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1 INTRODUCIÓN  
 

As estratexias de seguimento e de avaliación de plans de acción xogan un papel fundamental no 

deseño e planificación de políticas sociais, como instrumentos que reforzan o seu desenvolvemento 

e facilitan a toma de decisións. A súa previsión e definición convértese nunha tarefa primordial en 

todo proceso de elaboración de plans de intervención no ámbito social. Neste sentido, o Plan de 

acción integral para as persoas con discapacidade de Galicia 2010-2013 prevé un sistema de 

seguimento e de avaliación que se describe resumidamente no capítulo IV do documento público 

do citado Plan. 

 

Este plan constitúe o marco de actuación do goberno galego para conseguir que as galegas e 

galegos con discapacidade gocen dunha cidadanía plena e participen activamente na vida 

comunitaria. Un dos elementos que o definen é o seu carácter transversal e integral. Participan no 

seu desenvolvemento, en maior ou menor medida, todas as consellerías da Xunta de Galicia e 

secretarias xerais da Presidencia, ademais de participaren no proceso de elaboración xunto co 

movemento asociativo e os axentes sociais a través de grupos de traballo especificamente 

constituídos para tal fin.  

 

Trátase do primeiro plan de acción integral do Goberno Galego en materia de discapacidade, co 

que se  pretende garantir unha intervención eficiente, eficaz e coordinada para conseguir unha 

mellora da calidade de vida das persoas con discapacidade e das súas familias, que acentúe a súa 

inclusión e a súa plena participación na sociedade, porque unha sociedade accesible e na que todo 

o mundo participe responde ao interese do conxunto da poboación. Fundamentado nos dereitos 

humanos deseñouse coa colaboración dos principais axentes involucrados, desde os diferentes 

colectivos profesionais que traballan no ámbito da discapacidade, así como as entidades sociais e 

representantes das corporacións locais ademais dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia. 

 

Esta peculiariedade do Plan de acción integral para as persoas con discapacidade de Galicia 2010-

2013 fai aínda máis necesaria unha especial dedicación aos traballos de seguimento e de avaliación. 

O elevado número de organismos implicados e as tamén numerosas actuacións do plan (un total de 

305, na súa versión de 2011) son elementos que xustifican sobradamente a necesidade dunha 

metodoloxía que permita unha recollida rigorosa e coordinada da información relativa á execución 

do Plan, cara a realizar un seguimento de xeito continuado e permanente durante todo o seu 

período de vixencia.  

 

A Consellería de Traballo e Benestar, a través da Secretaría Xeral de Política Social (antes Dirección 

Xeral de Dependencia e Autonomía Persoal), asume estas tarefas e responsabilízase das funcións de 

impulso, seguimento e avaliación en colaboración co resto de departamentos responsables en cada 

unha das áreas de actuación e co apoio dunha asistencia técnica especializada en consultoría da 

área social e de planificación e xénero. 
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Como parte do procedemento de seguimento e de avaliación no plan contémplase a elaboración de 

informes de seguimento con carácter anual, unha vez finalizada a anualidade de referencia e a 

recollida da información facilitada polos organismos implicados en cada unha das actuacións que 

integran o plan no exercicio de referencia. 
 

O presente documento correspóndese co informe de seguimento 2011 e recolle os datos relativos 

ás actuacións executadas durante o exercicio 2011 no marco do Plan de acción integral para as 

persoas con discapacidade de Galicia 2010-2013, tomando como referencia os indicadores de 

realización definidos para cada actuación. 
 

O informe presenta unha estrutura en capítulos (un total de catro) segundo se relata a 

continuación.  

- No primeiro apartado descríbense os traballos realizados como parte do proceso de 

seguimento propiamente dito nos termos en que se recolle no plan de discapacidade 

(creación do grupo coordinador de seguimento e de avaliación, deseño de instrumentos de 

recollida de información etc.). Gran parte destas tarefas xa se recolleron no informe de 

seguimento 2010 por canto se trataba do primeiro informe do Plan de acción integral para 

as persoas con discapacidade de Galicia, e para o que foi preciso poñer en marcha toda 

unha engrenaxe que non se puido realizar en 2010, tendo que trasladarse ao primeiro 

trimestre de 2011.  

Por terse realizado precisamente durante 2011, sinálanse novamente neste informe (aínda 

que só en parte), xunto coas accións que se levaron a cabo unha vez rematado o informe 

correspondente a 2010. Esta parte do proceso implica un intenso traballo que esixe un 

importante e continuado esforzo por parte do departamento impulsor do Plan. 

- De seguido, preséntase un resumo estatístico das actuacións do plan por áreas e a súa 

programación para 2011 (capítulo 3), que actúa como capítulo introdutorio do capítulo piar 

deste informe, o de resultados 2011 das actuacións previstas. 

- No capítulo 4 dáse conta do alcance da actividade do Plan, así como dos resultados 

acadados a partir dos indicadores de realización e/ou de resultados definidos para cada 

actuación no documento público do plan. A información relativa a este apartado 

distribúese en subapartados, tantos como áreas de intervención integran o plan de acción, 

seguindo a mesma estrutura e orde deste, co obxectivo de facilitar a súa lectura e 

comprensión. O contido de cada área adáptase ás actuacións que a integran e os distintos 

organismos responsables informan dos resultados a través dos indicadores de realización 

deseñados no plan e recollidos nos formularios especificamente elaborados para o proceso 

de seguimento. 

Ademais, este capítulo 4, que constitúe a esencia dos resultados do labor de seguimento 2011, 

inclúe un último subapartado no que se reflicte, a modo de resumo, o grao de actividade/ 

execución por área de intervención, permitindo realizar unha análise comparativa entre áreas. 
 

O informe contempla tamén un apartado de anexos que complementan o seu contido, ofrecendo 

datos de grande interese, sobre todo, en relación á resposta/actividade de cada departamento 

administrativo implicado, ademais doutra información de apoio para a lectura e comprensión do 

documento no seu conxunto. 
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2 POSTA EN MARCHA DO PROCESO DE SEGUIMENTO DO PLAN 
 
En resposta ás directrices que marca o plan de acción no apartado relativo ao seguimento e 

avaliación (capítulo IV), desenvolvéronse numerosas accións que contribuíron a sentar as bases do 

procedemento para levar a cabo o seguimento do plan durante todo o seu período de vixencia. 

 

Estas accións tiveron que realizarse durante os primeiros meses de 2011 debido a que a demora na 

aprobación e publicación do plan impediu proceder con estas actividades en 2010, de aí que se 

avanzaran xa no informe de 2010. Non obstante, refírense tamén neste documento 

correspondente a 2011, obviando parte da información descrita no informe de seguimento da 

anualidade anterior (ao que se remite en caso de que se desexe consultar algo ao respecto). 

 

De seguido, descríbense esas tarefas de preparación e de organización comezando polas relativas 

aos órganos que se crearon para facer efectivo o proceso de seguimento do plan. 

 

1) Constitución do Grupo Coordinador de Seguimento e de Avaliación do Plan de acción integral 

para as persoas con discapacidade de Galicia 2010- 2013.  

 

O 25 de xaneiro de 2011 constituíuse este grupo conformado polas seguintes persoas: 

 Subdirector xeral de Promoción da Autonomía Persoal (Consellería de Traballo e Benestar). 

 Xefe do Servizo de Promoción da Accesibilidade (Consellería de Traballo e Benestar). 

 Xefa do Servizo de Equipamentos e Servizos de persoas con discapacidade (Consellería de 

Traballo e Benestar).   

 Subdirectora xeral de Promoción da Igualdade (Secretaría Xeral da Igualdade) 

 Presidente de CERMI –GALICIA. 

Máis tarde incorporaríase a xefa de servizo da Unidade Administrativa de Igualdade (Secretaría 

Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar). 

 

A Secretaria Xeral de Política Social ostenta a Presidencia deste Grupo Coordinador, na súa 

condición de responsable directiva do departamento promotor do Plan. 

 

As funcións asignadas ao grupo son: 

 Actuar como impulsor do Plan de acción integral de persoas con discapacidade de Galicia  

2010-2013.  

 Elaborar unha programación anual do plan ou caderno de seguimento, en base ao 

calendario de medidas previstas.  

 Prestar apoio técnico á Comisión para o seguimento e avaliación do Plan de acción integral 

para as persoas con discapacidade de Galicia.  
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 Preparar as xuntanzas correspondentes, elaborar a documentación pertinente e recoller e 

analizar a información necesaria para o seguimento e avaliación. 

 Propoñer a realización de novos indicadores, se procede.  

 Elevar propostas de novas actuacións  á Comisión para o Seguimento e Avaliación do Plan a 

instancia dos organismos implicados. 

Na mesma data de constitución tivo lugar a primeira xuntanza do grupo e o 18 de febreiro 

convócase unha segunda xuntanza. En ambas reunións adoptáronse por unanimidade importantes 

decisións que permitiron a posta en marcha do procedemento de seguimento do Plan. 

Celebráronse a posteriori ata cinco xuntanzas máis nas datas que se indican a continuación: 

 3ª xuntanza do Grupo Coordinador: 23 de maio 2011. 

 4ª Xuntanza  do Grupo Coordinador: 14 de xullo 2011. 

 5ª xuntanza do Grupo Coordinador: 2 de setembro de 2011. 

 6ª xuntanza do Grupo Coordinador: 22 de decembro de 2011. 

Para cada xuntanza elaborouse a documentación de apoio e de traballo necesaria en 

función dos contidos de cada orde do día. Así mesmo, levantáronse actas de todas as 

reunións celebradas (posteriormente aprobadas e debidamente asinadas polas persoas 

asistentes), nas que se da conta de todos os temas tratados e acordos adoptados en 

relación ao desenvolvemento do plan de acción e ao seu seguimento durante 2011. 

 

5) Creación da Comisión para o Seguimento e Avaliación do Plan de acción integral para as 

persoas con discapacidade de Galicia 2010-2013.  

 

Despois de varios meses de tramitación, no DOG 126 do 1 de xullo de 2011 publicouse o Decreto 

122/2011, do 16 de xuño, polo que se crea a Comisión para o seguimento e avaliación do Plan de 

acción integral para as persoas con discapacidade de Galicia 2010-20131, en resposta ao que se 

sinala no capítulo 4 do documento do Plan, sobre avaliación e seguimento, que  prevé a creación 

dunha Comisión para o seu seguimento e avaliación, que estará integrada por representantes das 

consellerías da Xunta de Galicia e entidades públicas participantes no seu deseño e execución, así 

como por representantes do Comité de Entidades Representantes de Persoas con Discapacidade de 

Galicia (CERMI Galicia) e dos axentes sociais presentes no diálogo social. 

 

Segundo dita o Decreto as funcións de dita Comisión son: 

 Impulsar o desenvolvemento das actuacións e a consecución dos obxectivos específicos 

 previstos no plan nos diferentes ámbitos de actuación en que este se vai desenvolver. 

 Propoñer novas actuacións, así como a reformulación ou reprogramación das previstas no 

plan nos casos que proceda. 

                                                 

 
1
 No apartado de anexos  inclúese o Decreto referido. 

2 Os departamentos da Xunta de Galicia aparecen polo tanto co nome das consellerías e departamentos anteriores á 
reorganización de Consellerías segundo o Decreto 1/2012, do 3 de xaneiro, polo que se modifica a estrutura orgánica da 
Xunta de Galicia. 

 
3
 Para máis detalle ver informe de seguimento 2010, capítulo 2. 

4
 O proceso de recollida de información programouse por departamento/entidade, pero a análise de 
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 Aprobar as modificacións no sistema de indicadores previsto no plan asociado ás diferentes 

actuacións, por proposta de cada consellería e entidade implicada no seu 

desenvolvemento. 

 Facilitar a información relativa ao grao de consecución das actuacións, a través dos 

indicadores previstos no plan e asociados ás diferentes actuacións, no ámbito de cada 

consellería e entidade implicada no seu desenvolvemento, coa finalidade de elaborar os 

correspondentes informes de seguimento e de avaliación. 

 Dar conta do seguimento e avaliación do plan así como do grao de consecución dos 

obxectivos previstos, con base nos informes anuais que se elaboren ao respecto. 

 Propoñer, se é o caso, a creación de grupos de traballo sobre aqueles asuntos en que, pola 

súa complexidade ou especificidade, así se requira, coa composición, funcións e duración 

que en cada caso se determine. 

 

Así mesmo, a Comisión está constituída por : 

1. Representantes das consellerías da Xunta de Galicia, entidades públicas instrumentais e 

universidades que interveñen na execución das actuacións previstas no Plan, coa seguinte 

composición (segundo recolle o Decreto)2: 

 Presidencia: a persoa titular da consellería competente no ámbito do benestar. 

 Vicepresidencia: a persoa titular do órgano de dirección competente no ámbito de atención 

á dependencia e promoción da autonomía persoal. 

 Secretaría: actuará como secretario/a da comisión, con voz pero sen voto, a persoa titular 

da subdirección xeral competente en materia de promoción da autonomía persoal. 

 Vogais: 

a) As persoas que estean a cargo das secretarías xerais técnicas das seguintes consellerías: 

o Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. 

o Consellería de Facenda. 

o Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

o Consellería de Economía e Industria. 

o Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

o Consellería de Sanidade 

o Consellería de Cultura e Turismo. 

o Consellería de Traballo e Benestar. 

o Consellería do Medio Rural. 

o Consellería do Mar. 

b) As persoas que estean a cargo das seguintes secretarías xerais: 

o Secretaría Xeral de Familia e Benestar. 

                                                 

 
2 Os departamentos da Xunta de Galicia aparecen polo tanto co nome das consellerías e departamentos anteriores á 
reorganización de Consellerías segundo o Decreto 1/2012, do 3 de xaneiro, polo que se modifica a estrutura orgánica da 
Xunta de Galicia. 
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o Secretaría Xeral para o Deporte. 

o Secretaría Xeral de Emigración 

o Secretaría Xeral da Igualdade. 

o Secretaría Xeral de Medios. 

o Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica. 

c) Unha persoa en representación de cada unha das entidades públicas instrumentais 

seguintes: 

o Instituto Galego de Vivenda e Solo. 

o Escola Galega de Administración Pública. 

o Compañía de Radio-Televisión de Galicia e as súas sociedades dependentes. 

d) Unha persoa en representación de cada unha das tres universidades galegas, que 

deberán ter, cando menos, rango de vicerreitor/a. 

e) Un máximo de tres persoas en representación do Comité de Entidades Representantes 

de Persoas con Discapacidade de Galicia (CERMI Galicia). 

f) Ata un máximo de catro persoas en representación das organizacións sindicais 

integrantes da Mesa de Diálogo Social e da Confederación de Empresarios de Galicia.  

 

O día 9 de setembro convocouse á reunión en sesión ordinaria da Comisión para o seguimento e 

avaliación do Plan de acción integral para as persoas con discapacidade de Galicia 2010- 2013, para 

o día 19 de setembro de 2011, segundo a seguinte orde do día: 

 Exposición do informe de seguimento do Plan de acción integral para as persoas con 

discapacidade de Galicia 2010- 2013, correspondente a anualidade 2010, para a súa 

aprobación. 

 Exame do documento “Propostas de cambios e de novas actuacións a instancia das 

entidades promotoras do Plan”, para a súa aprobación no seu caso. 

 Exame do documento “Proposta de novos indicadores pola Mesa 4 do Diálogo Social”, para 

a súa aprobación no seu caso.  

 Exposición/resumo dos aspectos máis salientables da Lei 26/2011, de 1 de agosto, de 

adaptación normativa á Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con 

Discapacidade, recentemente publicada no BOE do 2/8/2011. 

Así mesmo, remitiuse ás persoas integrantes da citada comisión previstas no artigo 2 do Decreto 

122/2011, do 16 de xuño, xunto coa convocatoria a seguinte documentación: 

 Borrador do informe de seguimento do Plan de acción integral para as persoas con 

discapacidade de Galicia 2010- 2013, correspondente á anualidade 2010. 

 Documento de traballo “Propostas de cambios e de novas actuacións a instancia das 

entidades promotoras do Plan”. 

 Documento de traballo “Proposta de novos indicadores pola Mesa 4 do Diálogo Social”. 

 Documento resumo da Lei 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa á Convención 

Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade, e texto da lei. 

 Decreto 122/2011, do 16 de xuño, polo que se crea e regula a composición e 

funcionamento da Comisión. 
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 CD divulgativo do Plan de acción integral para as persoas con discapacidade de Galicia 

2010- 2013, que inclúe tamén unha versión en lectura fácil. 

A acta definitiva foi remitida polo Secretario da Comisión con data de 27 de outubro de 2011 a 

todas as persoas asistentes. 

 

7) Proceso de recollida de información para o seguimento 2011. 

 

As bases metodolóxicas de seguimento do plan quedaron recollidas nas correspondentes xuntanzas 

do Grupo Coordinador de inicios de 2011. Estas bases explicáronse e trasladáronse ao resto de 

departamentos na xornada informativa  de seguimento e de indicadores, celebrada o día 3 de 

marzo de 2011 (por decisión do Grupo Coordinador na súa primeira xuntanza) e á que se convidou 

a todos os departamentos administrativos participantes no Plan, ademais das entidades de 

iniciativa social que integran CERMI Galicia. 

 

O obxectivo de dita xornada era presentar-informar o plan de acción, o procedemento de 

seguimento e de avaliación e o formulario elaborado especificamente para a recollida da 

información necesaria para realizar un adecuado seguimento do Plan. En definitiva, a xornada 

pretendía explicar polo miúdo as características e parámetros do conxunto de indicadores e a 

forma en como estes se debían cumprimentar para conseguir, deste xeito, manexar unha 

sistemática homoxénea de identificación dos valores de cada indicador3. 

 

Finalizado o período de recollida de información e de análise dos datos correspondentes a 2010 e 

elaborado o informe correspondente, comezouse co proceso de seguimento 2011, que se 

combinou co procesamento de cambios no documento do plan produto do seguimento 2010, entre 

outros.  

 

A continuación descríbense, de forma resumida e cronoloxicamente, os pasos que se deron ata 

acadar toda a información necesaria para elaborar o informe que aquí se presenta 

 

En relación á tramitación/validación do informe de seguimento 2010:  

 O 22 de xullo de 2011: remisión do borrador do “informe de seguimento 2010”,  aprobado 

polo Grupo Coordinador de Seguimento e Avaliación do Plan, co obxectivo de contar coa 

conformidade de cada departamento, alomenos na parte (área e actuacións) que lles 

competían máis directamente. O prazo para a remisión de posibles observacións 

/alegacións/correccións fixouse no 2 de agosto. No mesmo correo comunicouse a 

publicación do Decreto 122/2011, do 16 de xuño, polo que se crea a Comisión para o 

seguimento e avaliación do Plan de acción integral para as persoas con discapacidade de 

Galicia 2010-2013, e anunciábase a intención de celebrar a primeira convocatoria no mes 

de setembro. En relación con isto, dábase a oportunidade a todos os departamentos de  

                                                 

 
3
 Para máis detalle ver informe de seguimento 2010, capítulo 2. 
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realizar calquera observación, dúbida, suxestión que considerasen oportuno trasladar á 

Comisión de seguimento e avaliación deste plan de acción nesa primeira convocatoria. 

 Do 23 de xullo ao 8 de agosto tivo lugar a recepción de comentarios ao informe de 

seguimento 2010 e a incorporación de modificacións para presentar a nova versión ao 

Grupo Coordinador na xuntanza de 2 de setembro, xustamente anterior á convocatoria da 

Comisión. 

 Ata o 15 de setembro tiveron lugar novas comunicacións a ter en conta na Comisión. 

 Desde o 19 de setembro (data na que se reúne a Comisión) e ata finais de outubro ten lugar 

o proceso de resposta ás alegacións da Mesa 4 do Diálogo Social relativas ao informe de 

seguimento 2010. Respondéronse na súa totalidade para o que foi necesario contactar 

novamente con algúns departamentos cos que se iniciou un novo proceso de consulta. 

 Froito do proceso de seguimento 2010, das achegas procedentes dos departamentos e do 

Grupo Coordinador, así como das alegacións da Mesa de Diálogo Social realizáronse 

algunhas modificacións no plan que afectan a diversos aspectos das actuacións, tales como 

a temporalización ou os indicadores de seguimento, incluíndo matizacións na redacción 

dalgún indicador e mesmo da propia actuación. A versión actualizada publicouse na web da 

Consellería a principios do mes de novembro xunto co informe de seguimento 2010.  

En relación ao seguimento 2011 propiamente dito: 

 Do 26 de xullo ao 2 de agosto de 2011: remisión personalizada dos formularios de 

seguimento 2011 a cada un dos organismos implicados, cunha dobre finalidade: 

o Por un lado, recordar cales eran as actuacións que cada departamento tiña 

programadas para a anualidade 2011 no marco do plan de acción e poder 

conseguir o máximo nivel de execución en dito exercicio. 

o Por outro lado, facilitar o formulario coa antelación suficiente para que cada 

departamento coñecese, ademais das actuacións que lle correspondían, os 

indicadores que debería utilizar para facilitar os datos relativos á anualidade 2011. 

Deste xeito, pretendíase que cada departamento respondese debidamente e de 

forma completa á solicitude de datos, unha vez rematado o exercicio,  xa que 

podería desenvolver/adaptar con tempo suficiente  (se fose preciso) os sistemas de 

rexistro da información necesarios. 

 Ata finais de decembro sucedéronse comunicacións/recordatorios a algúns departamentos 

en relación ás actuacións previstas para o exercicio 2011, así como as reunións de 

seguimento pertinentes. 

 Do 16 ao 18 de xaneiro de 2012, procedeuse cunha nova remisión personalizada dos 

formularios de seguimento 2011, revisados e actualizados a partir das modificacións 

realizadas no plan e aprobadas na Comisión de 19 de setembro. Como novidade respecto 

dos formularios 2010, inclúense un campo máis para cada actuación co obxectivo de indicar 

o orzamento destinado a esa actuación concreta en 2011.  
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 6 de febreiro: emisión dun recordatorio aos departamentos que non tiñan remitido o 

formulario a unha semana de finalización do prazo (fixado no 13 de febreiro para o envío 

da información) 

 Do 14 de febreiro ata o momento en que se redacta es informe realízanse recordatorios 

aos departamentos que seguían pendentes de envío de datos, así como numerosos 

contactos telefónicos. 

 Durante todo o proceso o Grupo coordinador (co apoio da asistencia técnica) procedeu á 

remisión dos requirimentos e/ou consultas naqueles casos nos que era preciso aclarar 

dúbidas sobre a información facilitada e/ou nos casos en que o formulario de comunicación 

de datos estaba incompleto ou non debidamente informado. 

 Durante todo o proceso tamén se atenderon todas as consultas que, por vía telefónica ou 

por correo electrónico, formularon os diferentes organismos implicados. 

 Procedeuse á revisión de todos os formularios e ao seu rexistro como paso previo á análise 

da información por áreas de intervención e á presentación dos resultados neste informe de 

seguimento. 

 Con data de 30 de marzo a Secretaría Xeral de Política Social conta cun avance borrador do 

informe de seguimento 2011, estando nese momento pendente a recepción de tres 

departamentos. 

 Péchase a recepción de formularios o día 16 de abril de 2012 , coa resposta de todos os 

departamentos á solicitude realizada (se ben un deles non facilita datos de 2011, remitindo 

a outras unidades do organismo). O 25 de abril recibíase tamén información adicional para 

completar datos correspondentes a un dos departamentos. 

En anexos inclúese unha táboa na que se da conta das datas de envío de petición e de recepción da 

información 2011 por departamentos. Trátase dun cadro resumo de carácter informativo sobre as 

datas nas que o Grupo coordinador recibiu os formularios de datos e a resposta aos requirimentos 

pertinentes. Non se fan constar, polo tanto, todas as comunicacións realizadas (por correo 

electrónico ou por teléfono) con cada departamento/organismo/entidade, coa finalidade de 

completar ao máximo a recollida de información. 

 

As comunicacións con e entre departamentos participantes estableceuse a través da conta de 

correo web creada en 2011 para o intercambio de información relativa ao seguimento do plan: 

plangalegodiscapacidade.benestar@xunta.es. A través de dita conta remitíronse un total de 44 

formularios para o seguimento 2011 a outros tantos departamentos administrativos, incluído 

CERMI Galicia (entidade representante do movemento asociativo no ámbito da discapacidade, 

primeiro na elaboración do plan e agora no seguimento deste). A través deste medio tamén ten 

lugar a comunicación do Grupo coordinador de seguimento e avaliación do plan con todos os 

organismos participantes. Os contidos desta comunicación son de moi diversa natureza: 

petición/achega de datos, consulta/resolución de dúbidas, notas informativas sobre actuacións e 

indicadores, recordatorios de tarefas , así comunicacións relacionadas coa Comisión para o 

seguimento e avaliación do plan etc. 

 

mailto:plangalegodiscapacidade.benestar@xunta.es
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O  informe de seguimento 2011 someteuse a valoración do Grupo Coordinador de Seguimento e 

Avaliación do plan na súa 7ª xuntanza realizada o 16 de maio de 2011. Aprobado o seu contido e 

enfoque, e unha vez finalizado o prazo para as achegas de observacións do Grupo, o informe 2011 

remitiuse a todos os departamentos e organizacións participantes no plan con data de 24 de maio 

(acordada previamente polo Grupo Coordinador), para proceder á súa validación e/ou remisión de 

comentarios ou posibles modificacións. Así mesmo remitiuse aos membro da Mesa 4 do Diálogo 

Social. 

 

As achegas e comentarios recibidos analizáronse e incorporáronse, nos casos en que procedía, ao 

informe, cuxa última e definitiva versión é a que se presenta neste documento e que, á súa vez, se 

deberá presentará na Comisión para o Seguimento e Avaliación do Plan de acción integral para as 

persoas con discapacidade de Galicia 2010-2013. 
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3 PROGRAMACIÓN DE ACTUACIÓNS 2011 POR ÁREA 
 

Segundo consta no documento do Plan acción integral para as persoas con discapacidade de Galicia 

2010-2013, na súa versión de outubro 2011, o seguinte cadro recolle o número de obxectivos 

específicos e de actuacións por cada área de intervención, sinalando na última columna o número 

de actuacións programadas para 2011 en cada área e o seu peso porcentual no total de actuacións 

do período 2010-2013, tamén en cada área e no conxunto do Plan. 

 

Táboa 1. ÁREAS DE INTERVENCIÓN DO PLAN: Nº DE OBXECTIVOS ESPECÍFICOS, Nº TOTAL DE ACTUACIÓNS 

(VERSIÓN INICIAL E VERSIÓN 2011), Nº DE ACTUACIÓNS PROGRAMADAS EN 2011 E PESO PORCENTUAL 

 

ÁREA  

Nº 
obxectivos 
específicos  

Nº total de 
actuacións 

(versión 
inicial plan) 

Nº total de 
actuacións 

(versión 
2011) 

Actuacións 
programadas 2011 

Nº % * 

1 PROTECCIÓN DOS DEREITOS 3 18 18 15 83,3 

2 IGUALDADE DE XÉNERO E 
TRANSVERSALIDADE 

4 28 28 25 89,3 

3 ACCESIBILIDADE 4 50 51 42 82,4 

4 PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA 
PERSOAL 

4 34 34 29 85,3 

5 EDUCACIÓN 6 28 28 26 92,9 

6 FORMACIÓN E EMPREGO 5 47 47 40 85,1 

7 RECURSOS NO ÁMBITO DOS 
SERVIZOS SOCIAIS 

3 30 30 25 83,3 

8  SAÚDE E ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA 

3 19 22 15 68,2 

9  ATENCIÓN TEMPERÁ 3 16 16 12 75,0 

10  CULTURA, DEPORTE E TEMPO DE 
LECER 

3 31 31 23 74,2 

TOTAIS 38 301 305 252 82,6 
*Peso porcentual no total de actuacións do período de vixencia do Plan, 2010-2013.  

Nos seguintes gráficos obsérvase o peso porcentual das actuacións 2011 sobre o total do período 

de vixencia do Plan, que varía entre áreas, desde un 68,2%, na área 8, Saúde e atención 

sociosanitaria, ata o 92,9% na área de Educación.  

 

Considerando o plan no seu conxunto, en 2011 estaba programada actividade no 82,9% das 

actuacións; este valor porcentual da conta do elevado nivel de actuacións previstas para esta 

segunda anualidade de vixencia do Plan. 
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Gráfico 1A. PORCENTAXE DE ACTUACIÓNS PROGRAMADAS EN CADA ÁREA PARA O EXERCICIO 2011 SOBRE 

O TOTAL DO PERÍODO 2010-2013. 

 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 1B. PORCENTAXE DE ACTUACIÓNS PROGRAMADAS EN CADA ÁREA PARA O EXERCICIO 2011 SOBRE 

O TOTAL DO PERÍODO 2010-2013. DISTRIBUCIÓN POR ORDE DECRECRECENTE DO SEU VALOR PORCENTUAL 
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4 RESULTADOS 2011 
 

Este capítulo constitúe a parte central do presente informe de seguimento por ser neste apartado 

onde se recollen os resultados das actuacións do plan desenvolvidas durante o exercicio 2011. Para 

a súa exposición procédese analizando os datos acadados por área de intervención e non por 

departamento administrativo4.  

Así pois o presente capítulo divídese en dez subcapítulos, tantos como áreas de intervención ten o 

Plan, máis un último a modo de  resumo estatístico. Cada subcapítulo preséntase coa seguinte 

estrutura: 

 Unha parte introdutoria na que se recorda o obxectivo xeral e os obxectivos específicos de 

área e se sinala o número de actuacións programadas para a anualidade 2011. Así mesmo, 

relaciónanse os departamentos responsables das actuacións previstas en dita área. 

 Segue un cadro de todas as actuacións programadas en dito exercicio, distribuídas por 

obxectivo específico, no que se describen para cada unha delas os resultados acadados 

tomando como referencia os indicadores de realización e/ou de resultados que 

contempla o plan e a información/datos que para cada indicador achegaron os 

organismos ou entidades responsables. Nalgúns casos engádese outra formación de 

interese ou explicacións que axudan a entender a actividade realizada (sempre en función 

da información facilitada ao Grupo coordinador de seguimento e avaliación por cada 

organismo/entidade), sobre todo no caso das actuacións competencia da Secretaría Xeral 

de Política Social, departamento impulsor e coordinador do plan. Este cadro constitúe a 

parte fundamental de cada subcapítulo. 

Como novidade respecto do informe 2010, inclúense un apartado máis para cada unha das 

actuacións relativo ao orzamento destinado a esa actuación concreta en 2011, cuberto só 

nos casos en que se facilitou tal dato e en caso de non seren realizadas con recursos 

propios. Así mesmo, sinálase para cada actuación o departamento (ou departamentos) 

responsable da súa execución. 

 Despois do cadro, resúmese o nivel de execución/actividade de área tomando como 

criterio de medida a porcentaxe de actuacións con actividade en 2011 respecto do total de 

medidas previstas para ese exercicio. Dito resumo acompáñase dun gráfico que mostra a 

comparativa do número de actuacións realizadas nas dúas anualidades de execución do 

plan (2010 e 2011). Así mesmo, e como novidade respecto do informe 2010, engádense 

dous gráficos de distribución por sexo das persoas beneficiarias das intervencións (aquelas 

                                                 

 
4
 O proceso de recollida de información programouse por departamento/entidade, pero a análise de 

resultados establécese tomando como elemento estrutural de referencia a área de intervención. Para 
coñecer o nivel de participación/execución por departamento, consultar anexo 4. 
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que teñen como indicador de resultados o número de persoas beneficiarias por sexo): un 

reflicte de forma estimativa a distribución porcentual por sexo das persoas con 

discapacidade que se beneficiaron e outro gráfico recolle a distribución porcentual do resto 

de persoas beneficiarias (profesionais, familiares, alumnado universitario …). A estimación 

de porcentaxes realízase a partir dos datos por sexo facilitados, pois aínda nalgunhas 

actuacións segue sen contarse coa desagregación por sexo, se ben se detecta un avance 

considerable na cobertura deste indicador respecto de 2010. 

Por último, o apartado 4.11 sintetiza os niveis de execución acadados a través de datos 

estatísticos: números absolutos e porcentaxes. 

Para o cálculo dos niveis de execución adoptouse como criterio para a consideración dunha 

actuación como “executada”, o feito de que tivese actividade en 2011, aínda cando esta non se 

rematara nesa anualidade (malia que así estivese previsto). Deste xeito, preténdese visibilizar unha 

parte importante do traballo realizado durante 2011 nalgunhas actuacións concretas que precisan 

dun amplo período de tempo para o seu desenvolvemento, como ocorre por exemplo, coa 

publicación de normativa ou realización de estudos de ampla cobertura. É por esta razón que se 

fala ao longo do informe de “actuacións con actividade” e “actuación executada” 

indistintamente. 

Ademais, engádense algunhas actuacións de nova incorporación non previstas na última 

modificación de 2011, pero que se recolleron grazas ao proceso de seguimento por departamento. 

 

 

Moi importante a ter en conta: 

Nota 1: neste informe 2011 e para o nomeamento dos departamentos da Xunta de Galicia 

implicados respéctase o nome das consellerías e departamentos anteriores á última 

reorganización de Consellerías que se efectuou mediante Decreto 1/2012, do 3 de xaneiro, polo 

que se modifica a estrutura orgánica da Xunta de Galicia. Isto decídese así porque o informe 

correspóndese co exercicio 2011 no que aínda non estaba vixente dita reorganización. Para o 

seguimento 2012 procederase cos nomes vixentes durante esta anualidade. 

 

Nota 2: as actuacións programadas para 2011 non executadas sinálanse cun sombreado gris nos 

cadros de resultados de cada área. 

 

  



Informe seguimento 2011 

   Páx. 17 de 190 
 

 

4.1 ÁREA 1 PROTECCIÓN DOS DEREITOS. 
 
A área 1 de intervención do plan, Protección dos dereitos, ten como obxectivo garantir e promover 

os dereitos das persoas con discapacidade.  

 

Está conformada por un total de 18 medidas para dar consecución a tres obxectivos específicos 

definidos para acadar ese obxectivo xeral de área: 

 

1. Promover información, formación e 

asesoramento dirixido ás persoas con 

discapacidade, familiares, profesionais 

implicados/as e á sociedade en xeral, sobre os 

dereitos e protección xurídica. 

2. Garantir e promover a accesibilidade das 

persoas con discapacidade e familiares á 

xustiza e a unha axeitada protección xurídica. 

3. Desenvolver políticas públicas que garantan, 

de xeito efectivo, os dereitos das persoas con 

discapacidade de acordo coa Convención 

sobre os dereitos das persoas con 

discapacidade. 

Do total de medidas de área, 15 tiñan prevista actividade para o exercicio 2011.  

 

Os departamentos responsables das accións programadas foron os seguintes:  1) Secretaría Xeral 

de Política Social; 2) Fundación Galega para o impulso da Autonomía Persoal e Atención ás Persoas 

en Situación de Dependencia –FUNGA; 3) Secretaría Xeral Técnica da Consellería de traballo (a 

través da Subdirección Xeral Autorización e Inspección de Servizos Sociais –antes da Secretaría 

Xeral de Familia e Benestar–); 4) Secretaria Xeral de Medios; 5) Dirección Xeral de Xustiza; 6) Cermi 

Galicia. 

 

 

Na seguinte táboa recóllense os resultados de ditas actuacións a 

partir dos indicadores de realización e/ou de resultados que o 

plan contempla para as medidas programadas nesa anualidade, 

distribuídas nos tres obxectivos específicos de área. 

 

  

http://exit21.org/wp-content/uploads/2012/09/855-drets-humans.png
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Área 1 PROTECCIÓN DOS DEREITOS 

Obxectivo específico 1. Promover información, formación e asesoramento dirixido ás persoas con 
discapacidade, familiares, profesionais implicados/as e á sociedade en xeral, sobre os dereitos e a 
protección xurídica. 

Actuación Resultados segundo indicadores 

1.1.1. Protocolizar co Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia e demais axentes implicados o proceso de 
traslado e ingreso involuntario en centros de servizos 
sociais. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería Traballo e 
Benestar - Inspección de Centros 
 

Protocolo elaborado: SI 
Título: Protocolo de ingreso involuntario en centros 
de servizos sociais.  
Forma parte da Guía informativa sobre protección 
xurídica e discapacidade. Na súa elaboración 
participaron os seguintes organismos: 

1. Fiscalía. 
2. FUNGA. 
3. Subdirección Xeral de Coordinación de 

Equipamentos e Servizos para Persoas Maiores e 
con Discapacidade. 

4. Subdirección Xeral de Autorización e Inspección 
de Servizos Sociais. 

5. Director do CAPD Coruña. 

Nota: a protocolización do proceso de traslado non se 
vai levará cabo, polo momento, sendo necesario o 
consenso entre os departamentos implicados para 
modificar o protocolo actual que se ven aplicando 
desde hai anos. 

Orzamento destinado 
Incluído no orzamento da actuación 1.1.3. 

1.1.2. Elaborar un protocolo e un modelo único de 
autorización para o uso de medidas de suxeición e de 
contención en centros de persoas con discapacidade 
do ámbito social e que se poida facer extensivo ao 
ámbito sanitario (coa colaboración do movemento 
asociativo). 
 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería Traballo e 
Benestar – Subdirección Xeral de Autorización e 
Inspección de Servizos Sociais 
 

Protocolo elaborado: SI 
O protocolo de medidas de suxeición e contención 
está incluído na Guía obxecto da seguinte actuación 
(1.1.3).  
En canto á autorización para uso destas medidas, non 
se trata de acordar un modelo único, senón de 
establecer os aspectos que debe conter esa 
autorización e que se recollen no devandito 
protocolo. 

Orzamento destinado 
Incluído no orzamento da actuación 1.1.3. 

1.1.3. Elaborar e divulgar unha guía informativa sobre 
protección xurídica e discapacidade, na que se 
aborden temas como: ingresos involuntarios, procesos 
sobre a capacidade das persoas, medidas preventivas, 
pautas de cribaxe, información sobre as fundacións 
tutelares de Galicia… (Inclúe a realización dunha 
campaña de difusión mediante a súa inclusión na web, 
realización de xornadas divulgativas e semellantes). 
 

Secretaría Xeral de Política Social 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería Traballo e 
Benestar - Subdirección Xeral de Autorización e 
Inspección de Servizos Sociais 
Fundación Galega para o Impulso da Autonomía 
Persoal e Atención ás Persoas en Situación de 
Dependencia -FUNGA 

Guía informativa publicada: SI 
Título: “Guía informativa 
sobre protección 
xurídica e 
discapacidade”.  
Departamentos 
asinantes: 
Secretaría Xeral de 
Política Social, 
Subdirección Xeral de 
Autorización e 
Inspección de Servizos 
Sociais, Fiscalía de 
incapacidades e FUNGA. 
Nº de exemplares divulgados: 
No momento en que se redacta o informe estase á 
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espera da presentación oficial da guía, da que se dará 
conta no informe de seguimento 2012. 
Nº de visitas ao espazo web onde se publica: 
Pendente tamén da presentación oficial da guía. 

Orzamento destinado 
17.999 € 

1.1.4. Promover a realización de accións informativas 
(mediante charlas ou semellantes) sobre os dereitos e 
deberes das persoas incapacitadas xudicialmente, das 
súas persoas titoras e do resto de familiares, así como 
dos e das profesionais para evitar conflitos derivados 
do descoñecemento nesta materia. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
Fundación Galega para o Impulso da Autonomía 
Persoal e Atención ás Persoas en Situación de 
Dependencia -FUNGA 

Nº de accións informativas previstas: 0  
Nº de accións formativas realizadas: 7 
Nº total de persoas participantes: 132 
Mulleres: 103   
Homes: 29  
% de persoas titoras sobre o total de asistentes: non 
dispoñible. Este dato non se contemplaba entre os 
indicadores vixentes no momento en que se 
realizaron as charlas, senón que aprobou con 
posterioridade. Nas charlas que se impartan, no seu 
caso, en 2012 terase en conta a necesidade de 
recoller esta información. 
Nota: as charlas impartidas foron organizadas por 
outras entidades, sendo a FUNGA a entidade 
convidada en calidade de poñente, de aí que non 
estivesen previstas nin programadas. 

As charlas a cargo da FUNGA tiveron lugar en 
resposta á solicitude das seguintes entidades: 
- Cruz Roja (A Coruña). 
- Asociación Arela e UDC.  
- Centro de día Ágora. 
- Asociacion integro para a diversidade funcional. 
- AGADEA. 
- EGAP. 
- ACEDIGA. 

Temática: FUNGA e incapacidade. O proceso de 
determinación da capacidade de obrar (proceso de 
incapacitación), a capacidade de obrar modificada en 
xeral (a incapacitación), figuras protectoras (tutela, 
curadoría, defensa xudicial, administración de bens), 
dereitos e deberes das persoas incapacitadas 
xudicialmente e das súas persoas titoras en senso 
amplo e vinculación do resto de familiares. 

Orzamento destinado 
Sen custos directos  

1.1.5.Dar continuidade ao programa de adopcións 
especiais dirixido especificamente a asesorar, formar e 
acompañar a familias adoptantes de nenos ou nenas 
con especiais dificultades, entre elas as derivadas 
dunha discapacidade. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 

Nº de adopcións especiais realizadas: 4 

Orzamento destinado 
50.000 € 

1.1.6. Incluír no Plan de formación anual que se realiza 
a través da Escola Galega de Administración Pública 
accións formativas sobre menores con discapacidade. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 

Actuación non executada 

Orzamento destinado 
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1.1.7. Promover accións formativas en materia de 
discapacidade en distintas disciplinas universitarias 
vinculadas ao ámbito xurídico, así como proxectos de 
fin de grao co fin de poder dispor nun futuro de 
profesionais con formación e sensibilización neste 
ámbito. 
Universidades 
Continuación … 
1.1.7. Promover accións formativas en materia de 
discapacidade en distintas disciplinas universitarias 
vinculadas ao ámbito xurídico, así como proxectos de 
fin de grao co fin de poder dispor nun futuro de 
profesionais con formación e sensibilización neste 
ámbito. 
Universidades 
 

USC: 
Nº de accións formativas:  2  
Nº de persoas formadas: 170  
Mulleres: 119   
Homes: 51 
Nº de proxectos de fin de grao: 1  
Orzamento destinado: 1.200  
Nota: os temas relacionados coa formación en 
materias específicas teñen difícil implementación ate 
que se fagan as revisións dos graos. Unha posible 
causa pode ser que, no momento en que se 
traballaron os contidos dos novos graos, non se 
incidise de maneira axeitada na importancia da 
aplicación do artigo 3.5 b) do RD 1393/2007, do 29 de 
outubro, polo que se establece a ordenación das 
ensinanzas universitarias oficiais. 

Orzamento destinado 
Sen dato dispoñible 

Obxectivo específico 2. Garantir e promover a accesibilidade das persoas con discapacidade e 
familiares á xustiza e a unha axeitada protección xurídica. 

1.2.1. Establecer un protocolo de actuación para os 
xulgados no que se establezan os mecanismos que 
eviten situacións de indefensión e que garantan ás 
persoas con discapacidade un trato en igualdade de 
condicións que o resto da poboación de acordo coa 
súa idade e as súas capacidades. 
 

Dirección Xeral de Xustiza 
CERMI 
Nota: CERMI elabora documento e difunde a Dirección 
Xeral de Xustiza 

Actuación non executada 

Orzamento destinado 
 

1.2.2.Prestar o apoio necesario para garantir unha 
información accesible (braille, intérprete linguaxe de 
signos e outros sistemas alternativos da comunicación) 
ás persoas con discapacidade nos procedementos 
xudiciais nos que sexan parte procesual. 
 
Dirección Xeral de Xustiza 
 

Nº total de intervencións de apoio realizadas: 60 
Corresponden na súa totalidade coa interpretación de 
lingua de signos en procedementos xudiciais. 
Nº de persoas ás que se prestou apoio mediante 
procedementos accesibles específicos: 75 
Mulleres: 23  
Homes: 52 
Nota: como valor engadido sobre a recollida de datos 
respecto de 2010, cómpre destacar que se conta 
nesta ocasión co número de persoas beneficiarias e a 
súa desagregación por sexo. 

Orzamento destinado 
11.302, 05  € 

Obxectivo específico 3.  Desenvolver políticas públicas que garantan, de xeito efectivo, os dereitos das 
persoas con discapacidade de acordo coa Convención sobre os dereitos das persoas con 
discapacidade. 

Actuación Resultados segundo indicadores 

1.3.1. Promover a inspección das fundacións tutelares 
privadas e os centros de atención dependentes das 
mesmas. 
 
S.X.T. da Consellería de Traballo e Benestar 

Nº de inspeccións efectuadas: 1 
% de fundacións tutelares privadas inspeccionadas 
sobre o total de fundacións tutelares privadas: 20% 

Orzamento destinado 
Sen custos directos  
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1.3.2. Regular o exercicio de potestade sancionadora 
prevista no título I da Lei 49/2007 de 26 de decembro 
que establece o réxime de infraccións e sancións en 
materia de igualdade de oportunidades e non 
discriminación das persoas con discapacidade, na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 

Actuación non executada 

Orzamento destinado 

1.3.5. Elaborar un documento de recomendacións 
para garantir unha atención axeitada das persoas con 
discapacidade que se atopan institucionalizadas por 
parte do persoal dos respectivos centros (Trátase de 
lograr unha mellor atención das persoas que están 
internadas, facilitando pautas sobre como tratar a 
estas, en función da tipoloxía de discapacidade). 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
CERMI 
Nota: CERMI elabora documento e a S.X. de Política 
Social difunde en centros. 

Actuación non executada 

Orzamento destinado 

1.3.6. Deseñar e executar accións de sensibilización 
social sobre as persoas con discapacidade, 
considerando a perspectiva de xénero e reforzando a 
súa imaxe positiva, libre de estereotipos, e a súa 
contribución á sociedade.  
 
Secretaría Xeral de Medios (coa colaboración, se 
procede de Secretaría Xeral de Política Social e 
Secretaría Xeral da Igualdade) 
 

Nº de accións de sensibilización previstas: 3 
Nº de accións de sensibilización executadas: 3 
Desde a Secretaría Xeral de Medios promoveuse: 

   Nº de campañas/spot: 1 

   Nº de xornadas e congresos: 1 
Nº de persoas participantes: 65 
Nº de persoas con discapacidade participantes: 40 
A campaña/spot refírese á desenvolvida con motivo 
do Día Internacional das persoas con discapacidade.  
A Secretaría Xeral de Política Social colaborou en 
termos de asesoramento –en perspectiva de 
discapacidade– no deseño da campaña/spot e 
participou na xornada celebrada de presentación da 
guía de boas prácticas (obxecto da actuación 1.3.7.). 
Así mesmo participou con relatorio e financiamento 
nas Xornadas Técnicas Capacidade 2011, celebradas 
en Santiago de Compostela o 2 e 3 de decembro de 
2011. O cartel que acompañou as xornadas cunha 
mensaxe de sensibilización sobre a capacidade das 
persoas con discapacidade (con contidos libres de 
estereotipos sexistas, incluída a linguaxe) correu a 
cargo de dita Secretaría Xeral. 
A Secretaría Xeral da Igualdade realizou un spot con 
motivo do Día internacional das mulleres baixo o lema 
"Vivir a diferenza, garantir a igualdade", co que se 
pretendía a visibilización das mulleres con 
discapacidade. 

Orzamento destinado 
62.2275 € 
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1.3.7. Elaborar unha guía de boas prácticas 
informativas dirixidas a profesionais  da comunicación 
para establecer mecanismos de autocontrol sobre a 
transmisión estereotipada da imaxe das persoas con 
discapacidade. 
 
Secretaría Xeral de Medios 
 

Guía de boas prácticas presentada: 1 
Nº de exemplares publicados: 400 
Nº de visitas realizadas a ese espazo da web: 250 
Nº de descargas web realizadas: 200  
O número de visitas e descargas correspóndese co 
período comprendido entre o 22 de outubro (data na 
que se colgou) ata o 31 de decembro de 2011. 
Editouse unha versión en lectura fácil. 
Pódense atopar no seguinte link: 
http://medios.xunta.es 

 
Orzamento destinado 
1.500 € 

1.3.8. Incluír programas nos diferentes medios 
audiovisuais que promovan actitudes e condutas 
positivas cara ás persoas con discapacidade, de 
maneira especial no caso das mulleres, para conseguir 
unha visibilización axeitada deste colectivo. 
 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e 
Benestar 
Secretaría Xeral de Medios 
 

Programas estimados: “Convivir en igualdade”. 
Programas desenvolvidos: 52 edicións do programa 
“Convivir en igualdade”. 
A Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e 
Benestar, a través dun convenio coa Radio Galega, 
desenvolveu durante 2011 o programa “Convivir en 
igualdade”, cun total de 52 edicións (en 2010 foron 
48). 
Por parte da Secretaría Xeral de Medios, cómpre 
sinalar, pola súa importancia na consecución do 
obxectivo que persegue esta medida, a celebración da 
Xornada sobre o tratamento da discapacidade nos 
medios de comunicación, como complemento ou 
continuación da actuación 1.3.7.  
Celebrouse en Santiago de Compostela o 22 de 
outubro de 2011,  dirixida a profesionais dos medios 
de comunicación. Nela instouse aos medios a coidar o 
tratamento informativo da discapacidade para seren 
“instrumentos de conciencia” que contribuísen á 
inserción social e laboral. 
Diversos medios de prensa escrita recolleron entre as 
novas a referencia a dita xornada e á guía presentada 
na mesma (La Región, El Correo Gallego, Diario de 
Pontevedra, El Progreso, Faro de Vigo, La Voz de 
Galicia: todos con data de 23 de outubro de 2011). 

Orzamento destinado 
43.000 € (refírese ao convenio da Consellería de 
Traballo e Benestar coa Radio Galega). 

http://medios.xunta.es/
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Ata aquí, no cadro anterior, as actuacións programadas para 

2011 en relación á protección de dereitos das persoas con 

discapacidade. Non obstante, cómpre engadir unha nova 

actuación que consistiu na elaboración e publicación da “Guía 

de actuación coordinada contra o maltrato de persoas 

maiores ou con discapacidade”. Impulsada e publicada pola 

Secretaría Xeral de Política Social, coa colaboración da 

Consellería de Sanidade e da Fiscalía, e na que participaron 

tamén: o servizos sociais comunitarios dos concellos e os 

servizos sociais de atención primaria de saúde, forzas e 

corpos de seguridade, Instituto de Medicina Legal de Galicia-

IMELGA; Fundación Pública Galega para a Tutela das Persoas 

Adultas –FUNGA; Secretaría Xeral da Igualdade,  CERMI 

Galicia e Cruz Vermella.  

 

 

En resumo:  

 

Á vista da información dispoñible, pódese falar da execución de 11 das 15 medidas programadas 

para 2011 na área de Protección dos dereitos, o que implica unha execución do 73,3%. Non 

obstante, ao considerar a actuación de nova incorporación non programada no marco deste plan (a 

“Guía de actuación coordinada contra o maltrato de persoas maiores ou con discapacidade”) o nivel 

de execución é dun 80%. 

As actuacións non executadas son a 1.1.6., 1.2.1., a 1.3.2. e a 1.3.5. 

Comparativamente con 2010, se ben en termos de porcentaxe de execución o valor diminuíu, o 

número de actuacións realizadas aumentou, pasando de 7 en 2010 a 12 en 2011. 

 

Gráfico 2. Nº DE ACTUACIÓNS CON ACTIVIDADE NA ÁREA 1 

(Comparativa 2010-2011) 

 
Fonte: Elaboración propia a partir dos formularios recibidos en ambas anualidades 
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Gráfico 3. GRAO DE EXECUCIÓN/ACTIVIDADE ÁREA 1 

 

 

Gráfico 4. DISTRIBUCIÓN DE PERSOAS CON 

DISCAPACIDADE BENEFICIARIAS POR SEXO. 

Gráfico 5. DISTRIBUCIÓN DOUTRAS PERSOAS 

BENEFICIARIAS POR SEXO. 

  
Fonte: Elaboración propia. Distribución porcentual de carácter estimativo realizada a partir dos datos de actuacións nas 

que se facilitou a desagregación de datos por sexo das persoas beneficiarias (e só entre aquelas que inclúen como 

indicador de resultados o número de persoas beneficiarias por sexo).  
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4.2 ÁREA 2 IGUALDADE DE XÉNERO E TRANSVERSALIDADE. 
 

A área 2 do plan conta con 28 actuacións coas que se busca garantir a igualdade de oportunidades 

para as mulleres con discapacidade cara á súa plena participación na vida social, cultural, 

económica e política. As actuacións están distribuídas en catro obxectivos específicos: 

 

1. Establecer os mecanismos para 

facer posible a transversalidade de 

xénero na implantación do Plan de 

acción integral para as persoas con 

discapacidade de Galicia, 2010-

2013. 

2. Promover a participación das 

mulleres con discapacidade nos 

diferentes ámbitos incidindo na 

mellora da súa autoestima, na 

concienciación das familias e da 

sociedade para evitar a súa 

sobreprotección e practicar unha socialización igualitaria libre de estereotipos sobre xénero e 

discapacidade. 

3. Previr e actuar ante calquera tipo de violencia exercida sobre as mulleres con discapacidade. 

4. Promover o dereito ás relaciones afectivas das mulleres con discapacidade ao tempo que se 

garante o seu dereito ao libre desenvolvemento da maternidade. 

 

Para a anualidade 2011 programáronse 24 actuacións, máis unha de 2010 que se trasladou a 2011 

(a 2.1.3), é dicir, un total de 25. Responsabilizáronse da súa execución os seguintes organismos: 1) 

Secretaría Xeral da Igualdade; 2) Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar, coa 

colaboración da Dirección Xeral de Formación e Colocación e da Dirección Xeral de Relacións 

Laborais; 3) Secretaría Xeral de Política Social; 4) CERMI Galicia.  

 

Ademais, como consecuencia do carácter transversal dalgunha das actuacións, participan outros 

departamentos en maior ou menor medida, concretamente en relación ás actuacións 2.1.1. 

(Incorporar a perspectiva de xénero nas actuacións formativas que se leven a cabo no marco deste 

plan, de maneira que toda a formación específica en materia de discapacidade se imparta con 

perspectiva de xénero e establecer os mecanismos de control para que sexa efectivo) e 2.1.2. (Dar 

prioridade ás mulleres con discapacidade nos programas/actuacións dirixidas ás persoas con 

discapacidade que se desenvolvan no marco deste plan). 

 

A táboa que segue resume os datos relativos aos indicadores de realización e/ou de resultados de 

cada unha das medidas programadas en 2011 na área 2, de Igualdade de xénero e transversalidade. 
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Área 2 IGUALDADE DE XÉNERO E TRANSVERSALIDADE 

Obxectivo específico 1.  Establecer os mecanismos para facer posible a transversalidade de xénero na 
implantación do Plan de acción integral para as persoas con discapacidade de Galicia. 

Actuación Resultados segundo indicadores 

2.1.1. Incorporar a perspectiva de xénero nas 
actuacións formativas que se leven a cabo no marco 
deste plan, de maneira que toda a formación 
específica en materia de discapacidade se imparta con 
perspectiva de xénero e establecer os mecanismos de 
control para que sexa efectivo. 
 
Todos os organismos implicados na execución do plan 

Nº de actividades formativas nas que se incorporou a 
perspectiva de xénero. 

Esta actuación ten carácter transversal. A continuación 
sinálase o número de actividades formativas con 
perspectiva de xénero segundo o departamento 
responsable e en función da información facilitada por 
estes: 

 Secretaría Xeral de Modernización e Innovación 
Tecnolóxica: 48 (27.550€). 

 Secretaría Xeral da Igualdade: 1 (9.000€). 

 Escola Galega da Administración Pública: 19  
Participaron 445 persoas. (24.2005€). 

 FEGAS: 1 (1.615 €). 

 Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado: 4 
(sen dato orzamentario). 

 Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria: 2. 
Leváronse a cabo dúas accións formativas sobre 
discapacidade dentro da programación da 
Subdirección Xeral de Xestión Sociosanitaria e 
Saúde Mental realizada na FEGAS. 

 Dirección Xeral de Administración Local: en 
colaboración coa EGAP, 16 actividades formativas 
que se financiaron con cargo ao orzamento da 
EGAP. 

 USC: a perspectiva de xénero é un eixo transversal 
en todas as actuacións formativas programadas 
dende o Servizo de Participación e Integración 
Universitaria (SEPIU). Pola súa parte comunícase a 
realización de dúas actividades formativas con 
perspectiva de xénero en Enfermería (cun custo de 
600 €). 

 Universidade de Vigo: 15. Dende a Área de 
Igualdade desenvolvéronse unha serie de 
actividades (xornadas, conferencias, ciclos de cine 
…) coa intención de sensibilizar á comunidade 
universitaria. 

 Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa: a perspectiva 
de xénero xa está incluída, con carácter xeral, nas 
actividades formativas que se desenvolven dende 
esta Consellería. Non se desenvolven actividades 
de formación tratando só a perspectiva de xénero. 

 Cermi Galicia-Down Galicia: 24* 

 Cermi Galicia-Autismo Galicia: 2 

 Cermi Galicia-Fademga: 1 

 Cermi Galicia-FAXPG: 5 

* Todas as accións formativas impartidas en entidades de 
Down Galicia incorporan a perspectiva de xénero a través 
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dun bloque ou dun módulo de contidos específicos sobre 
igualdade de xénero.  

Orzamento destinado 
62.970€ (Cantidade resultante da suma dos importes 
sinalados, que estaría incompleto dado que algúns 
departamentos non indican o dato) 

2.1.2. Dar prioridade ás mulleres con discapacidade 
nos programas/actuacións dirixidas ás persoas con 
discapacidade que se desenvolvan no marco deste 
plan. 
 
Todos os organismos implicados na execución do plan. 

Nº de programas/actuacións nas que se incorporou 
dita priorización:  
Dirección Xeral de Promoción do Emprego: 2 
programas 
Dirección Xeral de Relacións Laborais: 1 programa 
(30.000 €) 
CRTVG: Destaca unha actividade relacionada con esta 
actuación que se concretou na intervención dunha das 
persoas responsable de COGAMI en materia de 
accesibilidade en "A Solaina", para informar da 
discriminación que sofren as mulleres con 
discapacidade. 
USC: Os criterios que rexen as actuacións vinculadas á 
atención das persoas con discapacidade réxense polo 
principio de igualdade de trato para todas e todos 
segundo as súas necesidades específicas. En ningún 
caso o xénero está a ser unha prioridade para a toma 
de decisións a este respecto. 
Universidade de Vigo: Dende o marco da igualdade 
desenvólvense prácticas neste eido, non 
discriminatorias. 

Orzamento destinado 
30.000€ (só responde ao custo sinalado por un dos 
departamentos da administración, xa que o resto non 
sinala custo nesta actuación.) 

Outra Información facilitada por CERMI GALICIA 
CERMI Galicia – FADEMGA: 6 programas 
CERMI Galicia – DOWN GALICIA: Orzamento total 
destinado de 141.439 €, do que 100.152 € 
corresponden á Administración Autonómica (C. de 
Traballo e Benestar e Secretaría Xeral da Igualdade). 
CERMI Galicia – FAXPG: orzamento total destinado de 
68.224€, do que 55.143 € corresponden á 
Administración Autonómica (Presidencia e Consellería 
de Traballo e Benestar). 
Cermi Galicia – AUTISMO Galicia: 
No tocante á incorporación da perspectiva de xénero, 
a Federación Autismo Galicia non realiza acción 
ningunha por canto o colectivo ten unha taxa de unha 
muller por cada catro homes. 

2.1.3. Definir un sistema de indicadores que permita 
avaliar o impacto de xénero das actuacións que se 
leven a cabo no marco do plan. 
 

Secretaría Xeral de Política Social 
 

Nota: actuación de 2010 incorporada a 2011.  

Sistema de indicadores definido: SI 
O obxectivo é utilizalo como instrumento de avaliación 
do impacto de xénero no proceso de avaliación final 
do plan. 

Orzamento destinado 
10.030 € (con cargo a 2012) 



Informe seguimento 2011 

   Páx. 28 de 190 
 

2.1.4. Realizar un estudo da discapacidade en Galicia, 
con perspectiva de xénero, para coñecer a través de 
técnicas cualitativas e cuantitativas a verdadeira 
situación, necesidades e expectativas das  mulleres e 
dos homes con discapacidade. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
Secretaría Xeral da Igualdade 

Estudo realizado: SI 
Informe de resultados do estudo finalizado en 
novembro de 2011 (prevista presentación en 2012, da 

que se informará no 
seguimento 2012). 
Título do 

estudo/informe: 
Estudo sobre 
discapacidade e 
xénero: unha 
aproximación á 
situación das mulleres 
con discapacidade en 
Galicia. 
 

Orzamento destinado 
40.000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.5. Facer mención e atención explícita ás mulleres 
con discapacidade nas políticas de acción positiva 
dirixidas ás mulleres galegas da Secretaría Xeral da 
Igualdade (ou departamento equivalente). 
 
Secretaría Xeral da Igualdade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocatorias nas que se inclúen medidas de acción 
positiva. 
Contémplase a situación das mulleres con 
discapacidade nas seguintes actuacións: 

 Resolución 19/05/2011: axudas destinadas a 
fomentar o asociacionismo e a participación das 
mulleres (DOG 103, do 30 de maio de 2011). 
Obxectivo: fortalecer e consolidar o movemento 
asociativo e potenciar a participación e 
visibilización das mulleres.  

 Resolución 19/05/2011: axudas a asociacións de 
nais e pais do alumnado para a realización de 
programas de actividades complementarias 
extraescolares (DOG 99, do 24 de maio de 2011) 
Obxectivo: fomentar o desenvolvemento integral 
das persoas e a igualdade entre os xéneros 
feminino e masculino a través da programación de 
actividades extraescolares.  

 Resolución do 10 de maio de 2011: axudas a 
entidades de iniciativa social para programas para 
mulleres e recursos integrais para xestantes e 
lactantes. (DOG 96, do 19 de maio de 2011). 
Obxectivo: promover o desenvolvemento de 
recursos e programas dirixidos a mulleres en 
situación de especial vulnerabilidade.  

 Resolución do 11 de xaneiro de 2011: axudas para 
o apoio ao emprendemento feminino (DOG 11, do 
18 de xaneiro de 2011). 

 Resolución do 14 de xaneiro de 2011, da Secretaría 
Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases e 
se establecen axudas económicas individuais de 
carácter periódico de apoio a mulleres que sofren 
violencia de xénero (DOG 12, do 19 de xaneiro).  

 Resolución do 8 de marzo de 2011, da Secretaría 
Xeral da Igualdade, pola que se establecen as 
bases reguladoras e se convocan as axudas 
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Continuación … 
 
2.1.5. Facer mención e atención explícita ás mulleres 
con discapacidade nas políticas de acción positiva 
dirixidas ás mulleres galegas da Secretaría Xeral da 
Igualdade (ou departamento equivalente). 
 
Secretaría Xeral da Igualdade 
 
 
 
 
 

establecidas no artigo 27 da Lei Orgánica 1/2004, 
do 28 de decembro, de medidas de protección 
integral contra a violencia de xénero, e no artigo 
43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a 
prevención e o tratamento integral da violencia de 
xénero (DOG 49, do 11 de marzo).  

 Resolución do 25 de febreiro de 2011, da 
Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se aproban 
as bases reguladoras e se convocan estadías de 
tempo libre para mulleres soas con 
responsabilidades familiares non compartidas 
(DOG 50 do 12 de marzo). 

Nº de medidas de acción positiva: recóllese unha 
medida de acción positiva por cada convocatoria 
sinalada; en total sete medidas de acción positiva nas 
convocatorias da S.X. da Igualdade de 2011. 

Orzamento destinado 
82.000€ (O orzamento total das convocatorias é de 
3.554.000€; non son específicas en caso algún para 
programas dirixidos exclusivamente a mulleres con 
discapacidade. A cantidade sinalada é a parte  que se 
estima correspondería a mulleres con discapacidade 
por canto forman parte do colectivo de mulleres ao 
que van dirixidas ditas convocatorias). 

2.1.6. Incluír nas convocatorias de axudas para persoas 
con discapacidade da Dirección Xeral de Dependencia 
e Autonomía Persoal (ou departamento equivalente) 
medidas de acción positiva para as mulleres. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
 

Nº de convocatorias nas que se inclúen medidas de 
acción positiva: 1 
Orde do 9 de marzo de 2011, pola que se establecen 
as bases pola que se rexerá a concesión de 
subvencións a entidades de iniciativa social para o 
mantemento e a promoción de actividades e 
programas de servizos sociais nos ámbitos da atención 
ás persoas maiores e persoas con discapacidade e se 
procede á súa convocatoria (DOG do 17 de marzo de 
2011). 
% de convocatorias con medidas de acción positiva 
sobre o total da convocatoria: 50% 
Nº de medidas de acción positiva incluídas: 1 
Artigo 11º.-Criterios de valoración das solicitudes de 
subvencións (Aquelas que prioricen a atención ás 
mulleres con discapacidade ou que impliquen medidas 
de acción positiva para este colectivo -ata un máximo 
de 3 puntos-). 

Orzamento destinado 
202.918,40€ (o importe sinalado corresponde co que 
se destina ás entidades de persoas con discapacidade). 
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2.1.7. Incorporar contidos sobre as mulleres con 
discapacidade no CD interactivo elaborado para 
impartir o módulo transversal sobre igualdade de 
oportunidades e de trato entre mulleres e homes e 
corresponsabilidade, nos cursos de formación 
financiados e/ou promovidos pola Consellería de 
Traballo e Benestar. 
 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e 
Benestar 
 

Nº de temas/módulos que fan referencia ás mulleres 
con discapacidade. 
1- Marco conceptual. Contido. Roles e estereotipos. 
2- Marco conceptual. Actividade 1. 
3- Marco conceptual. Actividade 3. 
4- Igualdade entre mulleres e homes. Século XX.  
5- Igualdade entre mulleres e homes. Plans de 

igualdade. Actividade 2. 
6- Módulo II. Actividade 3. 

Nota: estes son as modificacións realizadas previas á 
súa incorporación ao CD. No momento en que remite 
a información o organismo responsable (24 de 
febreiro) estase á espera da súa inclusión no 
dispositivo citado por parte da empresa informática 
que se comprometeu a facelo sen custe económico. 

Orzamento destinado 
Sen custos directos  

2.1.8.Ter en conta o binomio “discapacidade e xénero” 
nas accións de control de convenios colectivos desde 
unha perspectiva de xénero. 
 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e 
Benestar 

Nº de accións de control efectuadas considerando 
dito binomio: 91 (en 2010 foron 86) 

Orzamento destinado 
Sen custos directos 

2.1.9. Propor que unha das tres persoas que forman 
parte, como expertas, da Comisión consultiva 
autonómica para a igualdade entre mulleres e homes 
na negociación colectiva (Consello Galego de Relacións 
Laborais) teña coñecementos/experiencia en materia 
de discapacidade. 
 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e 
Benestar 

Número de informes referentes a cláusulas en 
materia de igualdade e discapacidade nos convenios 
colectivos galegos: 91 

Orzamento destinado 
Sen custos directos 

2.1.10. Revisar na orde anual de convocatoria pública 
as condicións do programa de "apoio ás empresas 
para que habiliten lugares axeitados para o repouso 
das traballadoras embarazadas, salas de lactación e 
instalacións análogas que garantan o dereito á 
conciliación", de maneira que se valoren as 
características específicas das mulleres con 
discapacidade. 
 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e 
Benestar 
Dirección Xeral de Relacións Laborais 
 

Revisión e modificación realizada: SI 
Modificacións efectuadas na orde respecto desta 
cuestión. 
Orde do 12 de maio de 2011 pola que se establecen as 
bases reguladoras para a concesión, en réxime de 
concorrencia competitiva, de axudas en materia de 
traballo en igualdade das mulleres de Galicia.   
No que se refire á liña III que comprende axudas para 
investimentos realizados polas empresas co fin de 
habilitar servizos de comedor, gardaría, lugares 
axeitados para o repouso das traballadoras 
embarazadas, salas de lactación ou instalacións 
análogas co fin de garantir e mellorar o dereito á 
conciliación da vida familiar e laboral, o segundo 
parágrafo do artigo 12.1 indica textualmente que 
"Nestas instalacións teranse en conta as necesidades 
das mulleres traballadoras con discapacidade e 
deberase especificar tal circunstancia na memoria das 
actuacións". 

Orzamento destinado 
67.298 € 
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2.1.11. Realizar recomendacións sobre “xénero e 
discapacidade” ás empresas que vaian a implantar un 
plan de igualdade. 
 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e 
Benestar 
 

Nº estimado de empresas que recibirán 
recomendacións: 9 
Nº de empresas que recibiron recomendacións: 6  
% de empresas que recibiron recomendacións sobre 
o total das que implantaron un plan de igualdade: 
66% 

Orzamento destinado 
Sen custos directos 

2.1.12. Considerar de maneira específica a 
discapacidade na Comisión permanente para a 
integración da igualdade nas políticas de prevención 
de riscos laborais, dependente do Instituto Galego de 
Seguridade e Saúde Laboral -ISSGA, de maneira que 
unha das persoas vogais teña coñecementos 
/experiencia na materia. 
 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e 
Benestar 

Nomeamento de vogal realizado: si 

Orzamento destinado 
Sen custos directos 

Obxectivo específico 2. Promover a participación das mulleres con discapacidade nos diferentes 
ámbitos incidindo na mellora da súa autoestima, na concienciación das familias e da sociedade para 
evitar a súa sobreprotección e practicar unha socialización igualitaria libre de estereotipos sobre 
xénero e discapacidade. 

Actuación Resultados segundo indicadores 

2.2.1. Facilitar a participación das mulleres con 
discapacidade en foros e/ou eventos, que traten sobre 
a súa situación, así como no deseño/avaliación de 
programas dirixidos a elas, contribuíndo ao seu 
empoderamento. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
CERMI 
Secretaría Xeral da Igualdade 

Nº de foros, eventos e programas nos que 
participaron activamente mulleres con 
discapacidade: 
Secretaría Xeral da Igualdade: 12  
Secretaría Xeral de Política Social/Secretaría xeral da 
Igualdade: 1 
Cermi Galicia-Down Galicia: 35 
Cermi Galicia-Fademga: 6 
Cermi Galicia-FAXPG: 1 
% de mulleres con discapacidade que participaron 
con respecto ao total de mulleres participantes 
Secretaría xeral da Igualdade: 100% (en referencia aos 
12 programas) 
Secretaría Xeral de Política Social/Secretaría xeral da 
Igualdade: 72,2%* 
Cermi Galicia-Down Galicia: 63% 
Cermi Galicia-Fademga: 44% 
Cermi Galicia-FAXPG: 50% 
Nota: No caso da Secretaría Xeral da Igualdade trátase 
dos 12 programas desenvolvidos polas seguintes 
entidades: Asociación A Creba, Down Vigo, Down 
Ferrol, Down Compostela, Down Galicia, Down 
Coruña, Feafes, Down Pontevedra, FAXPG, Integro, 
Down Ourense e Cogami. Son exclusivamente para 
mulleres con discapacidade (porcentaxe 100%, polo 
tanto). 
 

*Dato de importante valor engadido: 
O estudo sobre Discapacidade e xénero (actuación 
2.1.4) realizado conxuntamente pola Secretaría Xeral 
de Política Social e pola Secretaría Xeral da Igualdade 
incluíu no traballo de campo a consulta a mulleres con 
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discapacidade. Participaron en grupos de discusión de 
discapacidade física, discapacidade intelectual e 
enfermidade mental. Así mesmo realizáronse 
entrevistas en profundidade a mulleres con 
discapacidade intelectual, auditiva e visual. Na fase 
correspondente ás entrevistas a profesionais do sector 
tamén participaron homes e mulleres con 
discapacidade. As mulleres con discapacidade 
convertéronse así en obxecto e suxeitos activos da 
investigación. 
Participaron un total de 39 mulleres con 
discapacidades de diversa tipoloxía (física, intelectual, 
enfermidade mental, visual e auditiva). 
 

Orzamento destinado 
185.000 € (Secretaría Xeral da Igualdade) 

2.2.2. Promover a creación de redes de mulleres con 
discapacidade que faciliten a súa participación nos 
diversos ámbitos da sociedade e aumentar así a súa 
visibilización (na convocatoria de axudas para 
asociacións de mulleres que realiza anualmente a 
Secretaría Xeral da Igualdade, incluirase como criterio 
de valoración o fomento da asociación das mulleres 
con discapacidade). 
 
Secretaría Xeral da Igualdade 

Actuación non executada. 
Incorporarase como liña subvencionable na 
convocatoria 2012 

Orzamento destinado 
 

2.2.3.Promover a creación de comisións específicas de 
mulleres nas federacións de asociacións das persoas 
con discapacidade para traballar desde a perspectiva 
de xénero. 
 
CERMI Galicia 
 
 

Nº de comisións previstas. 
Nº de comisións creadas. 
Actuación non executada 
Non se rexistran novas comisións en 2011, polo que, 
segundo a información que consta no momento en 
que se redacta este documento (remitida por CERMI 
Galicia con data de 15 de febreiro de 2012) segue a 
haber as mesmas que en 2010: un total de catro en 
outras tantas Federacións. 
Comunícase un cambio na composición da comisión 
de igualdade da ONCE, agora composto por 2 homes e 
3 mulleres. 

Orzamento destinado 
 

2.2.4. Deseñar a campaña institucional do 8 de marzo 
(Día Internacional das Mulleres) reflectindo de 
maneira especial as mulleres con discapacidade. 
 
Secretaría Xeral da Igualdade 
 

Contidos sobre mulleres con discapacidade na 
campaña do 8 de Marzo de 2011: A campaña, baixo o 
lema Vivir a diferenza, garantir a igualdade, tiña como 
obxectivo promover a igualdade de mulleres e homes 
e implicar á cidadanía galega no compromiso de 
acadar unha sociedade onde se confíe nas 
capacidades de todas as persoas, sen exclusión. 
Realizouse un spot emitido na TVG así como cuñas 
radiofónicas e insercións en prensa, cuxos datos 
numéricos son: 

 14 insercións en prensa escrita.  

 44 cuñas de radio.  

 anuncio en CRTVG durante 15 días. 
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Orzamento destinado 
37.000 € 

2.2.5. Deseñar programas especificamente dirixidos ao 
grupo de mulleres maiores, que poden comezar a 
presentar algunha discapacidade (Na oferta de 
actividades informativas e formativas da Secretaría 
Xeral da Igualdade, contemplarase a situación das 
mulleres maiores que poden comezar a presentar 
algún tipo de discapacidade, sobre todo con carácter 
preventivo). 
 
Secretaría Xeral da Igualdade 
 

Nº de programas/accións previstas para mulleres 
maiores. Sen dato 
Nº de programas/accións desenvolvidas para 
mulleres maiores: 3  
Nº de mulleres maiores participantes por 
programa/acción:  
1- Convocatoria axudas /ANARAL:  263  
2- Convocatoria axudas/ANEL:  32  
3- Convocatoria axudas/ALUMEAR:  100  
4- Convocatoria axudas asociacións: 47   
Total de mulleres maiores participantes con 
discapacidade: 442 

Continuación… 
2.2.5. Deseñar programas especificamente dirixidos ao 
grupo de mulleres maiores, que poden comezar a 
presentar algunha discapacidade (Na oferta de 
actividades informativas e formativas da Secretaría 
Xeral da Igualdade, contemplarase a situación das 
mulleres maiores que poden comezar a presentar 
algún tipo de discapacidade, sobre todo con carácter 
preventivo). 
Secretaría Xeral da Igualdade 

Nota: o número de mulleres maiores de 65 anos que 
participaron en programas desenvolvidos ao abeiro da 
convocatoria de axudas para asociacións foi de máis 
de 1.000 mulleres, pero só se inclúe na ficha o dato 
relativo a aquelas das que se dispón información 
sobre discapacidade. 

Orzamento destinado 
81.792 € 

2.2.6. Promover a incorporación de mulleres nas 
xuntas directivas das organizacións de apoio ás 
persoas con discapacidade, de xeito progresivo, 
chegando ao obxectivo da paridade 60/40 no prazo de 
aplicación deste plan. 
 
CERMI Galicia 
 

Down Galicia 
Nº de entidades que incorporan mulleres nas xuntas 
directivas: 8 (7 asociacións máis a Federación) 
Nº de entidades que alcanzan o nivel 60/40: 5 

FAXPG 
Nº de entidades que incorporan mulleres nas xuntas 
directivas: 7 
Nº de entidades que alcanzan o nivel 60/40: 5 

Orzamento destinado 
Sen custos directos 

Obxectivo específico 3.  Previr e intervir ante calquera tipo de violencia exercida sobre as mulleres con 
discapacidade. 

Actuación Resultados segundo indicadores 

2.3.1. Consolidar o apoio a mulleres vítimas de 
violencia de xénero e/ou procedentes de casas de 
acollida na formación profesional, na contratación e 
no emprendemento, considerando de maneira 
especial a quen ten algunha discapacidade. 
 
Secretaría Xeral da Igualdade 
 

Nº de mulleres con discapacidade, vítimas de 
violencia de xénero que realizan formación 
profesional. 
Non se rexistraron casos en 2011 
Nº de mulleres con discapacidade, vítimas de 
violencia de xénero contratadas. 
Non se rexistraron casos en 2011 
Nº de mulleres con discapacidade, vítimas de 
violencia de xénero emprendedoras: 1 

Orzamento destinado 
8.000 € 

2.3.2. Instar á elaboración e publicación de estatísticas 
sobre violencia de xénero en Galicia, identificando e 
analizando os casos de violencia exercida contra 
mulleres que presentan algunha discapacidade. 

Actuación non executada en 2011, nos termos 
previstos. 
Non obstante, cómpre subliñar que na Secretaría Xeral 
da Igualdade e nas estatísticas que recollen datos de 
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Secretaría Xeral de Política Social 
Secretaría Xeral da Igualdade 
 

elaboración propia inclúese o dato sobre mulleres con 
discapacidade vítimas de violencia de xénero, "Nº 
beneficiarias con discapacidade", e tamén o "Nº de 
fillas/os con discapacidade". Pero existe unha parte 
importante de datos sobre violencia de xénero, en 
concreto sobre medidas de protección ditadas en 
Galicia comunicadas polos xulgados á Secretaría Xeral 
da Igualdade (ordes de protección, sentencias …), que 
non contemplan ese dato de forma xeneralizada.  
Na nova aplicación informática de rexistro de medidas 
de protección que está a elaborar dita Secretaría Xeral 
existe a posibilidade de incluílo, pero é preciso dispor 
do dato que deben facilitar os xulgados e tribunais. 
Previsión dun traballo conxunto de ambos 
departamentos en 2012 para proceder a instar aos 
organismos correspondentes. 

Orzamento destinado 
 

2.3.3. Considerar de maneira especial ás mulleres con 
discapacidade nas campañas de sensibilización sobre 
violencia de xénero. 
 
Secretaría Xeral da Igualdade 
 

Contidos sobre mulleres con discapacidade 
incorporados na campaña: A campaña "Descubre a 
nosa realidade" levouse a cabo entre os meses de 
xuño-outubro  de 2011 e consistiu na sensibilización e 
concienciación sobre a violencia contra as mulleres 
con discapacidade (difusión de 3.000 dípticos 
informativos e charlas informativas en 85 concellos, 
así como en asociacións, centros socioculturais e 
entidades de iniciativa social e 2 insercións en prensa). 

Cabe engadir, nesta actuación, as seguintes iniciativas 
que responden ao mesmo obxectivo e que se 
consideren de grande interese: 
- un curso de formación sobre discapacidade e 

violencia de xénero, dirixido a persoal da 
administración autónoma galega, no que 
participaron 20 persoas, en coordinación coa 
Escola Galega de Administración Pública.  

- 4 cursos formativos sobre a mesma temática 
dirixidos ao movemento asociativo, coa 
participación de 57 persoas. 

Orzamento destinado 
4.919 € 

Obxectivo específico 4.  Promover o dereito ás relacións afectivas das mulleres con discapacidade ao 
tempo que se garante o seu dereito ao libre desenvolvemento da maternidade. 

Actuación Resultados segundo indicadores 

2.4.1. Poñer en marcha unha convocatoria de axudas 
para promover o desenvolvemento de programas de 
apoio ás mulleres xestantes e lactantes con especial 
mención ás mulleres con discapacidade. 
 
Secretaría Xeral da Igualdade 
 

Publicación da convocatoria: SI 
Resolución do 10 de maio de 2011 da Secretaría Xeral 
da Igualdade, pola que se establecen as bases 
reguladoras polas que se rexerán as axudas e 
subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo 
de lucro para programas para mulleres e recursos 
integrais para xestantes e lactantes e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2011 (DOG nº 96, do 19 de 
maio de 2011). 
Nº total de mulleres beneficiarias: 604 
Nº de mulleres beneficiarias con discapacidade: non 
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se dispón de información respecto ás mulleres 
xestantes beneficiarias con discapacidade. 

Orzamento destinado 
96.000 € 

2.4.3. Deseñar e desenvolver accións de sensibilización 
do persoal sanitario. 
 
Secretaría Xeral da Igualdade 
 

Nº  de accións efectuadas: 7  
Nº de profesionais participantes: 182 
Mulleres: 165     
Homes: 17 

Orzamento destinado 
Sen custos directos 

2.4.4. Incluír no Plan de formación anual que se realiza 
a través da Escola Galega de Administración Pública 
accións formativas sobre discapacidade e xénero e 
evitar así a influencia de estereotipos e imaxes 
negativas das mulleres con discapacidade. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
 

Actuación non executada 

Orzamento destinado 
 

2.4.5. Dar continuidade á puntuación por cada persoa 
da unidade familiar afectada por discapacidade no 
baremo da situación sociofamiliar para  adxudicación 
de prazas nas escolas infantís 0-3, dependentes da 
Consellería de Traballo e Benestar. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
 

Mantemento (ou aumento) de dita puntuación: SI 
% de prazas solicitadas para fillos e fillas de mulleres 
con discapacidade  
% de prazas adxudicadas a fillos e fillas de mulleres 
con discapacidade 
A Secretaría Xeral de Política Social (a través da 
Subdirección Xeral de Familia e Menores) comunica 
que non se pode facilitar a porcentaxe de prazas 
solicitadas para fillos e fillas de mulleres con 
discapacidade nas escolas infantís 0-3, debido a que 
ese dato non figura na aplicación informática de 
xestión destas prazas. Recollerán ese dato  para o 
vindeiro curso escolar 2012-2013. 

Orzamento destinado 
Sen custos directos 

 

En resumo: 

 

No exercicio 2011 rexistrouse actividade en 21 das 25 medidas programadas para esta anualidade 

(24 máis unha trasladada do exercicio 2010), o que implica un nivel de execución do 84% na área 2 

do plan de acción. 

As actuacións consideradas como “non executadas” son: a 2.2.2., a 2.2.3., a 2.3.2. e a 2.4.4. 

En comparación co exercicio anterior, este plan de acción na área de igualdade de xénero e 

transversalidade cursou con actividade en 21 actuacións en 2011 fronte ás sete executadas en 2010 

(dun total de dez previstas). 
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Gráfico 6. Nº DE ACTUACIÓNS CON ACTIVIDADE NA ÁREA 2 

(Comparativa 2010-2011) 

 

 
Fonte: Elaboración propia a partir dos formularios recibidos en ambas anualidades 

 

Gráfico 7. GRAO DE EXECUCIÓN/ACTIVIDADE ÁREA 2 

 

 

Gráfico 8. DISTRIBUCIÓN DE PERSOAS CON 

DISCAPACIDADE BENEFICIARIAS POR SEXO. 

Gráfico 9. DISTRIBUCIÓN DE OUTRAS PERSOAS 

BENEFICIARIAS POR SEXO. 

  
Fonte: Elaboración propia. Distribución porcentual de carácter estimativo realizada a partir dos datos de actuacións nas 

que se facilitou a desagregación de datos por sexo das persoas beneficiarias (e só entre aquelas que inclúen como 

indicador de resultados o número de persoas beneficiarias por sexo).  
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4.3 ÁREA 3 ACCESIBILIDADE. 
 

A área de accesibilidade é a que, no conxunto de 

áreas do plan, conta cun maior número de 

actuacións: un total de 51 (na súa versión actual, 50 

na inicial), número que supón o 16,7% do conxunto 

de medidas do plan, un peso porcentual importante, 

se se ten en conta que son dez as áreas de 

intervención. 

 

As medidas programadas nesta área 3 diríxense a: 

 

1. Mellorar  a normativa existente en materia de accesibilidade. 

2. Sensibilizar, dar e coñecer, formar  e asesorar en materia de accesibilidade. 

3. Promover a eliminación das barreiras que limitan o acceso á información e comunicación, 

aos bens, produtos... en igualdade de condicións que o resto da poboación. 

4. Promover a eliminación de barreiras que limitan o acceso ao contorno físico, medio urbano 

e transporte das persoas con discapacidade. 

Os catro obxectivos sinalados perseguen un fin común: garantir a accesibilidade das persoas con 

discapacidade aos contornos, espazos, bens, produtos e servizos en igualdade de condicións co 

resto da poboación. 

 

Para 2011 preveuse a realización de 41 actuacións, 

máis unha (a 3.1.1, Crear un grupo de traballo mixto 

de persoal técnico da Administración, entidades de 

iniciativa social e outros organismos representativos 

na materia para a modificación da lei de 

accesibilidade e elaboración de toda a normativa que 

a desenvolva) programada nun principio para 2010 e 

trasladada a 2011; é dicir 42 actuacións do total 

programado para o período 2010-2013 nesta área, a 

cargo dos seguintes departamentos: 1) Secretaría Xeral de Medios; 2) Secretaría Xeral de 

Modernización e Innovación Tecnolóxica; 3) Universidades; 4) Secretaría Xeral de Ordenación do 

Territorio e Urbanismo; 5) Dirección Xeral de Mobilidade; 6) Secretaría Xeral de Política Social; 7) 

Dirección Xeral de Administración Local; 8) Compañía de Radio Televisión de Galicia; 9) FEGAS; 10) 

EGAP; 11) Secretaría Xeral da Igualdade; 12) AXEGA; 13) Secretaría Xeral para o Turismo; 14) 

Xerencia do Servizo Galego de Saúde e FEGAS; 15) Dirección Xeral de Comercio. 

 

No cadro seguinte infórmase dos resultados acadados para cada unha das actuacións previstas con 

actividade no exercicio 2011.  

  

http://www.google.es/imgres?q=accesibilidad&hl=es&sa=X&tbo=d&qscrl=1&rlz=1T4SKPB_esES310ES328&biw=1680&bih=906&tbm=isch&tbnid=Yzt9HVHx8GW-sM:&imgrefurl=http://www.sinlavenia.com/2008/07/21/accesibilidad-para-todos/&docid=jCfTi-FDrq0RQM&imgurl=http://www.sinlavenia.com/fotos/accesibilidad.jpg&w=700&h=556&ei=qImuUP7-As2q0AX-uIHgDg&zoom=1&iact=rc&dur=141&sig=106127622440019677133&page=1&tbnh=127&tbnw=160&start=0&ndsp=55&ved=1t:429,r:26,s:0,i:199&tx=42&ty=55
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Área 3 ACCESIBILIDADE 

Obxectivo específico 1. Mellorar  a normativa existente en materia de accesibilidade  e proceder ao 
seu desenvolvemento e control de aplicación. 

Actuación Resultados segundo indicadores/observacións 

3.1.1 Crear un grupo de traballo mixto de persoal 
técnico da Administración, entidades de iniciativa 
social e outros organismos representativos na materia 
para a modificación da lei de accesibilidade e 
elaboración de toda a normativa que a desenvolva. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 

Grupo de traballo creado: SI 
Iniciouse un traballo conxunto entre a Comisión de 
Accesibilidade da Secretaría Xeral de Política Social 
(arquitecto, licenciada en dereito e xefe do Servizo de 
Promoción da Accesibilidade) e o CERMI Galicia. 

Orzamento destinado 
Sen custos directos 

3.1.2. Revisar a normativa autonómica actual 
específica de accesibilidade (lei 8/1997 e Decreto 
35/2000) e realizar propostas para a súa modificación, 
que contemplen as esixencias da Convención de 
Nacións Unidas sobre os dereitos das persoas con 
discapacidade e da Lei 51/2003, de 2 de decembro, de 
igualdade de oportunidades, non discriminación e 
accesibilidade universal das persoas con 
discapacidade. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 

Propostas de modificación realizadas: SI 
No momento en que se redacta este informe o grupo 
de traballo mixto segue a traballar na modificación 
normativa e estase a redactar o primeiro borrador do 
novo anteproxecto coa previsión de publicar a 
mediados de 2012. 

Orzamento destinado 
Sen custos directos 

3.1.3. Desenvolver a Lei 27/2007, de 23 de outubro, 
pola que se recoñecen as linguas de signos españolas 
e se regulan os medios de apoio á comunicación oral 
das persoas xordas, con discapacidade auditiva e 
xordocegas. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 

Creouse o grupo de traballo e realizouse a primeira 
xuntanza o 20 de decembro de 2011  

Orzamento destinado 
Sen custos directos 

3.1.5. Remitir  circulares informativas e 
recomendacións aos concellos recordando a 
normativa de accesibilidade e a idoneidade de optar 
por locais adaptados para as mesas electorais. 
 
Dirección Xeral de Administración Local 

Aos concellos que formularon dúbidas con respecto á 
elección dos locais para mesas electorais, a Dirección 
Xeral recordou a necesidade de optar por espazos 
adaptados, se ben estas recomendacións non se 
cuantificaron nin se formalizaron vía circular nin 
tampouco se rexistraron por escrito. 

Orzamento destinado 
Sen custos directos 

3.1.6. Elaborar e publicar unha lei que regule o 
transporte público en vehículos turismo (taxis e 
vehículos de aluguer con condutor/a), que inclúa os 
estándares mínimos de accesibilidade neste 
transporte. 
 
Dirección Xeral de Mobilidade 
 

Elaboración da lei: SI (pendente de aprobación e de 
publicación). 
O anteproxecto está en tramitación. No momento en 
que se recibe a información da Dirección Xeral de 
Mobilidade (16 de febreiro de 2012) indícase que se  
ten solicitado informe do CES e do Consello Galego da 
Competencia, últimos tramites antes da súa elevación 
ao Consello da Xunta para a súa aprobación e remisión 
ao Parlamento. 

Orzamento destinado 
Sen custos directos 
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3.1.7. Elaborar e publicar unha lei que regule o 
transporte marítimo en augas interiores de Galicia, 
que inclúa o establecemento das condicións nas que 
se poidan establecer obrigas de servizo público no 
transporte de persoas por vía marítima, regulando os 
estándares mínimos de accesibilidade nesta 
actividade. 
 

Dirección Xeral de Mobilidade 

Publicación da lei/artigos sobre accesibilidade 
Estase analizando as posibilidades da súa tramitación 
en función da normativa comunitaria, segundo consta 
na información remitida polo órgano directivo 
competente con data de 16 de febreiro. 

Orzamento destinado 
Sen custos directos 

3.1.8. Incorporar a representación das persoas con 
discapacidade nos órganos consultivos en materia de 
transporte. (Modificarase a normativa reguladora do 
Consello Galego de Transportes a efectos de introducir 
a participación, na súa Comisión Permanente, dos 
colectivos representativos das persoas con 
discapacidade). 
 
Dirección Xeral de Mobilidade 
 

Modificación da normativa reguladora do Consello 
Galego de Transportes para incluír a participación no 
mesmo de persoas con discapacidade: SI 
Decreto 41/2012, do 12 de xaneiro, polo que se 
modifica o Decreto 230/1986, do 10 de xullo, polo que 
se regula a estrutura, a composición e as funcións do 
Consello Galego de Transportes. (DOG nº 13 do 19 de 
xaneiro de 2012 e DOG nº 14 do 20 de xaneiro de 
2012 - Corrección de erros) 
Nº de persoas representantes incluídas: tres no Pleno 
e unha na Comisión Permanente 
No momento do envío da información non se dispoñía 
da proposta de designación que debe efectuar o 
órgano de representación deste colectivo, polo que 
non foi posible facilitar o dato por sexo das persoas 
que se incorporan ao Consello (en todo caso a norma 
non establece un requisito esixible de reparto, senón 
un criterio de orientación aos órganos que deben 
proceder á designación de representantes). 

Orzamento destinado 
Sen custos directos 

Obxectivo específico 2. Sensibilizar, dar e coñecer, formar  e asesorar en materia de accesibilidade. 

Actuación Resultados segundo indicadores 

3.2.1. Reforzar a actividade da Comisión técnica de 
accesibilidade (emisión de ditames e tramitación de 
denuncias) facendo públicos os ditames de maior 
interese xeral. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
 

Nº de denuncias tramitadas: 19 
Nº de ditames emitidos: 72 
Nº de ditames difundidos: 72 (como novidade 
importante respecto de 2010, está a difusión de todos 
os ditames emitidos). 

Orzamento destinado 
Sen custos directos 

3.2.2. Continuar co labor de Información e 
asesoramento en materia de accesibilidade a través 
do Servizo de promoción da accesibilidade (consultas 
telefónicas, a través de correo electrónico e de forma 
presencial nas dependencias administrativas). 
 

Secretaría Xeral de Política Social 

Nº consultas atendidas: 905 
Telefónicas: 765  
Presenciais: 47  
Correo electrónico: 93 

Orzamento destinado 
Sen custos directos 

3.2.3. Incorporar na Web de información urbanística 
de Galicia 
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/  
normativa en materia de accesibilidade que afecta ao 
planeamento urbanístico e outra información 
relacionada. 
Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e 
Urbanismo 

Incorporación dos contidos na web: SI 
Nº de visitas realizadas: 28.517 

Orzamento destinado 
Sen custos directos 
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3.2.4. Informar e facilitar o acceso á normativa sobre 
accesibilidade (os contidos serán facilitados á CRTVG 
polo movemento asociativo e pola Dirección Xeral de 
Dependencia e Autonomía Persoal). 
 
Compañía de Radio Televisión de Galicia -CRTVG 
 

Noticia específica na intranet: SI 
Apartado específico coa “Guía de Boas Prácticas para 
o tratamento da discapacidade nos medios de 
comunicación” e información sobre as Xornadas 
celebradas en Santiago para o tratamento da 
discapacidade nos medios de comunicación. 
Esta información tamén foi incorporada á páxina web 
da CRTVG (http://www.crtvg.es/crtvg/informacion/a-
compania/autoregulacion/boas-practicas-no-
tratamento-da-discapacidade#.TzKWnchc3CM). 
Creación dun apartado específico na intranet: SI 

Orzamento destinado 
1.000 € 

3.2.5. Procurar a participación en igualdade das 
persoas con discapacidade nos programas da 
Compañía de Radio Televisión de Galicia –CRTVG, en 
calquera das modalidades posibles: concursantes, 
tertulianos/as, colaboradores/as … 
 
Compañía de Radio Televisión de Galicia -CRTVG 
 

Campaña de comunicación interna: SI 
Campaña de comunicación externa: SI 
Nota: a publicación na páxina web da guía de boas 
prácticas e do compromiso da CRTVG con ela, así 
como unha nota de prensa colgada na sección de 
noticias corporativas e dirixida tamén aos medios de 
Comunicación forman parte da campaña de 
comunicación externa. 
Nº total de persoas con discapacidade participantes 
nos distintos programas da CRTVG:  83 
Mulleres: 44  
Homes: 39 
Participaron en programas de variados xéneros: de 
entretemento (destacando "Luar"), culturais, de 
carácter informativo e divulgativo. 

Orzamento destinado 
1.000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.7. Incluír contidos sobre o beneficio social da 
accesibilidade universal e o deseño para todos e todas 
nas actuacións de sensibilización social sobre persoas 
con discapacidade que se inclúan neste plan. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
Secretaría Xeral de Medios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xornadas técnicas capacidade 2011, celebradas en  
Santiago de Compostela os días 2 e 3 de decembro de 
2011. Incluíu un salón de técnicas de autonomía, 
dependencia e discapacidade. A Secretaría Xeral de 
Política Social foi un dos organismos colaboradores; 
tanto na primeira xornada (a través de profesionais e 
persoas expertas, algunhas con discapacidade) como 
na segunda (a través das propias mulleres e homes 
con discapacidade) os contidos versaron sobre a 
temática obxecto desta actuación.    
Difusión da Lei 26/2011, do 1 de agosto, de 
adaptación normativa á Convención Internacional 
sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade a 
todos os departamentos da Xunta de Galicia, co 
obxectivo de fomentar a adaptación da normativa 
autonómica tendo en conta que a accesibilidade 
universal e o deseño para todas as persoas é unha 
cuestión transversal.  
De igual xeito se procedeu co Decreto 1276/2011, do 
16 de setembro, de adaptación normativa á 
Convención Internacional sobre os dereitos das 
persoas con discapacidade (BOE nº  224, de 
17/09/2011, Disposición nº 14812, Páxinas: 14812-
14819). 
 

http://www.crtvg.es/crtvg/informacion/a-compania/autoregulacion/boas-practicas-no-tratamento-da-discapacidade#.TzKWnchc3CM
http://www.crtvg.es/crtvg/informacion/a-compania/autoregulacion/boas-practicas-no-tratamento-da-discapacidade#.TzKWnchc3CM
http://www.crtvg.es/crtvg/informacion/a-compania/autoregulacion/boas-practicas-no-tratamento-da-discapacidade#.TzKWnchc3CM
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Continuación… 
 
3.2.7. Incluír contidos sobre o beneficio social da 
accesibilidade universal e o deseño para todos e todas 
nas actuacións de sensibilización social sobre persoas 
con discapacidade que se inclúan neste plan. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
Secretaría Xeral de Medios 

Ademais, algunhas edicións do programa “convivir en 
igualdade” tocaron dun xeito ou outro esta materia. 
Desde a Secretaría Xeral de Política Social en 2012 
realizaranse as xestións correspondentes para 
promover que nalgunhas edicións do programa se 
inclúan contidos que poñan de manifesto a 
importancia do beneficio social da accesibilidade 
universal. 

Orzamento destinado 
19.741€ (correspóndese coa Xornada técnica 
Capacidade 2011) 

3.2.8.Establecer instrumentos de colaboración entre a 
Xunta de Galicia, as entidades representativas de 
persoas con discapacidade, as entidades locais e os 
colexios profesionais (de arquitectos/as …) para 
colaborar na formación e sensibilización de 
profesionais sobre a accesibilidade universal e o 
deseño para todas as persoas. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 

Creado un grupo de traballo constituído por persoal 
da Xunta de Galicia (Secretaría Xeral de Política Social) 
e do CERMI Galicia para a redacción do anteproxecto 
da Lei de accesibilidade, colgado na páxina web da 
Consellería de Traballo e Benestar. Apertura trámite 
de audiencia. 

Orzamento destinado 
Sen custos directos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.9. Implementar accións formativas en materia de 
accesibilidade /discapacidade na administración, sen 
esquecer a consideración das barreiras da 
comunicación en toda a súa amplitude e diversidade… 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
EGAP 
FEGAS 
Xerencia do Servizo Galego de Saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de accións formativas previstas en materia de 
accesibilidade/discapacidade: 33  
Nº de accións formativas realizadas en materia de 
accesibilidade/discapacidade: 33 
19  por parte da EGAP 
14  por parte da FEGAS 
Nº de horas lectivas por curso (cando non se trate de 
cursos específicos) que inclúen contidos sobre 
accesibilidade/discapacidade: 505 horas (394 en 
2010); 409 na EGAP e 96 na FEGAS. 

Por parte da FEGAS  
Os cursos nos que se incluíron contidos sobre 
accesibilidade/discapacidade foron os seguintes:  

 Abordaxe sociosanitaria en dano cerebral: 24 
horas.  

 Atención domiciliaria en atención primaria: 32 
horas 

 Protección das poboacións vulnerables na 
investigación biomédica: perspectiva lega: 4 horas 

 Proceso asistencial integrado de demencias: 4 
horas 

 Aspectos éticos e legais nos doentes de perfil 
sociosanitario: 12 horas 

 Abordaxe sociosanitaria da discapacidade: 8 horas 

 Abordaxe sociosanitaria dos grandes síndromes 
xeriátricos dende a atención primaria: 8 horas 

 Atención sociosanitaria: innovación e novas 
tecnoloxías: 4 horas 
 

 Nº total de persoas formadas.  

 287 (277 en 2010) 

 Mulleres: 248   

 Homes: 39. 
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Continuación… 
 
3.2.9. Implementar accións formativas en materia de 
accesibilidade /discapacidade na administración, sen 
esquecer a consideración das barreiras da 
comunicación en toda a súa amplitude e diversidade … 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
EGAP 
FEGAS 
Xerencia do Servizo Galego de Saúde 
 

Por parte da EGAP 

 Xénero e discapacidade: 60 horas 

 O coidado do alumnado con necesidades derivadas 
dunha discapacidade motora: 40 horas * 

 Curso de capacitación para o desempeño da 
función de inspección de servizos sociais: 120h 

 Violencia contra as mulleres con discapacidade: 20 
horas 

 Mellora da xestión persoal nos centros de Benestar 
dependentes da Consellería de Traballo e Benestar: 
30 horas 

  Prevención de riscos laborais: Centros de Servizos 
Sociais. 15 horas 

 Os servizos sociocomunitarios e a prestación de 
servizos e programas. 50 horas 

 O coidado do alumnado con dificultades de 
adaptación no centro educativo. 40 horas* 

 III Curso superior de formación do enxeñeiro de 
Camiños, Canles e Portos na Administración Local. 
12 horas. 

 Prevención de Riscos Laborais: Xestión da Agresión. 
22 horas**. 
* O curso de "O coidado do alumnado con 
necesidades derivadas dunha discapacidade 
motora" e o curso "O coidado do alumnado con 
dificultades de adaptación no centro educativo", 
impartíronse en dúas edicións cada un deles.  
** O curso de "Prevención de riscos laborais: 
xestión da agresión" impartiuse en 8 edicións. 

Nº  total de persoas formadas: 445 (215 en 2010)  
Mulleres: 371   
Homes: 74. 

Orzamento destinado 
FEGAS: 11.139 € 
EGAP: 24.205 € 

3.2.11. Promover no medio universitario accións 
formativas e proxectos de fin de grao en materias 
específicas sobre accesibilidade nas áreas de 
coñecemento que teñan relación co deseño e 
execución de obras, así como co deseño de material 
gráfico ou audiovisual. 
 
Universidades 
 

(Enfermería): 
Nº de accións formativas: 1 
Nº de persoas formadas: 1 
Mulleres: 1 
Homes: 0 
Nº de proxectos de fin de grao: 0 
Psicoloxía 
Os contidos dos plans de estudo dos títulos que se 
imparten na Facultade de Psicoloxía, gardan relación 
con esta actuación 

Orzamento destinado 
600 € (Enfermería) 
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3.2.12. Incluír a aprendizaxe do sistema de linguaxe de 
signos española na formación do voluntariado 
universitario. 
 
Universidades 
 

Universidade de Vigo: Na facultade de Filoloxía e 
Tradución impártense materias de linguaxe de signos. 
Convenio asinado coa FAXPG para levar a cabo 
actuacións conxuntas neste ámbito (colaboración en 
aspectos formativos, de investigación, prácticas, 
colaboración en actividades culturais e deportivas así 
como eliminación de barreiras de comunicación).  
O período de vixencia deste Convenio é de 4 anos. 
 
A USC está valorando a sinatura dun convenio de 
colaboración coa FAXPG que inclúa esta posibilidade, 
se ben non consideran prioritaria a posta en marcha 
de cursos de formación na linguaxe de signos para o 
voluntariado de forma indiscriminada, sen a 
posibilidade dunha aplicación práctica (tendo en conta 
os custos). En anos anteriores impartíronse cursos de 
introdución á lingua de signos española, cando 
algunha persoa matriculada requiriu deste apoio. 

Orzamento destinado 
 

Obxectivo específico 3. Promover a eliminación das barreiras que limitan o acceso á información e 
comunicación, aos bens, produtos... en igualdade de condicións que o resto da poboación. 

Actuación Resultados segundo indicadores 

3.3.1. Desenvolver o programa TIC-TAC Galicia. 
 
Secretaría Xeral de Medios 
Secretaría Xeral de Modernización e Innovación 
Tecnolóxica 
 
 
 

Nº de centros/entidades subvencionadas: 165, que se 
reparten do xeito seguinte: 

 5 da Secretaría Xeral de Medios (non facilita datos 
de persoas beneficiarias). 

 160 da Secretaría Xeral de Modernización e 
Innovación Tecnolóxica. Como se anunciaba no 
informe 2010, nese ano iniciouse a instalación dos 
centros, que entrarían en funcionamento en 2011, 
cos seguintes resultados: 
- Nº previsto de persoas con discapacidade 

beneficiarias: 674  
- Nº  de persoas con discapacidade realmente 

beneficiarias: 640 
Mulleres: 319 
Homes: 321 

Orzamento destinado 
S.X. de Medios; para esta Secretaría Xeral foi custo 
cero, debido a que se trata dun proxecto promovido 
polo Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, 
dentro do Plan Avanza 2., cofinanciado con Fondos 
Feder, e coordinado na Xunta de Galicia pola 
Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o 
Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia   
(S.X. de Modernización e Innovación Tecnolóxica: sen 
dato dispoñible). 

3.3.2. Deseñar e executar programas formativos 
multimedia nos centros da Rede CeMIT mellorando 
progresivamente a súa accesibilidade. 
 

Secretaría Xeral de Medios 

Nº de programas formativos accesibles: 5 
Nº de persoas beneficiarias con discapacidade: sen 
dato dispoñible 

Orzamento destinado 
300.000€   
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3.3.3. Deseñar e executar programas formativos e de 
difusión coa finalidade de lograr tanto a alfabetización 
dixital da sociedade galega como o desenvolvemento 
da sociedade da información. 
 

Secretaría Xeral de Modernización e Innovación 
Tecnolóxica 

Nº de programas previstos de alfabetización: 1.902 
Nº de programas formativos de alfabetización: 1.902 
Nº de persoas beneficiarias con discapacidade: 520  
Mulleres: 252  
Homes: 268 

Orzamento destinado 
429.462 € 

3.3.5. Continuar co proceso de adaptación das páxinas 
web da Xunta de Galicia e organismos adscritos para 
garantir a accesibilidade, cumprindo o previsto no 
artigo 4 da lei 56/2007, do 28 de decembro que 
posibilita que todas as persoas poidan acceder aos 
recursos da web, calquera que sexa a súa 
infraestrutura de rede ou as súas aptitudes físicas ou 
mentais. 
 

Secretaría Xeral de Modernización e Innovación 
Tecnolóxica 

Nº de espazos web adaptados en 2011: 8 

Orzamento destinado 
15.579 € 

3.3.6. Elaborar un documento - proposta de 
recomendacións para presentar ao Consello 
coordinador de publicacións coa finalidade de 
determinar as medidas a implementar para proceder á 
adaptación progresiva das publicacións da Xunta de 
Galicia a braille e lectura fácil. 
 

Secretaría Xeral de Política Social 

Actuación non executada 

Orzamento destinado 
 

3.3.7. Analizar a posibilidade do traslado do Telexornal 
en lingua de signos a un horario de máis audiencia no 
televisor ou na web da TVG. 
 
Compañía de Radio Televisión de Galicia -CRTVG 
 
 

Estudo das posibilidades técnicas e de persoal 
realizado: SI 
Realizados estudos para as opcións de cambio de 
horario en TV e na web.  
O telexornal en lingua de signos incorporouse á web 
da CRTVG, onde se actualiza a diario. 

Orzamento destinado 
2.500 € 

3.3.8. Realizar estudos para establecer as posibilidades 
reais coas que conta a canle autonómica de tv para 
adaptar os seus contidos cara a incorporación 
progresiva da subtitulación e audiodescrición de 
contidos. 
 

Compañía de Radio Televisión de Galicia -CRTVG 

Nº de estudos realizados: 3 
Nº de adaptacións realizadas: 1 

Orzamento destinado 
2.000 € 

3.3.9. Adquirir infraestrutura técnica para ofrecer a 
subtitulación na TVG. 
 
Compañía de Radio Televisión de Galicia -CRTVG 
 

Equipos de verificación e xeración de subtítulos 
Posto para subtitulación en directo 
Iniciáronse os trámites para a contratación de 
subministración e instalación dun sistema de 
subtitulación DVB para as emisións de TVG 

Orzamento destinado 
84.000 € 

3.3.10. Desenvolver espazos de lectura fácil nos 
espazos de comunicación da Xunta de Galicia. 
 

Secretaría Xeral de Medios 

Nº de espazos/novas de lectura fácil: 1 espazo 
habilitado de lectura fácil durante 2011. 

Orzamento destinado 
Sen custos directos 

3.3.11. Fomentar iniciativas que introduzan espazos de 
lectura fácil nos xornais e demais medios de 
comunicación escrita. 
 

Secretaría Xeral de Medios 

Nº de xornais ou outros medios de comunicación 
escrita que incorporan espazos de lectura fácil: 1 

Orzamento destinado 
Sen custos directos  
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3.3.12. Introducir  criterios de valoración que teñan en 
conta o cumprimento dos requisitos de accesibilidade 
e/ou  formación/experiencia do persoal técnico en 
materia de discapacidade e accesibilidade, nos 
concursos de licitación en materia multimedia. 
 
Secretaría Xeral de Medios 
Compañía de Radio Televisión de Galicia -CRTVG 
 

S.X. DE MEDIOS 

Nº de concursos nos que se introducen ditos 
criterios: 1 
Nome completo do concurso:  
Concurso polo procedemento aberto (Regulación 
Harmonizada), dun servizo para dinamizar a Rede de 
Centros para a modernización e inclusión Tecnolóxica 
(Rede CeMIT).  
Descrición dos criterios contemplados: 
Nos lotes nº 1, 2, e 3 deste concurso contemplouse no 
prego de prescricións técnicas como criterio 
cuantificable para a adxudicación, a adopción de 
medidas para facer accesibles as actividades propostas 
nestes lotes a persoas con determinadas 
discapacidades.  

CRTVG 

Nº de concursos nos que se introducen ditos 
criterios: 1 
Nome completo do concurso: 
Resolución da Dirección Xeral da Compañía de Radio-
Televisión de Galicia, do 28 de xuño de 2011, pola que 
se aproba o procedemento de presentación de 
proxectos de programas e producións audiovisuais de 
interese para Televisión de Galicia, S.A.  
Descrición dos criterios contemplados: 
Nos criterios de selección inclúese o apartado 
“Proposta de accesibilidade dos discapacitados á obra 
audiovisual presentada”. 
Orzamento destinado 
Sen custos directos.  

3.3.13. Promover a introdución de criterios de 
valoración que teñan en conta o cumprimento dos 
requisitos de accesibilidade nas convocatorias públicas 
en relación ao desenvolvemento da Sociedade da 
Información. 
 
Secretaría Xeral de Modernización e Innovación 
Tecnolóxica 
 

Nº de convocatorias nas que se introducen ditos 
criterios: 4 
Nº criterios introducidos por convocatoria: 1 
En todas as convocatorias incluíuse o apartado 
seguinte “Criterios de accesibilidade: De conformidade 
co disposto no artigo 4 da Lei 56/2007, do 28 de 
decembro, de medidas de impulso da sociedade da 
información, as administracións públicas esixirán que 
as páxinas da internet cuxo deseño ou mantemento 
financien total ou parcialmente apliquen, como 
mínimo, os criterios de accesibilidade ao contido 
xeralmente recoñecidos. 
A efectos destas convocatorias identifícanse como 
criterios xeralmente recoñecidos as directrices de 
accesibilidade definidas polo grupo de traballo 
permanente Web Accessibility Initiative (WAI), do 
Consorcio para a World Wide Web (W3C), no seu nivel 
AA. 

Orzamento destinado 
6.540.000 € 

 

  



Informe seguimento 2011 

   Páx. 46 de 190 
 

3.3.14. Realizar as adaptacións necesarias do Teléfono 
da muller para facelo accesible ás persoas con 
discapacidade auditiva. 
 
Secretaría Xeral da Igualdade 
 

Nº de atencións efectuadas nesta modalidade: 37 (en 
2010 foron só 5) 
No marco do proxecto 012, no que actualmente está 
encadrado o Teléfono da Muller, implementouse unha 
ferramenta, denominada Siebel, e mantense activo o 
servizo de Telesor, para a xestión de chamadas 
procedentes de persoas con discapacidade auditiva. 
Paralelamente, existe no 012 a nivel xeral un sistema 
de interpretación de linguaxe de signos: 
http://www.xunta.es/servizo-de-videointerpretacion-
para-persoas-xordas 
(ver actuación 3.3.18) 

Orzamento destinado 
Sen dato dispoñible. Este servizo pasou a ser 
xestionado pola Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza, departamento ao 
que se solicitará o correspondente orzamento a partir 
do seguimento 2012. 

3.3.15. Mellorar a accesibilidade do centro de xestión 
de emerxencias 112 para persoas con discapacidade 
auditiva. 
 
Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA) 

Nº de persoas con discapacidade auditiva atendidas: 
27 
Mulleres: 7  
Homes: 20 
Respecto ás chamadas atendidas lémbrase que foron 
de proba, xa que ata xuño de 2012 o proxecto REACH 
112 continúa en proba e será a partir dese momento 
cando as chamadas sexan verídicas. 

Orzamento destinado 
Sen custos directos 

3.3.17. Fomentar a implantación  de internet de banda 
larga no medio rural de Galicia, de maneira que as 
persoas con discapacidade terán máis facilidade de 
acceso á información, a través de axudas para a 
extensión de redes de acceso de nova xeración e para 
a extensión de redes de transporte de alta capacidade 
en poboación con maior demanda desatendida. 
 
Secretaría Xeral de Modernización e Innovación 
Tecnolóxica 

Nº de núcleos de poboación adheridos a banda larga: 
4.220, cuxa distribución por provincias é a seguinte: 

A Coruña             1529 
Lugo                     1606 
Ourense              613 
Pontevedra        472 

Orzamento destinado 
10.721.096€ 

3.3.18. Implantar un sistema de videointerpretación 
para persoas xordas na Administración Autonómica 
 
Secretaría Xeral de Modernización e Innovación 
Tecnolóxica 
 

Nº de puntos de acceso presenciais: 7 
Nº de chamadas realizadas: 528 

Orzamento destinado 
36.351€ 

Obxectivo específico 4. Promover a eliminación de barreiras que limitan o acceso ao contorno físico, 
medio urbano e transporte das persoas con discapacidade. 

Actuación Resultados segundo indicadores 

 
 
3.4.1. Cofinanciar obras de accesibilidade que leven a 
cabo os concellos nos edificios públicos municipais. 
 

Dirección Xeral de Administración Local 
 
 

Nº de axudas concedidas 
A Dirección Xeral de Administración Local ten dúas 
liñas de actuación que poderían incidir de xeito 
tanxencial en materia de accesibilidade. Non son liñas 
de actuación específicas nesta materia pero, ao 
tratarse de obras en edificios públicos, formarían 
parte desta actuación:  

 Orde do 29 de marzo 2010, pola que se anuncian 

http://www.xunta.es/servizo-de-videointerpretacion-para-persoas-xordas
http://www.xunta.es/servizo-de-videointerpretacion-para-persoas-xordas
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Continuación… 
 
3.4.1. Cofinanciar obras de accesibilidade que leven a 
cabo os concellos nos edificios públicos municipais. 
 

Dirección Xeral de Administración Local 
 

axudas económicas destinadas a subvencionar a 
realización de obras e equipamentos para a 
prestación de servizos municipais nos concellos e 
nas entidades locais menores de Galicia (DOG de 
7 de abril de 2010). Esta Orde é do ano 2010 pero 
ten carácter plurianual. 

 Orde do 10 de febreiro de 2011, pola que se 
regulan os criterios de repartición e a 
convocatoria de subvencións da liñas de 
concorrencia non competitiva e competitiva 
destinadas aos Concellos da Comunidade 
Autónoma Galicia do fondo de compensación 
ambiental. Neste caso algún concello pode 
realizar algunha obra en edificios de uso público 
que incida na accesibilidade, pero resulta de 
complexa determinación. 

A configuración dos orzamentos das obras non 
permite individualizar as partidas que teñen tal 
destino, de ser o caso, polo cal non se pode estimar a 
cuantificación en termos absolutos ou porcentuais  de 
cada partida que repercute directamente sobre 
aquelas partes do proxecto que integrarían o 
concepto “mellora de accesibilidade”. 
Non obstante, a Dirección Xeral de Administración 
Local realiza unha proposta para coñecer esta 
información en posteriores anualidades e deberá ser 
validada polo órgano competente.  

Orzamento destinado 
Sen dato dispoñible 

3.4.2. Manter a convocatoria anual de subvencións 
destinadas ao cofinanciamento da prestación de 
servizos sociais polas corporacións locais, que 
contempla investimentos de capital para 
accesibilidade e eliminación de barreiras por parte das 
corporacións locais. 
 

Secretaría Xeral de Política Social 

Por restricións orzamentarias non foi posible realizar 
esta acción en 2011 
 
 

Orzamento destinado 
 

3.4.3. Dar prioridade, no programa da Consellería de 
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas dirixido 
á mellora de contornas urbanas,  aos proxectos que 
impliquen unha mellora cualificada das condicións de 
accesibilidade (é dicir, priorizar aqueles proxectos nos 
que se detecta un maior índice de barreiras 
arquitectónicas cara á súa eliminación). 
 
Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e 
Urbanismo 

Nº de proxectos executados con eliminación de 
barreiras existentes: 7 
1. Urbanización das rúas A Mina e Os Carballos, en 

Cerdedo. 
2. Acondicionamento de espazo público e A Abelleira, 

en Muíños. 
3. Adecuación da praza da igrexa de San Xusto de 

Avión 
4. Intervención en espazos públicos no núcleo de 

Cartelle. 
5. Acondicionamento da praza pública, contorno do 

castelo medieval e acceso ao mesmo, en O Bolo. 
6. Acondicionamento da praza da igrexa no núcleo de 

Doade, Beariz. 
7. Urbanización do campo da feira, en Carral 
Proxectos nos  que se ten en conta a accesibilidade 
na comunicación: sistemas alternativos e 
aumentativos da comunicación, sistema pictográfico 
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de signos, braille … Sen datos dispoñibles. 

Orzamento destinado 
1.493.934,00 € 

3.4.4. Establecer subvencións para a adaptación de 
restaurantes en edificios singulares, núcleos 
históricos, paraxes e paisaxes naturais aos que non lle 
sexa de aplicación a normativa actual por contar con 
licenza de actividade previa. 
 

Secretaría Xeral para o Turismo 

Nº de convocatorias de axudas. 
Orde do 23 de marzo de 2011 pola que se establecen 
as bases reguladoras para a concesión, en réxime de 
concorrencia competitiva, das subvencións para a 
potenciación do turismo mediante a mellora de 
establecementos restaurantes. 
Nº de axudas concedidas: 0 
 
Nota: esta Orde comprendía no seu obxecto  como 
investimento subvencionable as obras necesarias,  así 
como a adecuación de servizos para acadar as 
condicións de accesibilidade nos establecementos e 
supresión de barreiras físicas ou sensoriais. Con cargo 
a dita orde subvencionáronse oito proxectos, pero 
ningún estivo relacionado con obras ou servizos para 
acadar as condicións de accesibilidade e supresión de 
barreiras físicas ou sensoriais. 

Orzamento destinado 
A orde sinala que as subvencións se imputarán á 
aplicación orzamentaria 11.02.761A.770.0, 
cofinanciada ao 70% polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional cun crédito de 1.000.000 
€, dos cales 500.000 corresponden a 2011. 
Non obstante, como se dicía, ningunha das 
subvencións se outorgou a proxectos relacionados con 
obras de accesibilidade. 

3.4.5. Establecer subvencións para a adaptación de 
equipamentos comerciais cara a eliminar as barreiras 
que limitan o acceso para as persoas con 
discapacidade. 
 

Dirección Xeral de Comercio 

Actuación non executada. 
Segundo informa o órgano directivo competente (con 
data do 9 de marzo de 2012), en 2011 non tivo lugar 
ningunha subvención e non existe previsión para 2012. 

Orzamento destinado 
 

3.4.7. Deseñar un modelo de familia de mobiliario 
urbano para o transporte público (marquesiñas e 
postes de parada) plenamente accesibles. 
 

Dirección Xeral de Mobilidade 

Actuación non executada. 
Reprogramouse a actuación para o lanzamento da 
iniciativa en 2012 

Orzamento destinado 
 

3.4.10. Esixir a accesibilidade para persoas con 
mobilidade reducida de calquera vehículo que se 
adscriba por primeira vez a concesións de transporte 
público de persoas por estrada de uso xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 
 

Dirección Xeral de Mobilidade 

Nº de vehículos adscritos: información en proceso de 
análise (no momento en que se envía o formulario 
2011) 

Orzamento destinado 
Sen custos directos (actuación acometida con cargo ao 
Plan de modernización das concesións) 

3.4.11. Adaptar a sinalización dos vehículos (displays 
frontais, laterais …) á normativa vixente en materia de 
accesibilidade. 
 

Dirección Xeral de Mobilidade 
 

Nº de vehículos adaptados: información en proceso 
de análise (no momento en que se envía formulario 
2011) 

Orzamento destinado 
Sen custos directos (actuación acometida con cargo ao 
Plan de modernización das concesións) 
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3.4.12. Obrigar a que as empresas presten asistencia 
ás persoas con discapacidade, para o acceso e 
abandono dos vehículos, conforme o que estableza a 
lexislación aplicable vixente en cada momento. 
Dirección Xeral de Mobilidade 
 

Nº de queixas admitidas das persoas usuarias: 0 
Non se formulou ningunha queixa en 2011 

Orzamento destinado 
Sen custos directos (actuación acometida con cargo ao 
Plan de modernización das concesións) 

 
 
En resumo 

 

Segundo se pode comprobar na táboa anterior, do total programado para 2011, 42 medidas en 

materia de accesibilidade (40 previstas inicialmente máis a actuación 3.1.1, por traslado do ano 

2010, e a da actuación 3.3.1, por prórroga prevista da execución do ano 2010) , tiveron actividade  

38, o que supón actividade no 90,5% do total programado para dito exercicio na área 3. 

As actuacións “non executadas” son as seguintes: a 3.3.6., a 3.4.2., a 3.4.5. e a 3.4.7. 

Comparativamente co exercicio 2010, pásase dun nivel de execución do 66,7% a un 90,5%. En canto 

ao número de actuacións executadas ou con actividade, en 2010 foi de 18 e en 2011 sobe ata un 

total de 38. 

 
 

Gráfico 10. Nº DE ACTUACIÓNS CON ACTIVIDADE NA ÁREA 3 

(Comparativa 2010-2011) 

 

 
Fonte: Elaboración propia a partir dos formularios recibidos en ambas anualidades 
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Gráfico 11. GRAO DE EXECUCIÓN/ACTIVIDADE ÁREA 3 

 

 

 
Gráfico 12. DISTRIBUCIÓN DE PERSOAS CON 

DISCAPACIDADE BENEFICIARIAS POR SEXO. 

Gráfico 13. DISTRIBUCIÓN DE OUTRAS PERSOAS 

BENEFICIARIAS POR SEXO. 

  
Fonte: Elaboración propia. Distribución porcentual de carácter estimativo realizada a partir dos datos de actuacións nas 

que se facilitou a desagregación de datos por sexo das persoas beneficiarias (e só entre aquelas que inclúen como 

indicador de resultados o número de persoas beneficiarias por sexo). 
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4.4 ÁREA 4 PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL. 
 

A área 4 ten como obxectivo básico promover 

a autonomía para as persoas con 

discapacidade e asegurar a súa plena inclusión 

na vida comunitaria. 

 

Atendendo ao número de actuacións, ocupa o 

terceiro posto das áreas de intervención con  

maior peso, despois da área 3, de 

Accesibilidade, e a área 6, de Formación e 

Emprego. Conta cun total de 34 medidas, que 

constitúen o 11,1% do conxunto de medidas 

do plan na súa versión de 2011 (11,3% na versión orixinal).  

 

As actuacións definidas nesta área diríxense á consecución dos seguintes obxectivos específicos: 

 

1. Facilitar o acceso á vivenda das persoas con discapacidade. 

2. Potenciar os recursos que permitan un maior grao de autonomía e de permanencia das 

persoas no seu contorno habitual. 

3. Informar e concienciar a sociedade galega sobre a importancia da autonomía persoal das 

persoas con discapacidade. 

4. Promover e desenvolver a asistencia persoal. 

 

Para o exercicio 2011 programáronse 28 actuacións do total establecido no período 2010-2013 

nesta área, máis unha, a 4.1.4. (Incorporar aos datos das vivendas que forman parte do Rexistro 

único de demandantes de vivenda da Xunta de Galicia indicadores do nivel de accesibilidade tanto 

da propia vivenda como do edificio no que se atopen), executada segundo previsións en 2010, pero 

incorporada tamén a 2011 co obxecto de realizar unha mellora. En total 29 actuacións que debían 

ser executadas polos seguintes organismos: 1) Secretaría Xeral de Política Social; 2) Universidades; 

3) Instituto de Vivenda e Solo; 4) Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado; 5) Secretaría Xeral 

de Medios; 6) Compañía de Radio Televisión de Galicia; 7) Dirección Xeral de Formación e 

Colocación; 8) Cermi Galicia. 

 

No cadro que segue infórmase dos resultados acadados para cada unha das actuacións previstas 

para teren actividade en 2011.  
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Área 4 PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL 

Obxectivo específico 1. Facilitar o acceso á vivenda das persoas con discapacidade. 

Actuación Resultados segundo indicadores 

4.1.1. Responder ás necesidades de eliminación de 
barreiras arquitectónicas en obra existente no Sistema 
Universitario de Galicia (SUG), segundo a 
dispoñibilidade orzamentaria. 
 

Universidades 

UDC: 
Nº de adaptacións realizadas: 2 

Orzamento destinado 
UDC: 424.759,28€ 

4.1.2. Adecuar o número de habitacións accesibles no 
Sistema Universitario de Residencias (SUR) á demanda 
existente. 
 

Universidades 
 

UDC: 
Informa que ao non dispor de residencia universitaria 
propia mantén un convenio coa residencia Rialta na 
que se conta con 5 habitacións adaptadas. En 2011 só 
se cubriu unha destas prazas. 
Universidade de Vigo:  
Actualmente existe unha oferta de apartamentos e 
habitacións adaptadas para persoas con discapacidade 
nas residencias propias. En concreto, ofértanse 6 
apartamentos na residencia universitaria de Vigo e 4 
na residencia universitaria de Ourense. 

Orzamento destinado 
O importe que subvenciona a UDC pola persoa que a 
cubre, a través dunha bolsa que se convoca todos os 
anos é de 1.089 € 

4.1.3. Aprobar, poñer en marcha e manter un novo 
programa de aluguer de vivendas na comunidade 
autónoma, no que as persoas con discapacidade se 
consideren entre os colectivos prioritarios e os 
colectivos cualificados. 
 
Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) 
 

Nº  de persoas con discapacidade solicitantes: 372  
Mulleres: 204   
Homes: 168   
Nota: a diferenza de 2010, o IGVS facilita nesta 
anualidade os datos de persoas solicitantes por sexo, 
en resposta á comunicación realizada polo Grupo 
Coordinador durante 2011. 
Nota: a normativa reguladora do programa publicouse 
no DOG nº 103, do 2 de xuño de 2010: Decreto 
84/2010, do 27 de maio, polo que se regula o 
Programa Aluga, para o fomento do aluguer de 
vivendas na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Orzamento destinado 
Sen dato dispoñible 

4.1.4. Incorporar aos datos das vivendas que forman 
parte do Rexistro único de demandantes de vivenda 
da Xunta de Galicia indicadores do nivel de 
accesibilidade tanto da propia vivenda como do 
edificio no que se atopen. 
 
Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) 
 

Indicadores incorporados sobre o nivel de 
accesibilidade no rexistro único de demandantes de 
vivenda. 
En 2010 procedeuse á revisión dos campos do Rexistro 
único e incorporouse o seguinte dato como indicador 
de accesibilidade da vivenda:  O edificio ten ascensor. 
En 2011 continuouse coa incorporación de novos 
indicadores de accesibilidade no Rexistro: 
Cumprimento do Decreto de Hábitat: portas de 0,80. 

Nota: esta actuación no documento inicial do plan 
estaba prevista só para 2010; tras o seguimento desa 
anualidade considerouse que había máis indicadores 
que era preciso introducir, de aí que se incorporase 
tamén esta actuación para 2011. 

Orzamento destinado 
Sen custos directos 
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4.1.6. Revisar a porcentaxe fixada para persoas con 
discapacidade na Lei de accesibilidade para a 
promoción de vivendas, de tal xeito que se adapte á 
demanda real existente en cada concello no que se 
poña en marcha un proxecto de promoción de 
vivendas. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 

Directamente ligada á actuación 3.1.2. relativa á 
revisión e modificación da Lei 8/1997 e Decreto 
35/2000 (en proceso no momento en que se redacta 
este informe). 

Orzamento destinado 
Sen custos directos 

4.1.7. Establecer mecanismos que posibiliten a cesión 
de vivendas (do IGVS) a entidades ou asociacións de 
colectivos con necesidades especiais ou con 
finalidades de interese público ou social. 
 
Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) 
 

O IGVS remite á normativa vixente: 
os mecanismos establecidos son os que prevee o 
Decreto 253/2007, do 13 de decembro de réxime 
xurídico do solo e das edificacións promovidas polo 
IGVS. No seu artigo 24, establece a cesión de vivendas 
para fins de interese público ou social por medio de 
aluguer compra ou ocupación temporal a favor dunha 
administración ou entidade pública para ser 
destinadas a vivenda transitoria destes colectivos. 
Ademais, a proposta da Consellería con competencia 
en materia relacionada con estas entidades pódense 
alugar as vivendas adaptadas que quedasen valeiras 
nestes procedementos sen ter que pasar polo 
procedemento de adxudicación de vivendas de VPP. 

Orzamento destinado 
Sen dato dispoñible 

Obxectivo específico 2. Potenciar os recursos que permitan un maior grao de autonomía e de 
permanencia das persoas no seu contorno habitual. 

Actuación Resultados segundo indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.1. Recoñecer academicamente (coa concesión de 
créditos) a colaboración nas aulas dos/as estudantes 
compañeiros/as de alumnos e alumnas con 
necesidades educativas especiais, seguindo un 
protocolo único para o Sistema Universitario de 
Galicia. 
 
Universidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidade da Coruña (UDC): 

Nº total de alumnos e de alumnas que solicitan ese 
apoio: 3 
Mulleres: 0 
Homes: 3 
Nº de casos resoltos: sen dato 
Nº de alumnos e de alumnas que colaboran: 0 
Nº de créditos concedidos. 
A Universidades da Coruña convocou para 2011 tres 
prazas de voluntariado en relación a esta actuación, 
pero non se cubriron: “Convocatoria para a selección 
de tres estudantes da Universidade da Coruña para a 
colaboración na integración de estudantes con 
discapacidade”.  
O obxectivo desta convocatoria é a sensibilización dos 
e das estudantes da UDC cara ás persoas con 
discapacidade e fomentar a solidariedade cos/as 
compañeiros/as estudantes que presenten algunha 
discapacidade. Consiste na selección de tres 
estudantes para colaborar voluntariamente axudando 
a compañeiros ou compañeiras cunha discapacidade 
para o correcto seguimento dos seus estudos. A cada 
voluntario/a que se seleccione asignáselle un/ha 
estudante con discapacidade pertencente ao seu 
mesmo curso e titulación a quen lle prestará a súa 
colaboración. 
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Continuación… 
 
4.2.1. Recoñecer academicamente (coa concesión de 
créditos) a colaboración nas aulas dos/as estudantes 
compañeiros/as de alumnos e alumnas con 
necesidades educativas especiais, seguindo un 
protocolo único para o Sistema Universitario de 
Galicia. 
 
Universidades 
 

Universidade de Santiago de Compostela (USC): 
A Universidade de Santiago de Compostela 
desenvolveu un protocolo (Programa de 
Recoñecemento Académico polo Desenvolvemento de 
Labores de Colaboración en Actividades de Atención á 
Discapacidade en Centros da USC) para o 
recoñecemento deste tipo de actividades entre o 
alumnado universitario interesado en colaborar. Dito 
protocolo só se pon en marcha a petición das persoas 
con necesidades educativas especiais que están a 
cursar estudos na USC. No momento en que esta 
universidade facilita os datos correspondentes a 2011 
(12 de marzo de 2012) comunica que na vindeira 
reunión de responsables das universidades galegas 
tratarase a posibilidade de estendelo ás outras dúas 
universidades, en función dos seus intereses e 
necesidades e tratando de adaptalo á realidade de 
cada unha delas. 
En 2011 non se rexistrou ningunha solicitude deste 
servizo por parte do alumnado con discapacidade da 
Universidade de Santiago de Compostela. 

Universidade de Vigo: 
Recoñécese academicamente (coa concesión de 
créditos) a colaboración nas aulas de estudantes 
compañeiros/as de alumnado con necesidades 
educativas especiais, no marco dos programas propios 
de voluntariado e seguindo a normativa da 
Universidade de Vigo neste ámbito. 
Nº total de alumnos e de alumnas que solicitan ese 
apoio: 1 
Nº de casos resoltos: sen dato 
Nº de alumnos e de alumnas que colaboran: 3 
Mulleres: 2 
Homes: 1 
Nº de créditos concedidos: 6 

Orzamento destinado 
Sen custos directos 

 
 
 
 
 
 
4.2.3. Ampliar o servizo de teleasistencia para chegar a 
un maior número de persoas usuarias e facelo 
extensible ás residencias universitarias e centros 
residenciais docentes. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
 
 
 
 
 
 

Nº previsto de novos dispositivos: 300 
Nº de novos dispositivos creados: 300 
Nº total de servizos de teleasistencia prestados para 
persoas con discapacidade: 460  
Nota: como valor engadido ao seguimento 2011, 
cómpre destacar a identificación dos casos específicos 
de persoas con discapacidade entre a poboación 
beneficiaria deste servizo. 
Respecto á capacidade de atención da demanda 
recibida e por provincias cabe sinalar os seguintes 
datos: 
- Xefatura territorial da Coruña: presentadas 58 

solicitudes de teleasistencia para persoas con 
discapacidade, que foron atendidas na súa 
totalidade. 

- Xefatura territorial de Lugo: non hai lista de espera 
de solicitantes de teleasistencia, nin de 
discapacidade nin de dependencia, en 2011. 
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Continuación …  
 
4.2.3. Ampliar o servizo de teleasistencia para chegar a 
un maior número de persoas usuarias e facelo 
extensible ás residencias universitarias e centros 
residenciais docentes. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
 

- Xefatura territorial de Ourense: constan 23 
solicitudes en lista de espera, de 57 presentadas 
durante 2011. 

- Xefatura territorial de Pontevedra: 48 solicitudes 
sen resolver debido a que acreditan unha 
discapacidade inferior ao 75% e non teñen 
valoración de dependencia, polo que carecen da 
prioridade que teñen outros casos.  

Orzamento destinado (para os 460 servizos) 
107.640 € 

4.2.4. Manter e, no seu caso, aumentar o número de 
unidades do Servizo galego de transporte adaptado 
065 como servizo programado non urxente. 

Secretaría Xeral de Política Social 

 

Nº previsto de novas unidades: 5 
Nº de unidades creadas: 5 
Nº total de persoas usuarias: 7.067 
Mulleres: 4.106  
Homes: 2.961 
Durante o ano 2011 houbo 689.173 peticións de 
demanda do 065 e planificáronse 482.856, polo que o 
promedio das demandas atendidas foi do 70%. 

Orzamento destinado 
13.205.768€ 

4.2.5. Dar continuidade ao programa Xantar na casa. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
 

Nº medio mensual de persoas usuarias con 
discapacidade: 67 
Segundo se sinalaba no informe de seguimento 2010, 
os datos solicitados a través do Consorcio non estaban 
dispoñibles para identificar os casos de persoas con 
discapacidade, pero si se conseguiron discriminar para 
2011. 
Nota: realizouse sobre unha mostra de concellos con 
maior número de persoas usuarias, do que se concluíu 
que arredor do 5% das persoas dadas de alta son 
persoas con algún tipo de discapacidade.  

Orzamento destinado 
10.000 € (orzamento mensual)  
Total anual: 120.000€ 

4.2.6. Dar continuidade ao programa de pisos 
tutelados (vivendas con apoio). 
 

Secretaría Xeral de Política Social 
 

Nº total de persoas usuarias con discapacidade: 58 
Mulleres: 38    
Homes: 20 

Orzamento destinado 
397.331,51€ 

4.2.8. Manter o programa de acollemento familiar 
para facilitar a integración de persoas con 
discapacidade no seo dunha familia. 
 

Secretaría Xeral de Política Social 
 

Nº total de persoas con discapacidade acollidas: 34 
Mulleres: 10    
Homes:  24  
No ano 2011 non se rexistraron novas solicitudes pero 
si as prórrogas das anteriores. 

Orzamento destinado 
965.890 € 
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4.2.9. Aumentar o número de prazas en centros de 
atención diúrna (centros ocupacionais e centros de 
día), nos que se imparte formación e habilitación para 
acadar unha inclusión social e potenciar a autonomía 
das persoas usuarias. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
 

Nº  total de prazas en centros de día 2011: 982 
Incremento anual de prazas nestes centros. -7% 

Nota: a diminución do 7% das prazas en centros de 
día, que pasan de 1.059 no ano 2010 a 982 no ano 
2011, débese a que en 2011 elimináronse prazas pola 
reconfiguración do Colexio Santiago Apóstolo nun 
CAPD, diminuíndose as prazas atribuíbles ao colexio de 
educación especial e outras que non daban resposta á 
situación das demandas formuladas. 
 

Nº total de persoas con discapacidade beneficiarias 
de centros de día: 820 
Mulleres: 359    
Homes: 461  
(Tal e como se indicou no informe de 2010, a partir de 
2011 facilitaríanse os datos desagregados por sexo). 
Nº total de prazas en centros ocupacionais: 1.804 
Incremento anual de prazas nestes centros: 0% 
Nº total de persoas con discapacidade beneficiarias 
de centros ocupacionais: 1.616  
Mulleres: 663   
Homes: 953  
(Tal e como se indicou no informe de 2010, a partir de 
2011 facilitaríanse os datos desagregados por sexo). 
Nº total de accións formativas para o emprego 
impartidos nos centros ocupacionais: 200 
Nº total de horas lectivas das accións formativas: 
125.180  
% de horas prácticas en centros de traballo: 4,35%  
% de persoas con discapacidade usuarias cun plan 
individualizado de inclusión socio-laboral: 23,42% 
% anual de incorporacións ao mercado de traballo: 
3,32% 
Nota: téñase en conta que no informe de 2010 os 
datos publicados correspondían só a 18 dos 42 centros 
ocupacionais que financia a Consellería de Traballo e 
benestar. 

Orzamento destinado 
21.511.615,70 € 

4.2.10. Proporcionar recursos económicos suficientes 
para contribuír á cobertura dos gastos relacionados 
coa permanencia no domicilio habitual. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
 

Nº de persoas beneficiarias da libranza por grao e 
nivel de dependencia. 
                           TOTAL         H                     M 
Grao/nivel I-1: 0 0          0         
Grao/nivel I-2: 43 15          28 
Grao/nivel II-1: 1043 398                   645 
Grao/nivel II-2: 2941 1087                1854  
Grao/nivel III-1: 5992 1976                4016  
Grao/nivel III-2: 6660 1812                3848  
TOTAL                  15679       5288              10391  

Orzamento destinado 
73.860.608€ 
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4.2.12. Promover cursos en materia afectivo sexual 
dirixidos a profesionais, en coordinación cos que 
imparten as entidades para as persoas con 
discapacidade e as súas familias. 
 

Secretaría Xeral de Política Social 
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado 

Nº de cursos previstos: 24 
Nº de cursos realizados: 24  
Nº de profesionais participantes: 256  
Mulleres: 152 
Homes: 104 

Orzamento destinado 
10.000 € 

4.2.13. Reforzar a formación continuada do persoal 
dos Equipos de valoración. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
 

Nº de accións formativas previstas: 6 
Nº de accións formativas realizadas: 6 
Nº total de horas lectivas: 48 
Nº  total de persoas formadas: 185 
Mulleres: 123   
Homes: 62 

Orzamento destinado 
8.000 € 

4.2.15. Promover que a valoración do contorno nos 
procesos de valoración da dependencia, inclúa tamén 
a valoración do grao de autonomía, de modo que 
podan establecerse nos programas individuais de 
atención –PIA os servizos específicos de promoción da 
autonomía que favorezan a permanencia da persoa no 
seu contorno, tal e como se prevé  na normativa. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
 

Actuación non executada 
A valoración do grao de autonomía xa se está a facer 
pero a actividade aparece como "Non executada" na 
súa totalidade en canto aos servizos específicos de 
promoción da autonomía persoal. O motivo está 
relacionado coa nova carteira de servizos pendente de 
aprobación no momento en que se remite o 
formulario. En canto se aprobe iranse establecendo 
nos PIA ditos servizos (previsión segundo semestre do 
2012). 

Orzamento destinado 

4.2.16. Considerar nas axudas á investigación 
convocadas no marco do Plan de I+D+i unha liña 
específica de actuación relativa á innovación en 
materias relacionadas coa promoción da autonomía 
persoal das persoas con discapacidade, considerando 
a perspectiva de xénero. 
 
Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e 
Innovación 

Proxectos de investigación subvencionados en 
relación a esta temática: 

 A protección das persoas con minusvalía a través 
do sistema tributario. Especial referencia aos 
tributos da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Mellora da calidade de vida de persoas en 
situación de dependencia ou discapacidade 
mediante a aplicación da domótica e a 
teleasistencia. 

 Servizos e dispositivos adaptados a persoas con 
discapacidade para a busca e o fomento do 
emprego. 

Orzamento destinado 
84.215 € 

4.2.17. Promover o voluntariado entre as persoas con 
discapacidade para que, ademais de receptoras, sexan 
tamén prestadoras da acción voluntaria. 
 
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado 
CERMI 
 

CERMI Galicia 

Down Galicia:  
Nº de persoas participantes con discapacidade: 13 
Mulleres: 7 
Homes: 6 
Nota: as entidades de Down Galicia non teñen asinado 
convenio de colaboración coas entidades nas que 
exercen labores de voluntariado as súas persoas 
usuarias. 

FAXPG: 
Nº de persoas participantes con discapacidade: 12 
Mulleres: 5  
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Homes: 7 

Autismo Galicia: 
Non é posible a realización de determinadas 
actuacións debido ás características fenotípicas do 
colectivo. 

Orzamento destinado 
Sen dato  

4.2.18. Dar continuidade á convocatoria anual de 
axudas individuais destinadas á mellora da 
accesibilidade das vivendas e adquisición de produtos 
de apoio e axudas técnicas e estender o prazo de 
solicitudes. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
 

Prazo de solicitude: de 28/02/2011  a  28/03/2011 
Nº de solicitudes recibidas: 2.910  
Nº de axudas concedidas: 508  
Nota: convocatoria a través da Orde do 17 e febreiro 
pola que se establecen as bases reguladoras que 
rexerán a concesión de axudas individuais destinadas 
á promoción da autonomía persoal e á accesibilidade e 
se procede á súa convocatoria (DOG Nº 40, do 28 de 
febreiro de 2011) 
En 2010 a convocatoria de axudas estaba dirixida a 
persoas maiores, persoas con discapacidade e persoas 
con dependencia, pero en 2011 a convocatoria destas 
axudas estivo dirixida na súa totalidade a persoas con 
dependencia nos graos III e II, niveis 1 e 2, así como ás 
persoas que tiñan solicitado o recoñecemento da súa 
dependencia.  

Orzamento destinado 
963.304  

Obxectivo específico 3. Informar e concienciar a sociedade galega sobre a autonomía persoal das 
persoas con discapacidade. 

Actuación Resultados segundo indicadores 

 
 
 
 
 
 
4.3.1. Fomentar a través das actuacións propias do 
departamento administrativo competente en materia 
de voluntariado (feira de voluntariado, congreso 
estatal, xornadas, encontros…), as redes sociais entre 
o propio movemento asociativo cara a reforzar o 
apoio ás familias das persoas con discapacidade. 
 
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado 
CERMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.X. de Xuventude e Voluntariado 
Nº de entidades que entran a formar parte da rede 
social: 16 
Entidades que forman parte dos programas Quérote+: 
- COGAMI (con 7 entidades). 
- FEAFES Galicia (con 6 entidades). 
- DOWN Galicia (con 6 delegacións). 
Tamén se traballa con: ASPANEMI, ASPANEPS,   
Asociación Nuestra Sra de Chamorro, ASPROMOR, 
Asociación de Persoas Xordas de Ferrol, Federación de 
Persoas Xordas de Galicia, ASPNAIS, ASPRONAGA,  
AIXIÑA, Asociación de Esclerose múltiple de Ourense, 
RENACER Ourense, DISCAFI, ALCER, ADO Ourense,   
AODEM, ASFAVAL, Centro de A Barcia, Morea, APEM  
Actividades: 
Con cada entidade realízase un programa específico 
partindo duns obxectivos mínimos e duns piares para 
traballar. Os programas constan de cinco sesións para 
persoas usuarias, dúas para familiares e unha para 
persoal técnico (se ben non en todas as entidades se 
traballa cos tres grupos nin con ese número de 
sesións, pois depende das características da entidade). 
Tras cada sesión hai un tempo de asesoramento 
personalizado para as persoas usuarias e para familias. 

CERMI Galicia 
Autismo Galicia: 5 entidades 
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Continuación… 
4.3.1. Fomentar a través das actuacións propias do 
departamento administrativo competente en materia 
de voluntariado (feira de voluntariado, congreso 
estatal, xornadas, encontros…), as redes sociais entre 
o propio movemento asociativo cara a reforzar o 
apoio ás familias das persoas con discapacidade. 
 

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado 
CERMI 

Down Galicia: 2 entidades, incorporadas en 2011, 
Down Coruña e Down Ferrol-Teima (a Federación 
Down únese tamén á rede a principios de 2012 e así se 
fará constar no informe de seguimento 
correspondente a 2012). 
FAXPG: 8 entidades 

Orzamento destinado 
10.000 € (D.X. de Xuventude e Voluntariado) 

4.3.2. Publicar os datos estatísticos relativos ás 
persoas usuarias do sistema xerado pola la Lei de 
dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
 

Nº de estatísticas publicadas na web institucional: 
publicación mensual a través do SISAAD 
No apartado de estatísticas da sección de 
discapacidade da Web da Consellería de Traballo e 
Benestar, inclúese un link

5
 ao SAAD no que se atopan 

rexistrados os datos estatísticos sobre as persoas 
usuarias do sistema xerado pola Lei de  dependencia 
en Galicia 

Orzamento destinado 
Sen custos directos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.3. Incluír contidos sobre a importancia da 
autonomía persoal nas actuacións de sensibilización 
social sobre persoas con discapacidade que se inclúan 
neste plan e contribuír a promover un cambio de 
paradigma na discapacidade. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
Secretaría Xeral de Medios 
Compañía de Radio Televisión de Galicia -CRTVG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contidos/espazos incluídos pola S.X. de Política 
Social: 

 Programa na Radio Galega: “Convivir en 
igualdade”. 

 Charlas de prevención da lesión medular e 
discapacidades. 

 Charlas sobre aspectos psicosociais da 
discapacidade. 

 I Encontro autonómico: “O empoderamento da 
muller. Mulleres con discapacidade”. 

 Xornadas e charlas informativas. 

 Sensibilización e información coa comunidade. 

Contidos/espazos incluídos pola CRTVG 

 Reportaxe"Capacitados"/Programa: "Reporteiros". 
Destacan: Virginia, unha muller que quedou 
parapléxica aos 19 anos, rematou os estudos de 
Dereito e actualmente é funcionaria de Facenda 
na Xunta; Patricia e Roi, con discapacidade 
intelectual, fórmanse no centro ocupacional 
artístico de Vigo Igualarte e son protagonistas da 
curta Con Lupa. 

 Título "Afán de Superación"/ Programa: 
Actualizad@s. Catro persoas contan as súas 
historias de loita por se facer un oco na sociedade. 
Interveñen dous xogadores de baloncesto en 
cadeira de rodas e unha parella xorda que rexenta 
un hotel en Oia. 

 Curtametraxe 'El Escondite/ Programa: "Land 
Rober". Unha persoa da asociación ADIS Vega Baja 
de Orihuela presentou no espazo esta 
curtametraxe protagonizada por nenos/as con 

                                                 

 
5
 http://benestar.xunta.es/web/portal/dependencia/estadistica?d_m=360 

http://benestar.xunta.es/web/portal/dependencia/estadistica?d_m=360
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Continuación… 
 
4.3.3. Incluír contidos sobre a importancia da 
autonomía persoal nas actuacións de sensibilización 
social sobre persoas con discapacidade que se inclúan 
neste plan e contribuír a promover un cambio de 
paradigma na discapacidade. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
Secretaría Xeral de Medios 
Compañía de Radio Televisión de Galicia -CRTVG 
 

discapacidade. 

 "Encontro a Vela Apem-Aspadex", en Corcubión/ 
Programa: "A Solaina". 

 Terapias/Programa: "Criaturas". Neste espazo, 
cunha periodicidade mensual, abórdanse os 
beneficios das terapias con animais. En relación ás 
persoas con discapacidade, amosáronse as 
melloras en persoas afectadas por parálise 
cerebral e de mobilidade no caso de rapazas con 
Síndrome de Down.  

 Programa: ZigZag Diario. Ao longo do ano unha 
ducia de persoas con discapacidades físicas 
diversas, con dificultades de mobilidade, fala, 
oído,... amosaron en distintas edicións a súa 
capacidade de superación para exercer as súas 
funcións. 

 Programa Convivir en Igualdade da Radio Galega, 
único dedicado diariamente á discapacidade en 
Galicia. 

Ademais dos contidos incluídos nos programas da 
TVG, ao longo de 2011 nos distintos espazos 
informativos da canle pública galega ofrecéronse máis 
de 130 informacións relacionadas, que abranguían 
avances, vida cotiá, asociacionismo, héroes, 
normativas.  
Por outra parte, 532 persoas con discapacidade 
acudiron á CRTVG para coñecer as instalacións e 
presenciar os distintos programas. Un número moi 
importante de informacións e reportaxes foron 
recollidos tamén na Radio Galega. 

A Secretaría xeral de Medios ten previsto  en 2012 
(xa pechada no momento en que remiten a 
información para o seguimento 2011: 16 de febreiro 
de 2012) unha xornada formativa que incluiría un 
taller práctico sobre "lectura fácil" dirixida 
especialmente ao alumnado da Facultade de Ciencias 
da Comunicación e a profesionais dos medios de 
comunicación, como acción sobre a accesibilidade á 
información e a comprensión das mensaxes escritas 
das persoas con discapacidade intelectual.  

Orzamento destinado 
51.092,74€ (S.X. de Política Social; a primeira 
actuación realizouse na Radio Galega, cun orzamento 
de 43.000 € -contabilizado na actuación 1.3.6- e as 
restantes realizounas COGAMI, a través de dous 
convenios con este departamento cun orzamento de 
8.092,74 €.) 
84.500 € (CRTVG) 
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4.3.4. Destinar recursos a financiar programas 
orientados a traballar coas familias das persoas con 
discapacidade, de xeito que estas apoien e impulsen a 
promoción da autonomía persoal dos seus fillos e das 
súas fillas, dando continuidade ás intervencións 
iniciadas polos programas de atención temperá. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
 

Nº de programas de traballo coas familias 
financiados: 66  
Nº de persoas beneficiarias: 8.181 
Mulleres: 4.937  
Homes: 3.244  
Nota: produciuse un avance importante no rexistro 
destes datos en canto que se achega a súa distribución 
por sexo, ademais de contemplar a totalidade de 
programas levados a cabo por parte de entidades con 
subvención do departamento administrativo con  
competencias en materia de Benestar.  
** 

Orzamento destinado 
1.166.600,53€ 

4.3.5. Promover no medio universitario accións 
formativas e proxectos de fin de grao relacionados co 
trato ás persoas con discapacidade, desde a 
perspectiva da importancia da súa propia autonomía 
persoal. 
 
Universidades 
 
 
 

UDC-Universidade da Coruña: 
Nº de proxectos de fin de grao: 4 
Nº de persoas formadas: 4  
4 mulleres. 
II Xornadas sobre diversidade da UDC (15 horas)  
Nº de persoas formadas: 28. 
Mulleres: 20  
Homes: 8  
Orzamento destinado: 2.160€.  
Accións formativas para o profesorado: 

 Curso sobre "Atención á diversidade e inclusión 
educativa nas aulas universitarias" (10 horas).  

 Curso sobre "Responsabilidade social universitaria 
para docentes da UDC" (16 horas) nos que se 
incluían temas de discapacidade.  

Nº de docentes formados/as: 53  
Mulleres: 21; Homes: 32  
Orzamento destinado: 1840 €. 

USC-Universidade de Santiago de Compostela.  
(Enfermería) 
Nº de accións formativas: 2 
Nº de persoas formadas: 240 
Mulleres: 200  
Homes: 40 
Nº de proxectos de fin de grao: 1 
Orzamento destinado: 1.800 € 
(Psicoloxía) 
Os contidos dos plans de estudo dos títulos que se 
imparten na Facultade de Psicoloxía, gardan relación 
con esta actuación. 

Universidade de Vigo. 
Desde o Servizo de Extensión Universitaria da 
Universidade de Vigo estase a desenvolver un 
proxecto vía internet, no que se facilitará a formación 
de docentes no ámbito da discapacidade co fin de que 
conten cunha ferramenta útil á hora de atender 
alumnado con este perfil. 

Orzamento destinado 

Indicado anteriormente segundo universidade 
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Obxectivo específico 4. Promover e desenvolver a asistencia persoal. 

Actuación Resultados segundo indicadores 

4.4.1. Dar continuidade á prestación para contribuír á 
cobertura dos gastos derivados da contratación 
dun/unha asistente persoal que facilite o acceso á 
educación e/ou ao traballo, así como promover unha 
maior autonomía no exercicio das actividades da vida 
diaria –AVD ás persoas en situación de gran 
dependencia (Prestación do sistema para a autonomía 
e atención a dependencia). 
 
Secretaría Xeral de Política Social 

Nº de persoas beneficiarias da libranza de asistente 
persoal: 49 (en 2010, 45 persoas). 
Mulleres: 24 
Homes: 25 
Nota: atendeuse a totalidade de solicitantes que 
indicaron esta prestación en primeira opción. 

Orzamento destinado 

748.800 € 

4.4.2. Estender a figura do/a asistente persoal ao Grao 
II. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
 

Nº de persoas que teñen recoñecida a situación de 
dependencia no grao II e que acceden ao servizo de  
asistencia persoal: 10  (en 2010 sete persoas) 
Mulleres: 5  
Homes: 5 
Nota: atendeuse a totalidade de solicitantes de grao II 
que indicaron esta prestación en primeira opción. 

Orzamento destinado 

156.000 € 

4.4.3. Desenvolver accións formativas para os/as 
asistentes persoais, de xeito selectivo e en función das 
necesidades, que inclúan contidos sobre mediación, 
sobre a Linguaxe de Signos Española e sobre sistemas 
alternativos e aumentativos de comunicación para 
facilitarlles o seu labor de apoio a persoas con 
discapacidade psíquica, persoas con discapacidade 
auditiva e/ou con outros problemas de comunicación. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
(Dirección Xeral de Formación e Colocación) 

Nº de accións previstas:  sen dato 
Nº de accións formativas realizadas: 2 
Nº de asistentes persoais que participan: 30 
Mulleres: 24 
Homes: 6       
Nota: as accións formativas tiveron lugar na cidade da 
Coruña e en Mos (Pontevedra), financiadas a través 
dun convenio de colaboración entre a Dirección Xeral 
de Formación e Colocación e COGAMI 

Orzamento destinado 

66.070,5  € 

4.4.4. Potenciar as convocatorias para o 
recoñecemento, avaliación, acreditación e 
certificación da competencia profesional nas 
cualificacións da familia profesional vinculada coa 
atención sociosanitaria a persoas  no domicilio 
(asistente persoal, coidador/a, xerocultor/a ou 
semellante, auxiliar de axuda  domicilio). 
 
Dirección Xeral de Formación e Colocación 

Nº de prazas convocadas: 500  
Nº total de persoas acreditadas: 484  
Mulleres: 484 
Homes: 0 

Orzamento destinado 

178.000 € 

 

** Actuación 4.3.4. (información complementaria) 

Os programas desenvolvéronse a través de convenios coas seguintes entidades que representan ás persoas 

con discapacidade:  

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras demencias de Galicia, AFAGA: Proxecto 

Coordina.- Programa de acollida, atención psicolóxica e grupal, servizo de atención a domicilio, programa de 

formación.  

Federación de Asociacións Galegas de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras demencias, FAGAL.- 

Servizo de centralización de consultas para orientar á entidade e ao recurso máis axeitado; coordinación de 
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programas e proxectos: información e asesoramento a entidades, elaboración de materiais formativos; 

Programa de apoio e mantemento ás asociacións. 

Fundación Autismo Galicia.- Programa de respiro familiar. Actividades.- Fins de semana fóra da casa. 

Obxectivos: a) Ofrecer ás familias un período de descanso necesario para reducir a carga emocional e física á 

que se ven sometidas; b) Contribuír ao mantemento do equilibrio emocional das familias beneficiarias do 

programa; c) Conseguir que os rapaces e rapazas gocen dun programa educativo, lúdico, socializador e 

integrador nas fins de semana. 

Federación Galega de Parálise Cerebral, ASPACE Galicia.- Actividades:  

- Plan de comunicación 2009-2011. 

- Xeración dun sistema de xestión de información. 

- Xeración dunha liña aberta de comunicación. 

- Newsletter.  

- Xeración dun Manual de Réxime Interno. 

- Boletín informativo ALICERCE. 

- III Concurso de Tarxetas Navideñas Federación ASPACE-Galicia. 

- Dossier de noticias 2011. 

- Sistema de xestión e recompilación de noticias. 

- Web corporativa de Federación ASPACE-Galicia. 

- Desenvolvemento da Identidade corporativa. 

Asociación ASPAYM. Atención ao colectivo de persoas con lesión medular residentes en Galicia. Actividades: 

información, orientación e asesoramento, servizo de transporte adaptado, apoio psicosocial e titorías. 

Special Olympics Galicia.- Programa de formación, programas de deporte: xogos de fútbol sala, xogos de 

campo a través, xogos de atletismo, xogos europeos de verán, ligas 2011 etc. Participan tanto as familias 

como as persoas con discapacidade intelectual. 

As actividades nas que participan as familias pódense considerar como un respiro, xa que melloran o entorno 

familiar a través da participación e interrelación coas persoas con discapacidade intelectual, profesionais, 

voluntariado e a propia sociedade. 

Fundación do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, CHUAC.- Unidade de lesionados medulares, 

programas: mobilidade, ocio e cultura, introdución ao deporte, boletín informativo. 

Federación galega de Institucións para a síndrome de Down -DOWN GALICIA.- Programa de apoio familiar. 

Obxectivo: Mellorar a calidade de vida das persoas coa Síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual e 

das súas familias, favorecendo o desenvolvemento e evolución da persoa con discapacidade intervindo dende 

unha perspectiva sistémica, no núcleo familiar, como principal axente socializador. Actividades:  

- Servizo de apoio a novos pais e nais (programa de acollida). 

- Xestión dun fondo documental e bibliográfico. 

- Intervención en situacións de crise na familia. 

- Grupos de pais/nais e grupos de autoaxuda. 

- Servizo de atención individualizada a familias. 

FADEMGA FEAPS GALICIA.- Programa de atención ás familias con persoas con discapacidade intelectual, 

accións formativas para reforzar o modelo de calidade: calidade na xestión, reunións rede estatal calidade, V 

Encontro de boas prácticas FEAPS; accións de comunicación (Boletín info XXI, Boletín diario de noticias, 

páxina web, presenza nas redes sociais); accións na área social (grupo de traballo sobre trastornos mentais 

e/ou alteracións de conduta); V Seminario sobre discapacidade intelectual e saúde mental, apoio á vida 
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independente con talleres grupais de habilidades sociais, alimentación e cociña, hixiene persoal e no fogar 

etc.  

Obxectivos: a) Detectar e dar a coñecer as necesidades das familias; b)Promover o desenvolvemento de 

modelos consensuados de traballo coas familias; c) Prover de apoios ás entidades para a implantación de 

programas e servizos de apoio ás familias de persoas con discapacidade intelectual, de acordo cos principios e 

valores de FEAPS no marco do seu plan estratéxico; d) Promover o desenvolvemento de accións con 

familiares que contribúan a cubrir as súas necesidades e a crear programas e servizos de apoio ás familias. 

Dentro deste obxectivo encádrase o programa de respiro familiar que inclúe actividades dirixidas a conciliar a 

vida persoal, familiar e laboral. 

COGAMI.- Programa de información, asesoramento e intervención social nas cidades de Galicia: xestión de 

recursos, sensibilización e concienciación, transporte adaptado, axuda a domicilio, centros ocupacionais etc. 

Programa de atención a persoas con discapacidade en áreas rurais de Galicia: información e asesoramento, 

intervención social, actividades físicas e cognoscitivas, formación, orientación e inserción laboral, 

sensibilización, voluntariado e actividades de ocio e tempo libre, accesibilidade etc.  Traballo con familias. 

A orientación familiar ten como obxectivo a información ás familias e o seu adestramento para atender a 

estimulación e maduración dos seus fillos e fillas ou outros membros con discapacidade e a adecuación do 

entorno familiar ás necesidades da persoa; proporcionarlles un soporte psicolóxico e social, así como o 

restablecemento das relacións sociais; tratar de evitar a sobreprotección e o rexeitamento da persoa con 

discapacidade; mediar entre a persoa con discapacidade e a familia. 

 
En resumo: 

 

Segundo os resultados comentados, das 29 medidas previstas quedou unha sen actividade en 2011. 

Isto implica actividade no 96,6% das actuacións da área 4 de Promoción da Autonomía Persoal. 

A actuación considerada como “non executada” é a 4.2.15.  

Deste xeito pásase dun nivel de execución do 90,3%, en 2010, ao 96,6%, no seguinte ano. Por 

número de actuacións, se en 2010 se rexistrou actividade en 20 actuacións das programadas, en 

2011 a actividade afectou a un total de 28 actuacións. 

 
 

Gráfico 14. Nº DE ACTUACIÓNS CON ACTIVIDADE NA ÁREA 4 

(Comparativa 2010-2011) 

 
Fonte: Elaboración propia a partir dos formularios recibidos en ambas anualidades 
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Gráfico 15. GRAO DE EXECUCIÓN/ACTIVIDADE ÁREA 4 

 

 

Gráfico 16. DISTRIBUCIÓN DE PERSOAS CON 

DISCAPACIDADE BENEFICIARIAS POR SEXO. 

Gráfico 17. DISTRIBUCIÓN DE OUTRAS PERSOAS 

BENEFICIARIAS POR SEXO. 

  
Fonte: Elaboración propia. Distribución porcentual de carácter estimativo realizada a partir dos datos de actuacións nas 

que se facilitou a desagregación de datos por sexo das persoas beneficiarias (e só entre aquelas que inclúen como 

indicador de resultados o número de persoas beneficiarias por sexo). 
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4.5 ÁREA 5 EDUCACIÓN. 
 

A área 5, Educación, configurouse coa finalidade de 

garantir unha educación infantil, primaria, secundaria 

e post-obrigatoria de calidade nun marco integrador e 

normalizador, favorecendo a súa calidade e  carácter 

público. Este obxectivo levou ao deseño de diversas 

medidas para conseguir os seguintes obxectivos de 

carácter máis específico: 

 

1. Revisar, adaptar e garantir a aplicación da 

normativa existente en materia de educación 

cara a unha efectiva inclusión escolar das 

persoas con discapacidade. 

2. Facilitar a coordinación efectiva entre todos 

os axentes implicados no proceso educativo do alumnado con necesidades específicas de 

apoio educativo. 

3. Formar e capacitar aos/ás profesionais do sistema educativo para unha atención 

normalizadora, inclusiva-integradora, do alumnado con necesidades específicas de apoio 

educativo. 

4. Garantir un ensino básico ao alumnado con necesidades específicas derivadas de 

discapacidade e de trastornos graves de conduta, nas mesmas condicións de igualdade que 

o resto de alumnado. 

5. Procurar unha educación post-obrigatoria que prepare para a vida e para a incorporación 

ao mundo laboral. 

6. Facilitar ás persoas adultas con necesidades derivadas de discapacidade e trastornos graves 

de conduta unha educación permanente de calidade, que responda ás súas necesidades de 

inclusión na comunidade e facilite a súa vida autónoma. 

A área de Educación contempla un total de 28 medidas para o período 2010-2013, das que 26 tiñan 

actividade programada para 2011 a cargo dos seguintes departamentos: 1) Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa; 2) Dirección Xeral de Centros e Recursos 

Humanos; 3) Universidades. 

 

A estas súmase unha actuación (a 5.1.1.)  programada inicialmente para 2013, da Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria, que se adiantou a súa execución a 2011, aspecto a valorar 

moi positivamente.  

 

Sobre os resultados infórmase na seguinte táboa resumo, elaborada a partir da información 

facilitada polos departamentos antes mencionados, respecto da súa actividade durante 2011 e en 

base aos indicadores de realización e de resultados contemplados no Plan de acción integral para as 

persoas con discapacidade de Galicia 2010-2013. 
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Área 5 EDUCACIÓN 

Obxectivo específico 1. Revisar, adaptar e garantir a aplicación da normativa existente en materia de 

educación cara a unha efectiva inclusión escolar das persoas con discapacidade. 
Actuación Resultados segundo indicadores 

5.1.1. Elaborar e publicar unha nova regulamentación 

sobre a atención á diversidade no sistema educativo, 

adaptada aos principios da Lei orgánica de educación 

(LOE)  e á realidade actual. 

 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa 

 

 

Publicación da norma reguladora: Si 

Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se 

regula a atención á diversidade do alumnado dos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia 

nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei 

orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG do 

21 de decembro de 2011) 

Nota: actuación programada no plan de acción para 

2013, cuxa execución se adiantou á anualidade 2011 

Orzamento destinado 

Sen custos directos 

5.1.2. Elaborar e publicar unha nova normativa sobre 

a organización e funcionamento dos centros de 

Educación Infantil, Primaria e Secundaria 

(actualización e adaptación á LOE dos decretos 

324/1996, 374/1996 e 7/1999). 

 

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos 

Actuación non executada  

Por razóns de oportunidade, durante o ano 2011 non 

se realizaron trámites para a modificación da 

normativa vixente e, así mesmo, no momento en que 

se remite a  información (16 de febreiro de 2011) non 

existe a previsión de modificala en 2012. 

Orzamento destinado 

5.1.3. Elaborar e publicar o currículo das ensinanzas 

de formación profesional  de forma que se considere 

a accesibilidade universal nestas ensinanzas. 

 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa 

Nº de currículos publicados: 15   

 

 

Orzamento destinado 

45.000 € 

5.1.5. Estudar a situación actual da diversidade na 

rede de centros educativos para a identificación de 

necesidades e planificación de actuacións. 

 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa 

Estudo realizado: SI 

O estudo foi de carácter interno para a toma de 

decisións de cara a elaboración do borrador do 

decreto de atención á diversidade. Non se publicou. 

Orzamento destinado 

Sen dato dispoñible 
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Obxectivo específico 2. Facilitar a coordinación efectiva entre todos os axentes implicados no proceso 

educativo do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

Actuación Resultados segundo indicadores 

5.2.1. Deseñar e establecer protocolos de 

actuación/colaboración entre o ensino obrigatorio e o 

post-obrigatorio e universitario, que posibilite unha 

actuación coordinada de todos os axentes implicados 

no proceso educativo do alumnado con necesidade 

específica de apoio educativo. 

 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa 

Universidades 

 

Protocolos elaborados e implementados: SI 

Creación dun protocolo de comunicación a través dun 

escrito da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria para establecer unha canle de 

información entre o ensino obrigatorio e o post-

obrigatorio. A idea xurdiu do Grupo interuniversitario 

creado no marco deste plan de acción.  

A USC convocou ás tres universidades a unha reunión 

de traballo con data do 26/10/2011, na que se 

considerou de interese a elaboración dun escrito 

conxunto que se remitiría dende a Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa a todos os directores e directoras dos 

centros de ensino de Galicia. A carta elaborada polo 

Grupo interuniversitario remitiuse ao Subdirector 

Xeral de Ordenación e Educación Educativa, o 15 de 

decembro de 2012, quedando pendente a súa 

remisión aos centros para principios de 2012 (darase 

conta disto no informe de seguimento 2012). Isto  

constitúe un paso fundamental para favorecer a 

transmisión de información sobre os servizos 

existentes nas universidades galegas entre as 

diferentes etapas de ensino, para que acceda a ela o 

alumnado que desexe cursar estudos universitarios. 

Ademais, dentro do seu programa A Ponte co Ensino 

Medio (http://www.usc.es/es/perfis/futuros/aponte/)  

a USC fai chegar ao persoal directivo e persoal de 

orientación dos centros de ensino de Galicia a 

información sobre os traballos e responsabilidades da 

Área de Integración Universitaria 

http://www.usc.es/gl/servizos/sepiu/integracion.html, 

pertencente ao Servizo de Participación e Integración 

Universitaria (SEPIU), dependente da Vicerreitoría de 

Estudantes, Cultura e Formación Continua, para que, 

dentro das súas responsabilidades, utilicen esta 

información para favorecer a continuación dos 

estudos do alumnado con necesidades educativas 

especiais e con interese e posibilidades de formarse 

nos novos graos ofertados polas institucións de 

educación superior. 

Universidade de Vigo: 

No marco de actuación do programa de captación de 

estudantes de secundaria, lévanse a cabo charlas 

informativas nas que, entre outras, se lles informan 

http://www.usc.es/es/perfis/futuros/aponte/
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das políticas de atención a persoas con NEE dentro da 

Institución. Tamén se edita información en soporte 

papel e informático. 

Orzamento destinado 

Sen custos directos 

5.2.2. Crear un portal web sobre orientación adaptado 

ás persoas con discapacidade. 

 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa 

 

Posta en marcha do Portal: SI 

Describir os avances realizados durante 2011 

respecto desta actuación: Creouse un espazo web 

dentro do portal da consellería 

http://www.edu.xunta.es/web/diversidadeorientacion 

Orzamento destinado 

10.367 € 

5.2.3. Establecer convenios con entidades que 

participan na atención ao alumnado con 

determinadas discapacidades ou trastornos. 

 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa 

Nº de convenios inicialmente previstos: 0 

Nº de convenios establecidos: 0 

Durante o ano 2011 estívose traballando na 

elaboración da nova normativa sobre a atención á 

diversidade, traballo no que tamén participaron as 

entidades. O 21 de decembro publicouse o Decreto 

229/2011 do 7 de decembro, sobre diversidade, 

pospoñéndose o establecemento de convenios. 

Orzamento destinado 

5.2.4. Crear un grupo de traballo interuniversitario 

que se ocupe do deseño, posta en marcha e 

seguimento de accións en materia de 

discapacidade/diversidade/accesibilidade tanto 

daquelas especificamente dirixidas ao alumnado con 

discapacidade e ao propio persoal docente, como as 

relacionadas coa investigación-coñecemento neste 

ámbito. 

 

Universidades 

 

Universidades   

Grupo creado: Si. 

Composición do grupo: 3 persoas 

Mulleres: 1 ; Homes: 2 

Actuacións deseñadas e implementadas: 

 Convocatoria dunha reunión de traballo o 14 de 

outubro de 2011. 

 Celebración dunha reunión de traballo o 26 de 

outubro de 2011. Establecemento do grupo de 

traballo USC-Uvigo-UDC, e acordos iniciais (entre 

eles que a comunicación se realizaría a través da 

USC na execución do primeiro protocolo, marcado 

na medida 5.2.1.) 

 Envío do modelo de carta consensuado polas tres 

universidades á Dirección Xeral correspondente da 

Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria o 15 de decembro de 2011  

 Envío dun escrito a todas/os decanas/os e 
directores de escolas cunha petición sobre o 
cumprimento do artigo 3.5 b) do Real Decreto 
1393/2007, do 29 de outubro nos seus estudos e 
materias. 

Orzamento destinado 

Sen custos directos 

 

  

http://www.edu.xunta.es/web/diversidadeorientacion
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Obxectivo específico 3. Formar e capacitar aos/ás profesionais do sistema educativo para unha 

atención normalizadora, inclusiva-integradora, do alumnado con necesidades específicas de apoio 

educativo. 

Actuación Resultados segundo indicadores 

5.3.1. Incluír contidos relativos á educación para a 

diversidade e á educación inclusiva do alumnado, 

baseados nos principios da Lei Orgánica de Educación  

(LOE) e da Convención de Nacións Unidas sobre os 

dereitos das persoas con discapacidade, así como a 

elaboración de materiais accesibles, nos plans de 

formación dirixidos a toda a comunidade educativa 

profesional. 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa 

Nº de cursos/módulos incluídos: 21 

Nº  total de horas lectivas: 420 

Nº total de persoas participantes: 378 

Mulleres: 264 

Homes: 114 

 

 

Orzamento destinado 

63.000 € 

5.3.2. Potenciar actividades formativas (grupos de 

traballo, seminarios permanentes e proxectos de 

formación e asesoramento en centros) que aborden 

temáticas relacionadas coa escola inclusiva na 

formación en centros, incluída a elaboración de 

materiais accesibles. 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa 

Nº de actividades formativas: 30 

Nº de horas lectivas: 1.500 

Nº de persoas participantes: 300 

Mulleres: 210 

Homes: 90 

Orzamento destinado 

25.600 € 

5.3.3. Considerar como un criterio máis de valoración 

nos concursos de méritos de persoal docente a 

formación e a capacitación do profesorado sobre 

inclusión educativa. 

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos 

Nº total de concursos na anualidade de referencia: 1  

Nº de concursos que inclúe dito criterio: 1  

Orzamento destinado 

Sen custos directos 

5.3.4. Crear un manual de boas prácticas docentes 

para o profesorado universitario cara á optimizar a 

atención do alumnado con necesidades específicas de 

apoio educativo. 

 

Universidades 

 

UDC  

Comezouse a súa realización en novembro de 2011 e 

espérase que finalicen en xuño/xullo de 2012. 

USC  

En 2007 editáronse os Protocolos para a Integración 

Universitaria, en colaboración coa ONCE, COGAMI, 

FEDACE e FAXPG e o patrocinio de Bancaja. Remitiuse 

un exemplar en papel a todo o persoal docente e 

investigador e de administración e servizos. 

Actualmente está colgado na páxina web da USC:  

http://www.usc.es/gl/servizos/sepiu/sc103/apoiodisc

apac.html 

Universidade de Vigo: 

Implementación na súa páxina web (para uso do seu 

colectivo PDI, PAS e alumnado) dun manual de boas 

prácticas sobre discapacidade visual, motórica, 

auditiva e psíquica, publicado en 2007 e que segue 

como documento de consulta para o profesorado 

Orzamento destinado 

Sen datos dispoñible 

http://www.usc.es/gl/servizos/sepiu/sc103/apoiodiscapac.html
http://www.usc.es/gl/servizos/sepiu/sc103/apoiodiscapac.html
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5.3.5. Deseñar un manual para a elaboración de 

materiais formativos accesibles para contornos 

inclusivos e difundilo entre o profesorado 

universitario. 

 

Universidades 

 

UDC  

Comezouse a súa realización en novembro de 2011 e 

espérase que finalicen en xuño/xullo de 2012. 

USC  

Co patrocinio do Fundación Universia e a través do 

SEPIU, en colaboración co Departamento de 

Enfermaría, deseñouse a “Guía de Accesibilidade para 

docentes en contornos de formación Virtual”. No 

momento en que se remite a información relativa ao 

seguimento 2011, estase finalizando o proceso de 

maquetación. Porase á disposición do PDI e PAS e 

tratarase de organizar algunha xornada dentro do 

Programa de Formación e Innovación Docente que 

permita a súa difusión e implementación. 

Universidade de Vigo: 

Dende o Servizo de Extensión Universitaria estase a 

traballar nun manual deste tipo, destinado sobre todo 

ao profesorado susceptible de ter alumnado con este 

perfil. Seguramente será en formato informático (vía 

web). 

Orzamento destinado 

USC: 52.000 €  

UDC: sen dato dispoñible 

Obxectivo específico 4. Garantir un ensino básico ao alumnado con necesidades específicas derivadas 

de discapacidade e de trastornos graves de conduta, nas mesmas condicións de igualdade que o resto 

de alumnado. 

Actuación Resultados segundo indicadores 

5.4.1. Realizar as adaptacións pertinentes para que o 

alumnado con discapacidade poida realizar as probas 

da avaliación de diagnóstico. 

 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa 

 

Adaptacións realizadas: SI 

Nº de alumnos/as con discapacidade que realizan as 

probas: 20  

Non se conta co dato desagregado por sexo. A 

unidade responsable non pide datos do alumnado, tan 

só o número de alumnos/as que precisan a adaptación 

das probas e en que centros para a súa remisión. 

Orzamento destinado 

Sen dato dispoñible 

5.4.2. Dar continuidade aos Premios extraordinarios 

da educación secundaria obrigatoria, especialmente 

na modalidade de premio extraordinario ao esforzo e 

superación persoal de alumnado. 

 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa 

 

Nº total de premios concedidos: 20 

Non é posible nesta ocasión facilitar o número de 

alumnos/as con discapacidade que recibiron este 

premio porque son datos confidenciais. Ver normativa 

da convocatoria na Orde do 15 de xullo de 2011 (DOG 

do 29 de xullo) e resolución, Orde do 14 de decembro 

de 2011 (DOG do 22 de decembro). Non aparecen 

identificadas as persoas premiadas. 

Orzamento destinado 

15.000 € 
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5.4.3. Manter a convocatoria de axudas para a 

adquisición de libros de texto, materiais curriculares e 

material didáctico e complementario destinadas ao  

alumnado matriculado en centros sostidos con fondos 

públicos. 
 

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos 
 

Nº de axudas concedidas para esta finalidade a 

alumnado matriculado en educación especial: 1.205 

Contía total das axudas concedidas a alumnado con 

necesidades educativas especiais na anualidade de 

referencia: 301.250,00 € 

Orzamento destinado 

301.250,00 € 

5.4.4. Manter a convocatoria de axudas a centros 

privados concertados para a atención a alumnado con 

necesidades educativas especiais. 
 

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos 
 

Nº total de axudas concedidas para esta finalidade, 

na anualidade de referencia: 66 

Orzamento destinado 

218.414,26 € 

5.4.5. Dar continuidade ao concerto educativo cos 

centros concertados específicos de atención 

específica de alumnado con necesidades educativas 

especiais e os centros ordinarios con unidades 

escolares específicas para a atención do alumnado 

con necesidades educativas especiais. 
 

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos 

Nº de concertos con centros específicos de educación 

especial: 22 

Nº de concertos con centros que contan con aulas 

concertadas de educación especial: 37 

Orzamento destinado 

11.356.000,00€ 

5.4.6. Promover que o profesorado sexa o máis 

permanente posible nos centros nos que se escolarice 

alumnado con necesidade específica de apoio 

educativo. 
 

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos 

Nº de docentes que permanecen un mínimo de dous 

anos en centros nos que hai alumnado con 

necesidade específica de apoio educativo: 52 

 

Orzamento destinado 

Sen custos directos 

Obxectivo específico 5. Procurar unha educación post-obrigatoria que prepare para a vida e para a 

incorporación ao mundo laboral. 

Actuación Resultados segundo indicadores 

5.5.1. Deseñar ofertas específicas de programas de 

cualificación profesional inicial (PCPI) para facilitar a 

integración social e laboral do alumnado con 

necesidades educativas especiais. 

 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa 

 

Nº de demandas de ofertas específicas de PCPI: 12 

Mulleres: 31 

Homes: 40 

Nº de ofertas específicas de PCPI deseñadas para 

alumnado con necesidades educativas especiais:12 

Mulleres: 31 

Homes: 40 

Orzamento destinado 

29.500 € 
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5.5.2. Continuar e reforzar os traballos para garantir a 

accesibilidade dos contidos e servizos ofrecidos pola 

Universidade. 

 

Universidades 

 

UDC -Universidade da Coruña 

No caso da UDC non se contabilizan as consultas que 

se fan no servizo, pero soen ser arredor de tres ou 

catro diarias de media (acostuman ser superiores ao 

inicio e final do ano académico e inferiores en época 

vacacional). 

USC -Universidade de Santiago de Compostela   

Nº total de consultas atendidas de maneira 

presencial: 17 

Nº total de consultas atendidas por teléfono: sen 

contabilizar 

Nº total de consultas web e correo electrónico: 207 

Universidade de Vigo: 

Non está no protocolo de actuación levar a cabo un 

rexistro da actividade de visitas, polo que non se 

dispón deste dato. Non obstante, aténdense consultas 

na modalidade presencial e telefónica en materia de 

discapacidade/accesibilidade. 

Por outra banda, estase a traballar no tema de 

accesibilidade -e xa en fase moi avanzada- mediante a 

rede vía web tanto nesta materia como en igualdade 

de xénero. 

Orzamento destinado 

USC: 25.060 €, aproximadamente (cifra estimativa 

porque os datos son por curso académico) 

5.5.3.Dar continuidade e reforzar os programas de 

apoio personalizado dentro da Universidade, 

vencellados a un programa de obxectivos tamén 

personalizado. 

 

Universidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDC- Universidade da Coruña 

Nº de estudantes beneficiarios/as de programas de 

apoio personalizado: 14 

Mulleres: 8 

Homes: 6 

Nº total de estudantes que demandan servizos de 

apoio: 14 

Mulleres: 8 

Homes: 6 

Orzamento destinado: 58.811,68€ (este é o 

orzamento destinado durante o curso 2010/2011 dado 

que se traballa con orzamentos por ano académico; en 

todo caso, todos os anos se realiza unha reserva de 

crédito de ao redor de 84,000 € para sufragar este tipo 

de axudas para estudantes con necesidades especiais) 

Ademais, a Universidade da Coruña mercou para o uso 

durante o 2011 a licenza dos programas ClaroRead e 

ClaroIdeas, que serven para traballar con persoas con 

trastornos do desenvolvemento da linguaxe, en 

especial con alumnado con dislexia. A licenza 

mercouse para uso da comunidade universitaria e tivo 

un custo de 4.248 €. Neste sentido, a UDC ampliou 
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Continuación … 

 

5.5.3.Dar continuidade e reforzar os programas de 

apoio personalizado dentro da Universidade, 

vencellados a un programa de obxectivos tamén 

personalizado. 

 

Universidades 

 

tamén o catálogo de produtos de software libre 

descargables na súa páxina web, que pode consultarse 

na seguinte dirección: 

http://www.udc.es/cufie/uadi/aplicacions.html 

USC- Universidade de Santiago de Compostela 

Nº de estudantes beneficiarios/as de programas de 

apoio personalizado: 16 

Mulleres: 10 

Homes: 6 

Nº total de estudantes que demandan servizos de 

apoio. 16 

Mulleres: 10 

Homes: 6 

Orzamento destinado: 10.800 € 

Universidade de Vigo: 

Nº de estudantes beneficiarios/as de programas de 

apoio personalizado: 3 (bolsas para estudantes de 

apoio): 

Mulleres: 1 

Homes: 2 

Na actualidade ten concedidas dúas bolsas de axuda á 

integración de persoas con discapacidade para 

atender, mediante estudantes bolseiros, a estas 

persoas. Unha con síndrome de Asperger (Campus de 

Ourense) por importe de 3.500€ e outra con 

discapacidade auditiva (Campus de Vigo) por importe 

de 4.200€. 

Por outra banda, tamén ten concedida unha bolsa 

asistencial para un estudante con síndrome de 

Asperger no Campus de Vigo por importe de 2.450€. 

Cabe destacar que, durante os anos que durou a súa 

carreira contratouse para un alumno con síndrome de 

Usher no Campus de Ourense a dúas intérpretes en 

lingua de signos de apoio continuo na aula. 

TOTAL  

Nº de estudantes beneficiarios/as de programas de 

apoio personalizado: 33 

Mulleres: 19 

Homes:14 

Nº total de estudantes que demandan servizos de 

apoio: 30 

Mulleres: 18 

Homes:12 

Orzamento destinado 

69.611,68 € (Suma dos datos da UDC e USC; sen incluír 

a cantidade relativa á licenza que sinala a UDC) 

http://www.udc.es/cufie/uadi/aplicacions.html
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5.5.4. Continuar e estender ás tres universidades o 

programa de prácticas laborais para persoas con 

discapacidade. 

 

Universidades 

 

UDC- Universidade da Coruña 

Non remite información  

USC- Universidade de Santiago de Compostela 

Os programas de prácticas laborais establécense en 

función das necesidades formuladas pola Fundación 

Down Galicia logo da realización dos cursos de 

capacitación pertinentes e dentro dos que é axeitado 

incorporar persoal en prácticas nos servizos da USC. 

No momento en que se remite a información relativa 

a 2011, está prevista a incorporación de tres persoas 

para realizar prácticas xunto coa Brigada de Parques e 

Xardíns da USC no Campus de Santiago de Compostela 

e estase a estudar a incorporación dalgunha máis no 

Campus de Lugo. 

Universidade de Vigo: 

Existen convenios coa Asociación DOWN Vigo, 

Asociación DOWN Pontevedra e Asociación DOWN 

Ourense para levar a cabo, por parte de persoas 

destas asociacións, prácticas en centros propios da 

Universidade de Vigo. Tamén existe un convenio coa 

Fundación INTEGRA para o mesmo fin. 

Nº total de persoas que realizan prácticas laborais: 3 

Mulleres:0 

Homes: 3 

Nº de persoas formadas que responden ao perfil de 

postos ofrecidos polas universidade:3 

Mulleres:0 

Homes:3 

Orzamento destinado 

Sen dato dispoñible 

Obxectivo específico 6. Facilitar ás persoas adultas con necesidades derivadas de discapacidade e 

trastornos graves de conduta unha educación permanente de calidade, que responda ás súas 

necesidades de inclusión na comunidade e facilite a súa vida autónoma. 

Actuación Resultados segundo indicadores 

 

 

 

 

5.6.1. Adaptar os materiais didácticos e recursos para 

o logro dos obxectivos educativos. 

 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa 

 

 

 

 

Nº total de persoas usuarias dos centros de 

educación de persoas adultas que requiriron 

adaptación: 43 

Mulleres: 19 ; Homes: 24 

Describir adaptacións requiridas: 

1. Exames en aula independente en casos de fobias e 

problemas de sociabilidade. 14 persoas, 7 mulleres 

e 7 homes 

2. Exames simplificados e en castelán para persoas 

xordas. 5 persoas; 2 mulleres e 3 homes. 

3. Exames e materias ampliados para alumnado con 

deficiencia visual. 7 persoas; 3 mulleres e 4 homes. 

4. Exames facilitados e realizados en pendrive para 
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Continuación … 

 

5.6.1. Adaptar os materiais didácticos e recursos para 

o logro dos obxectivos educativos. 

 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa 

problemas motrices. 

5. Ampliación do tempo de exame en caso de 

ansiedade. 9 persoas; 4 mulleres e 5 homes 

Exames orais para persoas con tetraplexia, que 
son atendidas no ensino a distancia con software 
específico. 8 persoas; 3 mulleres e 5 homes. 

Orzamento destinado 

6.000 € 

5.6.2. Dar continuidade, e reforzar se procede, ao 

cumprimento de adaptación das probas libres para 

obtención do título de graduado en Educación 

Secundaria Obrigatoria para persoas que presentaren 

necesidades educativas especiais e que o soliciten. 

 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa 

 

Nº de persoas con discapacidade que acceden ás 

probas: 29 

Mulleres: 11 

Homes: 18 

Nº de persoas que precisaron de adaptación das 

probas: 29 

Mulleres:11 

Homes:18 

Orzamento destinado 

1.450 € 

5.6.3. Dar continuidade á autorización para cursar 

ensinanzas de persoas adultas ao alumnado menor de 

18 anos por necesidades educativas especiais. 
 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa 

Nº persoas autorizadas: 8 

Mulleres: 3 

Homes: 5 

Orzamento destinado 

Sen dato dispoñible 

5.6.4. Apoiar realización de actividades de 

alfabetización a persoas con necesidades educativas 

especiais, a través da convocatoria de axudas. 

 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa 

 

Nº de axudas solicitadas: 12 

Nº de axudas concedidas con esa finalidade: 3 

Nº de persoas con discapacidade beneficiarias: 42 

Mulleres: 20 

Homes: 22 

(En 2010, das catro axudas solicitadas ningunha se 

concedera por non cumprir os requisitos da 

convocatoria) 

Orzamento destinado 

9.000€ 

 

En resumo:  

 

Atendendo á información reflectida no cadro anterior, o plan de discapacidade tivo actividade en 

24 das 26 medidas programadas; en consecuencia, estaríase a falar na área de Educación dun nivel 

de execución de arredor do 92,3% (87% no exercicio 2010), porcentaxe que sobe ata o 96,2% se se 

suma a actuación cuxa execución se adiantou de 2013 a 2011. 

As actuacións consideradas como “non executadas” son: a 5.1.2. e a 5.2.3. 

En canto ao número de actuacións e comparando ambas anualidades, fronte ás 20 actuacións con 

actividade en 2010, en 2011 conseguiuse actividade en 25. 
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Gráfico 18. Nº DE ACTUACIÓNS CON ACTIVIDADE NA ÁREA 5 

(Comparativa 2010-2011) 

 
Fonte: Elaboración propia a partir dos formularios recibidos en ambas anualidades 

 

Gráfico 19. GRAO DE EXECUCIÓN/ACTIVIDADE ÁREA 5 

 

 

Gráfico 20. DISTRIBUCIÓN DE PERSOAS CON 

DISCAPACIDADE BENEFICIARIAS POR SEXO. 

Gráfico 21. DISTRIBUCIÓN DE OUTRAS PERSOAS 

BENEFICIARIAS POR SEXO. 

  
Fonte: Elaboración propia. Distribución porcentual de carácter estimativo realizada a partir dos datos de actuacións nas 

que se facilitou a desagregación de datos por sexo das persoas beneficiarias (e só entre aquelas que inclúen como 

indicador de resultados o número de persoas beneficiarias por sexo). 
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4.6 ÁREA 6 FORMACIÓN E EMPREGO. 
 

A área 6, de Formación e Emprego, é a única que inclúe dous obxectivos xerais, que se centran, 

precisamente, nas dúas vertentes que figuran no nome mesmo de área: formación e emprego.  

 

No primeiro caso, o obxectivo final é formar as persoas con discapacidade 

para a súa axeitada incorporación ao mercado laboral. Para iso, trabállase 

cara a: 

 

1. Favorecer unha formación de calidade adaptada ás necesidades 

reais de formación das persoas con discapacidade e ao mercado 

laboral. 

2. Promover as prácticas de carácter non laboral na empresa 

ordinaria. 

No segundo caso, o obxectivo é mellorar a empregabilidade e a calidade do emprego das persoas 

con discapacidade, combatendo activamente a súa discriminación. As actuacións a desenvolver 

perseguirán os seguintes obxectivos específicos: 

 

1.  Promover o acceso e mellorar a empregabilidade e a adaptación 

do posto de traballo das persoas con discapacidade no sector 

público. 

2. Promover o acceso e mellorar a empregabilidade e a adaptación 

do posto de traballo das persoas con discapacidade no sector 

privado. 

3. Apoiar o emprego protexido, especialmente desde a 

administración Pública. 

Cun total de 47 actuacións, esta área de intervención contén o 15,6% de medidas do plan 

considerado no seu conxunto (a segunda área en volume de actuacións despois da área de 

accesibilidade). Destas, 40 medidas estaban programadas para 2011. 

 

Os departamentos directamente implicados durante a primeira anualidade de vixencia do plan 

foron os seguintes: 1) Dirección Xeral de Formación e Colocación; 2) Dirección Xeral de Promoción 

do Emprego; 3) Dirección Xeral de Relacións Laborais; 4) Secretaría Xeral de Política Social; 5) Escola 

Galega de Administración Pública–EGAP, 6) Fundación Pública Escola Galega de Administración 

Sanitaria-FEGAS; 7) Dirección Xeral de Xustiza; 8) Dirección de Recursos Humanos do Servizo Galego 

de Saúde; 9) Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa; 10) 

Dirección Xeral de Función Pública. 

 

Aos departamentos citados hai que engadir o resto de departamentos da Xunta de Galicia (incluídas 

as secretarías xerais técnicas de todas as consellerías), dado que dúas das actuacións desta área 

afectan a toda a Administración galega:  
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- a actuación 6.4.6.: Incluír medidas de fomento de inserción laboral de persoas con 

discapacidade nos pregos de cláusulas administrativas particulares dos expedientes de 

contratación da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia;  

- a actuación 6.5.5.: Reservar entre o 3% e o 5% dos contratos da Administración da Xunta de 

Galicia aos centros especiais de emprego sen ánimo de lucro.  

Estas son as dúas medidas transversais máis destacadas, en canto que todos os departamentos son 

responsables executores. No primeiro caso, a actuación responde ao acordo do Consello do 

Goberno da Xunta de Galicia do 8 de abril de 2010: Acordo polo que se determina a inclusión de 

medidas de fomento de inserción laboral de discapacitados e outros colectivos nos pregos de 

cláusulas administrativas particulares dos expedientes de contratación da Administración da 

Comunidade Autónoma de Galicia. No segundo caso apóiase na Lei 15/2010, do 28 de decembro, 

de medidas fiscais e administrativas (publicada no DOG nº 250, do 30 de decembro de 2010) en 

cuxo artigo 35, Reserva de contratos a centros especiais de emprego e empresas de inserción 

sociolaboral, sinala que: os órganos de contratación da Administración da Comunidade Autónoma 

de Galicia e os demais entes do sector público dela dependentes poderanlles reservar a 

participación en determinados procedementos de adxudicación de contratos a centros especiais de 

emprego e empresas de inserción laboral, sempre que a súa finalidade ou a súa actividade, de 

acordo coas súas normas reguladoras, estatutos ou regras fundacionais, teña relación directa co 

obxecto do contrato. 

 

Infórmase na seguinte táboa resumo sobre os resultados acadados nesta área, elaborada a partir 

da información facilitada polos departamentos antes mencionados, respecto da súa actividade 

durante 2011, tomando como referencia os indicadores de realización contemplados no plan de 

acción. 
 

Área 6 FORMACIÓN E EMPREGO 

Obxectivo específico 1. Favorecer unha formación de calidade adaptada ás necesidades reais de 
formación das persoas con discapacidade e ao mercado laboral. 

Actuación Resultados segundo indicadores 

6.1.1. Dar continuidade ás liñas de axudas para a 
formación de persoas con discapacidade 
desenvolvidas a través de convenios coas entidades 
do movemento asociativo de discapacidade. 
 

Secretaría Xeral de Política Social 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de convenios: 2 

Convenio de colaboración entre a Consellería de 
Traballo e Benestar e a Confederación galega de 
persoas con discapacidade (COGAMI), para o 
financiamento de programas de formación profesional 
e formación ocupacional de persoas con 
discapacidade, no 2011, con financiamento do Fondo 
Social Europeo (FSE). 
Nº de persoas con discapacidade beneficiarias de 
formación profesional: 252  
Mulleres: 112  
Homes: 140. 
Nº de persoas con discapacidade beneficiarias de 
formación ocupacional: 164  
Mulleres: 31 
Homes: 133 
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Continuación … 

 
6.1.1. Dar continuidade ás liñas de axudas para a 
formación de persoas con discapacidade 
desenvolvidas a través de convenios coas entidades 
do movemento asociativo de discapacidade. 
 

Secretaría Xeral de Política Social 
 

Convenio de colaboración entre a Consellería de 
Traballo e Benestar e a Confederación Galega de 
Persoas con Discapacidade (COGAMI), para o 
financiamento do programa de atención a persoas 
con discapacidade en áreas rurais de Galicia. 
Nº de persoas beneficiarias de formación, 
orientación e inserción laboral: 831 

Mulleres: 311 
Homes: 520  

Orzamento destinado 

975.416€ 

6.1.2. Fixar como un dos colectivos prioritarios en 
todas as ordes de subvención ás persoas con 
discapacidade. 
 

Dirección Xeral de Formación e Colocación 
 

Nº (total) de ordes de subvencións: 3 
Nº de ordes de subvencións, nas que as persoas con 
discapacidade son colectivo prioritario: 3 

Orzamento destinado 

107.000.000 € 

6.1.3. Dotar aos centros propios de formación da 
Consellería de Traballo e Benestar de equipamento 
adaptado ás persoas con discapacidade. 
 

Dirección Xeral de Formación e Colocación 

As adaptacións realizáronse en 2010 e non se 
rexistraron novas adaptacións en 2011. 

Orzamento destinado 

 

6.1.4. Esixir, normativamente, para a inscrición ou 
acreditación no Rexistro de centros e entidades de 
formación para o emprego da Consellería de Traballo 
e Benestar que estes dispoñan dos medios para 
facilitar a accesibilidade universal. 
 
Dirección Xeral de Formación e Colocación 
 

Publicación do decreto regulador de autorización de 
centros que inclúa dita esixencia: SI 
Decreto 106/2011, do 19 de maio, polo que se crea o 
Rexistro de Centros e Entidades de Formación para o 
emprego da Consellería de Traballo e Benestar e se 
regula o procedemento para a inscrición e, se é o caso, 
acreditación dos centros e entidades que impartan 
formación para o emprego no territorio da 
Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 110, do 9 
de xuño de 2011) 

Orzamento destinado 

Sen custos directos  

6.1.6. Manter a prioridade das persoas con 
discapacidade como participantes nos programas 
mixtos de formación e emprego. 
 
Dirección Xeral de Promoción do Emprego 

Nº de persoas con discapacidade participantes: 67 
Mulleres: 24  
Homes: 43 

Orzamento destinado 

Sen custos directos  

6.1.7. Dar un novo enfoque á  figura do/a 
orientador/a laboral (funcións asignadas, formación 
requirida …) para contar cunha rede de orientación 
máis profesionalizada e máis capacitada para atender 
as necesidades específicas das persoas con 
discapacidade. 
 
Dirección Xeral de Formación e Colocación 
 

Publicación da Orde reguladora. SI 
No exercicio 2011, ao abeiro da Orde de 31 de 
decembro de 2010, pola que se regulan as axudas para 
a realización de actividades de información, 
orientación e busca de emprego (accións IOBE) 
concedéronse axudas a unha serie de entidades 
dedicadas á atención de colectivos con discapacidade. 
Estas entidades son dadas de alta como centros 
especiais de orientación e o seu persoal técnico de 
orientación habilítase cun perfil diferente xa que 
teñen cualificación para atender as demandas de 
emprego das súas persoas demandantes titorizadas. 
Nº de entidades beneficiarias: 13 
Nº de técnicos/as concedidos: 60 

Orzamento destinado 

Sen dato dispoñible 
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6.1.9. Levar a cabo o mantemento evolutivo da 
aplicación informática de orientación laboral e crear 
canles de comunicación entre profesionais de 
orientación do Servizo Público de Emprego de Galicia 
cara á inclusión de melloras relacionadas coa 
derivación de persoas usuarias entre entidades 
especializadas en atención a determinados colectivos, 
preferentemente con discapacidades físicas, psíquicas 
ou sensoriais e os demais servizos existentes. 
 
Dirección Xeral de Formación e Colocación 
 

Nº de novas funcionalidades desenvolvidas. 
Nº de melloras das funcionalidades existentes.  
No exercicio 2011 non se desenvolveu un 
mantemento específico do aplicativo informático de 
orientación en relación coas entidades especialidades 
en colectivos con discapacidade. Está previsto realizar 
importantes modificación na derivación das persoas 
usuarias no ano 2012, de feito xa se fixo unha 
primeira reunión técnica coas entidades implicadas e o 
servizo de orientación laboral. No momento en que se 
redacta este documento estase á espera da concesión 
de subvencións ao abeiro da Orde do 30 de decembro 
de 2011. 

Orzamento destinado 

6.1.10. Asignar unha contía superior no caso da 
inserción laboral de persoas con discapacidade en 
situación de desemprego na orde de programas 
integrados para o emprego, como compensación ao 
esforzo engadido de inserción que isto supón. 
 

Dirección Xeral de Formación e Colocación 
 

Actuación non executada. 
 
Aínda que non se establece unha contía superior no 
suposto de inserción laboral de persoas con 
discapacidade establecerase, a partir de 2012, un 
criterio máis beneficioso para considerar que se 
produciu esta inserción laboral, en virtude do 
comportamento do mercado de traballo e a xornada 
dos contratos que se subscriben con este colectivo. 

Orzamento destinado 

6.1.11. Impulsar os programas de teleformación e a 
distancia nos plans de formación profesional 
ocupacional existentes para favorecer, sobre todo, ás 
persoas con dificultades para acceder na modalidade 
presencial. 
 
Dirección Xeral de Formación e Colocación 
 

Nº de cursos de teleformación e a distancia previstos: 
177 
Nº de cursos de teleformación e a distancia 
realizados: 177 
Nº total de persoas con discapacidade formadas  
nesta modalidade: 157 

Orzamento destinado 

117.750 € 

6.1.12. Dar continuidade ao programa de accións 
formativas para persoas desempregadas –AFD, de 
forma que se axusten á realidade das persoas con 
discapacidade para posibilitarlles a súa realización 
efectiva. 
 
Dirección Xeral de Formación e Colocación 
 

Nº de cursos de AFD nos que participan persoas con 
discapacidade (grao igual ou superior ao 33%). 335 
Nº  total de persoas con discapacidade inscritas: 501 
(420 en 2010) 
Mulleres: 237  
Homes: 264 
Nº  total de persoas con discapacidade formadas: 372 
(279 en 2010) 
Mulleres: 191  
Homes: 181 

Orzamento destinado 

1.923.385 € 
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6.1.14. Reforzar a realización de cursos de formación 
con compromiso de contratación das persoas 
formadas. 
 
Dirección Xeral de Formación e Colocación 
 

Nº de accións formativas con compromiso de 
contratación. 47 
Nº de persoas con discapacidade formadas: 10 (en 
2010 1 home só) 
Mulleres: 3  
Homes: 7 
Nº de persoas con discapacidade contratadas: 6  
Mulleres: 1 Homes: 5  

Orzamento destinado 

27.482€ 

6.1.15. Potenciar a avaliación e acreditación da 
experiencia laboral ou de vías non formais de 
formación, como posibles fórmulas de integración no 
mercado laboral das persoas con discapacidade. 
 
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa 
Dirección Xeral de Formación e Colocación 
 

D.X. de Formación e Colocación 

Nº de prazas convocadas: 300 
Nº  total de persoas acreditadas: 284 
Mulleres: 248   
Homes:36        
Nº total de persoas con discapacidade acreditadas. 
Non consta que se presentara ningunha, este é un 
procedemento aberto que se fai a través de 
convocatoria pública e as prazas convocadas son para 
acreditar a persoas coidadoras de dependentes.  

D.X. de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa 

Nº de prazas convocadas: 3.200  
Nº  total de persoas acreditadas: 1.148   
Mulleres: 499   
Homes: 649 
Non se facilitan datos de persoas con discapacidade 
apelando ao segredo estatístico, pois cando se 
desagrega entre homes e mulleres o número é tan 
baixo que as persoas poderían quedar identificadas. 
Nota: o Grupo Coordinador de Seguimento e 
Avaliación do Plan de acción integral para as persoas 
con discapacidade de Galicia 2010-2013 valorará en 
2012 cos departamentos implicados como solucionar 
esta dificultade de medición do indicador clave 
relativo a persoas con discapacidade acreditadas. 

Orzamento destinado 

D.X. de Formación e Colocación: 143.000 €. 
D.X. de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa: sen custo engadido sobre o custo da acción 
xeral 

6.1.16. Recoller, dentro do portal xeral de información 
e orientación profesional, toda a información 
específica para persoas con discapacidade (oferta 
formativa, condición de acceso...) adaptada, na 
medida do posible, ás distintas tipoloxías de 
discapacidade. 
 
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa 

Dentro do portal de Formación Profesional disponse 
de información para persoas con discapacidade sobre 
o acceso  a estas ensinanzas e sobre a flexibilización 
curricular. 
Non se creou o portal de orientación profesional por 
falta de financiamento. Non se descarta a súa creación 
pero estará en función das posibilidades económicas.  

Orzamento destinado 

Sen custos directos 



Informe seguimento 2011 

   Páx. 83 de 190 
 

6.1.17. Reforzar a adaptación da formación 
profesional ao mercado laboral do momento, 
incidindo naquelas profesións con máis saídas laborais 
e que se correspondan con perfís que poidan 
desempeñar as persoas con discapacidade, a través 
da actualización do anexo correspondente en cada 
convocatoria anual do programa de accións 
formativas para persoas desempregadas –AFD. 
 
Dirección Xeral de Formación e Colocación 
 

Actualización anual do anexo correspondente. Si 
Orde do 30 de decembro de 2010 pola que se 
establecen as bases reguladoras e se procede á 
convocatoria pública para a programación de accións 
formativas dirixidas prioritariamente ás persoas 
traballadoras desempregadas na Comunidade 
Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 
2011 (DOG nº 4 do 7 de xaneiro de 2011).  

Orzamento destinado 

69.000.000€ (corresponde á convocatoria non á 
actuación propiamente dita) 

Obxectivo específico 2. Promover as prácticas de carácter non laboral na empresa ordinaria. 

Actuación Resultados segundo indicadores 

6.2.1. Manter o compromiso de prácticas profesionais 
non laborais como criterio de valoración nas ordes de 
subvención de formación dirixidas prioritariamente a 
persoas desempregadas. 
 
Dirección Xeral de Formación e Colocación 
 

Nº de accións formativas con compromiso de 
prácticas profesionais non laborais. 584  
Nº de persoas con discapacidade que realizaron 
prácticas profesionais: 127 
Mulleres: 64  
Homes: 63 
Nº de persoas con discapacidade contratadas: sen 
dato dispoñible. 

Orzamento destinado 

Sen dato dispoñible 

6.2.2. Reforzar os convenios coas organizacións 
empresariais para facilitar o acceso ás prácticas non 
laborais nos centros de traballo ordinario. 
 

Dirección Xeral de Formación e Colocación 
 

Nº de convenios previstos: 650 
Nº de convenios asignados: 650 

Orzamento destinado 

5.850.000€ 

6.2.3. Establecer convenios de colaboración para a 
realización do módulo de formación en centros de 
traballo – FCT, de forma que se garanta a inclusión e 
cumprimento das adaptacións necesarias no caso de 
alumnado con necesidades educativas especiais. 
 
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa 

Nº de convenios previstos: 11.742  
Nº de convenios asinados: 11.153  
Nº  total de alumnas/os participantes: 13.023  
Mulleres: 6.343  
Homes: 6.680 
Nº de alumnas/os participantes con discapacidade: 
78 
Mulleres: 38   
Homes: 40 

Orzamento destinado 

Sen custos directos (sobre o custo da acción xeral)  

Obxectivo específico 3. Promover o acceso e mellorar a empregabilidade e a adaptación do posto 
de traballo das persoas con discapacidade  no sector público. 

Actuación Resultados segundo indicadores 

6.3.3. Establecer unha reserva de postos para persoas 
con discapacidade psíquica desenvolvendo un proceso 
selectivo independente diferenciado e adaptado ás 
súas especiais circunstancias (aspecto a contemplar 
na modificación da Lei de función pública de Galicia). 
 
Dirección Xeral de Función Pública 
 

Segundo a información do órgano directivo 
competente (enviada con data de 22 de febreiro de 
2012), o anteproxecto de Lei do emprego público de 
Galicia  reserva o 2% das prazas ofertadas para ser 
cubertas por persoas que acrediten discapacidade 
intelectual. Está pendente de publicación a Lei. 
Non obstante, cómpre salientar que a reserva 
proxectada xa é efectiva vía lexislación básica estatal. 
O artigo 11 da Lei 26/2011, do 1 de agosto, de 
adaptación normativa á Convención Internacional 
sobre os dereitos das persoas con discapacidade 
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modifica a línea 1 do artigo 59 da Lei 7/2007, do 12 de 
abril, do estatuto básico do empregado público. 

Orzamento destinado 

Sen dato dispoñible 

6.3.4. Manter a cota do 5% dos postos de cada lista 
para persoas cun grao de discapacidade recoñecido 
igual ou superior ao 33% para o nomeamento do 
persoal interino dos corpos xerais ao servizo da 
Administración de xustiza. 
 
Dirección Xeral de Xustiza 

Nº total de persoas contratadas: 325 
Mulleres: 266  
Homes: 59 
Nº de persoas con discapacidade contratadas: 16 
Mulleres: 6  
Homes: 10 

Orzamento destinado 

Sen custos directos  

6.3.6. Deseñar e desenvolver accións formativas 
dirixidas a mellorar o coñecemento que os mandos 
intermedios (do Servizo Galego de Saúde) teñen dos 
procedementos e dos protocolos que afectan ás 
persoas con discapacidade e promover a súa 
sensibilización e orientación nesta materia, para que 
poidan proporcionar a información e o tratamento 
adecuado ás persoas con discapacidade que traballan 
na súa unidade. 
 
Dirección de Recursos Humanos do Servizo Galego de 
Saúde 
 

Accións formativas dirixidas a mellorar o 
coñecemento polos mandos intermedios en materia 
de discapacidade: 
No Plan de Acollida do Persoal do Servizo Galego de 
Saúde, elaborado no ano 2011, publicado na intranet 
do Servizo Galego de Saúde e remitido por correo 
electrónico, recóllese un apartado específico para 
persoas traballadoras que presenten especial 
sensibilidade.  
No mes de xaneiro de 2011 ditáronse unhas 
instrucións para facilitar as incorporacións como 
consecuencia da resolución dos procesos de 
mobilidade voluntaria (concurso de traslados) e dos 
procesos selectivos con indicacións específicas para 
persoal con discapacidade.  

Nota: como avance indícase que está previsto 
elaborar en 2012 unha pilula formativa (Learning.-
Coffee) que informa sobre a Orde do 16 de setembro 
de 2008 pola que se establece o procedemento para a 
adaptación de postos e condicións de traballo por 
razóns de protección da saúde e da maternidade nas 
institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde. 

Orzamento destinado 

Sen custos directos  

6.3.7. Revisar os procedementos en relación coas 
adaptacións de postos de traballo implicando aos 
mandos intermedios en ditos procedementos e 
establecendo protocolos de actuación. 
 
Dirección de Recursos Humanos do Servizo Galego de 
Saúde 

Actuación non executada en 2011 
Previsto realizar, no ano 2012, a revisión do 
procedemento de adaptación de postos e condicións 
de traballo por razóns de protección da saúde e da 
maternidade nas institucións sanitarias do Servizo 
Galego de Saúde. 

Orzamento destinado 

6.3.8. Realizar un estudo da tipoloxía  de postos de 
traballo no Servizo Galego de Saúde establecendo as 
tarefas fundamentais dos mesmos e as condicións 
mínimas para o seu desempeño. Tomarase como 
referencia nun primeiro momento un centro que se 
determine. 
 
Dirección de Recursos Humanos do Servizo Galego de 
Saúde 

Actuación non executada en 2011 
Dada a complexidade do estudo, realizarase unha 
primeira análise ao longo do ano 2012. 

Orzamento destinado 
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6.3.9. Estudar a posibilidade de incluír nos temarios 
de acceso aos corpos e escalas das Administracións 
Públicas contidos sobre a problemática das persoas 
con discapacidade (proporase nas negociacións 
sindicais). 
 
Dirección Xeral de Función Pública 

Valoración e negociación cos sindicatos realizada: SI 
Procesos selectivos nos que se inclúe:  
Proceso para ingreso no corpo superior da 
Administración da Xunta de Galicia A1 (DOG nº 142, 
do 26 de xullo de 2011). 

Orzamento destinado 

Sen dato dispoñible 

6.3.10. Impartir accións formativas para o persoal da 
administración que, ou ben forma parte da contorna 
organizativa das persoas con discapacidade, ou ben 
teña responsabilidade sobre as persoas traballadoras 
con discapacidade. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
FEGAS 
Escola Galega de Administración Pública (EGAP) 
 

EGAP 
Nº de accións formativas realizadas: 19 (12 en 2010) 
Nº de persoas formadas: 445 (215 en 2010) 
Mulleres: 371  
Homes: 74 
FEGAS 
Nº de accións formativas realizadas: 1 
Nº total de persoas formadas: 16  
Mulleres: 16  
Homes: 0 

Orzamento destinado 

EGAP: 24.205€ (contabilizado na actuación 3.2.9) 
FEGAS: 1.726 € 

Obxectivo específico 4. Promover  o acceso e mellorar a empregabilidade e a adaptación do posto de 
traballo das persoas con discapacidade  no sector privado. 

Actuación Resultados segundo indicadores 

6.4.1. Dar continuidade ao programa de fomento da 
contratación de persoas con discapacidade na 
empresa ordinaria, mediante o que se incentiva ás 
empresas pola contratación de traballadores e 
traballadoras con discapacidade coa finalidade de 
fomentar e favorecer a súa integración no sistema 
ordinario de traballo. 
 
Dirección Xeral de Promoción do Emprego 
 

Nº de empresas beneficiarias: 313 (263 en 2010)  
Nº de persoas con discapacidade beneficiarias: 421 
(298 en 2010) 
Mulleres: 165    
Homes: 256 

Orzamento destinado 

1.566.685 € 

6.4.2. Dar continuidade ao programa de emprego con 
apoio como medida de fomento do emprego de 
persoas con discapacidade no mercado ordinario de 
traballo, a través do que se subvenciona a promotores 
de proxectos con apoio para financiar os custos 
laborais e de Seguridade Social das e dos 
preparadores laborais que se contraten para levar a 
cabo accións de apoio ás persoas con discapacidade 
severa con maiores dificultades de inserción laboral 
en empresas do mercado ordinario de traballo. 
 
Dirección Xeral de Promoción do Emprego 
 

Nº de empresas beneficiarias: 64 (24 en 2010) 
Nº de persoas con discapacidade beneficiarias: 78 (25 
en 2010) 
Mulleres: 37 
Homes: 41 
As entidades beneficiarias do programa de emprego 
con apoio foron 9, ás que se subvencionou a 
contratación de 20 preparadores/as laborais que 
prestaron apoio a 56 persoas con discapacidade en 46 
empresas. Ademais subvencionouse a realización de 
plans de prospección laboral de emprego con apoio de 
dúas entidades, mediante subvencións dos custos de 
tres prospectoras de emprego con apoio.  
Así mesmo, apoiouse a formación práctica previa á 
contratación a unha entidade, subvencionando os 
custos de 10 preparadores/as laborais que prestaron 
apoio a 22 persoas con discapacidade (14 homes e 8 
mulleres) 

Orzamento destinado 

143.344,00€ 
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6.4.3. Contemplar de maneira explícita as persoas con 
discapacidade como colectivo beneficiario en todas as 
accións informativas relativas a cooperativas, 
incidindo nas vantaxes das cooperativas de 
integración social. 
 

Dirección Xeral de Relacións Laborais 

Nº total de accións informativas: 20 
Nº de accións informativas que consideren 
explicitamente as persoas con discapacidade: 6 

Orzamento destinado 

10.000 € 

6.4.4.Potenciar os contratos para a formación como 
vía de incorporación ao mercado de traballo das 
persoas con discapacidade sen experiencia laboral 
previa. 
 
Dirección Xeral de Promoción do Emprego 
(Datos a través de Dirección Xeral de Formación e 
Colocación: Servizo Público de Emprego de Galicia) 
 

Nota 2011 da DX de Promoción do Emprego: 
A orde do ano 2011 para a promoción da integración 
laboral das persoas con discapacidade na empresa 
ordinaria subvenciona a contratación temporal de 
persoas con discapacidade, sempre que a duración do 
contrato sexa de polo menos 12 meses.  
Os resultados xa están computados no obxectivo 6.4.1 
e foron os seguintes: 157 persoas con discapacidade 
contratadas con contrato temporal, destes 157 
contratos temporais consta con contrato de formación 
1. 

Orzamento destinado 

Sen dato dispoñible 

6.4.5. Levar a cabo o mantemento evolutivo do Portal 
Virtual de Emprego do Servizo Público de Emprego de 
Galicia –SPEG. 
 
Dirección Xeral de Formación e Colocación 
 

Posta en marcha do portal virtual de emprego: SI 
Novos servizos implementados: 
Aos novos servizos implementados en 2010 
(Accesibilidade AAA certificada; consulta de ofertas: 
Consulta de cursos de formación; Renovación da 
demanda; Adscrición a ofertas en difusión; Adscrición 
a cursos de formación: Solicitude de orientación), hai 
que engadir en 2011: 

 Mellora Accesibilidade: de 9.26 a 9.86. Pasou de ser 
o portal web máis accesible da área de emprego a 
ser o portal web máis accesible de todas as 
comunidades autónomas. 

 Estudo de viabilidade WAI 2.0 AAA para a parte 
privada do portal. 

Orzamento destinado 

11.870€ 

 
6.4.6. Incluír medidas de fomento de inserción laboral 
de persoas con discapacidade  nos pregos de cláusulas 
administrativas particulares dos expedientes de 
contratación da Administración da Comunidade 
Autónoma de Galicia.  
 
Nota. A esta actuación responde o Acordo do Consello 
do Goberno da Xunta de Galicia, do 8 de abril de 2010, 
polo que se determina a inclusión de medidas de 
fomento de inserción laboral de discapacitados e 
outros colectivos nos pregos de cláusulas 
administrativas particulares dos expedientes de 
contratación da Administración da Comunidade 
Autónoma de Galicia. 
 
Interveñen todos os organismos / departamentos / 
entidades implicadas no desenvolvemento do plan 
 

Nº de expedientes de contratación que inclúen 
medidas deste tipo. 

Secretaría Xeral de Política Social: 6 

AXEGA: 5 
Consellería de Economía e Industria: 11. A cláusula de 
desempate a favor de empresas que conten no seu 
cadro de persoal con persoas fixas traballadoras con 
discapacidade prevista no Acordo do Consello da 
Xunta do 8 de abril de 2010 recolleuse en todos os 
expedientes de contratación da Consellería de 
Economía e Industria do ano 2011 agás nun tramitado 
polo procedemento negociado sen publicidade por 
exclusividade.  
Consellería de Cultura e Turismo: 28 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria: 
26 
No prego de cláusulas administrativas particulares 
inclúese a seguinte cláusula: 
“ 5.3.4 Documentación para o caso de desempate. 
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Continuación… 
 
6.4.6. Incluír medidas de fomento de inserción laboral 
de persoas con discapacidade  nos pregos de cláusulas 
administrativas particulares dos expedientes de 
contratación da Administración da Comunidade 
Autónoma de Galicia.  
 
Nota. A esta actuación responde o Acordo do Consello 
do Goberno da Xunta de Galicia, do 8 de abril de 2010, 
polo que se determina a inclusión de medidas de 
fomento de inserción laboral de discapacitados e 
outros colectivos nos pregos de cláusulas 
administrativas particulares dos expedientes de 
contratación da Administración da Comunidade 
Autónoma de Galicia. 
 
Interveñen todos os organismos / departamentos / 
entidades implicadas no desenvolvemento do plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Declaración responsable do número de 
traballadores fixos discapacitados e porcentaxe que 
estes representan sobre o total do persoal. 
b) Documento TC2 (relación nominal de traballadores) 
correspondentes a todo o persoal da empresa. 
c) Relación dos traballadores fixos discapacitados 
acompañada da resolución ou certificación 
acreditativa do grao e vixencia da discapacidade. 
d) Contrato de traballo dos traballadores fixos 
discapacitados. 
e) Se a empresa emprega a cincuenta ou máis 
traballadores e se atopa nalgún dos supostos de 
excepcionalidade previstos na Lei 13/1982, de 7 de 
abril, de Integración Social dos Minusválidos, deberá 
achegar, ademais, declaración do Servizo Público de 
Emprego competente de que a empresa se atopa 
nalgún dos citados supostos de excepcionalidade.” 
Consellería de Facenda: 16 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas: 173 
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas 
e Xustiza: 23 
Consellería de Sanidade: 307  
Consellería de Traballo e Benestar: 47 
Consellería do Mar: 26 
Consellería do Medio Rural: 32 
Dirección Xeral de Administración Local: 3 
Dirección de Asistencia Sanitaria: Incluíuse no artigo 
8.8. da Orde do 9 de xaneiro de programas de 
incorporación social en vivendas para pacientes con 
trastornos aditivos o artigo 8.8 para que, en caso de 
empate en puntuacións entre dúas ou máis entidades, 
se favorezan as entidades con maior proporción de 
persoal con discapacidade. 
Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos: 2 
Dirección Xeral de Comercio: sen dato 
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 
e Innovación Educativa: (ver Consellería) 
Dirección Xeral de Formación e Colocación: sen datos 
(ver Consellería) 
Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e 
Innovación: (ver Consellería) 
Dirección Xeral de Mobilidade: 8 
Dirección Xeral de Promoción do Emprego: (ver 
Consellería) 
Dirección Xeral de Relacións Laborais: (ver 
Consellería) 
Dirección Xeral de Xustiza: 10 
Dirección Xeral do Libro, Bibliotecas E Arquivos: (ver 
Consellería de Cultura e Turismo). As medidas de 
fomento de inserción laboral incluíronse en todos os 
contratos (aplicable soamente en caso de desempate). 
Cómpre indicar que non se produciron empates na 
puntuación para adxudicación en ningún contrato, 
polo que non foi aplicada tal medida. 
Escola Galega de Administración Pública – EGAP: 3 



Informe seguimento 2011 

   Páx. 88 de 190 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuación… 
 
6.4.6. Incluír medidas de fomento de inserción laboral 
de persoas con discapacidade  nos pregos de cláusulas 
administrativas particulares dos expedientes de 
contratación da Administración da Comunidade 
Autónoma de Galicia.  
 
Nota. A esta actuación responde o Acordo do Consello 
do Goberno da Xunta de Galicia, do 8 de abril de 2010, 
polo que se determina a inclusión de medidas de 
fomento de inserción laboral de discapacitados e 
outros colectivos nos pregos de cláusulas 
administrativas particulares dos expedientes de 
contratación da Administración da Comunidade 
Autónoma de Galicia. 
 
Interveñen todos os organismos / departamentos / 
entidades implicadas no desenvolvemento do plan 

Fundación Pública Escola Galega de Administración  
Sanitaria FEGAS: (ver Consellería) 
Instituto Galego de Vivenda e Solo: (ver Consellería) 
Secretaría Xeral da Emigración: 9 
Secretaría Xeral de Medios: 9 
Secretaría Xeral de Modernización e Innovación 
Tecnolóxica: 40 
Secretaría Xeral para o Deporte:  sen dato 
Secretaría Xeral para o Turismo: 44 
S. X. de Ordenación do Territorio e Urbanismo: 11 
Universidades (UDC): sen dato 
Universidades (USC): sen dato 
Universidades (UVigo): sen dato 
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado: 1 
Secretaría Xeral da Igualdade: 4 
CRTVG: 1 
No Proceso Selectivo Extraordinario de Consolidación 
de Emprego reservou o 7% a persoas con 
discapacidade, o que supón 14 prazas dun total de 193 
(se ben no momento en que se facilita esta 
información-16 de febreiro de 2012- descoñécese se 
se cubrirán todas as prazas, dado que non está 
rematado o proceso selectivo). 
Dirección Xeral de Administración Local: 2 (9.000 €). 
Tramitáronse dous procesos selectivos para o acceso á 
subescala secretaría categoría superior e para o 
acceso á subescala de intervención-tesouraría 
categoría superior. A ditos  procedementos 
presentáronse varias persoas opositoras con 
discapacidade, superando o proceso selectivo de 
intervención superior, unha delas, pendente de 
publicación definitiva no DOG. O orzamento referido 
correspóndese co custo dos dous procesos selectivos 
no exercicio 2011.  
Presentáronse 124 persoas opositoras; 60 mulleres e 
64 homes. Desas, tres eran persoas con discapacidade, 
as tres homes. 

Orzamento destinado 

Sen custos directos 

6.4.7. Promover que nas entidades beneficiarias de 
axudas para a contratación de 50 ou máis 
traballadores e traballadoras desempregadas para a 
realización de obras ou servizos de interese xeral e 
social, ao abeiro das diferentes ordes de convocatoria 
dos programas de cooperación da Consellería de 
Traballo e Benestar, cando menos, o 5% das persoas 
seleccionadas sexan persoas con discapacidade. 
 

Dirección Xeral de Promoción do Emprego 

Nº de entidades beneficiarias que cumpren o mínimo 
do 5%: 1 

Orzamento destinado 

Sen custos directos  
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6.4.8. Fomentar a participación das persoas 
demandantes de emprego nas políticas activas de 
emprego, considerando as circunstancias de quen ten 
algunha discapacidade. 
 
Dirección Xeral de Formación e Colocación 
 

Nº de orientacións laborais realizadas: 109.915 
Mulleres: 54.350  
Homes: 55.656 
Nº de orientacións laborais dirixidas a persoas con 
discapacidade: 5.351 
Mulleres: 2.145  
Homes: 3.206 
Taxa de inactividade da poboación en xeral: 23.3% 
Taxa de inactividade da poboación con 
discapacidade: 20% 

Orzamento destinado 

1.626.763 € 

6.4.9. Visibilizar a través das accións de fomento da 
responsabilidade social empresarial – RSE da Xunta de 
Galicia (xornadas, encontros, informacións dixitais …) 
a capacidade das persoas con discapacidade, 
concienciando sobre a súa contratación,  ao tempo 
que se facilita información sobre as axudas técnicas e 
persoais, sobre o cumprimento voluntario da cota do 
2% no cadro de persoal de traballadores ou 
traballadoras que teñen algunha discapacidade. 
 
Dirección Xeral de Relacións Laborais 

Nº de actuacións previstas de fomento da RSE nas 

que se visibilice as persoas con discapacidade: 2 

Nº total de accións de fomento da RSE efectivamente 

realizadas: 1 

Nº total de accións de fomento da RSE nas que 

efectivamente se visibilizou as persoas con 

discapacidade: 1 

As accións reflectidas inclúen: 

- A Orde de 2011 pola que se establecen as bases 
reguladoras para a concesión, en réxime de 
concorrencia competitiva, das subvencións para 
fomentar a responsabilidade social empresarial 
(RSE) nas pequenas e medianas empresas, no 
ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, 
cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se 
convocan para o exercicio 2011. 

- A páxina web: http://rse.xunta.es. Nesta 
inclúense, ademais dos apartados propios da web, 
os accesos ao blog RSE Xunta de Galicia e as redes 
sociais facebook, linkeding e twitter. En 2011 
publicáronse tres blogs relacionados coa RSE e as 
persoas con discapacidade que se reflectiron nas 
redes sociais. Así mesmo, nas novas da páxina 
publicáronse catro artigos cos seus 
correspondentes links sobre a materia. 

Orzamento destinado 

10.000€ 

6.4.10. Establecer programas de comprobación por 
parte do Servizo Público de Emprego de Galicia, 
conforme ao sinalado no Real Decreto 364/2005, do 8 
de abril, do cumprimento da cota de reserva do 2% 
dos postos de traballo para persoas con discapacidade 
nas empresas de máis de 50 persoas traballadoras. 
 

Dirección Xeral de Formación e Colocación 

Actuación non executada 

Orzamento destinado 

6.4.11. Avaliar o Programa de emprego con apoio, 
dirixido á contratación de persoas con discapacidade 
severa por empresas ordinarias. 
 

Dirección Xeral de Promoción do Emprego 

Actuación non executada  
Sen previsión en 2012 

Orzamento destinado 

http://rse.xunta.es/
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6.4.12. Establecer, normativamente, vías de 
comunicación entre persoal técnico de servizos sociais 
e de formación e colocación, cara á optimización de 
recursos no ámbito da inserción laboral das persoas 
con discapacidade. 
 

Secretaría Xeral de Política Social 
Dirección Xeral de Formación e Colocación 

Actuación non executada 

Orzamento destinado 

 

Obxectivo específico 5. Apoiar o emprego protexido, especialmente desde a Administración Pública. 

Actuación Resultados segundo indicadores 

6.5.1. Dar continuidade ao programa de apoio á 
creación, ampliación e mantemento de centros 
especiais de emprego. 
 
Dirección Xeral de Promoción do Emprego 
 

Nº de centros especiais de emprego beneficiarios: 
112 
Nº de persoas con discapacidade beneficiarias: 1.870 
Mulleres: 732   
Homes: 1.138 

Orzamento destinado 

11.930.653€ 

6.5.2. Dar continuidade ao programa de subvencións 
ás unidades de apoio á actividade profesional dos 
centros especiais de emprego. 
 
Dirección Xeral de Promoción do Emprego 
 

Nº centros especiais de emprego beneficiarios: 17 
Nº de persoas con discapacidade beneficiarias: 406 
Mulleres: 139  
Homes: 267 

Orzamento destinado 

778.765€ 

6.5.3. Revisar a orde de centros especiais de emprego 
e analizar a inclusión de requisitos de esixencia de 
presentación periódica, por parte de ditos centros, 
dun programa de desenvolvemento sociolaboral das 
persoas con discapacidade empregadas (itinerarios 
personalizados de inserción) ou esixencia dun mínimo 
de insercións anuais. 
 
Dirección Xeral de Promoción do Emprego 
 

Revisión e análise da Orde de Centros Especiais de 
Emprego: SI 
Descrición dos cambios introducidos na Orde: 
A mellora máis importante introducida no programa 
de integración laboral das persoas con discapacidade 
en centros especiais de emprego é a de regular nunha 
soa orde unicamente as subvencións do custo salarial 
do cadro de persoal con discapacidade nun marco 
temporal plurianual, que comprende as subvencións 
polas mensualidades desde outubro de 2011 a xuño 
de 2012, xa que se trata de subvencións periódicas ao 
mantemento dos postos de traballo e deste xeito non 
queda paralizada a súa concesión e pagamento 
durante ningún período (Orde do 11 de outubro de 
2011, publicada no DOG do 18 de outubro de 2011).  
Nº de insercións no mercado ordinario. 
Non existen datos de insercións no mercado ordinario 
de traballo logo de cesar nunha relación laboral nun 
centro especial de emprego. 

Orzamento destinado 

Sen custos directos 
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6.5.5. Reservar entre o 3% e o 5% dos contratos da 
Administración da Xunta de Galicia aos centros 
especiais de emprego sen ánimo de lucro. 
 
Interveñen todos os organismos / departamentos / 
entidades implicadas no desenvolvemento do plan 

Normativa reguladora publicada: SI 
Lei 15/2010, do 28 de decembro, de medidas fiscais e 
administrativas, publicada no DOG nº 250, do 30 de 
decembro de 2010 
Nº de contratos con centros especiais de emprego.  
Consellería de Sanidade: 1 
Secretaría Xeral da Igualdade: 3  
UDC: 1

6
 

Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio 
Rural: 1

7
 

Importe contratado con centros especiais de 
emprego. 
Consellería de Sanidade: 2.829.168,00€ 
Secretaría xeral da Igualdade: 317 euros 
UDC: 38.000 € 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio 
Rural: 68.897,84€ 

A Secretaría Xeral de Medios informa que o obxecto 
da maioría dos contratos no ano 2011 non era o 
adecuado para a prestación de servizos das empresas 
que se sinalan neste punto. Son servizos específicos en 
materia tecnolóxica, de aí que non fora posible facer 
esta reserva que recolle a Lei 15/2010, do 28 de 
decembro, de medidas fiscais administrativas. 

Orzamento destinado 

2.867.485,00€ 

 

 

En resumo:  

 

Do cadro anterior extráese que das 40 actuacións programadas para 2011 quedaron sen actividade 

8 , o que implica un nivel de execución para esta área dun 80%.  

As actuacións consideradas como “non executadas” son as seguintes: a 6.1.3, a 6.1.9, a 6.1.10., a 

6.3.7., a 6.3.8., a 6.4.10., a 6.4.11. e a 6.4.12. Sobre as as actuacións 6.1.9. e 6.1.10 confirmouse xa 

a súa realización en 2012. 

En canto ao número de actuacións con actividade cabe destacar que foron 32 en 2011, fronte ás 20 

de 2010. 

  

                                                 

 
6 Pode consultarse no seguinte enderezo web 
http://www.udc.es/contratacionadministrativa/consulta_licitacions/adjudicados/servizos/ano_curso/index.html 
Adxudicouse en 2011 pero o importe farase efectivo durante o 2012 dado que se realizou a finais de ano. 
7 O contrato relacionado na actuación 6.5.5. asinouse con ASPAS EMPREGO S.L. para realizar o “Servizo para a 
conservación e xestión do centro de razas equinas autóctonas de Galicia”, en Serguede-Boqueixón (A Coruña). 
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Gráfico 22. Nº DE ACTUACIÓNS CON ACTIVIDADE NA ÁREA 6 

(Comparativa 2010-2011) 

 

 
Fonte: Elaboración propia a partir dos formularios recibidos en ambas anualidades 

 

 

Gráfico 23. GRAO DE EXECUCIÓN/ACTIVIDADE ÁREA 6 

 

 

Gráfico 24. DISTRIBUCIÓN DE PERSOAS CON 

DISCAPACIDADE BENEFICIARIAS POR SEXO. 

Gráfico 25. DISTRIBUCIÓN DE OUTRAS PERSOAS 

BENEFICIARIAS POR SEXO. 

  
Fonte: Elaboración propia. Distribución porcentual de carácter estimativo realizada a partir dos datos de actuacións nas 

que se facilitou a desagregación de datos por sexo das persoas beneficiarias (e só entre aquelas que inclúen como 

indicador de resultados o número de persoas beneficiarias por sexo).  
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4.7 ÁREA 7 RECURSOS NO ÁMBITO DOS SERVIZOS SOCIAIS. 
 

A área de recursos no ámbito dos servizos sociais 

busca mellorar o conxunto de intervencións, 

programas, servizos e prestacións para as persoas 

con discapacidade e as súas familias.  

 

Para iso deseñáronse neste apartado un total de 30 

medidas, que constitúen o 9,8% do conxunto de 

actuacións do Plan de acción integral para as persoas 

con discapacidade de Galicia 2010-2013. 

 

As actuacións ideáronse sobre a necesidade de consecución de tres obxectivos específicos: 

 

1. Desenvolver a normativa relativa a intervencións., 

programas, servizos e prestacións no ámbito da 

discapacidade. 

2. Deseñar procesos que garanten unha intervención 

efectiva centrada na  persoa e na atención á 

diversidade. 

3. Ampliar e consolidar a rede de recursos sociais 

para as persoas con discapacidade. 

A continuación descríbese a información relativa a esta área durante o exercicio 2011, anualidade 

na que se prevía actividade en 25 das actuacións de área, case na súa totalidade a cargo da 

Secretaría Xeral de Política Social, con competencia nunha delas da Secretaría Xeral Técnica da 

Consellería de Traballo e Benestar e coa colaboración de Cermi Galicia noutra das actuacións. 

 

 

Área 7 RECURSOS NO ÁMBITO DOS SERVIZOS SOCIAIS 

Obxectivo específico 1. Desenvolver a normativa relativa a intervencións., programas, servizos e 
prestacións no ámbito da discapacidade. 

Actuación Resultados segundo indicadores 

7.1.1. Elaborar e aprobar unha normativa específica 
referida a centros, servizos e programas dirixidos ás 
persoas con discapacidade, na que se contemplen os 
requisitos técnicos e funcionais das distintas tipoloxías 
de centros para a súa autorización e acreditación. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 

Normativa publicada. 
En proceso de elaboración 
 

Orzamento destinado 

21.238,82 € 
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7.1.2. Proceder ao desenvolvemento normativo do 
Decreto de dependencia, 15/2010, do 4 de febreiro, 
polo que se regula o procedemento para o 
recoñecemento da situación de dependencia e do 
dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e 
atención á dependencia, o procedemento para a 
elaboración do Programa Individual de Atención e a 
organización e funcionamento dos órganos técnicos 
competentes. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
 

Normativa publicada: SI 
Nome da normativa e referencia do DOG de 
publicación. 
Orde do 2 de xaneiro de 2012 de desenvolvemento do 
Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula 
o procedemento para o recoñecemento da situación 
de dependencia e do dereito ás prestacións do 
Sistema para a Autonomía e a Atención á 
Dependencia, o procedemento para a elaboración do 
programa individual de atención e a organización e 
funcionamento dos órganos técnicos competentes. 
(DOG nº 9, do 13 de xaneiro de 2012). 
Nota: esta normativa iniciou o seu proceso de 
redacción en 2010; no informe de seguimento desa 
anualidade sinalábase que quedaba pendente de 
publicación en 2011. Se ben a orde é de 2 de xaneiro 
de 2012 e se publica no DOG de 13 de xaneiro, 
considérase como actuación finalizada en 2011 pois 
todos os traballos tiveron lugar en dita anualidade.  

Orzamento destinado 

Sen custos directos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.3. Establecer os indicadores de referencia para a 
determinación do copagamento nos servizos de 
promoción da autonomía persoal e a atención ás 
persoas en situación de dependencia, así como as 
tarifas esixibles. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores definidos: SI 
Describir resumidamente indicadores definidos: 
Os indicadores de referencia definidos distribúense en 
dous grandes bloques: un primeiro referido a servizos 
comúns e un segundo referido a servizos específicos. 
No primeiro  bloque, inclúense indicadores de 
referencia de servizos asistenciais e hostaleiros, así 
como transporte (segundo os casos) e o copago 
correspondente (que inclúe o mínimo, o máximo e a 
modalidade de copago) para os seguintes servizos:  
- Servizos de prevención da dependencia e 

promoción da autonomía persoal (que inclúe: área 
de información, seguimento e orientación; área do 
coidador; servizo de atención temperá; Servizo de 
accesibilidade universal; Servizo de promoción, 
mantemento e recuperación da autonomía 
funcional; Servizo de actividades e programas: 
Supervisión e apoios puntuais en equipamentos 
especiais; Servizo de habilitación psicosocial; 
Servizo de apoio para o desenvolvemento 
profesional e social para persoas dependentes en 
idade laboral; Servizo de transporte adaptado e 
asistido. 

- Servizo de axuda no fogar. 
- Servizo de axuda no fogar para persoas con 

discapacidade auditiva. 
- Servizo de teleasistencia e xeolocalización. 
- Servizos comúns de atención diúrna para persoas 

dependentes 
- Carteira de servizos comúns de atención 

residencial e atención nocturna para persoas 
dependentes. 
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Continuación … 
 
7.1.3. Establecer os indicadores de referencia para a 
determinación do copagamento nos servizos de 
promoción da autonomía persoal e a atención ás 
persoas en situación de dependencia, así como as 
tarifas esixibles. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
 

No segundo bloque, inclúense indicadores de 
referencia de servizos asistenciais e hostaleiros así 
como transporte (segundo os casos) e o copago 
correspondente (que inclúe o mínimo, o máximo e a 
modalidade de copago) para os seguintes colectivos: 
- Servizos para persoas dependentes con Alzheimer. 
- Servizos para persoas dependentes con 

discapacidade física. 
- Servizos para persoas dependentes con parálise 

cerebral. 
- Servizos para persoas dependentes con danos 

cerebral adquirido. 
- Servizos para persoas dependentes con 

discapacidade intelectual. 
- Servizos para persoas dependentes con trastorno 

de espectro autista. 
- Servizos para persoas dependentes con 

enfermidade mental. 
E, por último, inclúense os indicadores para o 
copagamento do servizo de asistente persoal. 

Orzamento destinado 

Sen custos directos 

7.1.4. Actualizar a normativa reguladora do 
procedemento de acceso aos recursos dirixidos ás 
persoas con discapacidade: Orde do 26 de febreiro de 
1996, pola que se regula o procedemento de ingresos 
e traslados en centros propios, concertados e con 
reserva de prazas. 
Secretaría Xeral de Política Social 

Normativa actualizada publicada. 
En proceso de elaboración 
 

Orzamento destinado 

Sen custos directos 

Obxectivo específico 2. Deseñar procesos que garanten unha intervención efectiva centrada na 
persoa e na atención á diversidade. 

Actuación Resultados segundo indicadores 

7.2.1. Definir carteiras de servizos de atención en 
función das necesidades obxectivas das persoas con 
discapacidade. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
 

Presentación pública do estudo para a definición da 
nova carteira de servizos sociais de atención ás 
persoas con dependencia en Galicia, as esixencias 
para a súa prestación e a planificación da súa 
implantación. 
Estudo en elaboración 
Nº de novas modalidades de servizos postos en 
funcionamento: 84 

Orzamento destinado 

173.460 € 

7.2.2. Mellorar as vías de coordinación entre os 
equipos con funcións de valoración e intervención 
social da Consellería de Traballo e Benestar e os 
equipos de orientación da Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria. 
 

Secretaría Xeral de Política Social 
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa 

Actuación non executada 

Orzamento destinado 

 

 

  



Informe seguimento 2011 

   Páx. 96 de 190 
 

7.2.4. Desenvolver o Catálogo de prestacións do 
sistema para a autonomía e atención á dependencia -
SAAD para as persoas con discapacidade que obteñan 
o grao I, nivel 2. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
 

Catálogo desenvolvido: SI 
Esta actuación intégrase na nova carteira de servizos, 
concretamente dentro da normativa que se está a 
desenvolver (en trámite o Decreto que regulará a 
carteira de servizos). 

Orzamento destinado 

Sen custos directos 

7.2.5. Elaborar un modelo único que garante a 
unificación de criterios á hora de definir os contidos do 
Programa de Atención Individualizada. 
Secretaría Xeral de Política Social 

Actuación non executada (sen previsión inmediata) 

 

Orzamento destinado 

7.2.6. Crear e poñer en marcha grupos de traballo 
para instrumentalizar os criterios de calidade e das 
condicións que garantan unha intervención efectiva e 
especializada: soporte documental, formación 
especializada, perfís profesionais, cadros de persoal 
recomendables etc. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 

Nº de grupos creados: 3 

Nº de xuntanzas: 4 

Orzamento destinado. 

21.238,82 € 

7.2.7. Potenciar a través das ordes de subvencións o 
desenvolvemento de programas que favorezan a 
intervención coa persoa con discapacidade no seu 
contorno habitual persoal (programas de atención 
ambulatoria, titorías, escolas de pais e nais etc.), cara 
a mellorar a súa autonomía. 
 

Secretaría Xeral de Política Social 

Nº de programas subvencionados para a mellora da 
autonomía persoal das persoas con discapacidade: 80 

** (ver información complementaria ao final do 

cadro) 
 
 
  

Orzamento destinado 

2.710.488,73 € 

7.2.9. Fomentar a implantación e mellora de 
protocolos previstos nos contratos de concerto de 
prazas que redunden en melloras organizativas e na 
atención á persoa usuaria. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 

Nº de protocolos establecidos: 16 
Descrición dos protocolos:  
- Preingreso. 
- Acollida e adaptación ao centro.  
- Caídas. 
- Medidas de suxeición.  
- Hixiene persoal.  
- Medicación.  
- Atragoamento.  
- Prevención e tratamento de úlceras por presión.  
- Transferencia e mobilizacións.  
- Control de constantes.  
- Emerxencia sanitaria.  
- Control de errantes. 
- Detección e Intervención en caso de malos tratos.  
- Suxestións, queixas e reclamacións. 
-  Coidados ao final da vida.   
- Baixa no centro.  

Ademais, traballouse nun modelo de Regulamento de 
Réxime Interno, que se sumaría aos 16 documentos 
referidos. 

Orzamento destinado 

Sen custos directos 
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7.2.10. Identificar e promover boas prácticas 
innovadoras e excelentes sobre procesos de 
intervención no ámbito da discapacidade. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
CERMI 
 
 
 

Nº de boas prácticas identificadas: 24 
Boas prácticas identificadas: 
Down Galicia: 
1. Aprendizaxe Cooperativa. 
2. Apoio na aula. 
3. Coordinación con centros educativos. 
4. Formación con apoio. 
5. Emprego con apoio. 
6. Programa de autonomía. 
7. Programa de autoxestión. 
8. Aula multisensorial en Down Vigo. 
9. Utilización da linguaxe en positivo. 
10. Facilitación de recursos comunitarios. 

COGAMI: 
11. Proceso de admisión nun centro de día/centro 

ocupacional. 
12. Proceso de acollida nun centro de día/centro 

ocupacional. 
13. Proceso de elaboración do Plan de Atención 

Integral nun centro de día/centro ocupacional. 
14. Proceso de desenvolvemento, seguimento e 

avaliación do Plan de Atención Integral nun centro 
de día/centro ocupacional. 

15. Proceso de xestión de incidencias. 
16. Proceso de medición da satisfacción dos usuarios e 

as familias dun centro de día/centro ocupacional. 
17. Proceso de recollida e xestión das queixas, 

reclamacións e propostas de mellora dos 
principais grupos de interese dun centro de 
día/centro ocupacional. 

18. Metodoloxía de actuación ante caídas. 
19. Metodoloxía de actuación ante defuncións. 
20. Metodoloxía de actuación ante emerxencias 

sanitarias. 
21. Metodoloxía de actuación ante aparición de 

úlceras por presión. 
22. Metodoloxía de atención básica. 
23. Modelo de ficha de Plan de Atención Integral, con 

apartados para a elaborar, seguir e avaliar o plan. 
24. Aplicativo en formato Excel para o seguimento dos 

indicadores de proceso. 

Ademais, CERMI Galicia colaborou coa Secretaría Xeral 
de Medios na elaboración da Guía de boas prácticas 
para medios de comunicación, presentada o 22 de 
outubro de 2011 nunha xornada de difusión conxunta. 
(Ver Área 1). 

Orzamento destinado 

42.912,25 € 
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7.2.11. Proceder á reorganización e especialización da 
atención socioeducativa nos centros Santiago 
Apóstolo e Terra de Ferrol 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
 

Xestións efectuadas en 2011: 
1. Sinatura do convenio coa consellería de Educación 

e Ordenación Universitaria respecto do Centro de 
Atención a Persoas con Discapacidade da Coruña e 
do centro María Mariño. 

2. Separación de servizos educativo e asistencial. 
3. Delimitación de gastos. 
4. Reubicación de persoas usuarias que non poden 

continuar neste novo centro. 
5. Tramitación de novos ingresos tanto en Terra de 

Ferrol como no CAPD Coruña. 

Reorganización e especialización realizada: 
Posta en marcha do centro Terra de Ferrol e do centro 
de atención a persoas con discapacidade CAPD Coruña 
(servizo residencial e atención diúrna). 

Orzamento destinado 

7.402.224,27 € 

7.2.12. Revisar os procesos de traballo e ferramentas 
tecnolóxicas de apoio no proceso de tramitación dos 
Equipos de valoración. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 

Variación no tempo medio de tramitación anual dos 
expedientes de valoración da situación de 
dependencia: -30% 
Tempo medio de tramitación anual en 2010: 212 

Tempo medio de tramitación anual en 2011: 149 

O tempo medio de tramitación rexistrado en 2011, 
dende a solicitude ata a proposta do PIA, foi de 149 
días, o que implica unha redución de 63 días con 
respecto á anualidade anterior (que era de 212 días). 
Estase a falar dunha redución do 30% no tempo de 
tramitación. 
Variación no tempo medio de tramitación anual dos  
expedientes de valoración de discapacidades: 75% 
Tempo medio de tramitación anual en 2010: 189 
Tempo medio de tramitación anual en 2011: 332 
O tempo medio de tramitación rexistrado en 2011, foi 
de 332 días; 143 días máis con respecto a 2010. 

Orzamento destinado 

324.613 € 

Obxectivo específico 3. Ampliar e consolidar a rede de recursos sociais para as persoas con 
discapacidade. 

Actuación Resultados segundo indicadores 

7.3.1. Poñer en marcha novos centros de atención e 
unidades especializadas en centros de servizos sociais 
autorizados preexistentes. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e 
Benestar – Inspección de Servizos Sociais 
 
 
 
 
 
 
 

Datos facilitados pola S.X. de Política Social: 

Centros postos en marcha. Asináronse contratos de 
xestión de servizos en cinco centros: 
1. Centro de Día AMARAI 
2. Centro de Día INTEGRO 
3. Centro Ocupacional INTEGRO 
4. Centro de Día AMBAR 
5. Centro de Día MONTEPORREIRO 
Nº de unidades especializadas creadas: 38 
1. AMARAI, centro de día: 12 
2. INTEGRO, centro de día: 4 
3. INTEGRO, centro ocupacional: 4 
4. AMBAR, centro de día:8 
5. PONTEPORREIRO, centro de día:10 
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Continuación … 
 
7.3.1. Poñer en marcha novos centros de atención e 
unidades especializadas en centros de servizos sociais 
autorizados preexistentes. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e 
Benestar – Inspección de Servizos Sociais 

O nº de unidades especializadas creadas corresponde 
cos centros indicados no apartado anterior. 
Son todas prazas de discapacidade intelectual, agás as 
10 prazas do último centro, que son de discapacidade 
física. 
Nº de prazas creadas: 38 
Nº de novas prazas ocupadas: 37 
Mulleres: 15 
Homes: 22 

Datos facilitados pola S.X.T. da Consellería de 
Traballo e Benestar (Inspección de servizos sociais) 

1. Centro de día de atención a persoas con 
discapacidade da Coruña 

- Persoas destinatarias:  persoas con 
discapacidade gravemente afectadas     

- Nº de prazas: 40   
2. Centro de día Boimorto     

- Persoas destinatarias: persoas con 
discapacidade gravemente afectadas     

- Nº de prazas: 19 
3. Centro Ocupacional Boimorto     

- Persoas destinatarias: persoas con 
discapacidade con certa autonomía     

- Nº de prazas: 23 
4. Centro Ocupacional Integra-T       

- Persoas destinatarias: persoas con 
discapacidade con certa autonomía     

- Nº de prazas: 10 
5. Residencia para Persoas con Discapacidade 

Fundación Adcor  
- Persoas destinatarias: Persoas con 

discapacidade con certa autonomía     
- Nº de prazas: 21         

6. Centro de Día  de Gravemente Afectados  A 
Peroxa: 

- Persoas destinatarias: persoas con 
discapacidade gravemente afectadas     

- Nº de prazas: 13 

Orzamento destinado 

228.004 € 

7.3.2. Dar continuidade ás axudas dirixidas ás persoas 
con discapacidade no marco das subvencións para 
cofinanciamento das prestacións básicas de servizos 
sociais ás corporacións locais. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 

Unha vez revisada toda a información remitida polos 
concellos pode dicirse que a través do “Plan 
concertado de prestacións básicas”, no exercicio 2011, 
non se concederon axudas directas ou axudas para a 
realización de programas no ámbito da discapacidade, 
ao incluírse este colectivo como obxecto de 
intervención dentro da poboación xeral  

Orzamento destinado 
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7.3.3. Procurar unha maior cobertura do programa de 
axuda no fogar para as persoas con discapacidade e 
complementalo con outros servizos de proximidade. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
 

Nº de persoas con discapacidade e persoas en 
situación de dependencia usuarias. 
Nº total de persoas en situación de dependencia: 
5.915 
Mulleres: 4.126  
Homes: 1.789 
Nº total de persoas con discapacidade atendidas en 
SAF básico: 1.143 
Mulleres: 643  
Homes: 500  

Orzamento destinado 

31.732.502 € (31.507.501,29 €, SAF dependencia; 

225.000,71, SAF básico) 

7.3.5. Manter e, no seu caso, ampliar o volume de 
prazas residenciais de carácter público para persoas 
con discapacidade. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
 

Nº de prazas: 2.009 
Nº total de persoas con discapacidade beneficiarias: 
1.844 
Mulleres: 826 
Homes: 1018 
Nota: o número de vacantes en calquera modalidade 
de atención varía en función das altas e baixas. En 
2011 houbo un total de 165 prazas vacantes debido á 
posta en marcha de centros como o CAPD Coruña e 
Souto de Leixa, ademais doutras vacantes repartidas 
noutros centros (actualmente, en 2012, ese número 
de vacantes é moi inferior. 

Orzamento destinado 

38.099.561,09 € 

7.3.6. Incrementar o número de prazas do Programa 
de respiro familiar a través do que se oferta ás familias 
un período de descanso con actividades de ocio 
socializador e integrador das persoas usuarias do 
programa. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 

 

Nº de prazas en 2011: 71 
Incremento anual de prazas: 0% 
Nº total de persoas usuarias: 2.052* 
Mulleres: 790 
Homes: 1262 
* Dato que resulta da agregación de información 
procedente da Subdirección Xeral de Promoción da 
Autonomía Persoal e da Subdirección Xeral de 
Coordinación de Equipamentos e Servizos para as 
Persoas Maiores e con Discapacidade. 

Orzamento destinado 

512.257,43 € (508.022,43 € a cargo da Subdirección 
Xeral de Coordinación de Equipamentos e Servizos 
para as Persoas Maiores e con Discapacidade e 4.235 € 
a cargo da Subdirección Xeral de Promoción da 
Autonomía Persoal –neste caso a Xunta de Galicia 
aporta o 55% e o resto achégao a persoa usuaria–). 

7.3.7. Aumentar o número de prazas de estancias 
temporais en centros que dan cobertura a certas 
situacións de emerxencia social ou descanso familiar, 
que poden ser paliadas cun ingreso temporal. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 

Nº de prazas: 23 
Nº de persoas con discapacidade usuarias: 118 
Mulleres: 44 
Homes: 74 
En 2010, entre estancias temporais (10) e emerxencias 
sociais (14) había un total de 24 prazas (non as 58 que 
figuran no informe 2010). Unha das prazas de 
emerxencia social transformouse en residencia 
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permanente en 2011, pasando de 24 prazas en 2010 a 
23 en 2011, o que supón unha redución do 4%. 

Orzamento destinado 

430.362,36 € 

7.3.8. Promover o desenvolvemento de 
medidas/programas orientados a dar atención ás 
necesidades en ámbitos da discapacidade con maior 
escaseza de recursos. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
 

Nº de medidas/programas implementados: 9 
Nº de persoas usuarias: 2.343 
Mulleres: 936 
Homes: 1.407 

Dos datos indicados corresponden á xestión da 
Subdirección Xeral de Coordinación de Equipamentos 
e Servizos para Persoas Maiores e con Discapacidade 
os seguintes: Concerto de reserva e ocupación de 
prazas coa Fundación San Rosendo de Ourense, para o 
mantemento da Residencia Monterrey no Concello de 
Pereiro de Aguiar (Ourense), para persoas con 
discapacidade intelectual e trastorno mental asociado. 
Numero de persoas usuarias: 20 
Mulleres: 6 
Homes: 14 
Orzamento destinado 2011: 477.587,93 € 

Os datos restantes corresponden á xestión dos 
convenios coas seguintes entidades: Dano Cerebral e 
FEGEREC, que se realiza dende a Subdirección Xeral de 
Promoción da Autonomía Persoal 

Orzamento total destinado:  

660.166 € 

7.3.9. Ampliar os recursos tecnolóxicos dirixidos á 
poboación de persoas con discapacidade.  
 
Secretaría Xeral de Política Social 
 

Nº de persoas con discapacidade usuarias: 475 
Mulleres: 398 
Homes: 77 
Estes datos corresponden á suma de persoas 
beneficiarias de teleasistencia e de localizadores 
menores de 60 anos, en especial situación de 
fraxilidade, acreditadas cun informe médico as 
persoas usuarias de localizadores e cun informe social 
as beneficiarias de teleasistencia. 
Nota: como mellora respecto de 2010 na recollida de 
información cómpre subliñar que, naquela ocasión, se 
sinalaron os datos totais de persoas usuarias deste 
servizo por non estar discriminados por colectivos; 
criterio que si se aplica en 2011, é dicir, hai unha 
diferenciación de colectivos: persoas maiores e 
persoas con discapacidade, e este último é o que se 
reflicte neste apartado. 

Orzamento destinado 

9.990 € 

7.3.10. Establecer criterios de compatibilidade entre 
servizos e entre servizos e prestacións económicas, 
que favorezan ou promovan a autonomía persoal. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
 

Sistema de criterios de compatibilidade definido: SI 
Descrición de criterios definidos: 
Incorpórase un novo marco normativo que permite, se 
así se establece no programa individual de atención, a 
compatibilidade entre os distintos servizos/ 
prestacións do sistema nunha intensidade parcial e co 
obxectivo de proporcionar unha atención integral que 
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se adapte en maior medida á persoa en situación de 
dependencia. 

Orzamento destinado 

Sen custos directos 

7.3.11. Deseñar un mapa de recursos e infraestruturas 
que sinale as carencias para os grandes tipos de 
discapacidade. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
 

Mapa elaborado: Si. 
Describir proceso seguido durante 2011: 
Elaboración dun mapa de recursos e infraestruturas 
identificando ao mesmo tempo a demanda existente a 
fin de xeoreferenciar a posta en marcha de novos 
servizos.                                          
Actuación realizada no marco dun convenio de 
colaboración co Instituto Universitario de Estudos e 
Desenvolvemento de Galicia (IDEGA), da Universidade 
de Santiago de Compostela, e co CIEF da Fundación 
Caixa Galicia. 

Orzamento destinado 

60.000 € 

7.3.14. Crear e manter un espazo web sobre a 
discapacidade que garanta información actualizada. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 

 

Espazo web creado: SÍ 
Indicar  enderezo completo do espazo Web

8
:   

Nº de visitas anuais: 
No momento da elaboración do informe de 
seguimento 2011 non se conta co número de visitas 
anuais ao portal de discapacidade da Consellería de 
Traballo e Benestar. Non obstante, esta información 
poderase incluír na vindeira anualidade, pois se lle 
solicitou á Presidencia da Xunta de Galicia.  

Orzamento destinado 

Sen custos directos 

 

 ** Actuación 7.2.7 (información complementaria). 

 

Estes programas subvencionáronse ás seguintes entidades: 

AFAGA. Obradoiros de estimulación de persoas enfermas en fase leve. O resto dos programas do “Proxecto 

Coordina 2” están destinados a familias (indicados na actuación 4.3.4). Obxectivos: a) Manter o estado 

funcional e o estado cognitivo da persoa enferma de Alzheimer ou outra demencia; b) Achegar coñecementos  

sobre técnicas de estimulación e modificacións de condutas; d) Mellorar o estado de conduta tanto da persoa 

enferma de Alzheimer como do seu entorno máis próximo; e) Colaborar na aplicación de técnicas de 

estimulación e modificación de condutas. 

ALENTO. Programa de axuste persoal. Obxectivos: a) atención física para conseguir o maior grao de 

autonomía posible nas actividades da vida diaria; b) Manter as capacidades conservadas e compensar os 

déficts producidos tras a lesión; c) Adaptar o entorno da persoa usuaria para conseguir unha maior 

funcionalidade; d) Ensinar ás familias pautas de actuación concretas. 

Utilizouse a técnica "Bobath". A terapeuta ocupacional realizou o adestramento en actividades da vida diaria, 

ademais de ensinar a utilizar axudas técnicas e promover a aprendizaxe de novas habilidades para conseguir 

un maior nivel. 

                                                 

 
8
 http://benestar.xunta.es/web/portal/portada-de-discapacidade;jsessionid=A934151D61838B58653EFBEC962204F0 

 

http://benestar.xunta.es/web/portal/portada-de-discapacidade;jsessionid=A934151D61838B58653EFBEC962204F0
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Programa de autonomía na comunicación. Tratamentos individuais dirixidos a mellorar a comunicación de 15 

persoas usuarias, mediante exercicios específicos de rehabilitación, proporcionando en certos casos sistemas 

de comunicación aumentativa e/ou alternativa. Obxectivos da intervención da logopeda: a) Mellorar a 

expresión oral e xestual; b)Potenciar a lecto-escritura; c) Estimular a comprensión oral e escrita; d) Facilitar 

sistemas de comunicación aumentativa e/ou alternativa. 

Programa de estimulación cognitiva. Obxectivo: conseguir o máximo nivel de autonomía persoal nos hábitos 

da vida diaria máis cotiás. Consiste na realización de actividades de lecto-escritura en lingua galega e castelá:   

-          Actividades de comprensión oral e escrita en lingua galega e castelá.  

-          Estimulación dos diferentes tipos de atención (simple, sostida, alternante e dividida) 

-          Discusión das noticias de actualidade. 

-          Manexo de axenda persoal. 

-          Aprendizaxe de estratexias amnésicas. 

-          Aprendizaxe de estratexias de reminiscencia. 

-          Estimulación da memoria prospectiva.  

 

ASPACE. Integración social e laboral de persoas en situación de dependencia e emprego con apoio. 

Obxectivo: prestar servizos de apoio e asesoramento ás organizacións e entidades dedicadas á atención das 

persoas con parálise cerebral e ás súas familias desde unha perspectiva global, integral e normalizadora, para 

mellorar a súa autonomía persoal, as súas condicións de vida e favorecer a integración social e laboral deste 

colectivo na sociedade galega. 

Actividades: servizo de mantemento de edificios e instalacións; mantemento informático; servizo de 

transporte adaptado. 

 

COGAMI. Traballo coas persoas con discapacidade. Coñecemento en profundidade e información dos 

recursos propios e alleos a COGAMI dos que poida beneficiarse así como canalizar o acceso aos mesmos; 

detección, información e orientación de casos; atención personalizada das persoas con discapacidade, para 

obter un coñecemento profundo da súa situación, as súas capacidades, as súas limitacións, emitindo unha 

valoración social e diagnóstico mediante o informe social; elaboración de plans individuais de intervención, 

evitando no posible o internamento e fomentar a autonomía, autoestima e de desenvolvemento das 

capacidades das persoas; desenvolver as medidas asistenciais derivadas das orientacións e programas; 

seguimento e control dos tratamentos que se realicen ben con medios propios ou con outros; realizar a 

documentación propia do traballo social (informe social, historia social,...) e os instrumentos propios deste 

(genograma, ecomapa, mapa de relacións intrafamiliares...); elaboración de informes para solicitude de 

prazas en centros. 

Programa de Respiro Familiar.- A finalidade é estimular a autonomía persoal e a realización de actividades 

lúdicas e deportivas. Dirixido a persoas en situación de dependencia que residan na Comunidade Autónoma 

de Galicia. Desenvólvese en varias quendas de 8 días de duración cada unha, durante os meses de verán 

(entre a segunda quincena do mes de xuño e a primeira quincena do mes de outubro). 

 

ASPANAS. Plan experimental para informar, orientar, formar e inxerir a persoas con discapacidade no 

mercado laboral na provincia de Ourense; Servizo ambulatorio permanente, atención especializada directa 

sobre os recursos materias e profesionais; Programa de voluntariado; Plan de inclusión; Orientación para o 

deseño de itinerarios de inserción laboral; Plan de cooperación para a atención a persoas en situación de 

dependencia. Obxectivos: 

- Apoiar as familias para conseguir mellorar as condicións de vida destas persoas. 

- Promover a integración escolar, laboral e social das persoas con retraso mental. 

- Crear as condicións para que os servizos que presta a asociación poidan cumprir adecuadamente a 

súa misión. 
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- Promover as actitudes sociais positivas cara á persoa con retraso mental. 

- Orientar, coordinar e impulsar o movemento asociativo integrado na asociación de criterios de 

solidariedade. 

- Reunir e difundir información xeral e especializada sobre os problemas do retraso mental 

- Representar aos seus membros no ámbito autonómico, e ante a Confederación Española FEAPS, e en 

todos aqueles foros ou entidades que sexan  de interese para o cumprimento dos fins da asociación. 

AUTISMO.- Programa de inclusión social. Obxectivos: a) Acadar un alto grao de autonomía persoal por medio 

da participación das persoas con Trastorno do Espectro Autista (TEA) nos contornos sociais nos que se sitúan 

e reivindicar o acceso aos recursos sociais como cidadáns e cidadás de pleno dereito; b) Favorecer a 

participación de forma igualitaria nos diferentes ámbitos que conforman a sociedade económicos, legais, 

políticos, educativos etc. 

Actividades: 

a) Para as persoas con TEA: 

- Orientadas a mellorar a calidade de vida, as relacións sociais, reducir as condutas  non axeitadas , 

mellorar o benestar físico e desenvolvemento de destrezas comunitarias. 

- Actividades de deportivas e de carácter físico: natación e expresión corporal, ximnasia, 

equinoterapia... 

- Actividades de carácter intelectual: exposicións, visitas a museos, música, cine, teatro, música ... 

- Actividades de carácter social: convivencias intercentros, visitas e compras a áreas comerciais, uso 

do transporte público ... 

- Actividades lúdicas: parques públicos, xogo, ludotecas ... 

- Obradoiros de novas tecnoloxías da información e da comunicación, manualidades ... 

b) Para as familias: 

- Orientadas a mellorar a calidade de vida dos compoñentes do núcleo familiar a través de accións de 

asesoramento e formación en aspectos diversos. 

- Sesións de asesoramento durante o proceso de recoñecemento de situación de dependencia. 

- Asesoramento xurídico en materia de tutela. 

- Asesoramento e orientación de prestacións sociais. 

- Grupos de intervención e formación familiar. 

- Orientación laboral. 

DOWN GALICIA. Servizos de habilidades adaptativas (Convenio de colaboración entre a Consellería de 

Traballo e Benestar e a Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down para o financiamento do 

Programa de mantemento da Federación e promoción das actividades dirixidas ás persoas con síndrome de 

Down en Galicia). 

Obxectivo: Desenvolver un Servizo de Promoción da Autonomía Persoal (SEPAP) para as persoas coa 

síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual, que contribúa a favorecer o seu desenvolvemento integral 

considerando todas as áreas de atención e contextos da persoa ao longo de todas as etapas evolutivas. 

Actividades: 

- Atención temperá. 

- Apoio á inclusión escolar. 

- Voluntariado. 

- Formación para o Emprego. Itinerario de apoio ao desenvolvemento individual. Programa de 

habilidades adaptativas. 

- Inclusión laboral. 

- Ocio e tempo libre. 
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Servizo de inclusión social e laboral (executado por sete entidades da Federación que se financian a través da 

Orde do 21 decembro de 2010). 

Obxectivo: Formar ás persoas coa Síndrome de Down e discapacidade Intelectual, facilitando a consecución 

das maiores cotas de autonomía posibles para a súa participación na sociedade e dotalas dos instrumentos 

necesarios para ampliar a súa formación técnica e mellorar as súas posibilidades de inserción laboral.  

Actividades: 

- Valoración das persoas usuarias e de planificación. 

- Descrición do itinerario de Promoción da Autonomía Persoal e Vida Independente:  

o Itinerario de apoios ao desenvolvemento persoal individual. 

o Itinerario ocupacional básico. 

FADEMGA.- Programa de desvantaxe social, dirixido a persoas con discapacidade intelectual que requiren 

dunha atención e recursos especializados, posto que poden presentar problemas de adaptación ao entorno 

debido a diferentes causas. 

Programa de apoio á vida independente, para mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade 

intelectual, a través da consecución dunha maior autonomía na súa comunidade, e dicir, pretende 

desenvolver e manter a súa capacidade de afrontar e tomar decisións acerca de como vivir acorde cunhas 

normas e preferencias propias, e facilitar a execución das actividades da vida diaria, mantendo así a súa 

situación de autonomía o maior tempo posible dentro do seu entorno de referencia. 

Programa de envellecemento, para informar, orientar e asesorar ás persoas con discapacidade intelectual en 

proceso de envellecemento, ás familias e profesionais. Inclúe actividades orientadas ao desenvolvemento da 

autonomía social e persoal das persoas con discapacidade intelectual en proceso de envellecemento. 

Programa de integración social e actividades rehabilitadoras de persoas reclusas e ex reclusas con 

discapacidade intelectual, dirixido ás persoas con discapacidade intelectual que se encontran baixo o réxime 

penal penitenciario ou en situación ex reclusa, así como persoas que manifestan condutas antisociais ou que 

se atopan en situación de risco social 

Programa de autoxestores. 

FEAFES. Programas de formación continua para profesionais, xornadas de sensibilización destinados a 

pacientes, profesionais e persoal coidador, información, comunicación e asesoría xurídica, fomento das 

actividades da vida diaria e de atención a domicilio no rural. O obxectivo destes programas é apoiar ás 

persoas con enfermidade mental e ás súas familias para que se impliquen na súa recuperación e na 

integración na comunidade e polo tanto consigan a autonomía persoal. 

FEGADACE. Programa de autonomía persoal e recuperación funcional: logopedia, terapia ocupacional, 

rehabilitación cognitiva, psicomotricidade, informática, atención e memoria. O obxectivo é acadar un 

tratamento adecuado e preparar a persoa con dano cerebral para o proceso de rehabilitación. 

FEGEREC. Programa do plan de cooperación con tres proxectos para a contratación dunha persoa técnica en 

traballo social (que realizou funcións de intervención social) e dous/dúas fisioterapeutas para rehabilitación 

fisioterapéutica. Programa de atención integral ao enfermo crónico, co actividades de información, 

valoración, asesoramento e derivación e estimulación cognitiva. Obxectivo: mellorar a situación das persoas 

con patoloxías crónicas e raras e o seu entorno familiar e social coa finalidade de normalizar as súas vidas e 

mellorar a súa calidade de vida. 

SPECIAL OLYMPICS. Obxectivos: a) Visibilizar as capacidades das persoas con discapacidade intelectual; b) 

Adaptar as actividades as persoas proporcionando os apoios necesarios; c) Eliminar barreiras e estereotipos 

que dificultan a normalización; d) Desenvolver a autonomía de todas as persoas participantes; e) Potenciar as 

habilidades e destrezas para relacionarse. 
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FAXPG.-  Programa de atención a persoas xordas: servizo de atención a persoas xordas, xordocegas e con 

discapacidade auditiva, servizo de intérpretes de lingua de signos, servizo integral para persoas xordas 

(centro de formación e recursos) cursos de formación ocupacional para persoas xordas e oíntes, cursos de 

formación permanente. 
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En resumo 

 

Das 25 actuacións programadas para a anualidade 2011 no apartado de recursos no ámbito dos 

servizos sociais, 22 tiveron actividade en dito exercicio, o que implica un nivel de execución de área 

do 88%.  

As actuacións sen actividade en 2011 son a 7.2.2., a 7.2.5. e a 7.3.2. 

En perspectiva comparativa, se en 2010 se traballou en 15 actuacións, en 2011 conseguiuse 

actividade nun total de 22. 

 

Gráfico 26. Nº DE ACTUACIÓNS CON ACTIVIDADE NA ÁREA 7 

(Comparativa 2010-2011) 

 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos formularios recibidos en ambas anualidades 

 

Gráfico 27. GRAO DE EXECUCIÓN/ACTIVIDADE ÁREA 7 
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Gráfico 28. DISTRIBUCIÓN DE PERSOAS CON 

DISCAPACIDADE BENEFICIARIAS POR SEXO 

 

Fonte: Elaboración propia. Distribución porcentual de carácter estimativo realizada a partir dos datos de actuacións nas 

que se facilitou a desagregación de datos por sexo das persoas beneficiarias (e só entre aquelas que inclúen como 

indicador de resultados o número de persoas beneficiarias por sexo).  

55,8%
44,2%
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4.8 ÁREA 8 SAÚDE E ATENCIÓN SOCIOSANITARIA. 
 

Para garantir unha prevención, rehabilitación e asistencia sociosanitaria das persoas con 

discapacidade en igualdade de condicións que o resto da poboación, creouse a área de actuación 8, 

Saúde e Atención sociosanitaria. 

 

Coas 22 actuacións que a conforman (19 na súa versión orixinal de 2010), o que implica un 7,2% do 

conxunto (antes 6,3%) preténdese alcanzar os seguintes obxectivos:  

 

1. Regular o espazo sociosanitario. 

2. Deseñar procesos que garanten unha efectiva atención sociosanitaria a través da 

coordinación dos departamentos con competencia en sanidade e servizos sociais.  

3. Garantir a accesibilidade das persoas con discapacidade aos servizos sanitarios desde 

unha perspectiva de atención  integral. 

Para a anualidade 2011 estaba prevista a execución de 15 das 22 actuacións programadas para o 

período total. 

 

Os departamentos responsables destas medidas son: 1) 

Dirección de Asistencia Sanitaria; 2) Secretaría Xeral de 

Política Social (antes a Dirección Xeral de Dependencia e 

Autonomía Persoal e a Secretaría Xeral de Familia e 

Benestar); 3) Xerencia do Servizo Galego de Saúde; 4) 

Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e 

Benestar – inspección de servizos sociais; 5) Secretaría 

Xeral Técnica da Consellería de Sanidade – Inspección 

Sanitaria; 6) Dirección Xeral de Innovación e Xestión da 

Sanidade Pública; e Cermi Galicia. 

 

Finalizada dita anualidade, o resultado da intervención é o que se reflicte no seguinte cadro. 

  

http://susanahoslet.blogspot.com/


Informe seguimento 2011 

   Páx. 110 de 190 
 

 

Área 8 SAÚDE E ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 

Obxectivo específico 1. Regular o espazo sociosanitario. 

Actuación Resultados segundo indicadores 

8.1.1. Consolidar e dar continuidade ao departamento 
administrativo con competencia específica no ámbito 
sociosanitario. 
 

Dirección de Asistencia Sanitaria 
 

Permanencia de dito departamento. SI 
Nº de persoas que o integran:  14   
Mulleres: 9  
Homes: 5  

Orzamento destinado 

Sen custos directos  

8.1.2.Dar continuidade á Comisión Interdepartamental 
de Coordinación de Atención Sociosanitaria de Galicia, 
regulada pola Lei 8/2008 de 10 de xullo, de saúde de 
Galicia. 
 
Dirección de Asistencia Sanitaria 
Secretaría Xeral de Política Social 

Nº de xuntanzas. 2 
Nº de persoas participantes de forma activa: 9  
Mulleres: 6  
Homes: 3  
Nota: O nº de reunións referido é o do Comité Técnico 
de Planificación Sociosanitaria. Por parte da 
Consellería de Traballo e Benestar participan 6 
persoas: 4 mulleres e 2 homes 

Orzamento destinado 

Sen custos directos engadidos  

8.1.3. Elaborar e publicar un Plan de atención integral 
sociosanitaria, con programas diversos que teñan 
como obxectivo principal a prevención da 
dependencia. 
 

Dirección de Asistencia Sanitaria 
Secretaría Xeral de Política Social 
 

Plan elaborado e publicado: elaborado e pendente de 
aprobación 

Orzamento destinado 

Se custos directos  

Obxectivo específico 2. Deseñar procesos  que garanten unha efectiva atención sociosanitaria a través 
da coordinación dos departamentos con competencia en sanidade e servizos sociais. 

Actuación Resultados segundo indicadores 

8.2.1.Constituír e poñer en marcha dous grupos de 
traballo técnico para a elaboración de circuítos e 
procesos dos distintos perfís de pacientes crónicos/as 
e de saúde mental e as súas posibilidades de 
tratamento no recurso máis apropiado. 
 
Dirección de Asistencia Sanitaria 
 

Constitución dos dous grupos de traballo: SI 
1.     Grupo de traballo sociosanitario para a atención 
do persoas con enfermidade crónica. 
2.     Grupo de traballo para a atención sociosanitaria 
en saúde mental e adiccións. 
Nº de persoas que integran  cada grupo. 
Grupo de traballo 1: 19 persoas; 7 mulleres e 12 
homes.  
Grupo de traballo 2: 12 persoas; 4 mulleres e 8 homes 
Ambos os dous grupos creáronse para traballar nos 
perfís de pacientes que forman parte do futuro Plan 
Marco de Atención Sociosanitaria en Galicia e 
definiron os criterios dos perfís de pacientes con 
necesidades sociosanitarias. 
Grupo 1: Definir os criterios dos perfís sociosanitarios 
do enfermo crónico: maiores, discapacitados físicos e 
coidados paliativos. 
Grupo 2: Definir criterios en perfís sociosanitarios de 
persoas con discapacidade intelectual ou por 
enfermidade mental. 

Orzamento destinado 

Sen custos directos  
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8.2.4. Elaborar un protocolo marco para simplificar os 
procedementos de autorización de servizos sanitarios 
en centros públicos de servizos sociais. 
 

Secretaría Xeral de Política Social 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade – 
Inspección Sanitaria 

Elaboración do protocolo: si 
O protocolo foi elaborado pero informado 
desfavorablemente pola Asesoría xurídica da 
Consellería de Sanidade 

Orzamento destinado 

Sen custos directos  

8.2.5. Poñer en marcha un acordo de colaboración con 
carácter xeral cara a mellorar a coordinación da 
atención a persoas con trastorno mental de duración 
prolongada e curso crónico. 
 

Dirección de Asistencia Sanitaria 
Secretaría Xeral de Política Social 

Sinatura do acordo de colaboración: 12 de  setembro 
de 2011 
Nº de persoas atendidas con trastorno mental: 58 
Mulleres: 23  
Homes: 35 

Orzamento destinado 

Sen custos directos  

8.2.7. Realizar as xestións oportunas para que o 
persoal sanitario que desenvolve a súa actividade en 
centros públicos de ámbito sociosanitario poida 
acceder a determinadas accións formativas da 
Fundación Pública Escola Galega de Administración 
Sanitaria -FEGAS. 
 
Xerencia do Servizo Galego de Saúde 
Dirección de Asistencia Sanitaria 
 

Nº de convocatorias de cursos abertos a persoal 
sanitario do ámbito sociosanitario: 0. No ano 2011 
participaron como docentes.  
Non obstante, nos cursos programados pola 
Subdirección Xeral de Xestión Sociosanitaria e Saúde 
Mental en colaboración coa FEGAS para o ano 2012, 
prevese que diversos profesionais da Consellería de 
Traballo e Benestar impartan algunhas horas de 
docencia. Así mesmo existe a posibilidade de que 
determinados profesionais sanitarios (médicos/as, 
DUE, psicólogos/as) que traballan en centros públicos 
de atención a maiores e á discapacidade poidan asistir 
aos mesmos (como dato de interese e de avance  
seguimento 2012 infórmase que no primeiro curso de 
2012 van a asistir 8 profesionais destas 
características). 

Orzamento destinado 

 

8.2.8. Incorporar ao persoal sanitario ás accións 
formativas promovidas pola Consellería de Traballo e 
Benestar (na área de Benestar) a través da Escola 
Galega de Administración Pública - EGAP. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
 

Nº de cursos/módulos impartidos en materia  de 
discapacidade nos que participa persoal sanitario: 12 
Nº  total de persoas formadas: 313 
Mulleres: 280 
Homes: 33 
Nº de persoas do ámbito da sanidade formadas: 35 
Mulleres: 35 
Homes: 0 

Orzamento destinado 

17.960€ 

8.2.9.Elaborar un mapa de recursos sociosanitarios de 
Galicia. 
 
Dirección de Asistencia Sanitaria 
 

Mapa realizado e documentado: SI 
Durante 2011 levouse a cabo a actualización dos 
recursos sociosanitarios de Galicia, clasificación e 
reordenación por carteira de servizos 

Orzamento destinado 

Sen custos directos  

8.2.10. Elaborar unha guía xenérica de aplicación a 
actuacións de restauración colectiva desenvolvidas en 
centros públicos de servizos sociais. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Sanidade 
Pública 

Elaboración da guía: si 
Está pendente de aprobación por parte da Consellería 
de Sanidade 

Orzamento destinado 

Sen custos directos  
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Obxectivo específico 3. Garantir a accesibilidade das persoas con discapacidade aos servizos sanitarios 
desde unha perspectiva de atención integral. 

Actuación Resultados segundo indicadores 

8.3.1. Elaborar un informe de recomendacións para 
mellorar a accesibilidade (física, de equipamento, da 
comunicación e da información) das persoas con 
discapacidade aos diferentes servizos do sistema 
sanitario, considerando as diferentes necesidades por 
razón de xénero. 
 
CERMI Galicia 
 

Informe de recomendacións realizado: non se 
elaborou un informe de carácter xeral a través de 
Cermi Galicia, segundo o previsto. 
Non obstante, cómpre sinalar algunhas actuacións 
neste sentido por parte dalgunhas federacións que 
integran esta organización: 

 Autismo Galicia: en colaboración co Servizo 
Galego de Saúde desenvolveu unha campaña de 
sensibilización e información sobre o tratamento 
das persoas con Trastornos do Espectro do 
Autismo nas consultas médicas, principalmente en 
centros hospitalarios e, dentro desa campaña, 
elaborouse un documento informativo. Da súa 
publicación e distribución responsabilizouse 
directamente o SERGAS. Difundíronse 559 copias 
entre as persoas participantes nas charlas para 
profesionais dos hospitais.  

 Down Galicia: elaborou dous informes de 
recomendacións (financiados pola Xunta de 
Galicia): 
- Folleto “Recomendacións para a primeira 

noticia”. Difusión de 480 copias. 
- Cartilla individual de actividades preventivas 

para persoas con Síndrome de Down. 
Aprobada polo Servizo Galego de Saúde 
(pendente de publicación) 

Orzamento destinado 

2.747€ (custos de relatorios e desprazamentos dos 
responsables de elaboración do informe) procedente 
da administración autonómica: 
- Servizo Galego de Saúde 
- Consellería de Traballo e Benestar 

8.3.4. Adaptar as cartillas sanitarias das e dos nenos 
con discapacidade, que teñen indicadores de saúde 
distintos ao resto de nenos e nenas. 
 

Dirección de Asistencia Sanitaria 
 

Actuación non executada 

Orzamento destinado 

8.3.5. Continuar o desenvolvemento do servizo de 
farmacia hospitalaria e facelo extensible a todas as 
residencias de atención a persoas con discapacidade 
de máis de 50 persoas, axustándose á lexislación 
vixente. 
 
Dirección de Asistencia Sanitaria 
 

Nº de residencias ás que se prestou o servizo en 
2011: 8 

Orzamento destinado 

Considérase o custo anual total para o sistema 
sanitario que supón a vinculación dun farmacéutico 
especialista en farmacia hospitalaria e dun auxiliar de 
farmacia en xornada completa ao hospital de 
referencia:- 1 Farmacéutico Especialista en Farmacia 
Hospitalaria cada 450 prazas (Custo Farmacéutico/ 
ano = 47.390,42 €), 1 Persoal Auxiliar de Farmacia 
cada  450 prazas ( Custo Auxiliar/ ano = 17.141,04€). 
Custo Total RRHH/ano  =  Custo Total Farmacéuticos + 
Custo Total Auxiliares. 
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8.3.6. Dar continuidade ao Programa de formación na 
atención integral bucodental a pacientes con 
discapacidade, no marco do convenio de colaboración 
entre o Servizo Galego de Saúde e a Universidade de 
Santiago de Compostela sobre realización de 
programas de atención odontolóxica no módulo 
asistencial II. 
 
Dirección de Asistencia Sanitaria 

Nº total de persoas atendidas: 788 
Mulleres: 352  
Homes: 436 
Dentro deste programa non se rexistra o tipo de 
discapacidade das persoas usuarias (físicas, psíquicas 
e/ou sensoriais severas). O número indicado refírese 
ao conxunto de discapacidades. 

Orzamento destinado 

80.000€ 

8.3.7. Crear unha tarxeta sanitaria especial para nenos 
e nenas con trastornos do espectro autista. 
 
Xerencia do Servizo Galego de Saúde 

Nº de tarxetas outorgadas: 648  

Orzamento destinado 

6.480€ (custo medio estimado por tarxeta: 10€) 

 

 
En resumo:  

 

Das 15 actuacións programadas para a anualidade 2011 na área 8, Saúde e atención sociosanitaria, 

unha non contou con actividade en dito exercicio (a 8.3.4.), o que supón un 93,3% de execución.  

A situación en 2010 foi de cinco actuacións con execución de tarefas (das seis programadas), e en 

2011 foron 14 as actuacións con actividade rexistrada. 

 
 

Gráfico 29. Nº DE ACTUACIÓNS CON ACTIVIDADE NA ÁREA 8 

(Comparativa 2010-2011) 

 

 
Fonte: Elaboración propia a partir dos formularios recibidos en ambas anualidades 
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Gráfico 30. GRAO DE EXECUCIÓN/ACTIVIDADE ÁREA 8 

 

 

Gráfico 31. DISTRIBUCIÓN DE PERSOAS CON 

DISCAPACIDADE BENEFICIARIAS POR SEXO 

Gráfico 32. DISTRIBUCIÓN DE OUTRAS PERSOAS 

BENEFICIARIAS POR SEXO 

  
Fonte: Elaboración propia. Distribución porcentual de carácter estimativo realizada a partir dos datos de actuacións nas 

que se facilitou a desagregación de datos por sexo das persoas beneficiarias (e só entre aquelas que inclúen como 

indicador de resultados o número de persoas beneficiarias por sexo).  
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4.9 ÁREA 9 ATENCIÓN TEMPERÁ. 
 

A área de atención temperá configúrase en base ao obxectivo xeral de universalizar a atención 

temperá, mellorando a súa calidade e capacidade de atención, e máis concretamente para: 

 

1. Desenvolver unha normativa específica en 

materia de atención temperá. 

2. Definir accións que garantan unha atención 

efectiva baseada no modelo de intervención  

biopsicosocial, a través da coordinación 

interinstitucional correspondente. 

3. Desenvolver unha rede de recursos de 

atención temperá. 

No conxunto do plan esta área é a de menor peso tendo en conta o número de medidas: un total 

de 16 (5,3% do conxunto). Non obstante, adquire grande importancia por tratarse dunha materia 

na que era preciso incidir porque viña sendo unha demanda do movemento asociativo desde facía 

anos e conseguiuse que tivese un espazo propio neste plan de acción, cunha área específica.  

 

Neste segundo ano de vixencia o número de 

actuacións programadas foi de 12 e estes 

son os organismos responsables da súa 

execución: Secretaría Xeral de Política 

Social, Dirección de Asistencia Sanitaria, 

Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa.  

 

No cadro que se  expón a continuación dáse conta dos resultados desta área en 2011. 

Área 9 ATENCIÓN TEMPERÁ 

Obxectivo específico 1. Desenvolver unha normativa específica en materia de atención temperá 

Actuación Resultados segundo indicadores 

9.1.1. Crear un grupo de traballo mixto Administración 
- entidades de iniciativa social (CERMI-AGAT) para a 
elaboración da normativa reguladora da atención 
temperá en Galicia. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
Dirección de Asistencia Sanitaria 
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa 

Grupo de traballo creado: SI 
Composición do grupo: por parte da Administración 
galega: a Coordinadora da Unidade de Coordinación 
da Dependencia (médico). Por parte das entidades: 
unha licenciado en Dereito, unha traballadora social e 
un médico. 

Orzamento destinado 

Sen custos directos. 

http://1.bp.blogspot.com/-zRP740BQ1vo/UG7s6thXQbI/AAAAAAAADqw/JHHH2nFB5pw/s1600/infanciahoy.com_10533_1372012_disc1.JPG
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9.1.2. Elaborar e publicar o decreto regulador da 
atención temperá en Galicia, que regule todos os 
aspectos que a conforman de maneira que constitúa o 
marco a partir do que conseguir unha atención 
temperá efectiva e de calidade. A norma deberá 
regular: principios, obxectivos, poboación diana, 
funcións das unidades de atención temperá, 
coordinación, recursos humanos e funcións destes en 
cada servizo, acceso aos servizos, ámbitos de 
intervención, tempos máximos de demora tanto para 
a avaliación como para iniciar  o proceso de 
intervención, estruturas e procesos técnicos, 
instrucións ou acordos de colaboración 
interinstitucional, departamental e profesional ... 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
Dirección de Asistencia Sanitaria 
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa 
 

Elaborado o borrador do "Decreto polo que se regula 
a actuación administrativa integral en atención 
temperá na Comunidade Autónoma de Galicia". 
Finalizado 2011, o documento está en fase de consulta 
á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria e á Consellería de Sanidade, como paso 
previo ao inicio da súa tramitación. 

Pola súa parte, a Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa informa 
no momento en que remite os datos para o 
seguimento 2011 do plan, que xa se revisou o 
Borrador de Decreto de Atención Temperá, recibido 
da Secretaría Xeral de Política Social, e unha vez 
publicado, se asume a constitución da Comisión 
Directora Autonómica,  que estará integrada por un 
Órgano de dirección con competencias en ordenación 
educativa e un/ha técnico/a responsable do sistema 
de información e avaliación da Atención Temperá ás 
necesidades educativas específicas da Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, 
competente en materia de Educación, segundo se 
dispón no punto 14. 
A Dirección de Asistencia Sanitaria informa tamén que 
participou emitindo alegacións ao  borrador 
presentado pola Consellería de Traballo e Benestar.  

Orzamento destinado 

Sen custos directos  

 
 
 
 
 
 
 
 
9.1.3. Desenvolver a Lei orgánica de educación (LOE) 
no relativo a normativa sobre atención á diversidade 
na que se inclúan disposicións específicas sobre a 
atención temperá na etapa de educación infantil, 
especialmente no referido ao alumnado de 0-3 anos, 
primeiro ciclo da atención educativa de educación 
infantil. 
 
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado e publicado  o Decreto 229/2011, de 
atención á diversidade do alumnado nos centros 
docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 
do 21 de decembro de 2011). 
Neste Decreto non se fan especiais disposicións 
relacionadas coa atención temperá, van 
especialmente dirixidas á etapa de educación infantil, 
e/ou en calquera momento que se detecten 
necesidades especiais. 
Contidos de interese : 

 Art. 4.4. A Administración educativa facilitará o 
establecemento de procedementos e recursos 
precisos para identificar de forma temperá as 
necesidades educativas específicas do alumnado. As 
accións preventivas e a detección temperá terán 
carácter prioritario nos centros docentes, coa 
implicación e a participación de toda a comunidade 
educativa e, de ser o caso, doutras administracións 
ou entidades sen ánimo de lucro.  

 Art. 6.2. Deseñar e poñer en práctica accións 
preventivas e de detección temperá, garantindo un 
tratamento educativo personalizado e adaptado á 
realidade de cada alumna e de cada alumno.  

 Art. 33. 5 Identificación temperá, avaliación inicial e 
valoración. Os servizos de Orientación son os 
encargados de asesorar á totalidade da 
Comunidade Educativa na valoración 
psicopedagóxica e  na aplicación das medidas de 



Informe seguimento 2011 

   Páx. 117 de 190 
 

 
 
 
 
 
 
 
Continuación 
 
9.1.3. Desenvolver a Lei orgánica de educación (LOE) 
no relativo a normativa sobre atención á diversidade 
na que se inclúan disposicións específicas sobre a 
atención temperá na etapa de educación infantil, 
especialmente no referido ao alumnado de 0-3 anos, 
primeiro ciclo da atención educativa de educación 
infantil. 
 
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa 
 
 

atención educativa específicas oportunas. 

 Art. 34.3. Alumnado con necesidades específicas de 
apoio educativo, referíndose á Avaliación 
Psicopedagóxica. Os servizos de orientación son os 
encargados de deseñar e elaborar os 
correspondentes protocolos de demanda de 
avaliación psicopedagóxica, así como os 
procedementos para informar e orientar á 
comunidade educativa. 

 Art. 40. Participación e coordinación. Colaboración 
con entidades, asociacións e outras organizacións 
relacionadas coa atención á diversidade.   
asociacións e outras organizacións relacionadas coa 
atención á diversidade. 

A Administración educativa sigue coordinando o 
establecemento de procedementos e os recursos 
precisos para identificar de forma temperá as 
necesidades educativas específicas do alumnado, a 
través dos equipos de orientación específicos 
provinciais e dos servizos de orientación, 
departamentos de orientación, integrados nos centros 
de ensinanza non universitaria . 

Orzamento destinado 

Sen dato dispoñible 

Obxectivo específico 2. Definir accións que garantan unha atención efectiva baseada no modelo de 
intervención biopsicosocial, a través da coordinación interinstitucional correspondente. 

Actuación Resultados segundo indicadores 

9.2.1. Definir, unha vez delimitados os marcos de 
actuación que estableza o Decreto regulador, unha 
carteira de servizos, protocolos de valoración, 
atención e derivación e composición recomendable 
dos Equipos de Desenvolvemento Infantil e de 
Atención Temperá no ámbito dos Servizos Sociais e 
regularizar as unidades e equipos dependentes da 
administración local, de entidades de iniciativa social 
ou de iniciativa privada actualmente existentes neste 
ámbito. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
 

Esta actuación depende do Decreto regulador da 
atención temperá en Galicia, polo que se concluirá 
unha vez se aprobe aquel. 
Non obstante, cómpre sinalar que os servizos de 
promoción da autonomía persoal e atención 
á dependencia de menores de 0-3 anos, con 
necesidades de atención temperá, recóllense no 
borrador do decreto da carteira de servizos no que se 
está a traballar: "Decreto polo que se define a carteira 
de servizos sociais de promoción da autonomía persoal 
e atención ás persoas en situación de dependencia e se 
establece o sistema de participación económica dos 
beneficiarios no seu custo". 
Ademais realizouse en 2011 o "Estudo preliminar 
carteira de servizos de atención temperá" 

Orzamento destinado 

30.000 €  (estudo) 

9.2.2. Avaliar e homoxeneizar os procedementos de 
atención nas Unidades hospitalarias de atención 
temperá existentes na rede sanitaria galega, ao tempo 
que se procede á súa integración funcional na área de 
atención pediátrica, para a súa coordinación e mellora 
da asistencia a nenos e nenas de 0-3 anos, tamén de 
0-6 anos e mesmo partir dos 6 anos. 
 

Dirección de Asistencia Sanitaria 
 

Procedemento elaborado en fase de alegacións que 
inclúe criterios de ingreso, reingreso e alta (para recén 
nacidos e nenos de 0-6 anos), así como carteira de 
servizos (área de valoración, terapéutica e 
sociofamiliar) e criterios mínimos do informe de alta 
para derivación a pediatría.  

Orzamento destinado 

Sen custos directos 
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9.2.3. Avaliar e reorganizar a actividade asistencial 
dende unha perspectiva de áreas sanitarias con 
xestión integrada, centrando toda a actividade sobre 
as necesidades das persoas usuarias, en función da 
regulación dos principios e marcos de actuación que 
estableza a publicación do novo Decreto regulador da 
atención temperá en Galicia. 
Dirección de Asistencia Sanitaria 

Actuación dependente da aprobación do decreto 
regulador, polo tanto actuación non executada en 
2011 e demorada a 2012  

Orzamento destinado 

Elaborarase  con recursos propios 

9.2.5. Crear un equipo técnico de asesoramento, 
coordinación e seguimento das actuacións 
relacionadas coa atención temperá unha vez se 
aprobe o decreto regulador. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
Dirección de Asistencia Sanitaria 
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa 
 

Pendente de creación deste equipo técnico conxunto 
dos tres departamentos responsables. 
Pola súa parte a Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa informa 
en canto á súa composición na parte que lle 
corresponde: 
- Órgano de dirección con competencias en 

ordenación educativa, para formar parte da 
Comisión Directora Autonómica. 

- Técnico responsable do sistema de información e 
avaliación da Atención Temperá, para formar 
parte da Comisión Directora Autonómica. 

Orzamento destinado 

Obxectivo específico 3.  Desenvolver unha rede de recursos de atención temperá. 

Actuación Resultados segundo indicadores 

9.3.1.Consolidar e reforzar a rede de Unidades de 
Desenvolvemento Infantil e Apoio á Familia – UDIAF, 
coa creación de novas unidades para procurar unha 
atención temperá integral e de calidade, podendo 
desenvolver concertos/convenios coas entidades de 
iniciativa social provedoras de servizos sociosanitarios. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 

Nº previsto de unidades ao inicio de 2011: 2 
Nº de unidades reais en funcionamento: 2 
Nº de persoas atendidas: 245  
Mulleres: 97  
Homes: 148 

Orzamento destinado 

200.000 € 

9.3.2. Consolidar e reforzar os dispositivos existentes 
no sistema sanitario para procurar unha atención 
temperá integral e de calidade. 
 
Dirección de Asistencia Sanitaria 
 

Os centros están consolidados e actualmente 
mantéñense todos os programas asistenciais 

Orzamento destinado 

No que atinxe ás Unidades de Atención Temperá 
(compostas por persoal mixto, dependente da 
Consellería de Sanidade e da Consellería de Traballo e 
Benestar) non se dispoñen de custos desagregados 
para estes programas. 

9.3.3. Consolidar e reforzar os dispositivos existentes 
no sistema educativo para procurar unha atención 
temperá integral e de calidade. 
 
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa 
 

Medidas de consolidación e de reforzamento: 
Seguiuse coa provisión de recursos existentes e propor 
o deseño de procedementos de avaliación e 
seguimento biopsicosocial para o alumnado de 3-6 
anos escolarizado nas unidades de educación infantil 
dos centros de ensinanza, que de continuidade aos 
aplicados aos nenos e nenas de 0-3 anos.  
Os servizos de orientación serán os encargados de 
deseñar e elaborar o protocolos de demanda de 
avaliación psicopedagóxica, os procedementos para 
responder a esa demanda e as canles de información á 
comunidade educativa. 

Orzamento destinado 

Sen dato dispoñible 
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9.3.4. Planificar e desenvolver un programa de accións 
formativas específicas por colectivos e/ou integrais, 
relacionadas co desenvolvemento infantil, prevención 
de necesidades e atención temperá. 
 

Secretaría Xeral de Política Social 
Dirección de Asistencia Sanitaria 
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa 
 

Actuación non executada 
 

Orzamento destinado 

 

9.3.5. Promover accións formativas no ámbito 
universitario e proxectos de fin de grao sobre materias 
específicas relacionadas co desenvolvemento infantil, 
a prevención de necesidades e a atención temperá. 
 
Universidades 
 

Sen referencias nesta actuación por parte das 
universidades.  
Nota: os temas relacionados coa formación en 
materias específicas teñen difícil implementación ate 
que se fagan as revisións dos graos. Unha posible 
causa puido ser que, cando se traballaron os contidos 
dos novos graos, non se incidiu dunha maneira 
axeitada na importancia que tiña a aplicación do artigo 
3.5 b) do Real Decreto 1393/2007. 

Orzamento destinado 

 

 

 
En resumo: 

 

Á vista da información dispoñible e exposta na táboa anterior das 12 medidas programadas para 

2011 na área 9, de atención temperá, houbo actividade en 8, o que implica un 66,7% do previsto. 

As actuacións non executadas son a 9.2.3., a 9.2.5., a 9.3.4 e a 9.3.5. 

Comparativamente con 2010, diminuíu o índice de execución de área, pero hai que destacar que se 

pasou de ter actividade en dúas actuacións en 2010 a oito actuacións con actividade en 2011. 

 

Gráfico 33. Nº DE ACTUACIÓNS CON ACTIVIDADE NA ÁREA 9 

(Comparativa 2010-2011) 

 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos formularios recibidos en ambas anualidades 
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Gráfico 34. GRAO DE EXECUCIÓN/ACTIVIDADE ÁREA 9 

 

 

Gráfico 35. DISTRIBUCIÓN DE PERSOAS CON 

DISCAPACIDADE BENEFICIARIAS POR SEXO 

 

Fonte: Elaboración propia. Distribución porcentual de carácter estimativo realizada a partir dos datos de actuacións nas 

que se facilitou a desagregación de datos por sexo das persoas beneficiarias (e só entre aquelas que inclúen como 

indicador de resultados o número de persoas beneficiarias por sexo). 
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4.10  ÁREA 10 CULTURA, DEPORTE E TEMPO DE LECER. 
 
A área de Cultura, Deporte e Tempo de lecer está 

entre as cinco áreas do plan con maior número de 

medidas. Cun total de 31 actuacións (10,2% do 

conxunto) preténdese promover a participación das 

persoas con discapacidade en actividades culturais, 

deportivas e recreativas, así como o seu 

adestramento, formación e recursos en igualdade de 

condicións que as demais persoas. 

 

De maneira máis concreta, coas actuacións 

programadas para o período 2010-2013 búscase dar consecución a tres obxectivos: 

 

1. Optimizar a accesibilidade das persoas con discapacidade ás actividades culturais, 

deportivas e de tempo de lecer 

2. Fomentar a participación das persoas con discapacidade en actividades culturais, 

deportivas e de  tempo de lecer normalizadas 

3. Impulsar a  práctica deportiva por parte das persoas con discapacidade. 

En 2011 estaba previsto o desenvolvemento de 23 actuacións (máis unha de nova incorporación). 

 

Os departamentos responsables das actuacións desta segunda anualidade son: 1) Dirección Xeral 

de Libro, Bibliotecas e Arquivos9; 2) Secretaría Xeral de Política 

Social (antes Dirección Xeral de Dependencia e Autonomía 

Persoal); 3) Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado; 4) 

Secretaría Xeral para o Turismo; 5) Secretaría Xeral para o 

Deporte10. 

 

Na táboa que segue infórmase dos resultados das actuacións 

desta área e o anexo 2 indica que departamentos executaron 

as tarefas correspondentes que lle correspondían en cada 

actuación e cales non.   

  

                                                 

 
9
 Substituíu en 2011 á antiga Dirección Xeral de Promoción e Difusión da Cultura e que trala reorganización da Xunta de 

Galicia publicada en xaneiro de  2012 pasa a ser Secretaría Xeral de Cultura. 
10

 A esta relación de departamentos súmase Turgalicia, se ben se sinala de forma independente en canto que non había 
previsión de actuacións deste departamento para 2011 no marco deste plan de acción. Non obstante, este organismo 
levou a cabo actualización dunha das actuacións (publicación dunha guía) programadas e executada en 2010, polo que 
entra a formar parte dos departamentos executores de actuacións en 2011 neste informe de seguimento.  
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Área 10 CULTURA, DEPORTE E TEMPO DE LECER 

Obxectivo específico 1. Optimizar a accesibilidade das persoas con discapacidade ás actividades 
culturais, deportivas e tempo de lecer. 

Actuación Resultados segundo indicadores 

10.1.2. Avaliar as  necesidades de adaptación das 
instalacións destinadas a actividades culturais, 
deportivas e de tempo libre titularidade da Xunta de 
Galicia para proceder á eliminación das barreiras 
arquitectónicas e da comunicación. 
 
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado 
Dirección Xeral do Libro, Bibliotecas e Arquivos 
Secretaría Xeral para o Deporte 
 

D.X. de Xuventude e Voluntariado: non se efectuou 
unha avaliación neste ámbito, dado que, pola falta de 
orzamento, non houbo en 2011 nin se preven a curto 
prazo proxectos de obras de adaptación  nesta 
materia. 

S.X. para o Deporte: ningunha avaliación nin 
adaptación realizada  

D.X. do Libro, Bibliotecas e Arquivos: sen dato neste 
apartado do formulario 

Orzamento destinado 

 

10.1.3. Elaborar un documento de recomendacións 
para que os departamentos administrativos 
competentes incorporen criterios de cumprimento de 
accesibilidade nas convocatorias de axudas dirixidas á 
actividades culturais, deportivas e de tempo de lecer, 
así como a priorización ou atención especial a persoas 
con discapacidade nos programas que proceda. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 

Actuación non executada 

Orzamento destinado 

 

10.1.4. Promover a incorporación de criterios de 
accesibilidade nas ordes de axudas tanto para obras e 
instalacións como para as actividades culturais e de 
tempo de lecer. 
 
Dirección Xeral do Libro, Bibliotecas e Arquivos 
Secretaría Xeral para o Deporte 
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado 
 

Dirección Xeral do Libro, Bibliotecas e Arquivos: 

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado: No ano 
2011 non se efectuou ningunha convocatoria de ordes 
de axudas para obras e instalacións.  Na convocatoria 
de ordes de axudas para actividades culturais e de 
tempo de lecer non se incluíu, nas áreas prioritarias, 
esta previsión, feito que se corrixiu nas convocatorias 
para o ano 2012 (e do que se dará conta no informe 
correspondente á anualidade 2012 en relación á liña 
de axudas “Iniciativa xove” -considérase como área 
prioritaria a desenvolver mediante as iniciativas 
xuvenís, a de fomento da accesibilidade de mozos/as 
con discapacidade a actividades culturais e de tempo 
de lecer-). 
Así mesmo, no proxecto da Orde de axudas para 
facilitar a obtención do permiso de conducir  e 
favorecer a seguridade vial dos mozos e mozas de 
Galicia, establécese como criterio de preferencia en 
caso de empate, o de ser solicitante con discapacidade 
igual ou superior ao 33%. 

Secretaría Xeral para o Deporte: sen datos  

Orzamento destinado 
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10.1.5. Informar, sensibilizar e concienciar aos/ás 
axentes culturais, deportivos e de lecer para facilitar o 
acceso das persoas con discapacidade ás actividades 
culturais, deportivas e/ou recreativas. 
 
Dirección Xeral do Libro, Bibliotecas e Arquivos 
Secretaría Xeral para o Deporte 
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado 
 

Nº de actividades informativas, de sensibilización e 
concienciación previstas: sen dato dispoñible 

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado: Non 
executada por falta de orzamento. 

Secretaría Xeral para o Deporte:  
Campionato de España de campo a través. Categoría 
persoas con discapacidade intelectual:  
Nº de participantes: 4 
Mulleres: 1 
Homes: 3 

Orzamento destinado 

1105,72 € 

10.1.6. Modificar o Decreto 50/2000, que actualiza e 
refunde a normativa en materia de xuventude, de 
maneira que se recollan nos programas dos cursos de 
monitor e monitora de tempo libre e de director e 
directora de tempo libre contidos específicos relativo 
ás necesidades educativas no eido do tempo libre das 
persoas con discapacidade. 
 
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado 
 

Modificación do decreto realizada: SI 
A modificación limitouse á parte dos procedementos 
afectados pola directiva de servizos, deixando vixente 
o Decreto 50/2000 na parte restante e tendo en conta 
que se está tramitando a futura Lei de Xuventude (no 
momento en que se facilita a información de 2011 –
marzo 2012- está na fase de tramitación 
parlamentaria) que vai a requirir dun 
desenvolvemento regulador, no que xa se terían en 
conta as necesidades educativas no eido do tempo 
libre das persoas con discapacidade. 
Nº de cursos de formación previstos nos que se 
inclúen as necesidades de tempo libre das persoas 
con discapacidade/ano: 4 
Nº de cursos de formación efectivamente realizados 
nos que se inclúen as necesidades de tempo libre das 
persoas con discapacidade: 4 
Nº de persoas formadas en ditos cursos: 75 
Mulleres: 44 
Homes: 31 

Orzamento destinado 

6.740 € 

10.1.8. Incluír un módulo básico de deporte adaptado 
nos cursos de formación de profesionais técnicos do 
deporte. 
 
Secretaría Xeral para o Deporte 
 

Nº  horas de formación sobre deporte adaptado,  por 
curso: 2 
Nº total de cursos de formación con módulo básico 
de deporte adaptado: 1 
Nº total de persoas formadas: 400 
Mulleres:101   
Homes:299  

Orzamento destinado 

500 € 

10.1.9. Convocar un premio que propoña solucións 
para a mellora da accesibilidade en turismo. 
 
Secretaría Xeral para o Turismo 
 

Actuación non executada 
 
No exercicio 2011 non foi posible acometer esta 
actuación debido a insuficiencia orzamentaria e ao 
adianto do peche do exercicio. A súa execución no 
exercicio 2012 dependerá da situación de 
dispoñibilidade orzamentaria. 

Orzamento destinado 
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10.1.10. Revisar o decreto de sinalización observando 
os principios de accesibilidade universal e deseño para 
todas as persoas. 
 

Secretaría Xeral para o Turismo 
 

En 2011 realizáronse diversas xestións e avances, 
aínda que non tiveron repercusión financeira no 
citado exercicio. En 2012 está previsto a publicación 
da revisión do decreto de sinalización. 

Orzamento destinado 

Sen custos directos 

10.1.11. Elaborar un manual de sinalización 
observando os principios de accesibilidade universal e 
deseño para todas as persoas. 
 
Secretaría Xeral para o Turismo 

En 2011 realizáronse diversas xestións e avances, 
aínda que non tiveron  repercusión financeira no 
citado exercicio. No exercicio 2012 está previsto 
continuar coa elaboración do manual de sinalización 
correspondente. 

Orzamento destinado 

Sen custos directos 

10.1.12. Incluír nas subvencións orientadas ao sector 
empresarial turístico as melloras na accesibilidade dos 
establecementos turísticos: apoio a investimento de 
mellora das condicións de supresión das barreiras á 
discapacidade física, visual, auditiva, intelectual e 
orgánica. 
 
Secretaría Xeral para o Turismo 
 

Nº  total de proxectos subvencionados: sen dato 
Nº de proxectos de accesibilidade subvencionados: 6 
Mellora importante con respecto a 2010 na que só se 
financiou un proxecto de accesibilidade (por importe 
de 25.290,13€). En 2011 un total de seis destináronse 
á mellora da accesibilidade, tres deles de 
cambio/instalacións de ascensores.  

Orzamento destinado 

108.762,07 €  

Obxectivo específico 2. Fomentar a participación das persoas con discapacidade en actividades 
culturais, deportivas e de tempo de lecer normalizadas 

Actuación Resultados segundo indicadores 

10.2.2. Dar continuidade e, no seu caso, mellorar ou 
ampliar as actuacións deportivas e de tempo de lecer 
levadas a cabo polas entidades de iniciativa social do 
ámbito da discapacidade mediante convenios coa 
Consellería de Traballo e Benestar. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 

Nº de convenios coas entidades: 3 
Nº de actividades financiadas: 178  
Nº  total de persoas con discapacidade participantes: 
7.373  
Mulleres: 4.128   
Homes: 3.245  

* (ver información complementaria ao final do cadro) 
Orzamento destinado 

631030,76 

10.2.3. Manter as prazas dirixidas a persoas con 
discapacidade nos programas de campamentos de 
verán e de turismo social. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado 
 

Nº total de prazas de campamentos convocadas: 
8.502 ( en 2010 8.295) 
- Campamentos de verán: 8.098 
- Intercambios con outras CCAA: 404 
- Campos de traballo: 260 
- Actividades de maiores de 18 anos: 723 ofertadas  
Nº  total de prazas de campamentos convocadas para 
persoas con discapacidade: 327, distribuídas do xeito 
seguinte segundo a modalidade: 
1. Quenda específica: 250 
2. Quenda de integración: 77 
Nº total de persoas con discapacidade participantes: 
241  
Mulleres: 91 
Homes: 150 
Nº de prazas Programa de lecer e benestar 
convocadas: 2.855 
Nº de prazas para persoas con discapacidade: 228   
Nº  total de persoas con discapacidade participantes: 
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116 
Mulleres: 43   
Homes: 73 

Nº total de persoas participantes na campaña de 
lecer e tempo libre para a mocidade: 2.841 mozos e 
mozas.  
Nº de persoas con discapacidade: 0  

Orzamento destinado 

Secretaría xeral de Política Social: 102.636,99€ 
D.X. de Xuventude e Voluntariado: 15.440  

10.2.4. Contemplar como concepto subvencionable 
nas convocatorias de axudas e subvencións dirixidas a 
actividades culturais, deportivas e de tempo de lecer a 
mellora e adaptación de equipamentos e axudas 
técnicas das instalacións culturais, deportivas e de 
lecer  que posibiliten a participación activa das 
persoas con discapacidade. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado 
Dirección Xeral do Libro, Bibliotecas e Arquivos 
Secretaría Xeral para o Deporte 
 

En 2011, a antiga Dirección Xeral do Libro, Bibliotecas 
e Arquivos publicou as seguintes ordes: 

 Orde 12-01-2011: Subvencións a Concellos de 
Galicia e ás súas entidades públicas con 
personalidade xurídica propia, para equipamento 
e mellora das instalacións e locais utilizados para a 
realización de actividades culturais, co 
cofinanciamento de fondos Feder, por importe de 
600.000 €.. 

 Orde 03-01-2011: Subvencións a asociacións, 
fundacións e entidades culturais sen ánimo de 
lucro para o equipamento e mellora dos seus 
locais,  co cofinanciamento de fondos Feder, por 
importe de 300.000 €.  

Ambas deixáronse sen efecto debido á aplicación da 
política orzamentaria que implica o equilibrio 
orzamentario; a primeira por Orde do 6 de setembro 
de 2011 e a segunda por Orde do 7 de setembro.  
Nas dúas ordes recollíase, na Instrución do 
procedemento e selección de solicitudes, entre os 
criterios prioritarios para valorar: a realización de 
investimentos relacionados coa supresión de barreiras 
arquitectónicas (na orde de concellos), e entre os 
criterios específicos para valorar,  para obras de 
acondicionamento e mellora de locais a realización de 
obras de mellora da accesibilidades e supresión de 
barreiras arquitectónicas (na orde de asociacións.) 
 

LIBRO.- Nos expedientes de contratación  para a 
asistencia ás feiras do libro as instalacións xa están 
predeterminadas e cumpren todos os requisitos de 
adaptación establecidos. 
BIBLIOTECAS.- Nos expedientes de contratación de 
equipamentos de bibliotecas non se inclúe ningunha 
cláusula ou condición dese tipo, pola natureza do 
equipamento. En canto ao cumprimento da normativa 
en materia de accesibilidade e supresión de barreiras 
arquitectónicas, as bibliotecas públicas de Galicia, 
como edificios públicos, cumpren a normativa. 
 

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado: non se 
incluíu esta previsión como concepto subvencionable 
nas convocatorias 2011, por falta de orzamento. Esta 
omisión corríxese para o 2012 na orde de Iniciativa 
xuvenil. 
S.X. para o Deporte: 0 
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10.2.5. Garantir unha cota de participación dun 7% 
para persoas con discapacidade nas actividades 
culturais, deportivas e de tempo de lecer, das 
entidades públicas ou das entidades privadas 
subvencionadas con fondos públicos, que faga posible 
o acceso a actividades comunitarias e específicas, 
promovendo a autonomía e elección das persoas con 
discapacidade. 
 

Secretaría Xeral de Política Social 
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado 
Dirección Xeral do Libro, Bibliotecas e Arquivos 
Secretaría Xeral para o Deporte. 
 

Actuación non executada 

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado: A 
reserva de cotas para persoas con discapacidade 
implica a dotación de persoal específico de apoio en 
todas as actividades abertas a este colectivo, non 
resultando posible, pola falta de orzamento, acadar a 
porcentaxe indicada. As prazas reservadas nas 
actividades foron as recollidas no apartado 10.2.3 

Orzamento destinado 

10.2.7. Incluír aspectos sobre accesibilidade 
/discapacidade na programación cultural. 
 
Dirección Xeral do Libro, Bibliotecas e Arquivos 
 

Servizo de biblioteca accesible 
A actual S.X. de Cultura (Dirección Xeral do Libro, 
Bibliotecas e Arquivos en 2011) puxo en marcha o 
Servizo de bibliotecas accesible que ofrecen as 
bibliotecas nodais. 
A súa finalidade é conseguir que toda persoa con 
calquera tipo de discapacidade poida acceder á 
biblioteca e á información que esta ofrece sen 
dificultades ou obstáculos. Deste xeito cúmprese coa 
obriga sinalada no Manifesto da UNESCO sobre as 
Bibliotecas Públicas11. 
O servizo ofrece medios informáticos, formación no 
uso de hardware e software accesible, libros de 
lectura fácil, libros en letra grande, lectura para 
invidentes, libros temáticos para persoas con 
discapacidade ou sobre discapacidade, audiolibros, 
DVD e vídeos …. 

Nota: AGADIC cofinancia actividades culturais en 
distintos concellos de Galicia, a través da Rede Galega 
de Teatros e Auditorios. Para acceder a esta Rede 
valórase positivamente que os espazos escénicos 
cumpran á accesibilidade e supresión de barreiras 
arquitectónicas, pero non é competencia de AGADIC 
supervisar que se cumpra a normativa sobre este 
aspecto.  

Orzamento destinado 

Sen dato dispoñible 

10.2.8. Apoiar a organización e o desenvolvemento de 
programas e actividades culturais e recreativas que 
promovan a participación activa das persoas con 
discapacidade. 
 
Secretaría Xeral de Política Social 
Dirección Xeral do Libro, Bibliotecas e Arquivos 
 

Nº de actividades/programas subvencionados: 2 
- I Festival de arte e discapacidade. 
- Taller de teatro no CAPD de Sarria. 

Nº de persoas con discapacidade participantes: 168 
Mulleres: 93  
Homes: 75  
Nota: datos relativos só á Secretaría Xeral de Política 
Social. 

Orzamento destinado 

                                                 

 
11

 A biblioteca pública presta os seus servizos sobre a base da igualdade de acceso de todas as persoas, 
independentemente da súa idade, raza, sexo, relixión, nacionalidade, idioma ou condición social. Debe contar, ademais, 
con servizos específicos para quen por unha ou outra razón no poidan valerse dos servizos e materiais ordinarios, por 
exemplo, minorías lingüísticas, deficientes físicos e mentais, enfermos ou reclusos. 



Informe seguimento 2011 

   Páx. 127 de 190 
 

26.000 € 

10.2.9. Facilitar o uso das instalacións propias da 
Consellería de Traballo e Benestar (albergues xuvenís, 
campamentos e residencias) fóra da tempada estival 
para a súa ocupación por parte das entidades de 
iniciativa social do ámbito da discapacidade, sempre 
supeditado ás condicións que estableza a 
Administración (asunción de custos por parte das 
entidades, póliza para responder de posibles danos 
que poidan derivarse, non existencia de actividades 
propias da citada Dirección Xeral, tramitación 
administrativa e autorización de Patrimonio …). 
 
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado 
 

Nº de solicitudes recibidas: 4 
Nº de “cesións” realizadas: 4 
Nº de eventos realizados:  0 
Nº de persoas con discapacidade participantes: 221 
Entidades beneficiarias:  

 Fundación Anade. 48 prazas (22 homes, 26 
mulleres). As prazas concedidas foron 50, pero 
finalmente asistiron 48 persoas. 

 AMENCER –ASPACE. 11 prazas (5 menores, 6 
maiores). Non consta desagregación por sexo. 

 COGAMI. 50 persoas. Non consta desagregación 
por sexo 

  DOWN GALICIA. 110 persoas. Non consta 
desagregación por sexo 

 

Orzamento destinado 

Sen dato dispoñible 

10.2.10. Promover a formación de profesionais 
especializados/as no ámbito cultural, deportivo e do 
tempo de lecer, a través de ciclos de formación 
teórico-prácticos, de materias relacionadas co 
desenvolvemento cultural e artístico, coa práctica 
deportiva e co tempo de lecer das persoas con 
discapacidade. 
 
Universidades 
 

USC 
Nº de accións formativas (sobre desenvolvemento 
cultural e artístico/ práctica deportiva/tempo de 
lecer das persoas con discapacidade): 1 
Nº de persoas formadas: 15 
Mulleres: 11  
Homes: 4 
Nota: datos correspondentes a Enfermería 

Non obstante, téñase en conta a valoración recollida 
tamén na área 1 relativa a que os temas relacionados 
coa formación en materias específicas teñen difícil 
implementación ate que se fagan as revisións dos 
graos. Unha posible causa puido ser que cando se 
traballaron os contidos dos novos graos non se incidiu 
dunha maneira axeitada na importancia que tiña a 
aplicación do artigo 3.5 b) do Real Decreto 1393/2007. 
Conclusión: este tipo de actuacións deberá someterse 
a valoración no marco do plan cara a unha posible 
reprogramación. 
 
Universidade de Vigo: 
Ao longo do curso dende a Área de Deportes e Cultura 
convócanse cursos e obradoiros nos que non se exclúe 
a participación de persoas con discapacidade xa que 
tamén se lles facilita a aprendizaxe de determinados 
deportes en obradoiros e no caso de Cultura hai 
temáticas que lles poden interesar de forma 
específica. 
 

Orzamento destinado 

1.500 € 
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Obxectivo específico 3. Impulsar a práctica deportiva por parte das persoas con discapacidade. 

Actuación Resultados segundo indicadores 

10.3.1. Deseñar, elaborar e presentar o Plan para o 
fomento da actividade física, que estableza medidas 
de inclusión para persoas con discapacidade e no que 
se contemple a discapacidade como materia 
transversal e deste a óptica de xénero. 
 
Secretaría Xeral para o Deporte 
 

Publicación do documento redactado do plan: SI  
Nº total de medidas que contempla o Plan para o 
fomento da actividade física: 157 
Nº de medidas específicas de inclusión para persoas 
con discapacidade que contempla o Plan para o 
fomento da actividade física: 17 
Describir as medidas específicas para persoas con 
discapacidade 

**(ver información complementaria ao final do 

cadro) 

Orzamento destinado 

15.425 € 

10.3.2. Xerar unha rede de actores profesionais para o 
desenvolvemento do Plan para o fomento da 
actividade física. 
 
Secretaría Xeral para o Deporte 

Sen datos  
 

Orzamento destinado 

10.3.3. Incluír os e as deportistas con discapacidade 
nas federacións unideportivas olímpicas e non 
olímpicas. 
 
Secretaría Xeral para o Deporte 
 

Non se realizaron accións de inclusión nas federacións 
unideportivas; se ben se trata dun tema decidido, non 
se abordou aínda. 
Non obstante, facilítanse os seguintes datos obtidos 
das federacións deportivas de persoas con 
discapacidade física, discapacidade psíquica, e 
discapacidade auditiva: 
Nº total de deportistas con discapacidade 
federados/as: 689 
Mulleres: 227 
Homes 462 
Bolsas a deportistas galego/as de alto nivel (DEGAN) 
en modalidades de deporte discapacidade outorgadas 
no ano 2011 (correspondentes a resultados de 2010). 
- Nº total de bolsas concedidas: 222 becas, con un 
valor total de:   451.905,02 euros. 
- Nº de bolsas concedidas a persoas con 
discapacidade: 9 de 6 modalidades deportivas,  por 
valor de:  65.783,44 €.  
- % de bolsas outorgadas a deportistas con 
discapacidade:  4,05%. 
- % importe bolsas a deportistas con discapacidade 
sobre o total concedido:14,55% 

Orzamento destinado 

Sen dato dispoñible 

10.3.5. Incluír na campaña de comunicación, 
información y sensibilización sobre a práctica 
deportiva contidos sobre os beneficios desta para as 
persoas con discapacidade. 
 
Secretaría Xeral para o Deporte 

Actuación non executada 
 

Orzamento destinado 
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10.3.6. Considerar criterios de accesibilidade 
/participación para as persoas con discapacidade nas 
convocatorias de axudas en materia de equipamentos 
deportivos a concellos, federacións e clubs 
deportivos. 
 
Secretaría Xeral para o Deporte 

Actuación non executada 
 

Orzamento destinado 

 

 

* Actuación 10.2.2. (información complementaria) 

Os convenios asinados foron os seguintes: 

Con Autismo. 

o Campamentos de verán. As actividades adáptanse aos gustos e intereses das persoas 

participantes, respectando a súa individualidade, traballando as súas capacidades e 

favorecendo a través do ocio a súa inclusión social. 

o Talleres de manualidades, visita a parques temáticos, parques públicos, excursións e 

sendeirismo; picnics en espazos naturais; praias e montaña; piscina; magostos; festa de 

disfraces. 

Con COGAMI  

o Programa de vacacións: saídas á praia, saídas nocturnas, dinámicas de presentación, visitas 

guiadas a lugares de interese artístico, cultural e ambiental. 

Con Special Olympics.  

o Programa de convivencia familiar. 

o Programa de campamentos de verán.  

o Certame tarxetas Nadal. 

Con FADEMGA  

o Programa de ocio-vacacións orientado a persoas con discapacidade intelectual maiores de 

16 anos, cuxo obxectivo é favorecer a máxima integración persoal e social mediante a 

realización de quendas de vacacións normalizadas. A actividade do programa consiste na 

realización de quendas de vacacións de sete días de duración, cun máximo de 30 prazas por 

quenda. 

 

** Actuación 10.3.1. (información complementaria) 
Medidas específicas para persoas con discapacidade no Plan para o fomento da actividade física: 

 Adaptación das instalacións e espazos deportivos para o acceso e uso das persoas con 

discapacidade. 

 Oferta de instalacións accesibles, atractivas e económicas (acordos coa industria do fitness, 

subvencións, …) para a práctica de exercicio físico supervisado e adaptado. 

 Favorecemento nas liñas de axuda ao turismo, da accesibilidade. 

 Proposta da inclusión da actividade física e deportiva das persoas con discapacidade na Lei de 

dependencia. 

 Creación dunha unidade administrativa de actividade física e deporte adaptado no ámbito 

autonómico. 

 Inclusión na rede de actores do Plan Galicia Saudable daqueles relacionados coas actividades físico-

deportivas e a discapacidade.   
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 Inclusión dos e das deportistas con discapacidade nas federacións unideportivas olímpicas e non 

olímpicas.` 

 Consideración da perspectiva da discapacidade e de xénero na constitución e funcionamento do 

Observatorio Galego da Actividade Física. 

 Inclusión nas campañas de comunicación, información e sensibilización do Plan Galicia Saudable 

sobre a práctica deportiva contidos sobre os beneficios desta para as persoas con discapacidade. 

 Consideración de criterios de accesibilidade e de participación para persoas con discapacidade nas 

convocatorias de axudas en materia de equipamentos deportivos a concellos, federacións e clubs 

deportivos. 

 Creación de programas de ocio activo abertos á participación inclusiva de persoas con 

discapacidade. 

 Inclusión da discapacidade nas actividades físico-deportivas dentro dos centros de ensino galegos. 

 Desenvolvemento de programas de actividade física adaptada dentro do sistema sanitario de Galicia. 

 Desenvolvemento dun plan de formación para a especialización da actividade físico-deportiva 

adaptada. 

 Realización de cursos de formación para xestores deportivos ou persoas que noutros contextos; 

sanitario, servizos sociais, elaboren programacións deste tipo. 

 Realización dun estudo sobre a formación dos/das profesionais da actividade física en diferentes 

ámbitos de actuación (persoas maiores, persoas con discapacidade etc.). 

 Aumentar e apoiar a investigación nos diferentes ámbitos e relacións da actividade física e a saúde 

(educación física e deporte en idade escolar, actividades físicas adaptadas, actividade física e persoas 

maiores, mulleres e deporte, e actividade física-deportiva nas universidades). 

 

Como dato de gran interese para esta área cabe engadir unha nova actuación que en realidade 

ven a compensar a escasa intervención en 2011 en materia de turismo, xa que Turgalicia 

procedeu á actualización da Guía de aloxamentos accesibles de Galicia, que foi unha das 

actuacións programadas e executadas en 2010, pero que sen ser unha previsión neste plan de 

acción, e dado o seu interese para o colectivo, procedeu á súa actualización. Os traballos de 

estudo, execución da nova Guía tiveron lugar en 2011 se 

ben se procedeu á súa impresión e divulgación a principios 

de 2012. A Guía de Aloxamentos Accesibles 2012 remitirase 

a dunha relación de asociacións e colectivos relacionados 

coa discapacidade en Galicia. 

 

Pódese atopar nos seguintes enlaces, na súa versión en 

galego e na súa versión en castelán: 

 http://www.turgalicia.es/pdfs/xfolletospdfs.asp?cidi=G&
ctre=folletospdfs&menu=12&subMenu_1=1 
 

 http://www.turgalicia.es/pdfs/xfolletospdfs.asp?cidi=E&
ctre=folletospdfs&menu=12&subMenu_1=1 

 

  

https://correoweb.xunta.es/owa/redir.aspx?C=2ea64cc122b541a88bf4032a33be000a&URL=http%3a%2f%2fwww.turgalicia.es%2fpdfs%2fxfolletospdfs.asp%3fcidi%3dG%26ctre%3dfolletospdfs%26menu%3d12%26subMenu_1%3d1
https://correoweb.xunta.es/owa/redir.aspx?C=2ea64cc122b541a88bf4032a33be000a&URL=http%3a%2f%2fwww.turgalicia.es%2fpdfs%2fxfolletospdfs.asp%3fcidi%3dG%26ctre%3dfolletospdfs%26menu%3d12%26subMenu_1%3d1
https://correoweb.xunta.es/owa/redir.aspx?C=2ea64cc122b541a88bf4032a33be000a&URL=http%3a%2f%2fwww.turgalicia.es%2fpdfs%2fxfolletospdfs.asp%3fcidi%3dE%26ctre%3dfolletospdfs%26menu%3d12%26subMenu_1%3d1
https://correoweb.xunta.es/owa/redir.aspx?C=2ea64cc122b541a88bf4032a33be000a&URL=http%3a%2f%2fwww.turgalicia.es%2fpdfs%2fxfolletospdfs.asp%3fcidi%3dE%26ctre%3dfolletospdfs%26menu%3d12%26subMenu_1%3d1
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Esta actuación corresponde á 10.1.1. do plan na súa versión orixinal e actual e a continuación 

sinálanse os datos: 

 

Obxectivo específico 1. Optimizar a accesibilidade das persoas con discapacidade ás actividades 
culturais, deportivas e tempo de lecer. 

Actuación Resultados segundo indicadores 

10.1.1.Analizar a accesibilidade dos aloxamentos 
turísticos para elaborar e publicar unha guía de 
aloxamentos accesibles de Galicia. 
 
Nome da Guía: Guía de aloxamentos accesibles 2012 

Nº de exemplares publicados da guía.  
Un total de 1.300 exemplares;  dos cales 1.000 son en 
castelán e 300 en galego. 
Nº de descargas web da guía durante 2011 
Folleto en castelán: 1023 
Folleto en galego: 300 
Nº de aloxamentos turísticos accesibles de Galicia. 
186 (antes 172). Destes, 33 (antes 26) son accesibles e 
153 (antes 146) practicables  
% de aloxamentos turísticos sobre o total de 
aloxamentos de Galicia. 
6,60 % (o  número total de aloxamentos rexistrados en 
Galicia é de 2.818); no ano anterior esta porcentaxe 
foi de 6,26%  e nese momento o número total de 
aloxamentos rexistrados en Galicia era de 2.746.  
Orzamento destinado: 19.823,30 € (inclúe diagnose e 
traballo de campo para a obtención dos datos, 
maquetación, impresión e actualización da Guía 2012)
  

 

 

En resumo: 

 

Das 23 actuacións programadas en 2011 na área 10 do Plan, houbo actividade en 15 (no 65,2% do 

total de área). Non obstante, tendo en conta a actuación de nova incorporación de Turgalicia dita 

porcentaxe ascende a un 69,6%. 

Deste xeito, estaríase a falar de 16 actuacións con actividade na área de Cultura, Deporte e Tempo 

de lecer no exercicio 2011, tres máis que en 2010. 

As actuacións non executadas das previstas para 2011 son: a 10.1.2., a 10.1.3., a 10.1.4., a 10.1.9., a 

10.2.5., a 10.3.2., a 10.3.5. e a 10.3.6. 
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Gráfico 36. Nº DE ACTUACIÓNS CON ACTIVIDADE NA ÁREA 10 

(Comparativa 2010-2011) 

 

 
Fonte: Elaboración propia a partir dos formularios recibidos en ambas anualidades 

 

 

Gráfico 37. GRAO DE EXECUCIÓN/ACTIVIDADE ÁREA 10 

 

 

Gráfico 38. DISTRIBUCIÓN DE PERSOAS CON 

DISCAPACIDADE BENEFICIARIAS POR SEXO 

Gráfico 39. DISTRIBUCIÓN DE OUTRAS PERSOAS 

BENEFICIARIAS POR SEXO 

  
Fonte: Elaboración propia. Distribución porcentual de carácter estimativo realizada a partir dos datos de actuacións nas 

que se facilitou a desagregación de datos por sexo das persoas beneficiarias (e só entre aquelas que inclúen como 

indicador de resultados o número de persoas beneficiarias por sexo).  
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5 RESUMO ESTATÍSTICO 
 

5.1 GRAO DE EXECUCIÓN POR ÁREA. 
 

Este apartado ten como obxectivo resumir os resultados do plan de acción durante o exercicio 

2011, en termos de grao de execución para cada área e para o conxunto do Plan.  

 

Na táboa 2 inclúense os datos en cifras absolutas do total de actuacións para o período 2010-2013, 

das programadas para 2011 e das que efectivamente se executaron ou tiveron actividade durante 

dito exercicio. A última columna indica o nivel de execución  medido pola porcentaxe de actuacións 

con actividade en 2011 respecto do total de actuacións programadas para esa anualidade. 

 

Táboa 2. ÁREAS DE INTERVENCIÓN DO PLAN: Nº TOTAL DE ACTUACIÓNS, Nº DE ACTUACIÓNS PROGRAMADAS 

EN 2011, Nº DE ACTUACIÓNS EXECUTADAS/CON ACTIVIDADE EN 2011 E NIVEL DE EXECUCIÓN (PESO 

PORCENTUAL). 

 

ÁREA 
Nº total 

actuacións 

Nº actuacións 
programadas 

2011 

Nº actuacións 
executadas/con 

actividade  
2011 

Nivel 
execución/
actividade 

2011 
% 

1 PROTECCIÓN DOS DEREITOS 18 15 12 80,0% 

2 IGUALDADE DE XÉNERO E 
TRANSVERSALIDADE 

28 25 21 84,0% 

3 ACCESIBILIDADE 51 42 38 90,5% 

4 PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL 34 29 28 96,6% 

5 EDUCACIÓN 28 26 25 96,2% 

6 FORMACIÓN E EMPREGO 47 40 32 80,0% 

7 RECURSOS NO ÁMBITO DOS SERVIZOS 
SOCIAIS 

30 25 22 88,0% 

8  SAÚDE E ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 22 15 14 93,3% 

9  ATENCIÓN TEMPERÁ 16 12 8 66,7% 

10  CULTURA, DEPORTE E TEMPO DE LECER 31 23 16 69,6% 

TOTAIS 305 252 216 85,7 
 

Os gráficos 40A e 40B permiten observar con máis claridade os distintos niveis de execución 

acadados segundo a área e no conxunto do Plan. Téñase en conta que se consideran como 

actuacións executadas todas aquelas que tiveron actividade en 2011, en maior ou menor medida, 

aínda que finalicen noutro exercicio.  
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Deste xeito, catro das áreas conseguiron ter actividade en máis do 90% das actuacións 

programadas. Son, por orden decrecente do valor porcentual de execución/actividade, as 

seguintes:  a número 4 (promoción da autonomía persoal), a número 5 (Educación), a número 8 

(Saúde e atención sociosanitaria) e a número 3 (Accesibilidade).  

Outras catro áreas atópanse entre os niveis 80%-90%:  a número 7, Recursos no ámbito dos 

servizos sociais; a número 2, Igualdade e transversalidade de xénero, a número 6, Formación e 

emprego, e área 1, Protección dos dereitos 

Non ocorreu así co resto de áreas, nas que os niveis de actividade quedan algo por debaixo do 70%; 

é o caso da área 9, Atención temperá (66,7%) e da área 10, Cultura, Deporte e tempo de lecer 

(69,6%). 

En termos globais, considerando o plan no seu conxunto, pódese falar de maneira estimativa, dun 

85,7% de medidas con actividade durante 2011 do total programado para ese exercicio, algo 

superior ao acadado en 2010 (83,6%). 

Non obstante, estes niveis de execución ou actividade deben tomarse a modo de referencia 

estimativa, tendo en conta varios factores: 

 

- A existencia de actuacións nas que houbo actividade durante 2011, pero que rematarán en 

2012, segundo se foi expoñendo nos apartados anteriores. 

- Actuacións programadas para 2011 cuxa execución se iniciou pero que se viron afectadas 

pola política orzamentaria que implica o equilibrio orzamentario e non foi posible 

executalas durante esa anualidade. 

- A dificultade da posta en marcha de actuacións de nova execución en algunhas áreas nas 

que, debido ao escenario actual, resulta algo máis difícil avanzar como é o caso da área de 

Cultura, Deporte e Tempo de Lecer. 

- Na área de Atención temperá obtense o nivel máis baixo de execución, en boa parte debido 

a que algunhas das actuacións dependían da execución doutra previa: a aprobación do 

Decreto que regulará a atención temperá en Galicia e que non se conseguiu rematar en 

2011, polo que as actuacións dependentes desta se tiveron que demorar tamén para o 

exercicio 2012. 

- Por último, os diferentes niveis de compromiso adoptados polos departamentos para a 

posta en marcha de novas actuacións, que se concentran máis nunhas áreas que noutras.  

En definitiva, os elementos antes mencionados xustifican a reserva coa que hai que interpretar os 

datos estatísticos que se presentan nese capítulo. Porén, considérase importante o seu 

coñecemento por canto informan dos niveis estimados de execución/actividade acadados. 
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Gráfico 40 A. PORCENTAXE DE ACTUACIÓNS CON ACTIVIDADE EN 2011 DE ENTRE AS PROGRAMADAS PARA 

ESA ANUALIDADE EN CADA ÁREA E PARA O CONXUNTO DO PLAN. 

 

 
 
 
 
 

Gráfico 40 B. PORCENTAXE DE ACTUACIÓNS CON ACTIVIDADE EN 2011 DE ENTRE AS PROGRAMADAS PARA ESA 

ANUALIDADE EN CADA ÁREA E PARA O CONXUNTO DO PLAN, POR ORDE DECRECENTE DO SEU VALOR PORCENTUAL. 
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5.2 PERSOAS BENEFICIARIAS. DISTRIBUCIÓN POR SEXO. 
 

O Plan de acción integral para as persoas con discapacidade de Galicia 2010-2013 cursou en 2011 

con actividade nun total de 216 actuacións. Destas, unha parte incluían como indicador de 

resultados o número de persoas beneficiarias por sexo, pero outra parte importante non 

contempla este indicador debido á natureza das mesmas e á necesidade de priorizar outros  

indicadores. 

A táboa 3 mostra a distribución das actuacións executadas en función desa variable, da que se 

extrae que 88 actuacións das executadas (que equivale ao 40,7%) si contemplaban como indicador 

de resultados o número de persoas beneficiarias por sexo.  

Táboa 3. ACTUACIÓNS SEGUNDO CONSIDERACIÓN DE INDICADOR DE PERSOAS BENEFICIARIAS DIRECTAS 

POR SEXO 

Áreas 

Nº actuacións con 
indicador  de 

persoas 
beneficiarias 

directas 

Nº actuacións sen 
indicador de 

persoas 
beneficiarias 

directas 

Nº total de 
actuacións 

executadas/con 
actividade 

ÁREA 1 Protección dos dereitos 4 7 12 

ÁREA 2 Igualdade de xénero e 
transversalidade 

6 15 21 

ÁREA 3 Accesibilidade 10 29 38 

ÁREA 4 Promoción da autonomía persoal 18 10 28 

ÁREA 5 Educación 12 13 25 

ÁREA 6 Formación e emprego 14 18 32 

ÁREA 7 Recursos no ámbito dos servizos 
sociais 

7 16 22 

ÁREA 8 Saúde e atención sociosanitaria 7 7 14 

ÁREA 9 Atención temperá 1 7 8 

ÁREA 10 Cultura, deporte e tempo de lecer 9 7 16 

TOTAL 88 129 216 

 

En base a ese grupo de actuacións e á información facilitada polos departamentos implicados na 

súa execución, extráese unha estimación da distribución por sexo das persoas beneficiarias; por un 

lado, das persoas con discapacidade (gráfico 41) e, por outro lado, o resto de posibles colectivos 

beneficiarios (gráfico 42), como son os e as profesionais do sector, alumnado de universidades, 

familiares e persoas titoras, persoas coidadoras etc. 

Entre o colectivo de persoas con discapacidade directamente beneficiarias das actuacións, obtense 

que foron mulleres nun 55,3% dos casos, se ben sería interesante unha análise segundo a tipoloxía 

ou natureza da actuación para detectar diferenzas por sexo, de forma que non sempre se atopa o 

predominio do sexo feminino. 
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En relación ao resto de persoas beneficiarias pertencentes a outros colectivos, a porcentaxe de 

mulleres é aínda maior, estimativamente un 65,6%. 

Gráfico 41. DISTRIBUCIÓN DO TOTAL DE PERSOAS 

CON DISCAPACIDADE BENEFICIARIAS POR SEXO 

Gráfico 42. DISTRIBUCIÓN DO TOTAL DOUTRAS 

PERSOAS BENEFICIARIAS POR SEXO 

 
 

 

 

Gráfico 43. DISTRIBUCIÓN DO TOTAL DE PERSOAS BENEFICIARIAS POR SEXO 

 

Fonte: Elaboración propia. Distribución porcentual de carácter estimativo realizada a partir dos datos de actuacións nas 

que se facilitou a desagregación de datos por sexo das persoas beneficiarias (e só entre aquelas que inclúen como 

indicador de resultados o número de persoas beneficiarias por sexo). 

É MOI IMPORTANTE ter en conta que case o 60% das actuacións que tiveron actividade en 2011, 

como se sinalou anteriormente, non contemplan como indicador de resultados o número de 

persoas que se beneficiaron. Polo tanto, cando se contabilizan as persoas beneficiarias directas 

do plan no seu conxunto a través dos indicadores deste, non se pode obter o dato exacto. Hai 

numerosas actuacións dirixidas a un amplo sector da poboación obxecto, nas que esta non se 

cuantifica, como por exemplo as publicacións de guías e de estudos, os programas de radio ou a 

normativa publicada, entre outros. Respecto destes casos, pódese dicir que a poboación 

destinataria está constituída por TODO O COLECTIVO DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DE 

GALICIA E AS SÚAS FAMILIAS, así como PROFESIONAIS VINCULADOS/AS, e mesmo nalgúns casos 

(actuacións de sensibilización) o colectivo destinatario é o conxunto da cidadanía.  

Esta é a razón pola que non se inclúen no informe o número de mulleres e de homes que se 

beneficiaron das actuacións do Plan de acción integral para as persoas con discapacidade de 

Galicia en 2011. Aínda que se trata dun ASUNTO A TER EN CONTA PARA CONTEMPLAR NO 

SEGUIMENTO 2012, DESDE O DESEÑO MESMO DOS FORMULARIOS E NA SÚA ANÁLISE, previa 

valoración do Grupo Coordinador de Seguimento e Avaliación do Plan. 

55,3%44,7%

Mulleres Homes

65,6%
34,4%

Mulleres Homes

57,3%
42,7%

Mulleres Homes



Informe seguimento 2011 

   Páx. 138 de 190 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 
  



Informe seguimento 2011 

   Páx. 139 de 190 
 

ANEXO 1. LISTADO DE VOGAIS ASISTENTES Á 1ª REUNIÓN DA COMISIÓN PARA 

O SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL PARA AS PERSOAS 

CON DISCAPACIDADE EN GALICIA 2010-2013  
(19/setembro/2011) 
 

DEPARTAMENTO / ENTIDADE CARGO NOME E APELIDOS 

Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza 

Subdirectora xeral de Réxime Xurídico, 
Administrativo e de Recursos Humanos 

Natalia Prieto Viso 

Consellería de Facenda Subdirectora xeral de Selección de Persoal Mª Luísa Cardesín Díaz 

Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestrutura 

Subdirectora xeral de Persoal e Xestión 
Económica 

Laura Basoa Pérez 

Consellería de Economía e 
Industria 

Vicesecretario xeral 
José Alfonso Marnotes 
González 

Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria 

Xefa do Servizo de Contratación e 
Equipamento 

Luz Marina Álvarez Moreira 

Consellería de Sanidade Xefe do Servizo de Xestión Sociosanitaria 
José Manuel Fernández 
García 

Consellería de Traballo e Benestar Secretaria xeral Cristina Ortíz Dorda 

Consellería de Medio Rural Secretario xeral técnico Jorge Atán Castro 

Consellería do Mar 
Subdirector xeral de Recursos Humanos e 
Coordinación Administrativa 

Joaquín Macho Canales 

Secretaria xeral de Familia e 
Benestar 

Subdirectora xeral de Familia e Menores Mª del Mar Pousa Cobas 

Secretaria Xeral para o Deporte Asesora Gabinete Carmen Atero Carrasco 

Secretaría Xeral de Emigración 
Subdirector xeral do Retorno e da 
Inmigración 

Antonio Aguarón 
Turrientes 

Secretaría Xeral de Igualdade 
Subdirectora xeral de Promoción da 
Igualdade 

Carmen Orgeira Naya 

Secretaría Xeral de Medios 
Subdirector xeral de Enxeñaría e 
Planificación de Telecomunicación, Radio, 
Televisión e Multimedia 

Ignacio José Otero López 

Instituto Galego de Vivenda e Solo 
– IGVS 

Secretario Xeral Heriberto García Porto 

Escola Galega de Administración 
Pública – EGAP 

Secretario xeral da EGAP Néstor Valcárcel Teijeiro 

Compañía de Radio Televisión de 
Galicia – CRTVG 

Director do Departamento de 
Comunicación 

Fernando Rodríguez Ojea 

Universidade de Santiago de 
Compostela – USC 

Vicerreitor de Estudantes, Cultura e 
Formación Continua 

Franciso Ramón Durán Villa 

Universidade de Vigo – Uvigo Xefe de Servizo de Extensión Universitaria Ricardo Corderí Salgado 

CERMI Galicia Presidente Anxo Queiruga Vila 

CERMI Galicia Vocal Ignacio Rodriguez Sáez 

UGT Galicia 
Secretaria de Servizos Sociais e Políticas de 
Igualdade 

Mª Carmen Brea Iglesias 

Comisión Obreiras de Galicia –
CCOO 

Secretaria de Política Social e Seguridade 
Social 

Adela Poisa Baños 

Confederación de Empresarios de 
Galicia 

Técnico CEG Laura Otero Rúa 

Confederación de Empresarios de 
Galicia 

Directora del Centro de Orientación, 
Formación y Empleo de la CEG 

Marta Amate López 
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ANEXO 2. RELACIÓN DE PERSOAS DE CONTACTO POR DEPARTAMENTO 

/ORGANISMO RESPONSABLE PARA O SEGUIMENTO 2011 DO PLAN 
 

Nota: utilízase a denominación das Consellerías anterior á última reestruturación levada a cabo na 

Xunta de Galicia (Decreto 1/2012, do 3 de xaneiro, polo que se modifica a estrutura orgánica da 

Xunta de Galicia). Así mesmo, as persoas de contacto son as que participaron nas tarefas de 

seguimento 2011, aínda cando no momento en que se edita este informe algunhas teñan cambiado 

de posto ou departamento. 

 

ORGANISMO / ENTIDADE 
PERSOA DE CONTACTO PARA O 

SEGUIMENTO DO PLAN 
ENDEREZO ELECTRÓNICO 

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR 

Secretaría Xeral Técnica 
Mª Elisa Fernández Pampillón elisa.fernandez.pampillon@xunta.es 

Patricia Olveira Tirimaos patricia.olveira.timiraos@xunta.es 

Secretaría Xeral de Política Social 
Modesto Rouco Vilar  
Patricia Toubes Navarro 

modesto.rouco.vilar@xunta.es 
mercedes.patricia.toubes.navarro@xunta.es 

Dirección Xeral de Relacións 
Laborais 

Xoan Miguel Concheiro Abal xoan.miguel.concheiro.abal@xunta.es 

Manuel Pérez Losada manuel.perez.losada@xunta.es 

Dirección Xeral de Promoción do 
Emprego 

Jorge Barros de la Peña jorge.barros.pena@xunta.es 

Franciso Javier Alonso francisco.javier.alonso.perez@xunta.es 

Dirección Xeral de Formación e 
Colocación 

Ánxeles Lestón Mayo  angeles.leston.mayo@xunta.es 

María Jesús Budiño Rodríguez maria.jesus.budino.rodriguez@xunta.es 
Ana Mª Pinal Fuentes ana.pinal.fuentes@xunta.es 

 
Teresa Bernal Cortegoso teresa.bernal.cortegoso@xunta.es 

Dirección Xeral de Xuventude e 
Voluntariado 

María Begoña Mosteiro Blanco maria.begona.mosteiro.blanco@xunta.es 

María Consuelo Méndez Mouzo maria.consuelo.mendez.mouzo@xunta.es 

Fundación Galega para o impulso 
da autonomía persoal e atención 
ás persoas en situación de 
dependencia – FUNGA 

Francisco José Brea Santiago direccion.tutela@funga.org 

María Amparo González Méndez directora@funga.org 

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO 

Secretaría Xeral Técnica 
Antonio Fernández - Campa 
García -Bernardo 

secretaria.xeral.cultura@xunta.es 

Secretaría Xeral para o Turismo Javier Lourido Ameijeiras javier.lourido.ameijeiras@xunta.es 

Dirección Xeral do Libro Víctor Rey Grande victor.rey.grande@xunta.es 

TURGALICIA Enrique Pérez Etcheverría enrique.perez.etcheverria@xunta.es 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA  

Secretaría Xeral Técnica José Riesgo Boluda cei.secretarioxeral@xunta.es 

Dirección Xeral de Investigación, 
Desenvolvemento e Innovación 

Mª Teresa Escudero Gil cei.dxidi@xunta.es 

Dirección Xeral de Comercio Mª Esther Regueiro Fernández maria.esther.regueiro.fernandez@xunta.es 

 

mailto:modesto.rouco.vilar@xunta.es
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ORGANISMO / ENTIDADE 
PERSOA DE CONTACTO PARA O 

SEGUIMENTO DO PLAN 
ENDEREZO ELECTRÓNICO 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

Secretaría Xeral Técnica Jesús Oitavén Barcala sx.educacion@xunta.es 

Dirección Xeral de Centros e 
Recursos Humanos 

Jose Carlos Carid Fernandez carlos.carid@edu.xunta.es 

Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e 
Innovación Educativa 

Jose Luis Mira Lema dxefpie@edu.xunta.es 

Manuel Costa Carneiro manuel.costa.carneiro@xunta.es 

Antonio León Molina antonio.leon.molina@xunta.es 

Manuel Vila López manuel.vila.lopez@xunta.es 

Universidade da Coruña  Sonia Seijas Ramos sseijas@udc.es 

Universidade de Santiago de 
Compostela 

Titular: Javier Fernández Agrafojo javier.agrafojo@usc.es 

Suplente: Ernesto Gómez 
Mosquera 

ernesto.gomez@usc.es 

Universidade de Vigo Ricardo Corderí Salgado rcorderi@uvigo.es 

CONSELLERÍA DE FACENDA 

Secretaría Xeral Técnica Rosa Mª Pedrosa Pedrosa secretaria.xeral@conselleriadefacenda.es 

Dirección Xeral de Función 
Pública 

Titular: Luisa Cardesín Díaz maria.luisa.cardesin.diaz@xunta.es 

Suplente: Ana María Tovar ana.maria.tovar.bobo@xunta.es 

CONSELLERÍA DO MAR 

Secretaría Xeral Técnica Diana Lourido Cribeiro diana.lourido.cribeiro@xunta.es 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 

Secretaría Xeral Técnica Jose Antonio Fernandez Vázquez sx.cmati@xunta.es 

Secretaría Xeral de Ordenación 
do Territorio e Urbanismo 

Jesús Álvarez Flórez jesus.alvarez.florez@xunta.es 

Dirección Xeral de Mobilidade Antón García Río anton.garcia.rio@xunta.es 

Instituto Galego de Vivenda e 
Solo –IGVS 

Antonio José Boné Pina antonio.bone.pina@xunta.es 

María José Paniagua Mateos maria.jose.paniagua.mateos@xunta.es 

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL  

Secretaría Xeral Técnica Jorge Atán Castro jorge.atan.castro@xunta.es 

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA 

Secretaría Xeral Técnica Beatriz Cuiña Barja secretaria.cpapx@xunta.es 

Dirección Xeral de Xustiza Adelaida Vega Hernández adelaida.vega.hernadez@xunta.es 

Dirección Xeral de 
Administración Local 

José Norberto Uzal Tresandí administracionlocal@xunta.es 

María Baleato González maria.baleato.gonzalez@xunta.es 

Escola Galega de 
Administración Pública – EGAP 

Néstor Valcárcel Teijeiro secretaria.egap@xunta.es 

Axencia Galega de Emerxencias 
– AXEGA 

Jose Ángel Someso Anguita jose.someso.anguita@xunta.es 
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ORGANISMO / ENTIDADE 
PERSOA DE CONTACTO PARA O 

SEGUIMENTO DO PLAN 
ENDEREZO ELECTRÓNICO 

CONSELLERÍA DE SANIDADE 

Secretaría Xeral Técnica 
 

secretaria.xeral@sergas.es 

Dirección Xeral de Innovación e 
Xestión da Sanidade Pública 

José Ángel Viñuela Rodríguez jose.angel.vinuela.rodriguez@sergas.es 

Dirección de Recursos Humanos 
do Servizo Galego de Saúde 

Titular: Paula Oliete Trillo paula.oliete.trillo@sergas.es 

Suplente: María del Mar Vázquez 
Costa 

mariadelmar.vazquez.costa@sergas.es 

Rogelio Godoy Trillo rogelio.godoy.trillo@sergas.es 

Dirección de Asistencia Sanitaria 
Luis Arantón Areosa luis.aranton.areosa@sergas.es 

Fernanda López Crecente fernanda.lopez.crecente@sergas.es 

Xerencia do Servizo Galego de 
Saúde  

xerencia.sergas@sergas.es 

Fundación Pública Escola Galega 
de Administración Sanitaria – 
FEGAS 

Mario Mosquera Verea mario.mosquera.verea@sergas.es 

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA 

Secretaría Xeral da Igualdade Carmen Orgeira Naya carmen.orgeira.naya@xunta.es 

Secretaría Xeral da Emigración Camilo Ríos Gestal camilo.rios.gestal@xunta.es 

Secretaría Xeral para o Deporte Carmen Atero Carrasco carmen.atero.carrasco@xunta.es 

Secretaría Xeral de Medios 
Felícitas Rodríguez González felicitas.rodriguez.gonzalez@xunta.es 

María Precedo Castro maria.precedo.castro@xunta.es 

Secretaría Xeral de 
Modernización e Innovación 
Tecnolóxica 

Mateo Mateo Macías mateo.mateo.macia@xunta.es 

Compañía de Radio – Televisión 
de Galicia (CRTVG) 

Fernando R. Ojea fojea@crtvg.es 

CERMI GALICIA 

Xeral Secretaría de CERMI Galicia cermi.galicia@once.es 
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ANEXO 3.  DATAS DE RECEPCIÓN DE FORMULARIOS DE SEGUIMENTO 2011 POR 

DEPARTAMENTO/ORGANISMO RESPONSABLE. 
 
Nota: a denominación das Consellerías e departamentos adoptada no informe de seguimento 2011 

é anterior á última reestruturación levada a cabo na Xunta de Galicia (Decreto 1/2012, do 3 de 

xaneiro, polo que se modifica a estrutura orgánica da Xunta de Galicia). Procederase coa utilización 

da nova denominación para o seguimento 2012. 

O prazo sinalado a través de correo electrónico para a remisión das fichas foi o 13 de febreiro de 

2012. 

 

ORGANISMO / ENTIDADE 

Envío formulario 
por parte do Grupo 

Coordinador de 
Seguimento e 

Avaliación 

Recepción formulario/s 
cumprimentado/s polo 

organismo/entidade 

Envío 
requerimento/s 

Recepción 
formulario/s 

definitivo/s e/ou 
resposta/s a 

requerimento/s 

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR 

Secretaría Xeral Técnica 16/01/2012 

20/01/2012 datos 
correspondentes á Sub. X. de 
Autorización e Inspección de 

Servizos Sociais 

26/03/2012 26/03/2012 

24/02/2012 datos 
correspondentes ao resto da 

SXT 
--- --- 

Secretaría Xeral de 
Política Social 

16/01/2012 20/03/2012 23/03/2012 27/03/2012 

Dirección Xeral de 
Relacións Laborais 

17/01/2012 08/03/2012 26/03/2012 13/04/2012 

Dirección Xeral de 
Promoción do Emprego 

17/01/2012 15/03/2012 --- --- 

Dirección Xeral de 
Formación e Colocación 

17/01/2012 

16/02/2012 datos 
correspondentes á S.X. de 

Formación para o Emprego 
24/02/2012 27/02/2012 

15/03/2012 recepción do 
resto de datos 

22/03/2012 13/04/2012 

Dirección Xeral de 
Xuventude e 
Voluntariado 

17/01/2012 10/02/2012 16/02/2012 22/02/2012 

Fundación Galega para o 
impulso da autonomía 
persoal e atención ás 
persoas en situación de 
dependencia - FUNGA 

17/01/2012 10/02/2012 02/03/2012 04/03/2012 

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO 

Secretaría Xeral Técnica 18/01/2012 10/02/2012 --- --- 

Secretaría Xeral para o 
Turismo 

16/01/2012 02/03/2012 02/03/2012 02/03/2012 

Dirección Xeral do Libro 17/01/2012 09/02/2012 16/02/2012 21/02/2012 
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ORGANISMO / ENTIDADE 

Envío formulario 
por parte do Grupo 

Coordinador de 
Seguimento e 

Avaliación 

Recepción formulario/s 
cumprimentado/s polo 

organismo/entidade 

Envío 
requerimento/s 

Recepción 
formulario/s 

definitivo/s e/ou 
resposta/s a 

requerimento/s 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA 

Secretaría Xeral Técnica 18/01/2012 16/02/2012 --- --- 

Dirección Xeral de 
Investigación, 
Desenvolvemento e 
Innovación 

17/01/2012 16/04/2012 --- --- 

Dirección Xeral de 
Comercio 

17/01/2012 08/03/2012 
24/02 ; 15/02; 
08/03/2012 

09/03/2012 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

Secretaría Xeral Técnica 18/01/2012 11/04/2012 --- --- 

Dirección Xeral de 
Centros e Recursos 
Humanos 

17/01/2012 10/02/2012 16/02/2012 17/02/2012 

Dirección Xeral de 
Educación, Formación 
Profesional e Innovación 
Educativa 

17/01/2012 16/03/2012 22/03/2012 17/04/2012 

Universidade da Coruña 16/01/2012 27/02/2012 02/03/2012 13/03/2012 

Universidade de 
Santiago de Compostela 

16/01/2012 

12/03/2012 recepción dos 
datos recompilados ata o 

momento 
12/03/2012 12/03/2012 

28/03/2012 nova recepción 
de información 

28/03/2012 11/04/2012 

Universidade de Vigo 16/01/2012 08/03 ; 27/03 
27/02 ; 06/03 
26/03/2012 

--- 

CONSELLERÍA DE FACENDA 

Secretaría Xeral Técnica 18/01/2012 17/02/2012 --- --- 

Dirección Xeral de 
Función Pública 

17/01/2012 13/02/2012 15/02/2012 23/02/2012 

CONSELLERÍA DO MAR 

Secretaría Xeral Técnica 18/01/2012 02/02/2012 --- --- 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 

Secretaría Xeral Técnica 18/01/2012 14/02/2012 --- --- 

Secretaría Xeral de 
Ordenación do 
Territorio e Urbanismo 

16/01/2012 09/02/2012 11/04/2012 --- 

Dirección Xeral de 
Mobilidade 

17/01/2012 16/02/2012 22/02/2012 22/02/2012 

Instituto Galego de 
Vivenda e Solo – IGVS 

17/01/2012 01/03/2012 02/03/2012 09/03/2012 
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ORGANISMO / ENTIDADE 

Envío formulario 
por parte do Grupo 

Coordinador de 
Seguimento e 

Avaliación 

Recepción formulario/s 
cumprimentado/s polo 

organismo/entidade 

Envío 
requerimento/s 

Recepción 
formulario/s 

definitivo/s e/ou 
resposta/s a 

requerimento/s 

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL 

Secretaría Xeral Técnica 18/01/2012 23/03/2012 --- --- 

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA 

Secretaría Xeral Técnica 18/01/2012 28/02/2012 --- --- 

Dirección Xeral de 
Xustiza 

17/01/2012 30/01/2012 --- --- 

Dirección Xeral de 
Administración Local 

17/01/2012 02/03/2012 05/03/2012 26/03/2012 

Escola Galega de 
Admón. Pública – EGAP 

17/01/2012 09/02/2012 --- --- 

Axencia Galega de 
Emerxencias – AXEGA 

17/01/2012 15/02/2012 --- --- 

CONSELLERÍA DE SANIDADE 

Secretaría Xeral Técnica 18/01/2012 02/03/2012 02/03/2012 22/03/2012 

Dirección Xeral de 
Innovación e Xestión da 
Sanidade Pública 

18/01/2012 17/02/2012 --- --- 

Dirección de Recursos 
Humanos do Servizo 
Galego de Saúde 

17/01/2012 29/02/2012 02/03/2012 22/03/2012 

Dirección de Asistencia 
Sanitaria 

17/01/2012 29/02/2012 02/03/2012 22/03/2012 

Xerencia do Servizo 
Galego de Saúde 

18/01/2012 29/02/2012 02/03/2012 22/03/2012 

Fundación Pública 
Escola Galega de 
Administración Sanitaria 
– FEGAS 

17/01/2012 29/02/2012 --- --- 

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA 

Secretaría Xeral da 
Igualdade 

16/01/2012 06/02/2012 05/03/2012 07/03/2012 

Secretaría Xeral da 
Emigración 

18/01/2012 09/02/2012 --- --- 

Secretaría Xeral para o 
Deporte 

16/01/2012 28/02 ; 22/03 22/03/2012 27/04/2012 

Secretaría Xeral de 
Medios 

16/01/2012 16/02/2012 --- --- 

Secretaría Xeral de 
Modernización e 
Innovación Tecnolóxica 

16/01/2012 07/02/2012 --- --- 

Compañía de Radio 
Televisión de Galicia –
CRTVG 

17/01/2012 14/02/2012 15/02/2012 16/02/2012 
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ORGANISMO / 
ENTIDADE 

Envío formulario por 
parte do Grupo 
Coordinador de 

Seguimento e Avaliación 

Recepción formulario 
cumprimentado polo 
organismo/entidade 

Envío 
requerimento 

Recepción 
formulario 

definitivo e/ou 
resposta a 

requerimento 

CERMI GALICIA 

Xeral 18/01/2012 15/02/2012 --- --- 
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ANEXO 4. RESUMO DA EXECUCIÓN DE ACTUACIÓNS 2011, SEGUNDO O DEPARTAMENTO/ORGANISMO RESPONSABLE 
 

ÁREA 1 PROTECCIÓN DOS DEREITOS 

ACTUACIÓNS DEPARTAMENTO / ORGANISMO 
EXECUCIÓN 

2011 

1.1.1. Protocolizar co Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e demais axentes implicados o proceso 
de traslado e ingreso involuntario en centros de servizos sociais. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

 Secretaría Xeral Técnica da Consellería 
Traballo e Benestar - Inspección de Centros 

 

1.1.2. Elaborar un protocolo e un modelo único de autorización para o uso de medidas de suxeición e 
de contención en centros de persoas con discapacidade do ámbito social e que se poida facer 
extensivo ao ámbito sanitario (coa colaboración do movemento asociativo). 

 Secretaría Xeral Técnica da Consellería 
Traballo e Benestar - Inspección de Centros 

 

1.1.3. Elaborar e divulgar unha guía informativa sobre protección xurídica e discapacidade, na que se 
aborden temas como: ingresos involuntarios, procesos sobre a capacidade das persoas, medidas 
preventivas, pautas de cribaxe, información sobre as fundacións tutelares de Galicia … (Inclúe a 
realización dunha campaña de difusión mediante a súa inclusión na web, realización de xornadas 
divulgativas e semellantes). 

 Secretaría Xeral de Política Social  

 Secretaría Xeral Técnica da Consellería 
Traballo e Benestar - Inspección de Centros 

 

 FUNGA  

1.1.4. Promover a realización de accións informativas (mediante charlas ou semellantes) sobre os 
dereitos e deberes das persoas incapacitadas xudicialmente, das súas persoas titoras e do resto de 
familiares, así como dos e das profesionais para evitar conflitos derivados do descoñecemento nesta 
materia. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

 FUNGA  

1.1.5. Dar continuidade ao programa de adopcións especiais dirixido especificamente a asesorar, 
formar e acompañar a familias adoptantes de nenos ou nenas con especiais dificultades, entre elas as 
derivadas dunha discapacidade. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

1.1.6. Incluír no Plan de formación anual que se realiza a través da Escola Galega de Administración 
Pública accións formativas sobre menores con discapacidade. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

1.1.7. Promover accións formativas en materia de discapacidade en distintas disciplinas universitarias 
vinculadas ao ámbito xurídico, así como proxectos de fin de grao co fin de poder dispor nun futuro de 
profesionais con formación e sensibilización neste ámbito. 

 Universidades: 
 

Universidade da Coruña  

Universidade de Santiago de Compostela  

Universidade de Vigo  
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ÁREA 1 PROTECCIÓN DOS DEREITOS 

ACTUACIÓNS DEPARTAMENTO / ORGANISMO 
EXECUCIÓN 

2011 

1.2.1. Establecer un protocolo de actuación para os xulgados no que se establezan os mecanismos 
que eviten situacións de indefensión e que garantan ás persoas con discapacidade un trato en 
igualdade de condicións que o resto da poboación de acordo coa súa idade e as súas capacidades. 

 Dirección Xeral de Xustiza  

 CERMI Galicia 
Nota: CERMI elabora documento e difunde a 
Dirección Xeral de Xustiza 

 

1.2.2. Prestar o apoio necesario para garantir unha información accesible (braille, intérprete linguaxe 
de signos e outros sistemas alternativos da comunicación) ás persoas con discapacidade nos 
procedementos xudiciais nos que sexan parte procesual. 

 Dirección Xeral de Xustiza  

1.3.1. Promover a inspección das fundacións tutelares privadas e os centros de atención dependentes 
das mesmas. 

 S.X.T. da Consellería de Traballo e Benestar  

1.3.2. Regular o exercicio de potestade sancionadora prevista no título I da Lei 49/2007 de 26 de 
decembro que establece o réxime de infraccións e sancións en materia de igualdade de 
oportunidades e non discriminación das persoas con discapacidade, na Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

1.3.5. Elaborar un documento de recomendacións para garantir unha atención axeitada das persoas 
con discapacidade que se atopan institucionalizadas por parte do persoal dos respectivos centros 
(Trátase de lograr unha mellor atención das persoas que están internadas, facilitando pautas sobre 
como tratar a estas, en función da tipoloxía de discapacidade). 

 Secretaría Xeral de Política Social  

 CERMI Galicia 
Nota: CERMI elabora documento e a S.X. de 
Política Social difunde en centros. 

 

1.3.6. Deseñar e executar accións de sensibilización social sobre as persoas con discapacidade, 
considerando a perspectiva de xénero e reforzando a súa  imaxe positiva, libre de estereotipos, e a 
súa contribución á sociedade.  

 Secretaría Xeral de Medios (coa colaboración, 
se procede de Secretaría Xeral de Política 
Social e Secretaría Xeral da Igualdade) 

 

1.3.7. Elaborar unha guía de boas prácticas informativas dirixidas a profesionais  da comunicación 
para establecer mecanismos de autocontrol sobre a transmisión estereotipada da imaxe das persoas 
con discapacidade. 

 Secretaría Xeral de Medios  

1.3.8. Incluír programas nos diferentes medios audiovisuais que promovan actitudes e condutas 
positivas cara ás persoas con discapacidade, de maneira especial no caso das mulleres, para 
conseguir unha visibilización axeitada deste colectivo. 

 Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Traballo e Benestar 

 

 Secretaría Xeral de Medios  
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ÁREA 2 IGUALDADE DE XÉNERO E TRANSVERSALIDADE 

ACTUACIÓNS DEPARTAMENTO / ORGANISMO 
EXECUCIÓN 

2011 

2.1.1. Incorporar a perspectiva de xénero nas actuacións formativas que se leven a cabo no marco 
deste Plan, de maneira que toda a formación específica en materia de discapacidade se imparta con 
perspectiva de xénero e establecer os mecanismos de control para que sexa efectivo. 
 

 Axencia Galega de Emerxencias – AXEGA  

 CERMI Galicia  

 Compañía de Radio – Televisión de Galicia 
(CRTVG) 

 

 Dirección de Asistencia Sanitaria  

 Dirección de Recursos Humanos do Servizo 
Galego de Saúde 

 

 Dirección Xeral de Administración Local  

 Dirección Xeral de Centros e Recursos 
Humanos 

 

 Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa 

 

 Dirección Xeral de Formación e Colocación  

 Dirección Xeral de Función Pública  

 Dirección Xeral de Innovación e Xestión da 
Sanidade Pública 

 

 Dirección Xeral de Investigación, 
Desenvolvemento e Innovación 

 

 Dirección Xeral de Mobilidade  

 Dirección Xeral de Promoción do Emprego  

 Dirección Xeral de Relacións Laborais  

 Dirección Xeral de Xustiza  

 Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado  

 Dirección Xeral do Libro  

 Escola Galega de Administración Pública – 
EGAP 

 

 Fundación Galega para o impulso da 
autonomía persoal e atención ás persoas en 
situación de dependencia - FUNGA 
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ÁREA 2 IGUALDADE DE XÉNERO E TRANSVERSALIDADE 

ACTUACIÓNS DEPARTAMENTO / ORGANISMO 
EXECUCIÓN 

2011 

Continuación 
 
2.1.1. Incorporar a perspectiva de xénero nas actuacións formativas que se leven a cabo no marco 
deste Plan, de maneira que toda a formación específica en materia de discapacidade se imparta con 
perspectiva de xénero e establecer os mecanismos de control para que sexa efectivo. 

 Fundación Pública Escola Galega de 
Administración Sanitaria – FEGAS 

 

 Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)  

 Secretaría Xeral da Emigración  

 Secretaría Xeral da Igualdade  

 Secretaría Xeral de Medios  

 Secretaría Xeral de Modernización e 
Innovación Tecnolóxica 

 

 Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e 
Urbanismo 

 

 Secretaría Xeral de Política Social  

 Secretaría Xeral para o Deporte  

 Secretaría Xeral para o Turismo  

 Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Traballo e Benestar 

 

 TURGALICIA  

 Universidade da Coruña  

 Universidade de Santiago de Compostela  

 Universidade de Vigo  

 Xerencia do Servizo Galego de Saúde  

2.1.2. Dar prioridade ás mulleres con discapacidade nos programas/actuacións dirixidas ás persoas 
con discapacidade que se desenvolvan no marco deste Plan. 

 Axencia Galega de Emerxencias – AXEGA  

 CERMI Galicia  

 Compañía de Radio – Televisión de Galicia 
(CRTVG) 

 

 Dirección de Asistencia Sanitaria  

 Dirección de Recursos Humanos do Servizo 
Galego de Saúde 

 

 Dirección Xeral de Administración Local  
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ÁREA 2 IGUALDADE DE XÉNERO E TRANSVERSALIDADE 

ACTUACIÓNS DEPARTAMENTO / ORGANISMO 
EXECUCIÓN 

2011 

Continuación 
 
2.1.2. Dar prioridade ás mulleres con discapacidade nos programas/actuacións dirixidas ás persoas 
con discapacidade que se desenvolvan no marco deste Plan. 

 Dirección Xeral de Centros e Recursos 
Humanos 

 

 Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa 

 

 Dirección Xeral de Formación e Colocación  

 Dirección Xeral de Función Pública  

 Dirección Xeral de Innovación e Xestión da 
Sanidade Pública 

 

 Dirección Xeral de Investigación, 
Desenvolvemento e Innovación 

 

 Dirección Xeral de Mobilidade  

 Dirección Xeral de Promoción do Emprego  

 Dirección Xeral de Relacións Laborais  

 Dirección Xeral de Xustiza  

 Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado  

 Dirección Xeral do Libro  

 Escola Galega de Administración Pública – 
EGAP 

 

 Fundación Galega para o impulso da 
autonomía persoal e atención ás persoas en 
situación de dependencia - FUNGA 

 

 Fundación Pública Escola Galega de 
Administración Sanitaria – FEGAS 

 

 Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)  

 Secretaría Xeral de Emigración  

 Secretaría Xeral da Igualdade  

 Secretaría Xeral de Medios  
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ÁREA 2 IGUALDADE DE XÉNERO E TRANSVERSALIDADE 

ACTUACIÓNS DEPARTAMENTO / ORGANISMO 
EXECUCIÓN 

2011 

Continuación 
 
2.1.2. Dar prioridade ás mulleres con discapacidade nos programas/actuacións dirixidas ás persoas 
con discapacidade que se desenvolvan no marco deste Plan. 

 Secretaría Xeral de Modernización e 
Innovación Tecnolóxica 

 

 Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e 
Urbanismo 

 

 Secretaría Xeral de Política Social  

 Secretaría Xeral para o Deporte  

 Secretaría Xeral para o Turismo  

 Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Traballo e Benestar 

 

 TURGALICIA  

 Universidade da Coruña  

 Unversidade de Santiago de Compostela  

 Universidade de Vigo  

 Xerencia do Servizo Galego de Saúde  

2.1.3. Definir un sistema de indicadores que permita avaliar o impacto de xénero das actuacións que 
se leven a cabo no marco do Plan. 
Nota: actuación de 2010 incorporada a 2011 

 Secretaría Xeral de Política Social  

2.1.4. Realizar un estudo da discapacidade en Galicia, con perspectiva de xénero, para coñecer a 
través de técnicas cualitativas e cuantitativas a verdadeira situación, necesidades e expectativas das  
mulleres e dos homes con discapacidade. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

 Secretaría Xeral da Igualdade  

2.1.5. Facer mención e atención explícita ás mulleres con discapacidade nas políticas de acción 
positiva dirixidas ás mulleres galegas da Secretaría Xeral da Igualdade (ou departamento 
equivalente). 

 Secretaría Xeral da Igualdade  

2.1.6. Incluír nas convocatorias de axudas para persoas con discapacidade da Dirección Xeral de 
Dependencia e Autonomía Persoal (ou departamento equivalente) medidas de acción positiva para 
as mulleres. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

2.1.7. Incorporar contidos sobre as mulleres con discapacidade no CD interactivo elaborado para 
impartir o módulo transversal sobre igualdade de oportunidades e de trato entre mulleres e homes e 
corresponsabilidade, nos cursos de formación financiados e/ou promovidos pola Consellería de 
Traballo e Benestar. 

 Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Traballo e Benestar 
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ÁREA 2 IGUALDADE DE XÉNERO E TRANSVERSALIDADE 

ACTUACIÓNS DEPARTAMENTO / ORGANISMO 
EXECUCIÓN 

2011 

2.1.8. Ter en conta o binomio “discapacidade e xénero” nas accións de control de convenios 
colectivos desde unha perspectiva de xénero. 

 Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Traballo e Benestar 

 

2.1.9. Propor que unha das tres persoas que forman parte, como expertas, da Comisión consultiva 
autonómica para a igualdade entre mulleres e homes na negociación colectiva (Consello Galego de 
Relacións Laborais) teña coñecementos/experiencia en materia de discapacidade. 

 Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Traballo e Benestar 

 

2.1.10. Revisar na orde anual de convocatoria pública as condicións do programa de "apoio ás 
empresas para que habiliten lugares axeitados para o repouso das traballadoras embarazadas, salas 
de lactación e instalacións análogas que garantan o dereito á conciliación", de maneira que se 
valoren as características específicas das mulleres con discapacidade. 

 Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Traballo e Benestar 

 

 Dirección Xeral de Relacións Laborais  

2.1.11. Realizar recomendacións sobre “xénero e discapacidade” ás empresas que vaian a implantar 
un plan de igualdade. 

 Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Traballo e Benestar 

 

2.1.12. Considerar de maneira específica a discapacidade na Comisión permanente para a integración 
da igualdade nas políticas de prevención de riscos laborais, dependente do Instituto Galego de 
Seguridade e Saúde Laboral -ISSGA, de maneira que unha das persoas vogais teña coñecementos 
/experiencia na materia. 

 Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Traballo e Benestar 

 

2.2.1. Facilitar a participación das mulleres con discapacidade en foros e/ou eventos, que traten 
sobre a súa situación, así como no deseño/avaliación de programas dirixidos a elas, contribuíndo ao 
seu empoderamento. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

 CERMI Galicia  

 Secretaría Xeral da Igualdade  

2.2.2. Promover a creación de redes de mulleres con discapacidade que faciliten a súa participación 
nos diversos ámbitos da sociedade e aumentar así a súa visibilización (na convocatoria de axudas 
para asociacións de mulleres que realiza anualmente a Secretaría Xeral da Igualdade, incluirase como 
criterio de valoración o fomento da asociación das mulleres con discapacidade). 

 Secretaría Xeral de Igualdade  

2.2.3. Promover a creación de comisións específicas de mulleres nas federacións de asociacións das 
persoas con discapacidade para traballar desde a perspectiva de xénero. 

 CERMI Galicia  

2.2.4. Deseñar a campaña institucional do 8 de marzo (Día Internacional das Mulleres) reflectindo de 
maneira especial as mulleres con discapacidade. 

 Secretaría Xeral da Igualdade  
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ÁREA 2 IGUALDADE DE XÉNERO E TRANSVERSALIDADE 

ACTUACIÓNS DEPARTAMENTO / ORGANISMO 
EXECUCIÓN 

2011 

2.2.5. Deseñar programas especificamente dirixidos ao grupo de mulleres maiores, que poden 
comezar a presentar algunha discapacidade (Na oferta de actividades informativas e formativas da 
Secretaría Xeral da Igualdade, contemplarase a situación das mulleres maiores que poden comezar a 
presentar algún tipo de discapacidade, sobre todo con carácter preventivo). 

 Secretaría Xeral da Igualdade  

2.2.6. Promover a incorporación de mulleres nas xuntas directivas das organizacións de apoio ás 
persoas con discapacidade, de xeito progresivo, chegando ao obxectivo da paridade 60/40 no prazo 
de aplicación deste Plan. 

 CERMI Galicia  

2.3.1. Consolidar o apoio a mulleres vítimas de violencia de xénero e/ou procedentes de casas de 
acollida  na  formación profesional, na contratación e no emprendemento, considerando de maneira 
especial a quen ten algunha discapacidade. 

 Secretaría Xeral da Igualdade  

2.3.2. Instar á elaboración e publicación de estatísticas sobre violencia de xénero en Galicia, 
identificando e analizando os casos de violencia exercida contra mulleres que presentan algunha 
discapacidade. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

 Secretaría Xeral da Igualdade  

2.3.3. Considerar de maneira especial ás mulleres con discapacidade nas campañas de sensibilización 
sobre violencia de xénero. 

 Secretaría Xeral da Igualdade  

2.4.1. Poñer en marcha unha convocatoria de axudas para promover o desenvolvemento de 
programas de apoio ás mulleres xestantes e lactantes con especial mención ás mulleres con 
discapacidade. 

 Secretaría Xeral da Igualdade  

2.4.3. Deseñar e desenvolver accións de sensibilización do persoal sanitario.  Secretaría Xeral da Igualdade  

2.4.4. Incluír no Plan de formación anual que se realiza a través da Escola Galega de Administración 
Pública accións formativas sobre discapacidade e xénero e evitar así a influencia de estereotipos e 
imaxes negativas das mulleres con discapacidade. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

2.4.5. Dar continuidade á puntuación por cada persoa da unidade familiar afectada por discapacidade 
no baremo da situación sociofamiliar para adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3, 
dependentes da Consellería de Traballo e Benestar. 

 Secretaría Xeral de Política Social  
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ÁREA 3 ACCESIBILIDADE 

ACTUACIÓNS DEPARTAMENTO / ORGANISMO 
EXECUCIÓN 

2011 

3.1.1 Crear un grupo de traballo mixto de persoal técnico da Administración, entidades de iniciativa 
social e outros organismos representativos na materia para a modificación da lei de accesibilidade e 
elaboración de toda a normativa que a desenvolva. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

3.1.2. Revisar a normativa autonómica actual específica de accesibilidade (lei 8/1997 e Decreto 
35/2000) e realizar propostas para a súa modificación, que contemplen as esixencias da Convención 
de Nacións Unidas sobre os dereitos das persoas con discapacidade e da Lei 51/2003, de 2 de 
decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas 
con discapacidade. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

3.1.3. Desenvolver a Lei 27/2007, de 23 de outubro, pola que se recoñecen as linguas de signos 
españolas e se regulan os medios de apoio á comunicación oral das persoas xordas, con 
discapacidade auditiva e xordocegas. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

3.1.5. Remitir circulares informativas e recomendacións aos concellos recordando a normativa de 
accesibilidade e a idoneidade de optar por locais adaptados para as mesas electorais. 

 Dirección Xeral de Administración Local  

3.1.6. Elaborar e publicar unha lei que regule o transporte público en vehículos turismo (taxis e 
vehículos de aluguer con condutor/a), que inclúa os estándares mínimos de accesibilidade neste 
transporte. 

 Dirección Xeral de Mobilidade  

3.1.7. Elaborar e publicar unha lei que regule o transporte marítimo en augas interiores de Galicia, 
que inclúa o establecemento das condicións nas que se poidan establecer obrigas de servizo público 
no transporte de persoas por vía marítima, regulando os estándares mínimos de accesibilidade nesta 
actividade. 

 Dirección Xeral de Mobilidade  

3.1.8. Incorporar a representación das persoas con discapacidade nos órganos consultivos en materia 
de transporte. (Modificarase a normativa reguladora do Consello Galego de Transportes a efectos de 
introducir a participación, na súa Comisión Permanente, dos colectivos representativos das persoas 
con discapacidade). 

 Dirección Xeral de Mobilidade  

3.2.1. Reforzar a actividade da Comisión técnica de accesibilidade (emisión de ditames e tramitación 
de denuncias) facendo públicos os ditames de maior interese xeral. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

3.2.2. Continuar co labor de Información e asesoramento en materia de accesibilidade a través do 
Servizo de promoción da accesibilidade (consultas telefónicas, a través de correo electrónico e de 
forma presencial nas dependencias administrativas). 

 Secretaría Xeral de Política Social  
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ACTUACIÓNS DEPARTAMENTO / ORGANISMO 
EXECUCIÓN 

2011 

3.2.3. Incorporar na Web de información urbanística de Galicia 
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/ normativa en materia de accesibilidade que afecta 
ao planeamento urbanístico e outra información relacionada. 

 Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e 
Urbanismo 

 

3.2.4. Informar e facilitar o acceso á normativa sobre accesibilidade (os contidos serán facilitados á 
CRTVG polo movemento asociativo e pola Dirección Xeral de Dependencia e Autonomía Persoal). 

 CRTVG  

3.2.5. Procurar a participación en igualdade das persoas con discapacidade nos programas da 
Compañía de Radio Televisión de Galicia –CRTVG, en calquera das modalidades posibles: 
concursantes, tertulianos/as, colaboradores/as… 

 CRTVG  

3.2.7. Incluír contidos sobre o beneficio social da accesibilidade universal e o deseño para todos e 
todas nas actuacións de sensibilización social sobre persoas con discapacidade que se inclúan neste 
plan. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

 Secretaría Xeral de Medios  

3.2.8. Establecer instrumentos de colaboración entre a Xunta de Galicia, as entidades representativas 
de persoas con discapacidade, as entidades locais e os colexios profesionais (de arquitectos/as…) 
para colaborar na formación e sensibilización de profesionais sobre a accesibilidade universal e o 
deseño para todas as persoas. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

3.2.9. Implementar accións formativas en materia de accesibilidade /discapacidade na 
administración, sen esquecer a consideración das barreiras da comunicación en toda a súa amplitude 
e diversidade… 

 Secretaría Xeral de Política Social  

 EGAP  

 FEGAS  

 Xerencia do Servizo Galego de Saúde  

3.2.11. Promover no medio universitario accións formativas e proxectos de fin de grao en materias 
específicas sobre accesibilidade nas áreas de coñecemento que teñan relación co deseño e execución 
de obras, así como co deseño de material gráfico ou audiovisual. 

 Universidades 
 

Universidade da Coruña  

Universidade de Santiago de Compostela  

Universidade de Vigo  

3.2.12. Incluír a aprendizaxe do sistema de linguaxe de signos española na formación do voluntariado 
universitario. 

 Universidades 
 

Universidade da Coruña  

Universidade de Santiago de Compostela  

Universidade de Vigo  
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3.3.1. Desenvolver o programa TIC-TAC Galicia. 
 Secretaría Xeral de Modernización e 

Innovación Tecnolóxica 
 

3.3.2. Deseñar e executar programas formativos multimedia nos centros da Rede CeMIT mellorando 
progresivamente a súa accesibilidade. 

 Secretaría Xeral de Medios  

3.3.3. Deseñar e executar programas formativos e de difusión coa finalidade de lograr tanto a 
alfabetización dixital da sociedade galega como o desenvolvemento da sociedade da información. 

 Secretaría Xeral de Modernización e 
Innovación Tecnolóxica 

 

3.3.5. Continuar co proceso de adaptación das páxinas web da Xunta de Galicia e organismos 
adscritos para garantir a accesibilidade, cumprindo o previsto no artigo 4 da lei 56/2007, do 28 de 
decembro que posibilita que todas as persoas poidan acceder aos recursos da web, calquera que sexa 
a súa infraestrutura de rede ou as súas aptitudes físicas ou mentais. 

 Secretaría Xeral de Modernización e 
Innovación Tecnolóxica 

 

3.3.6. Elaborar un documento - proposta de recomendacións para presentar ao Consello coordinador 
de publicacións coa finalidade de determinar as medidas a implementar para proceder á adaptación 
progresiva das publicacións da Xunta de Galicia a braille e lectura fácil. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

3.3.7. Analizar a posibilidade do traslado do Telexornal en lingua de signos a un horario de máis 
audiencia no televisor ou na web da TVG. 

 CRTVG  

3.3.8. Realizar estudos para establecer as posibilidades reais coas que conta a canle autonómica de tv 
para adaptar os seus contidos cara a incorporación progresiva da subtitulación e audiodescrición de 
contidos. 

 CRTVG  

3.3.9. Adquirir infraestrutura técnica para ofrecer a subtitulación na TVG.  CRTVG  

3.3.10. Desenvolver espazos de lectura fácil nos espazos de comunicación da Xunta de Galicia.  Secretaría Xeral de Medios  

3.3.11. Fomentar iniciativas que introduzan espazos de lectura fácil nos xornais e demais medios de 
comunicación escrita. 

 Secretaría Xeral de Medios  

3.3.12. Introducir criterios de valoración que teñan en conta o cumprimento dos requisitos de 
accesibilidade e/ou formación/experiencia do persoal técnico en materia de discapacidade e 
accesibilidade, nos concursos de licitación en materia multimedia. 

 Secretaría Xeral de Medios  

 CRTVG  

3.3.13. Promover a introdución de criterios de valoración que teñan en conta o cumprimento dos 
requisitos de accesibilidade nas convocatorias públicas en relación ao desenvolvemento da 
Sociedade da Información. 

 Secretaría Xeral de Modernización e 
Innovación Tecnolóxica 
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3.3.14. Realizar as adaptacións necesarias do Teléfono da muller para facelo accesible ás persoas con 
discapacidade auditiva. 

 Secretaría Xeral da Igualdade  

3.3.15. Mellorar a accesibilidade do centro de xestión de emerxencias 112 para persoas con 
discapacidade auditiva. 

 Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA)  

3.3.17. Fomentar a implantación de internet de banda larga no medio rural de Galicia, de maneira 
que as persoas con discapacidade terán máis facilidade de acceso á información, a través de axudas 
para a extensión de redes de acceso de nova xeración e para a extensión de redes de transporte de 
alta capacidade en poboación con maior demanda desatendida. 

 Secretaría Xeral de Modernización e 
Innovación Tecnolóxica 

 

3.3.18. Implantar un sistema de videointerpretación para persoas xordas na Administración 
Autonómica 

 Secretaría Xeral de Modernización e 
Innovación Tecnolóxica 

 

3.4.1. Cofinanciar obras de accesibilidade que leven a cabo os concellos nos edificios públicos 
municipais. 

 Dirección Xeral de Administración Local  

3.4.2. Manter a convocatoria anual de subvencións destinadas ao cofinanciamento da prestación de 
servizos sociais polas corporacións locais, que contempla investimentos de capital para accesibilidade 
e eliminación de barreiras por parte das corporacións locais. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

3.4.3. Dar prioridade, no programa da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 
dirixido á mellora de contornas urbanas,  aos proxectos que impliquen unha mellora cualificada das 
condicións de accesibilidade (é dicir, priorizar aqueles proxectos nos que se detecta un maior índice 
de barreiras arquitectónicas cara á súa eliminación). 

 Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e 
Urbanismo 

 

3.4.4. Establecer subvencións para a adaptación de restaurantes en edificios singulares, núcleos 
históricos, paraxes e paisaxes naturais aos que non lle sexa de aplicación a normativa actual por 
contar con licenza de actividade previa. 

 Secretaría Xeral para o Turismo  

3.4.5. Establecer subvencións para a adaptación de equipamentos comerciais cara a eliminar as 
barreiras que limitan o acceso para as persoas con discapacidade. 

 Dirección Xeral de Comercio  

3.4.7. Deseñar un modelo de familia de mobiliario urbano para o transporte público (marquesiñas e 
postes de parada) plenamente accesibles. 

 Dirección Xeral de Mobilidade  
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3.4.10. Esixir a accesibilidade para persoas con mobilidade reducida de calquera vehículo que se 
adscriba por primeira vez a concesións de transporte público de persoas por estrada de uso xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Dirección Xeral de Mobilidade  

3.4.11. Adaptar a sinalización dos vehículos (displays frontais, laterais…) á normativa vixente en 
materia de accesibilidade. 

 Dirección Xeral de Mobilidade  

3.4.12. Obrigar a que as empresas presten asistencia ás persoas con discapacidade, para o acceso e 
abandono dos vehículos, conforme o que estableza a lexislación aplicable vixente en cada momento. 

 Dirección Xeral de Mobilidade  
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4.1.1. Responder ás necesidades de eliminación de barreiras arquitectónicas en obra existente no 
Sistema Universitario de Galicia (SUG), segundo dispoñibilidade orzamentaria. 

 Universidades 
 

Universidade da Coruña  

Universidade de Santiago de Compostela  

Universidade de Vigo  

4.1.2. Adecuar o número de habitacións accesibles no Sistema Universitario de Residencias (SUR) á 
demanda existente. 

 Universidades 
 

Universidade da Coruña  

Universidade de Santiago de Compostela  

Universidade de Vigo  

4.1.3. Aprobar, poñer en marcha e manter un novo programa de aluguer de vivendas na comunidade 
autónoma, no que as persoas con discapacidade se consideren entre os colectivos prioritarios e os 
colectivos cualificados. 

 Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)  

4.1.4. Incorporar aos datos das vivendas que forman parte do Rexistro único de demandantes de 
vivenda da Xunta de Galicia indicadores do nivel de accesibilidade tanto da propia vivenda como do 
edificio no que se atopen. 

 Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)  

4.1.6. Revisar a porcentaxe fixada para persoas con discapacidade na Lei de accesibilidade para a 
promoción de vivendas, de tal xeito que se adapte á demanda real existente en cada concello no que 
se poña en marcha un proxecto de promoción de vivendas. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

4.1.7. Establecer mecanismos que posibiliten a cesión de vivendas (do IGVS) a entidades ou 
asociacións de colectivos con necesidades especiais ou con finalidades de interese público ou social. 

 Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)  

4.2.1. Recoñecer academicamente (coa concesión de créditos) a colaboración nas aulas dos/as 
estudantes compañeiros/as de alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais, seguindo 
un protocolo único para o Sistema Universitario de Galicia. 

 Universidades 
 

Universidade da Coruña  

Universidade de Santiago de Compostela  

Universidade de Vigo  

4.2.3. Ampliar o servizo de teleasistencia para chegar a un maior número de persoas usuarias e facelo 
extensible ás residencias universitarias e centros residenciais docentes. 

 Secretaría Xeral de Política Social  
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4.2.4. Manter e, no seu caso, aumentar o número de unidades do Servizo galego de transporte 
adaptado 065 como servizo programado non urxente. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

4.2.5. Dar continuidade ao programa Xantar na casa.  Secretaría Xeral de Política Social  

4.2.6. Dar continuidade ao programa de pisos tutelados (vivendas con apoio).  Secretaría Xeral de Política Social  

4.2.8. Manter o programa de acollemento familiar para facilitar a integración de persoas con 
discapacidade no seo dunha familia. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

4.2.9. Aumentar o número de prazas en centros de atención diúrna (centros ocupacionais e centros 
de día), nos que se imparte formación e habilitación para acadar unha inclusión social e potenciar a 
autonomía das persoas usuarias. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

4.2.10. Proporcionar recursos económicos suficientes para contribuír á cobertura dos gastos 
relacionados coa permanencia no domicilio habitual. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

4.2.12. Promover cursos en materia afectivo sexual dirixidos a profesionais, en coordinación cos que 
imparten as entidades para as persoas con discapacidade e as súas familias. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

 Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado  

4.2.13. Reforzar a formación continuada do persoal dos Equipos de valoración.  Secretaría Xeral de Política Social  

4.2.15. Promover que a valoración do contorno nos procesos de valoración da dependencia, inclúa 
tamén a valoración do grao de autonomía, de modo que podan establecerse nos programas 
individuais de atención –PIA os servizos específicos de promoción da autonomía que favorezan a 
permanencia da persoa no seu contorno, tal e como se prevé  na normativa. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

4.2.16. Considerar nas axudas á investigación convocadas no marco do Plan de I+D+i unha liña 
específica de actuación relativa á innovación en materias relacionadas coa promoción da autonomía 
persoal das persoas con discapacidade, considerando a perspectiva de xénero. 

 Dirección Xeral de Investigación, 
Desenvolvemento e Innovación 

 

4.2.17. Promover o voluntariado entre as persoas con discapacidade para que, ademais de 
receptoras, sexan tamén prestadoras da acción voluntaria. 

 Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado  

 CERMI Galicia  

4.2.18. Dar continuidade á convocatoria anual de axudas individuais destinadas á mellora da 
accesibilidade das vivendas e adquisición de produtos de apoio e axudas técnicas e estender o prazo 
de solicitudes. 

 Secretaría Xeral de Política Social  
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4.3.1. Fomentar a través das actuacións propias do departamento administrativo competente en 
materia de voluntariado (feira de voluntariado, congreso estatal, xornadas, encontros…), as redes 
sociais entre o propio movemento asociativo cara a reforzar o apoio ás familias das persoas con 
discapacidade. 

 Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado  

 CERMI Galicia  

4.3.2. Publicar os datos estatísticos relativos ás persoas usuarias do sistema xerado pola la Lei de 
dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

4.3.3. Incluír contidos sobre a importancia da autonomía persoal nas actuacións de sensibilización 
social sobre persoas con discapacidade que se inclúan neste plan e contribuír a promover un cambio 
de paradigma na discapacidade. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

 Secretaría Xeral de Medios  

 CRTVG  

4.3.4. Destinar recursos a financiar programas orientados a traballar coas familias das persoas con 
discapacidade, de xeito que estas apoien e impulsen a promoción da autonomía persoal dos seus 
fillos e das súas fillas, dando continuidade ás intervencións iniciadas polos programas de atención 
temperá. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

4.3.5. Promover no medio universitario accións formativas e proxectos de fin de grao relacionados co 
trato ás persoas con discapacidade, desde a perspectiva da importancia da súa propia autonomía 
persoal. 

 Universidades 
 

Universidade da Coruña  

Universidade de Santiago de Compostela  

Universidade de Vigo  

4.4.1. Dar continuidade á prestación para contribuír á cobertura dos gastos derivados da contratación 
dun/unha asistente persoal que facilite o acceso á educación e/ou ao traballo, así como promover 
unha maior autonomía no exercicio das actividades da vida diaria –AVD ás persoas en situación de 
gran dependencia (Prestación do sistema para a autonomía e atención a dependencia). 

 Secretaría Xeral de Política Social  

4.4.2. Estender a figura do/a asistente persoal ao Grao II.  Secretaría Xeral de Política Social  

4.4.3. Desenvolver accións formativas para os/as asistentes persoais, de xeito selectivo e en función 
das necesidades, que inclúan contidos sobre mediación, sobre a Linguaxe de Signos Española e sobre 
sistemas alternativos e aumentativos de comunicación para facilitarlles o seu labor de apoio a 
persoas  con discapacidade psíquica, persoas con discapacidade auditiva e/ou con outros problemas 
de comunicación. 

 Secretaría Xeral de Política Social 

 (Dirección Xeral de Formación e Colocación) 
 

4.4.4. Potenciar as convocatorias para o recoñecemento, avaliación, acreditación e certificación da 
competencia profesional nas cualificacións da familia profesional vinculada coa atención 
sociosanitaria a persoas no domicilio (asistente persoal, coidador/a, xerocultor/a ou semellante, 

 Dirección Xeral de Formación e Colocación  
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ÁREA 5 EDUCACIÓN 
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EXECUCIÓN 

2011 

5.1.2. Elaborar e publicar unha nova normativa sobre a organización e funcionamento dos centros de 
Educación Infantil, Primaria e Secundaria (actualización e adaptación á LOE dos decretos 324/1996, 
374/1996 e 7/1999). 

 Dirección Xeral de Centros e Recursos 
Humanos 

 

5.1.3. Elaborar e publicar o currículo das ensinanzas de formación profesional  de forma que se 
considere a accesibilidade universal nestas ensinanzas. 

 Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa 

 

5.1.5. Estudar a situación actual da diversidade na rede de centros educativos para a identificación de 
necesidades e planificación de actuacións. 

 Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa 

 

5.2.1. Deseñar e establecer protocolos de actuación/colaboración entre o ensino obrigatorio e o 
post-obrigatorio e universitario, que posibilite unha actuación coordinada de todos os axentes 
implicados no proceso educativo do alumnado con necesidade específica de apoio educativo. 

 Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa 

 

 Universidades 
 

Universidade da Coruña  

Unviersidade de Santiago de Compostela  

Unviersidade de Vigo  

5.2.2. Crear un portal web sobre orientación adaptado ás persoas con discapacidade. 
 Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa 
 

5.2.3. Establecer convenios con entidades que participan na atención ao alumnado con determinadas 
discapacidades ou trastornos. 

 Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa 

 

5.2.4. Crear un grupo de traballo interuniversitario que se ocupe do deseño, posta en marcha e 
seguimento de accións en materia de discapacidade/diversidade/accesibilidade tanto daquelas 
especificamente dirixidas ao alumnado con discapacidade e ao propio persoal docente, como as 
relacionadas coa investigación-coñecemento neste ámbito. 

 Universidades 
 

Universidade da Coruña  

Universidade de Santiago de Compostela  

Universidade de Vigo  

5.3.1. Incluír contidos relativos á educación para a diversidade e á educación inclusiva do alumnado, 
baseados nos principios da Lei Orgánica de Educación (LOE) e da Convención de Nacións Unidas sobre 
os dereitos das persoas con discapacidade, así como a elaboración de materiais accesibles, nos plans 
de formación dirixidos a toda a comunidade educativa profesional. 

 Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa 

 

5.3.2. Potenciar actividades formativas (grupos de traballo, seminarios permanentes e proxectos de 
formación e asesoramento en centros) que aborden temáticas relacionadas coa escola inclusiva na 

 Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa 
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2011 

5.3.3. Considerar como un criterio máis de valoración nos concursos de méritos de persoal docente a 
formación e a capacitación do profesorado sobre inclusión educativa. 

 Dirección Xeral de Centros e Recursos 
Humanos 

 

5.3.4. Crear un manual de boas prácticas docentes para o profesorado universitario cara á optimizar 
a atención do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

 Universidades 
 

Universidade da Coruña  

Universidade de Santiago  

Universidade de Vigo  

5.3.5. Deseñar un manual para a elaboración de materiais formativos accesibles para contornos 
inclusivos e difundilo entre o profesorado universitario. 

 Universidades 
 

Universidade da Coruña  

Universidade de Santiago  

Universidade de Vigo  

5.4.1. Realizar as adaptacións pertinentes para que o alumnado con discapacidade poida realizar as 
probas da avaliación de diagnóstico. 

 Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa 

 

5.4.2. Dar continuidade aos Premios extraordinarios da educación secundaria obrigatoria, 
especialmente na modalidade de premio extraordinario ao esforzo e superación persoal de 
alumnado. 

 Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa 

 

5.4.3. Manter a convocatoria de axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e 
material didáctico e complementario destinadas ao  alumnado matriculado en centros sostidos con 
fondos públicos. 

 Dirección Xeral de Centros e Recursos 
Humanos 

 

5.4.4. Manter a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención a alumnado 
con necesidades educativas especiais. 

 Dirección Xeral de Centros e Recursos 
Humanos 

 

5.4.5. Dar continuidade ao concerto  educativo cos centros concertados específicos de atención 
específica de alumnado con necesidades educativas especiais e os centros ordinarios con unidades 
escolares específicas para a atención do alumnado con necesidades educativas especiais. 

 Dirección Xeral de Centros e Recursos 
Humanos 

 

5.4.6. Promover que o profesorado sexa o máis permanente posible nos centros nos que se 
escolarice alumnado con necesidade específica de apoio educativo. 

 Dirección Xeral de Centros e Recursos 
Humanos 
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5.5.1. Deseñar ofertas específicas de programas de cualificación profesional inicial (PCPI) para 
facilitar a integración social e laboral do alumnado con necesidades educativas especiais. 

 Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa 

 

5.5.2. Continuar e reforzar os traballos para garantir a accesibilidade dos contidos e servizos 
ofrecidos pola Universidade. 

 Universidades 
 

Universidade da Coruña  

Universidade de Santiago  

Universidade de Vigo  

5.5.3. Dar continuidade e reforzar os programas de apoio personalizado dentro da Universidade, 
vencellados a un programa de obxectivos tamén personalizado. 

 Universidades 
 

Universidade da Coruña  

Universidade de Santiago  

Universidade de Vigo  

5.5.4. Continuar e estender ás tres universidades o programa de prácticas laborais para persoas con 
discapacidade. 

 Universidades 
 

Universidade da Coruña  

Universidade de Santiago  

Universidade de Vigo  

5.6.1. Adaptar os materiais didácticos e recursos para o logro dos obxectivos educativos. 
 Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa 
 

5.6.2. Dar continuidade, e reforzar se procede, ao cumprimento de adaptación das probas libres para 
obtención do título de graduado en Educación Secundaria Obrigatoria para persoas que presentaren 
necesidades educativas especiais e que o soliciten. 

 Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa 

 

5.6.3. Dar continuidade á autorización para cursar ensinanzas de persoas adultas ao alumnado menor 
de 18 anos por necesidades educativas especiais. 

 Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa 

 

5.6.4. Apoiar realización de actividades de alfabetización a persoas con necesidades educativas 
especiais, a través da convocatoria de axudas. 

 Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa 
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6.1.1. Dar continuidade ás liñas de axudas para a formación de persoas con discapacidade 
desenvolvidas a través de convenios coas entidades do movemento asociativo de discapacidade. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

6.1.2. Fixar como un dos colectivos prioritarios en todas as ordes de subvención ás persoas con 
discapacidade. 

 Dirección Xeral de Formación e Colocación  

6.1.3. Dotar aos centros propios de formación da Consellería de Traballo e Benestar de equipamento 
adaptado ás persoas con discapacidade. 

 Dirección Xeral de Formación e Colocación  

6.1.4. Esixir, normativamente, para a inscrición ou acreditación no Rexistro de centros e entidades de 
formación para o emprego da Consellería de Traballo e Benestar que estes dispoñan dos medios para 
facilitar a accesibilidade universal. 

 Dirección Xeral de Formación e Colocación  

6.1.6. Manter a prioridade das persoas con discapacidade como participantes nos programas mixtos 
de formación e emprego. 

 Dirección Xeral de Promoción do Emprego  

6.1.7. Dar un novo enfoque á  figura do/a orientador/a laboral (funcións asignadas, formación 
requirida…) para contar cunha rede de orientación máis profesionalizada e máis capacitada para 
atender as necesidades específicas das persoas con discapacidade. 

 Dirección Xeral de Formación e Colocación  

6.1.9. Levar a cabo o mantemento evolutivo da aplicación informática de orientación laboral e crear 
canles de comunicación entre profesionais de orientación do Servizo Público de Emprego de Galicia 
cara á inclusión de melloras relacionadas coa derivación de persoas usuarias entre entidades 
especializadas en atención a determinados colectivos, preferentemente con discapacidades físicas, 
psíquicas ou sensoriais e os demais servizos existentes. 

 Dirección Xeral de Formación e Colocación  

6.1.10. Asignar unha contía superior no caso da inserción laboral de persoas con discapacidade en 
situación de desemprego na orde de programas integrados para o emprego, como compensación ao 
esforzo engadido de inserción que isto supón. 

 Dirección Xeral de Formación e Colocación  

6.1.11. Impulsar os programas de teleformación e a distancia nos plans de formación profesional 
ocupacional existentes para favorecer, sobre todo, ás persoas con dificultades para acceder na 
modalidade presencial. 

 Dirección Xeral de Formación e Colocación  

6.1.12. Dar continuidade ao programa de accións formativas para persoas desempregadas –AFD, de 
forma que se axusten á realidade das persoas con discapacidade para posibilitarlles a súa realización 
efectiva. 

 Dirección Xeral de Formación e Colocación  
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6.1.14. Reforzar a realización de cursos de formación con compromiso de contratación das persoas 
formadas. 

 Dirección Xeral de Formación e Colocación  

6.1.15. Potenciar a avaliación e acreditación da experiencia laboral ou de vías non formais de 
formación, como posibles fórmulas de integración no mercado laboral das persoas con 
discapacidade. 

 Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa 

 

 Dirección Xeral de Formación e Colocación  

6.1.16. Recoller, dentro do portal xeral de información e orientación profesional, toda a información 
específica para persoas con discapacidade (oferta formativa, condición de acceso...) adaptada, na 
medida do posible, ás distintas tipoloxías de discapacidade. 

 Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa 

 

6.1.17. Reforzar a adaptación da formación profesional ao mercado laboral do momento, incidindo 
naquelas profesións con máis saídas laborais e que se correspondan con perfís que poidan 
desempeñar as persoas con discapacidade, a través da actualización do anexo correspondente en 
cada convocatoria anual do programa de accións formativas para persoas desempregadas –AFD. 

 Dirección Xeral de Formación e Colocación  

6.2.1. Manter o compromiso de prácticas profesionais non laborais como criterio de valoración nas 
ordes de subvención de formación dirixidas prioritariamente a persoas desempregadas. 

 Dirección Xeral de Formación e Colocación  

6.2.2. Reforzar os convenios coas organizacións empresariais para facilitar o acceso ás prácticas non 
laborais nos centros de traballo ordinario. 

 Dirección Xeral de Formación e Colocación  

6.2.3. Establecer convenios de colaboración para a realización do módulo de formación en centros de 
traballo – FCT, de forma que se garanta a inclusión e cumprimento das adaptacións necesarias no 
caso de alumnado con necesidades educativas especiais. 

 Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa 

 

6.3.3. Establecer unha reserva de postos para persoas con discapacidade psíquica desenvolvendo un 
proceso selectivo independente diferenciado e adaptado ás súas especiais circunstancias (aspecto a 
contemplar na modificación da Lei de función pública de Galicia). 

 Dirección Xeral de Función Pública  

6.3.4. Manter a cota do 5% dos postos de cada lista para persoas cun grao de discapacidade 
recoñecido igual ou superior ao 33% para o nomeamento do persoal interino dos corpos xerais ao 
servizo da Administración de xustiza. 

 Dirección Xeral de Xustiza 
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6.3.6. Deseñar e desenvolver accións formativas dirixidas a mellorar o coñecemento que os mandos 
intermedios (do Servizo Galego de Saúde) teñen dos procedementos e dos protocolos que afectan ás 
persoas con discapacidade e  promover a súa sensibilización e orientación nesta materia, para que 
poidan proporcionar a información e o tratamento adecuado ás persoas con discapacidade que 
traballan na súa unidade. 

 Dirección de Recursos Humanos do Servizo 
Galego de Saúde 

 

6.3.7. Revisar os procedementos en relación coas adaptacións de postos de traballo implicando aos 
mandos intermedios en ditos procedementos e establecendo protocolos de actuación. 

 Dirección de Recursos Humanos do Servizo 
Galego de Saúde 

 

6.3.8. Realizar un estudo da tipoloxía de postos de traballo no Servizo Galego de Saúde establecendo 
as tarefas fundamentais dos mesmos e as condicións mínimas para o seu desempeño. Tomarase 
como referencia nun primeiro momento un centro que se determine. 

 Dirección de Recursos Humanos do Servizo 
Galego de Saúde 

 

6.3.9. Estudar a posibilidade de incluír nos temarios de acceso aos corpos e escalas das 
Administracións Públicas contidos sobre a problemática das persoas con discapacidade (proporase 
nas negociacións sindicais). 

 Dirección Xeral de Función Pública  

6.3.10. Impartir accións formativas para o persoal da administración que, ou ben forma parte da 
contorna organizativa das persoas con discapacidade, ou ben teña responsabilidade sobre as persoas 
traballadoras con discapacidade. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

 FEGAS  

 Escola Galega de Administración Pública 
(EGAP) 

 

6.4.1. Dar continuidade ao programa de fomento da contratación de persoas con discapacidade na 
empresa ordinaria, mediante o que se incentiva ás empresas pola contratación de traballadores e 
traballadoras con discapacidade coa finalidade de fomentar e favorecer a súa integración no sistema 
ordinario de traballo. 

 Dirección Xeral de Promoción do Emprego  

6.4.2. Dar continuidade ao programa de emprego con apoio como medida de fomento do emprego 
de persoas con discapacidade no mercado ordinario de traballo, a través do que se subvenciona a 
promotores de proxectos con apoio para financiar os custos laborais e de Seguridade Social das e dos 
preparadores laborais que se contraten para levar a cabo accións de apoio ás persoas con 
discapacidade severa con maiores dificultades de inserción laboral en empresas do mercado 
ordinario de traballo. 

 Dirección Xeral de Promoción do Emprego  
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6.4.3. Contemplar de maneira explícita as persoas con discapacidade como colectivo beneficiario en 
todas as accións informativas relativas a cooperativas, incidindo nas vantaxes das cooperativas de 
integración social. 

 Dirección Xeral de Relacións Laborais  

6.4.4. Potenciar os contratos para a formación como vía de incorporación ao mercado de traballo das 
persoas con discapacidade sen experiencia laboral previa. 

 Dirección Xeral de Promoción do Emprego 
(Datos a través de Dirección Xeral de 
Formación e Colocación: Servizo Público de 
Emprego de Galicia) 

 

6.4.5. Levar a cabo o mantemento evolutivo do Portal Virtual de Emprego do Servizo Público de 
Emprego de Galicia –SPEG. 

 Dirección Xeral de Formación e Colocación  

6.4.6. Incluír medidas de fomento de inserción laboral de persoas con discapacidade  nos pregos de 
cláusulas administrativas particulares dos expedientes de contratación da Administración da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
Nota. A esta actuación responde o Acordo do Consello do Goberno da Xunta de Galicia, do 8 de abril de 2010, 
polo que se determina a inclusión de medidas de fomento de inserción laboral de discapacitados e outros 
colectivos nos pregos de cláusulas administrativas particulares dos expedientes de contratación da 
Administración da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

 AXEGA  

 S.X.T. Consellería de Economía e Industria  

 S.X.T.Consellería de Cultura e Turismo  

 S.X.T.Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria 

 

 S.X.T. Consellería de Facenda  

 S.X.T. Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestrutura 

 

 S.X.T. Consellería de Presidencia, 
Adminisracións Públicas e Xustiza 

 

 S.X.T. Consellería de Sanidade  

 S.X.T. Consellería de Traballo e Benestar  

 S.X.T. Consellería do Mar  

 S.X.T. Consellería de Medio Rural  

 Dirección Xeral de Administración Local  

 Dirección de Asistencia Sanitaria  

 Dirección Xeral de Centros e Recursos 
Humanos 

 

 Dirección Xeral de Comercio  
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Continuación 
 
6.4.6. Incluír medidas de fomento de inserción laboral de persoas con discapacidade  nos pregos de 
cláusulas administrativas particulares dos expedientes de contratación da Administración da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
Nota. A esta actuación responde o Acordo do Consello do Goberno da Xunta de Galicia, do 8 de abril de 2010, 
polo que se determina a inclusión de medidas de fomento de inserción laboral de discapacitados e outros 
colectivos nos pregos de cláusulas administrativas particulares dos expedientes de contratación da 
Administración da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa 

 

 Dirección Xeral de Formación e Colocación  

 Dirección Xeral de Investigación, 
Desenvolvemento e Innovación 

 

 Dirección Xeral de Mobilidade  

 Dirección Xeral de Promoción do Emprego  

 Dirección Xeral de Relacións Laborais  

 Dirección Xeral de Xustiza  

 Dirección Xeral do Libro, Bibliotecas e 
Arquivos 

 

 Escola Galega de Administración Pública 
(EGAP) 

 

 Fundación Pública Escola Galega de 
Administración Sanitaria (FEGAS) 

 

 Instituto Galego de Vivenda e Solo  

 Secretaría Xeral da Emigración  

 Secretaría Xeral de Medios  

 Secretaría Xeral de Modernización e 
Innovación Tecnolóxica 

 

 Secretaría Xeral para o Deporte  

 Secretaría Xeral para o Turismo  

 Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e 
Urbanismo 

 

 Universidades (UDC)  

 Universidades (USC)  

 Universidades (UVigo)  

 Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado  

 Secretaría Xeral da Igualdade  

 CRTVG  
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6.4.7. Promover que nas entidades beneficiarias de axudas para a contratación de 50 ou máis 
traballadores e traballadoras desempregadas para a realización de obras ou servizos de interese xeral 
e social, ao abeiro das diferentes ordes de convocatoria dos programas de cooperación da Consellería 
de Traballo e Benestar, cando menos, o 5% das persoas seleccionadas sexan persoas con 
discapacidade. 

 Dirección Xeral de Promoción do Emprego  

6.4.8. Fomentar a participación das persoas demandantes de emprego nas políticas activas de 
emprego, considerando as circunstancias de quen ten algunha discapacidade. 

 Dirección Xeral de Formación e Colocación  

6.4.9. Visibilizar a través das accións de fomento da responsabilidade social empresarial – RSE da 
Xunta de Galicia (xornadas, encontros, informacións dixitais…) a capacidade das persoas con 
discapacidade, concienciando sobre a súa contratación,  ao tempo que se facilita información sobre 
as axudas técnicas e persoais, sobre o cumprimento voluntario da cota do 2% no cadro de persoal de 
traballadores ou traballadoras que teñen algunha discapacidade. 

 Dirección Xeral de Relacións Laborais  

6.4.10. Establecer programas de comprobación por parte do Servizo Público de Emprego de Galicia, 
conforme ao sinalado no Real Decreto 364/2005, do 8 de abril, do cumprimento da cota de reserva 
do 2% dos postos de traballo para persoas con discapacidade nas empresas de máis de 50 persoas 
traballadoras. 

 Dirección Xeral de Formación e Colocación  

6.4.11. Avaliar o Programa de emprego con apoio, dirixido á contratación de persoas con 
discapacidade severa por empresas ordinarias 

 Dirección Xeral de Promoción do Emprego  

6.4.12. Establecer, normativamente, vías de comunicación entre persoal técnico de servizos sociais e 
de formación e colocación, cara á optimización de recursos no ámbito da inserción laboral das 
persoas con discapacidade. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

 Dirección Xeral de Formación e Colocación  

6.5.1. Dar continuidade ao programa de apoio á creación, ampliación e mantemento de centros 
especiais de emprego. 

 Dirección Xeral de Promoción do Emprego  

6.5.2. Dar continuidade ao programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional 
dos centros especiais de emprego. 

 Dirección Xeral de Promoción do Emprego  

6.5.3. Revisar a orde de centros especiais de emprego e analizar a inclusión de requisitos de esixencia 
de presentación periódica, por parte de ditos centros, dun programa de desenvolvemento 
sociolaboral das persoas con discapacidade empregadas (itinerarios personalizados de inserción) ou 
esixencia dun mínimo de insercións anuais. 

 Dirección Xeral de Promoción do Emprego  

 



Informe de seguimento 2011 

   Páx. 172 de 190 
 

ÁREA 6 FORMACIÓN E EMPREGO 

ACTUACIÓNS DEPARTAMENTO / ORGANISMO 
EXECUCIÓN 

2011 

6.5.5. Reservar entre o 3% e o 5% dos contratos da Administración da Xunta de Galicia aos centros 
especiais de emprego sen ánimo de lucro. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

 AXEGA  

 Consellería de Economía e Industria  

 Consellería de Cultura e Turismo  

 Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria 

 

 Consellería de Facenda  

 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestrutura 

 

 Consellería de Presidencia, Adminisracións 
Públicas e Xustiza 

 

 Consellería de Sanidade  

 Consellería de Traballo e Benestar  

 Consellería do Mar  

 Consellería de Medio Rural  

 Dirección Xeral de Administración Local  

 Dirección de Asistencia Sanitaria  

 Dirección Xeral de Centros e Recursos 
Humanos 

 

 Dirección Xeral de Comercio  

 Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa 

 

 Dirección Xeral de Formación e Colocación  

 Dirección Xeral de Investigación, 
Desenvolvemento e Innovación 

 

 Dirección Xeral de Mobilidade  

 Dirección Xeral de Promoción do Emprego  

 Dirección Xeral de Relacións Laborais  

 Dirección Xeral de Xustiza  
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Continuación 
 
6.5.5. Reservar entre o 3% e o 5% dos contratos da Administración da Xunta de Galicia aos centros 
especiais de emprego sen ánimo de lucro. 
 

 Dirección Xeral do Libro, Bibliotecas e 
Arquivos 

 

 Escola Galega de Administración Pública 
(EGAP) 

 

 Fundación Pública Escola Galega de 
Administración Sanitaria (FEGAS) 

 

 Instituto Galego de Vivenda e Solo  

 Secretaría Xeral da Emigración  

 Secretaría Xeral de Medios  

 Secretaría Xeral de Modernización e 
Innovación Tecnolóxica 

 

 Secretaría Xeral para o Deporte  

 Secretaría Xeral para o Turismo  

 Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e 
Urbanismo 

 

 Universidades (UDC)  

 Universidades (USC)  

 Universidade (UVigo)  

 Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado  

 Secretaría Xeral da Igualdade  

 CRTVG  
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7.1.1. Elaborar e aprobar unha normativa específica referida a centros, servizos e programas dirixidos 
ás persoas con discapacidade, na que se contemplen os requisitos técnicos e funcionais das distintas 
tipoloxías de centros para a súa autorización e acreditación. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

7.1.2. Proceder ao desenvolvemento normativo do Decreto de dependencia, 15/2010, do 4 de 
febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e 
do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento 
para a elaboración do Programa Individual de Atención e a organización e funcionamento dos 
órganos técnicos competentes. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

7.1.3. Establecer os indicadores de referencia para a determinación do copagamento nos servizos de 
promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia, así como as 
tarifas esixibles. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

7.1.4. Actualizar a normativa reguladora do procedemento de acceso aos recursos dirixidos ás 
persoas con discapacidade: Orde do 26 de febreiro de 1996, pola que se regula o procedemento de 
ingresos e traslados en centros propios, concertados e con reserva de prazas. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

7.2.1. Definir carteiras de servizos de atención en función das necesidades obxectivas das persoas 
con discapacidade. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

7.2.2. Mellorar as vías de coordinación entre os equipos con funcións de valoración e intervención 
social da Consellería de Traballo e Benestar e os equipos de orientación da Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

 Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa 

 

7.2.4. Desenvolver o Catálogo de prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia 
-SAAD para as persoas con discapacidade que obteñan o grao I, nivel 2. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

7.2.5. Elaborar un modelo único que garante a unificación de criterios á hora de definir os contidos 
do Programa de Atención Individualizada. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

7.2.6. Crear e poñer en marcha grupos de traballo para instrumentalizar os criterios de calidade e das 
condicións que garantan unha intervención efectiva e especializada: soporte documental, formación 
especializada, perfís profesionais, cadros de persoal recomendables etc. 

 Secretaría Xeral de Política Social  
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7.2.7. Potenciar a través das ordes de subvencións o desenvolvemento de programas que favorezan a 
intervención coa persoa con discapacidade no seu contorno habitual persoal (programas de atención 
ambulatoria, titorías, escolas de pais etc.), cara a mellorar a súa autonomía. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

7.2.9. Fomentar a implantación e mellora de protocolos previstos nos contratos de concerto de 
prazas que redunden en melloras organizativas e na atención á persoa usuaria. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

7.2.10. Identificar e promover boas prácticas innovadoras e excelentes sobre procesos de 
intervención no ámbito da discapacidade. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

 CERMI Galicia  

7.2.11. Proceder á reorganización e especialización da atención socioeducativa nos centros Santiago 
Apóstolo e Terra de Ferrol 

 Secretaría Xeral de Política Social  

7.2.12. Revisar os procesos de traballo e ferramentas tecnolóxicas de apoio no proceso de 
tramitación dos Equipos de valoración. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

7.3.1. Poñer en marcha novos centros de atención e unidades especializadas en centros de servizos 
sociais autorizados preexistentes. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

 Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Traballo e Benestar – Inspección de Centros 

 

7.3.2. Dar continuidade ás axudas dirixidas ás persoas con discapacidade no marco das subvencións 
para cofinanciamento das prestacións básicas de servizos sociais ás corporacións locais. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

7.3.3. Procurar unha maior cobertura do programa de axuda no fogar para as persoas con 
discapacidade e complementalo con outros servizos de proximidade. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

7.3.5. Manter e, no seu caso, ampliar o volume de prazas residenciais de carácter público para 
persoas con discapacidade. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

7.3.6. Incrementar o número de prazas do Programa de respiro familiar a través do que se oferta ás 
familias un período de descanso con actividades de ocio socializador e integrador das persoas 
usuarias do programa. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

  



Informe de seguimento 2011 

   Páx. 176 de 190 
 

 

 

ÁREA 7 RECURSOS NO ÁMBITO DOS SERVIZOS SOCIAIS 

ACTUACIÓNS DEPARTAMENTO / ORGANISMO 
EXECUCIÓN 

2011 

7.3.7. Aumentar o número de prazas de estancias temporais en centros que dan cobertura a certas 
situacións de emerxencia social ou descanso familiar, que poden ser paliadas cun ingreso temporal. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

7.3.8. Promover o desenvolvemento de medidas/programas orientados a dar atención ás 
necesidades en ámbitos da discapacidade con maior escaseza de recursos. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

7.3.9. Ampliar os recursos tecnolóxicos dirixidos á poboación de persoas con discapacidade.  Secretaría Xeral de Política Social  

7.3.10. Establecer criterios de compatibilidade entre servizos e entre servizos e prestacións 
económicas, que favorezan ou promovan a autonomía persoal. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

7.3.11. Deseñar un mapa de recursos e infraestruturas que sinale as carencias para os grandes tipos 
de discapacidade. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

7.3.14. Crear e manter un espazo web sobre a discapacidade que garanta información actualizada.  Secretaría Xeral de Política Social  
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ÁREA 8 SAÚDE E ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 

ACTUACIÓNS DEPARTAMENTO / ORGANISMO 
EXECUCIÓN 

2011 

8.1.1. Consolidar e dar continuidade ao departamento administrativo con competencia específica no 
ámbito sociosanitario. 

 Dirección de Asistencia Sanitaria  

8.1.2. Dar continuidade á Comisión Interdepartamental de Coordinación de Atención Sociosanitaria 
de Galicia, regulada pola Lei 8/2008 de 10 de xullo, de saúde de Galicia. 

 Dirección de Asistencia Sanitaria  

 Secretaría Xeral de Política Social  

8.1.3. Elaborar e publicar un Plan de atención integral sociosanitaria, con programas diversos que 
teñan como obxectivo principal a prevención da dependencia. 

 Dirección de Asistencia Sanitaria  

 Secretaría Xeral de Política Social  

8.2.1. Constituír e poñer en marcha dous grupos de traballo técnico para a elaboración de circuítos e 
procesos dos distintos perfís de pacientes crónicos/as e de saúde mental e as súas posibilidades de 
tratamento no recurso máis apropiado. 

 Dirección de Asistencia Sanitaria  

8.2.4. Elaborar un protocolo marco para simplificar os procedementos de autorización de servizos 
sanitarios en centros públicos de servizos sociais. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

 Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Sanidade – Inspección Sanitaria 

 

8.2.5. Poñer en marcha un acordo de colaboración con carácter xeral cara a mellorar a coordinación 
da atención a persoas con trastorno mental de duración prolongada e curso crónico. 

 Dirección de Asistencia Sanitaria  

 Secretaría Xeral de Política Social  

8.2.7. Realizar as xestións oportunas para que o persoal sanitario que desenvolve a súa actividade en 
centros públicos de ámbito sociosanitario poida acceder a determinadas accións formativas da 
Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria -FEGAS. 

 Xerencia do Servizo Galego de Saúde  

 Dirección de Asistencia Sanitaria  

8.2.8. Incorporar ao persoal sanitario ás accións formativas promovidas pola Consellería de Traballo e 
Benestar (na área de Benestar) a través da Escola Galega de Administración Pública - EGAP. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

8.2.9. Elaborar un mapa de recursos sociosanitarios de Galicia.  Dirección de Asistencia Sanitaria  
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ÁREA 8 SAÚDE E ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 

ACTUACIÓNS DEPARTAMENTO / ORGANISMO 
EXECUCIÓN 

2011 

8.2.10. Elaborar unha guía xenérica de aplicación a actuacións de restauración colectiva 
desenvolvidas en centros públicos de servizos sociais. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

 Dirección Xeral de Innovación e Xestión da 
Sanidade Pública 

 

8.3.1. Elaborar un informe de recomendacións para mellorar a accesibilidade (física, de equipamento, 
da comunicación e da información) das persoas con discapacidade aos diferentes servizos do sistema 
sanitario, considerando as diferentes necesidades por razón de xénero. 

 CERMI Galicia  

8.3.4. Adaptar as cartillas sanitarias das e dos nenos con discapacidade, que teñen indicadores de 
saúde distintos ao resto de nenos e nenas. 

 Dirección de Asistencia Sanitaria  

8.3.5. Continuar o desenvolvemento do servizo de farmacia hospitalaria e facelo extensible a todas 
as residencias de atención a persoas con discapacidade de máis de 50 persoas, axustándose á 
lexislación vixente. 

 Dirección de Asistencia Sanitaria  

8.3.6. Dar continuidade ao Programa de formación na atención integral bucodental a pacientes con 
discapacidade, no marco do convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a 
Universidade de Santiago de Compostela sobre realización de programas de atención odontolóxica 
no módulo asistencial II. 

 Dirección de Asistencia Sanitaria  

8.3.7. Crear unha tarxeta sanitaria especial para nenos e nenas con trastornos do espectro autista.  Xerencia do Servizo Galego de Saúde  
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ÁREA 9 ATENCIÓN TEMPERÁ 

ACTUACIÓNS DEPARTAMENTO / ORGANISMO 
EXECUCIÓN 

2011 

9.1.1. Crear un grupo de traballo mixto Administración - entidades de iniciativa social (CERMI-AGAT) 
para a elaboración da normativa reguladora da atención temperá en Galicia. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

 Dirección de Asistencia Sanitaria  

 Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa 

 

9.1.2. Elaborar e publicar o decreto regulador da atención temperá en Galicia, que regule todos os 
aspectos que a conforman de maneira que constitúa o marco a partir do que conseguir unha atención 
temperá efectiva e de calidade. A norma deberá regular: principios, obxectivos, poboación diana, 
funcións das unidades de atención temperá, coordinación, recursos humanos e funcións destes en 
cada servizo, acceso aos servizos, ámbitos de intervención, tempos máximos de demora tanto para a 
avaliación como para iniciar  o proceso de intervención, estruturas e procesos técnicos, instrucións 
ou acordos de colaboración interinstitucional, departamental e profesional…. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

 Dirección de Asistencia Sanitaria  

 Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa 

 

9.1.3. Desenvolver a Lei orgánica de educación (LOE) no relativo a normativa sobre atención á 
diversidade na que se inclúan disposicións específicas sobre a atención temperá na etapa de 
educación infantil, especialmente no referido ao alumnado de 0-3 anos, primeiro ciclo da atención 
educativa de educación infantil. 

 Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa 

 

9.2.1. Definir, unha vez delimitados os marcos de actuación que estableza o Decreto regulador, unha 
carteira de servizos, protocolos de valoración, atención e derivación e composición recomendable 
dos Equipos de Desenvolvemento Infantil e de Atención Temperá no ámbito dos Servizos Sociais e 
regularizar as unidades e equipos dependentes da administración local, de entidades de iniciativa 
social ou de iniciativa privada actualmente existentes neste ámbito. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

9.2.2. Avaliar e homoxeneizar os procedementos de atención nas Unidades hospitalarias de atención 
temperá existentes na rede sanitaria galega, ao tempo que se procede á súa integración funcional na 
área de atención pediátrica, para a súa coordinación e mellora da asistencia a nenos e nenas de 0-3 
anos, tamén de 0-6 anos e mesmo partir dos 6 anos. 

 Dirección de Asistencia Sanitaria  

9.2.3. Avaliar e reorganizar a actividade asistencial dende unha perspectiva de áreas sanitarias con 
xestión integrada, centrando toda a actividade sobre as necesidades das persoas usuarias, en función 
da regulación dos principios e marcos de actuación que estableza a publicación do novo Decreto 
regulador da atención temperá en Galicia. 

 Dirección de Asistencia Sanitaria  
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ÁREA 9 ATENCIÓN TEMPERÁ 

ACTUACIÓNS DEPARTAMENTO / ORGANISMO 
EXECUCIÓN 

2011 

9.2.5. Crear un equipo técnico de asesoramento, coordinación e seguimento das actuacións 
relacionadas coa atención temperá unha vez se aprobe o decreto regulador. 
 

 Secretaría Xeral de Política Social  

 Dirección de Asistencia Sanitaria  

 Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa 

 

9.3.1. Consolidar e reforzar a rede de Unidades de Desenvolvemento Infantil e Apoio á Familia – 
UDIAF, coa creación de novas unidades para procurar unha atención temperá integral e de calidade, 
podendo desenvolver concertos/convenios coas entidades de iniciativa social provedoras de servizos 
sociosanitarios. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

9.3.2. Consolidar e reforzar os dispositivos existentes no sistema sanitario para procurar unha 
atención temperá integral e de calidade. 

 Dirección de Asistencia Sanitaria  

9.3.3. Consolidar e reforzar os dispositivos existentes no sistema educativo para procurar unha 
atención temperá integral e de calidade. 

 Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa 

 

9.3.4. Planificar e desenvolver un programa de accións formativas específicas por colectivos e/ou 
integrais, relacionadas co desenvolvemento infantil, prevención de necesidades e atención temperá. 
 

 Secretaría Xeral de Política Social  

 Dirección de Asistencia Sanitaria  

 Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa 

 

9.3.5. Promover accións formativas no ámbito universitario e proxectos de fin de grao sobre materias 
específicas relacionadas co desenvolvemento infantil, a prevención de necesidades e a atención 
temperá. 

 Universidades 
 

Universidade da Coruña  

Universidade de Santiago de Compostela  

Universidade de Vigo  
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ÁREA 10 CULTURA, DEPORTE E TEMPO DE LECER 

ACTUACIÓNS DEPARTAMENTO / ORGANISMO 
EXECUCIÓN 

2011 

10.1.2. Avaliar as  necesidades de adaptación das instalacións destinadas a actividades culturais, 
deportivas e de tempo libre titularidade da Xunta de Galicia para proceder á eliminación das 
barreiras arquitectónicas e da comunicación. 

 Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado  

 Dirección Xeral do Libro, Bibliotecas e 
Arquivos 

 

 Secretaría Xeral para o Deporte  

10.1.3. Elaborar un documento de recomendacións para que os departamentos administrativos 
competentes incorporen criterios de cumprimento de accesibilidade nas convocatorias de axudas 
dirixidas á actividades culturais, deportivas e de tempo de lecer, así como a priorización ou atención 
especial a persoas con discapacidade nos programas que proceda. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

10.1.4. Promover a incorporación de criterios de accesibilidade nas ordes de axudas tanto para obras 
e instalacións como para as actividades culturais e de tempo de lecer. 

 Dirección Xeral do Libro, Bibliotecas e 
Arquivos 

 

 Secretaría Xeral para o Deporte  

 Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado  

10.1.5. Informar, sensibilizar e concienciar aos/ás axentes culturais, deportivos e de lecer para 
facilitar o acceso das persoas con discapacidade ás actividades culturais, deportivas e/ou recreativas. 

 Dirección Xeral do Libro, Bibliotecas e 
Arquivos 

 

 Secretaría Xeral para o Deporte  

 Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado  

10.1.6. Modificar o Decreto 50/2000, que actualiza e refunde a normativa en materia de xuventude, 
de maneira que se recollan nos programas dos cursos de monitor e monitora de tempo libre e de 
director e directora de tempo libre contidos específicos relativo ás necesidades educativas no eido do 
tempo libre das persoas con discapacidade. 

 Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado  

10.1.8. Incluír un módulo básico de deporte adaptado nos cursos de formación de profesionais 
técnicos do deporte. 

 Secretaría Xeral para o Deporte  

10.1.9. Convocar un premio que propoña solucións para a mellora da accesibilidade en turismo.  Secretaría Xeral para o Turismo  

10.1.10. Revisar o decreto de sinalización observando os principios de accesibilidade universal e 
deseño para todas as persoas. 

 Secretaría Xeral para o Turismo  
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ÁREA 10 CULTURA, DEPORTE E TEMPO DE LECER 

ACTUACIÓNS DEPARTAMENTO / ORGANISMO 
EXECUCIÓN 

2011 

10.1.11. Elaborar un manual de sinalización observando os principios de accesibilidade universal e 
deseño para todas as persoas. 

 Secretaría Xeral para o Turismo  

10.1.12. Incluír nas subvencións orientadas ao sector empresarial turístico as melloras na 
accesibilidade dos establecementos turísticos: apoio a investimento de mellora das condicións de 
supresión das barreiras á discapacidade física, visual, auditiva, intelectual e orgánica. 

 Secretaría Xeral para o Turismo  

10.2.2. Dar continuidade e, no seu caso, mellorar ou ampliar as actuacións deportivas e de tempo de 
lecer levadas a cabo polas entidades de iniciativa social do ámbito da discapacidade mediante 
convenios coa Consellería de Traballo e Benestar. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

10.2.3. Manter as prazas dirixidas a persoas con discapacidade nos programas de campamentos de 
verán e de turismo social. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

 Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado  

10.2.4.Contemplar como concepto subvencionable nas convocatorias de axudas e subvencións 
dirixidas a actividades culturais, deportivas e de tempo de lecer a mellora e adaptación de 
equipamentos e axudas técnicas das instalacións culturais, deportivas e de lecer  que posibiliten a 
participación activa das persoas con discapacidade. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

 Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado  

 Dirección Xeral do Libro, Bibliotecas e 
Arquivos 

 

 Secretaría Xeral para o Deporte  

10.2.5. Garantir unha cota de participación dun 7% para persoas con discapacidade nas actividades 
culturais, deportivas e de tempo de lecer, das entidades públicas ou das entidades privadas 
subvencionadas con fondos públicos, que faga posible o acceso a actividades comunitarias e 
específicas, promovendo a autonomía e elección das persoas con discapacidade. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

 Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado  

 Dirección Xeral do Libro, Bibliotecas e 
Arquivos 

 

 Secretaría Xeral para o Deporte.  

10.2.7. Incluír aspectos sobre accesibilidade/discapacidade na programación cultural. 
 Dirección Xeral do Libro, Bibliotecas e 

Arquivos 
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ÁREA 10 CULTURA, DEPORTE E TEMPO DE LECER 

ACTUACIÓNS DEPARTAMENTO / ORGANISMO 
EXECUCIÓN 

2011 

10.2.8. Apoiar a organización e o desenvolvemento de programas e actividades culturais e 
recreativas que promovan a participación activa das persoas con discapacidade. 

 Secretaría Xeral de Política Social  

 Dirección Xeral do Libro, Bibliotecas e 
Arquivos 

 

10.2.9. Facilitar o uso das instalacións propias da Consellería de Traballo e Benestar (albergues 
xuvenís, campamentos e residencias) fóra da tempada estival para a súa ocupación por parte das 
entidades de iniciativa social do ámbito da discapacidade, sempre supeditado ás condicións que 
estableza a Administración (asunción de custos por parte das entidades, póliza para responder de 
posibles danos que poidan derivarse, non existencia de actividades propias da citada Dirección Xeral, 
tramitación administrativa e autorización de Patrimonio…). 

 Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado  

10.2.10. Promover a formación de profesionais especializados/as no ámbito cultural, deportivo e do 
tempo de lecer, a través de ciclos de formación teórico-prácticos, de materias relacionadas co 
desenvolvemento cultural e artístico, coa práctica deportiva e co tempo de lecer das persoas con 
discapacidade. 

 Universidades 
 

Universidade da Coruña  

Universidade de Santiago de Compostela  

Universidade de Vigo  

10.3.1. Deseñar, elaborar e presentar o Plan para o fomento da actividade física, que estableza 
medidas de inclusión para persoas con discapacidade e no que se contemple a discapacidade como 
materia transversal e deste a óptica de xénero. 

 Secretaría Xeral para o Deporte  

10.3.2. Xerar unha rede de actores profesionais para o desenvolvemento do Plan para o fomento da 
actividade física. 

 Secretaría Xeral para o Deporte  

10.3.3. Incluír os e as deportistas con discapacidade nas federacións unideportivas olímpicas e non 
olímpicas. 

 Secretaría Xeral para o Deporte  

10.3.5. Incluír na campaña de comunicación, información y sensibilización sobre a práctica deportiva 
contidos sobre os beneficios desta para as persoas con discapacidade. 

 Secretaría Xeral para o Deporte  

10.3.6. Considerar criterios de accesibilidade/participación para as persoas con discapacidade nas 
convocatorias de axudas en materia de equipamentos deportivos a concellos, federacións e clubs 
deportivos. 

 Secretaría Xeral para o Deporte  
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ANEXO 5. DECRETO 122/2011, DO 16 DE XUÑO, POLO QUE SE CREA A 

COMISIÓN PARA O SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN DE ACCIÓN 

INTEGRAL PARA AS PERSOAS CON DISCAPACIDADE DE GALICIA 2010-

2013. 
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