• Posta a disposición de recursos e espazos que faciliten o desenvolvemento de 

actividades culturais, de ocio, turismo, deporte  e voluntariado, de xeito que 

se potencie a comunicación e as dinámicas intrafamiliares positivas e se 

reduza o risco de condutas e situacións de conflitividade e crise persoal e/ou 

familiar. 

• Promoción de recursos para o desenvolvemento por parte dos membros máis 

novos das familias de actividades de ocio, culturais e deportivas que sirvan de 

ferramenta para a adquisición de valores ao tempo que apoian a conciliación 

da vida persoal, familiar e laboral. 

 

As anteriores liñas estratéxicas concrétanse nos seguintes obxectivos operativos:  

OBXECTIVOS OPERATIVOS 

Obxectivo operativo 1: Impulsar a participación das familias en actividades deportivas, 

turísticas, culturais, de ocio e  voluntariado. 

Obxectivo operativo 2: Facilitar o acceso de nenos, nenas e adolescentes e a  

actividades deportivas e de ocio. 

Para acadar os anteriores obxectivos operativos, dende os diferentes departamentos 

da Xunta de Galicia, durante o período de vixencia do plan, poranse en marcha unha 

serie de medidas concretas, que se describen a continuación. 
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Medidas encamiñadas ao cumprimento do obxectivo 6.1: Impulsar a participación das 

familias en actividades deportivas, turísticas, culturais, de ocio e voluntariado. 

Medida 1.1. Acceso por parte das familias a servizos residenciais para o ocio e o 

tempo libre, e aplicación de bonificacións nos prezos do servizo de acordo coas 

características e condicións sociofamiliares.  

Medida 1.2. Apoio ás familias numerosas no goce de estadías turísticas e programas 

de actividades de ocio. 

Medida 1.3. Sensibilización e información sobre o exercicio da actividade física de 

xeito regular e a súa posta en práctica en familia.  

Medida 1.4. Implantación de circuítos de actividade física para a saúde destinados ás 

familias e a todos os seus membros.  

Medida 1.5. Fomento do turismo familiar mediante a práctica de deportes.  

Medida 1.6. Deseño e implantación de programacións culturais e de lecer destinadas 

de xeito conxunto a todos os membros da unidade familiar. (contemplada no Plan 

para a dinamización demográfica de Galicia 2013-2016, horizonte 2020) 

Medida 1.7. Impulso da aplicación de bonificacións nas tarifas de acceso a actividades 

culturais desenvoltas por entidades privadas e entidades locais tendo en 

consideración as características sociofamiliares. (contemplada no Plan para a 

dinamización demográfica de Galicia 2013-2016, horizonte 2020) 

Medida 1.8. Fomento da posta en marcha de servizos de atención á infancia en 

centros e actividades culturais e de lecer. (contemplada no Plan para a dinamización 

demográfica de Galicia 2013-2016, horizonte 2020)  

Medida 1.9. Deseño e posta en marcha de actividades de lecer que permitan a 

relación entre membros da familia de diferentes idades. (contemplada no Plan para a 

dinamización demográfica de Galicia 2013-2016, horizonte 2020) 

Medida 1.10. Posta en marcha de programas de voluntariado en familia nos 

proxectos, recursos, servizos e programas dependentes da administración pública 

autonómica no ámbito social, de cooperación, ambiental, de saúde, educativo, 

cultural e xuvenil.  

Medida 1.11. Apoio á posta en marcha de programas de voluntariado no ámbito 

familiar por parte de entidades de acción voluntaria.  
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Medida 1.12. Divulgación entre entidades representativas do ámbito familiar de 

programas de voluntariado.  

 

Entidades implicadas: 

- Consellería de Traballo e Benestar 

o Dirección Xeral de Familia e Inclusión 

o Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado 

- Presidencia 

o Secretaría Xeral do Deporte  

o Axencia de Turismo de Galicia  

o Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia  

o Fundación do Deporte Galego 

- Consellería de Economía e Industria 

- Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

- Federación Galega de Municipios e Provincias 

- Entidades locais 

- Entidades de iniciativa social 

 

Medidas encamiñadas ao cumprimento do obxectivo 2: Facilitar o acceso de nenos, 

nenas e adolescentes a actividades deportivas e de ocio. 

Medida 2.1. Prestación de servizos de atención e dinamización planificada do ocio e 

do tempo libre infantil e xuvenil, e aplicación de bonificacións nos prezos destes 

servizos de acordo coas características e condicións sociofamiliares. (contemplada no 

Plan para a dinamización demográfica de Galicia 2013-2016, horizonte 2020) 

Medida 2.2. Prestación de servizos de atención e dinamización planificada do ocio e 

do tempo libre infantil e xuvenil para persoas con discapacidade, e aplicación de 

bonificacións nos prezos destes servizos de acordo coas características e condicións 

sociofamiliares.  

Medida 2.3. Bonificacións no prezo do seguro de accidentes deportivos para nenos, 

nenas e adolescentes participantes en actividades deportivas e lúdicas, en idade 

escolar promovidas e promocionadas dende a Xunta de Galicia.  
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Medida 2.4. Fomento das bonificacións nos prezos para o acceso ás instalacións 

deportivas por parte dos membros das familias de acordo coas características e 

condicións sociofamiliares. 

 

Entidades implicadas: 

- Consellería de Traballo e Benestar 

o Dirección Xeral de Familia e Inclusión 

o Secretaría Xeral de Política Social 

o Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado  

- Presidencia 

o Secretaría Xeral para o Deporte 

- Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) 

- Entidades locais 
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