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I. INTRODUCIÓN 

 

En Galicia, máis de 640.000 persoas superaban os 65 anos de idade en 2013, o que 

representaba o 23,1 % do total da poboación galega (Estatística do padrón continuo. INE, 1 de 

xaneiro de 2013). Ningunha persoa, por razóns de proximidade familiar, social ou exercicio 

profesional, é allea ás necesidades deste colectivo, unha das razóns fundamentais que 

evidenciou a necesidade dunha intervención e actuación do Goberno galego orientada á 

elaboración dun instrumento de planificación e coordinación estratéxica das actuacións, dos 

recursos e dos programas destinados ás persoas maiores para os vindeiros anos. 

No ano 2010, o Goberno galego puxo en marcha o Plan galego das persoas maiores 2010-2013, 

horizonte 2015. Este plan recolle unha perspectiva multidimensional que busca, en liña coa 

importancia que o colectivo conformado polas persoas maiores ten na sociedade galega 

actual, elevar os valores do envellecemento ao centro das políticas da Xunta de Galicia.  

O seu precedente, o Plan galego de persoas maiores 2001-2006, definiu, a partir da detección 

das necesidades e demandas concretas das persoas maiores existentes naquel momento, a 

estratexia de acción para ordenar o conxunto de actuacións e recursos da Administración 

autonómica dirixidos a este colectivo social naquel período temporal. Porén, e se se ten en 

conta o profundo cambio cualitativo nos principios reitores das actuacións, dos recursos e dos 

programas destinados a este sector da poboación, recollía medidas non axeitadas aos cambios 

acontecidos, en especial aos derivados da incorporación ao marco normativo da Lei 39/2006, 

de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia e a 

súa normativa de desenvolvemento, así como da nova Lei 13/2008, de servizos sociais de 

Galicia. 

En resposta ás necesidades deste grupo de poboación, o Plan galego das persoas maiores 

2010-2013 estruturouse en catro núcleos de acción sobre os que se definiron 19 obxectivos 

operativos, 69 medidas e 125 actuacións encamiñadas a lograr un maior recoñecemento social 

da persoas maiores, a mellora dos mecanismos para a protección dos seus dereitos, a 

protección da saúde, a promoción da autonomía e o envellecemento activo e a mellora dos 

recursos asistenciais. 

Como parte do proceso de seguimento e avaliación, o plan de acción prevé a elaboración de 

informes anuais de seguimento para dar conta das actuacións executadas en cada exercicio, 

así como dunha estimación das persoas beneficiarias.  

Este documento correspóndese co informe de seguimento das actuacións implantadas polo 

Goberno galego en resposta á programación establecida no Plan galego das persoas maiores 

2010-2013, horizonte 2015, durante a anualidade 2013.  
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Os contidos do informe responden a unha estrutura en capítulos, segundo se sinala a 

continuación: 

- No capítulo II (que segue a esta introdución) descríbese de forma resumida o 

procedemento adoptado para levar a cabo o seguimento 2013 do plan. 

- O capítulo III describe a programación anual do conxunto de actuacións do plan e, de 

forma específica, a correspondente a 2013. 

- O capítulo IV constitúe a esencia deste informe, porque se corresponde cos resultados 

obtidos en 2013, e preséntanse os indicadores de seguimento de todas as actuacións 

do plan, distribuídas por medidas e por obxectivos operativos. Este capítulo, pola súa 

vez, divídese en catro grandes epígrafes, unha por cada núcleo de acción do plan, máis 

un quinto bloque no que se expón un resumo executivo cos principais resultados 

estatísticos do núcleo correspondente.  

- Por último, o capítulo V é un resumo estatístico das variables de maior interese para o 

seu seguimento. Sintetiza os niveis de execución acadados a través de datos 

estatísticos (números absolutos e porcentaxes) e os resultados en relación con outras 

variables: persoas beneficiarias, orzamento, localización e hábitat e ámbito de 

cobertura. Así mesmo, dáse conta dos cambios realizados nalgunhas 

medidas/actuacións respecto da versión orixinal do plan e a raíz do seguimento 

realizado. 

O informe recolle unha parte de anexos como complemento da información recollida e 

analizada: a relación dos departamentos administrativos e dos organismos e entidades 

implicadas no plan aos que se lles remitiu a ficha de seguimento 2013 para a recollida de 

información.  
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II. BREVE DESCRICIÓN DO PROCEDEMENTO OPERATIVO 

PARA O SEGUIMENTO 2013 

En primeiro lugar, cómpre sinalar as estruturas creadas en 2011 para apoiar e facer efectivo o 

seguimento continuado do Plan galego das persoas maiores 2010-2013, horizonte 2015, 

proceso que se iniciou no ano 2011 en referencia ao primeiro ano de vixencia do plan, o 2010.  

Por un lado, o equipo director do Plan galego das persoas maiores, creado o 14 de xaneiro de 

2011, no que participan representantes da Secretaría Xeral de Política Social, da Secretaría 

Xeral de Igualdade e do movemento asociativo vinculado ás persoas maiores.  

Por outro lado, o 21 de decembro de 2011, creouse a Comisión Interdepartamental de 

Atención ás Persoas Maiores, en cumprimento dunha das medidas que se prevían executar 

dentro do plan. Esta comisión, constituída por representantes de cada unha das consellerías e 

secretarías xerais da Presidencia da Xunta de Galicia, desempeñará as funcións definidas no 

propio documento do plan e que son as seguintes: 

 Incorporación da perspectiva do envellecemento a medidas de tipo sectorial realizadas 

polas distintas consellerías da Xunta de Galicia. 

 Difusión a outros departamentos das medidas sectoriais dun departamento concreto 

que xa estivesen orientadas previamente ás persoas maiores. 

No momento da súa constitución, acordouse que a comisión, a proposta do equipo director do 

plan, contribuíse ademais a:  

 Impulsar o desenvolvemento das actuacións e a consecución dos obxectivos 

específicos previstos no plan nos diferentes ámbitos de actuación en que este se 

desenvolve.  

 Propoñer a inclusión de novas actuacións que se incorporarán en cada departamento e 

a supresión daquelas que non se están executando, e indicar cal é o motivo.  

 Aprobar as modificacións tanto das medidas como dos indicadores que se propoñan 

para adaptalos ás actuacións que se van desenvolver cada ano en cada consellería ou 

secretaría xeral.  

 Facilitar a información relativa ao grao de execución das actuacións, a través das fichas 

de seguimento establecidas para o efecto, coa finalidade de elaborar os 

correspondentes informes anuais de seguimento. 

A reunión realizada durante o ano 2013 por parte da Comisión Interdepartamental de 

Atención ás Persoas Maiores tivo lugar o día 23 de xullo e contou coa asistencia das persoas 

representantes da Presidencia da Xunta de Galicia, da Consellería de Traballo e Benestar, 

Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria (área Educación), Consellería de Sanidade e Consellería 

do Medio Rural e do Mar.  
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Non puideron asistir, pola contra, os e as vogais en representación da Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria (área Cultura), da Consellería de Facenda, da Consellería 

de Economía e Industria e da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. A 

orde do día foi a seguinte: 

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da 2.ª xuntanza da Comisión 

Interdepartamental de Atención ás Persoas Maiores do Plan galego das persoas 

maiores 2010-2013, horizonte 2015.. 

2. Comunicación dos cambios na composición da comisión . 

3. Aprobación do informe de seguimento 2012 do Plan galego das persoas maiores 2010-

2013. 

4. Propostas e ideas por parte dos membros da comisión respecto da abordaxe e 

execución de accións 2013 do plan e do seu seguimento. 

5. Rolda de intervencións. 

 

Entre os acordos adoptados, cómpre sinalar os que lle afectan directamente ao proceso de 

seguimento do Plan galego das persoas maiores 2010-2013, para aplicar no seguimento 2012: 

 Dado o éxito das melloras acadadas no seguimento do plan durante os anos 

anteriores, decídese manter estas tamén no proceso de 2013: seguimento por 

actuación fronte ao seguimento por medida (coa correspondente definición de 

indicadores, responsables…), nova estrutura e deseño do informe, inclusión por 

separado de persoas e entidades destinatarias, incorporación dun resumo ao final de 

cada núcleo etc. 

 Acórdase continuar co mesmo modelo de ficha de seguimento para a recollida da 

información relativa a 2013 e remitilas no mes de setembro a todos os departamentos 

para que conten con antelación suficiente coa relación de actuacións asignadas a cada 

un, ao tempo que poden ir recompilando os datos doutras actuacións non previstas (as 

de nova incorporación).  

 Continuar a realizar un esforzo na recompilación de todas aquelas medidas e 

actuacións que están a desenvolver os distintos departamentos da Xunta de Galicia, 

aínda cando non estean incluídos no plan, de cara a que o informe de seguimento 

anual sexa un reflexo o máis fiel posible do labor que se está a desenvolver na 

comunidade galega no ámbito das persoas maiores.  

 En 2014 realizarase unha avaliación final do período 2010-2013 a partir da que se 

definirá a estratexia ou programa de actuacións para os seguintes anos. En todo caso, 

se informaría e adoptarían acordos na seguinte convocatoria da comisión. 

O resultado das achegas e das suxestións realizadas incorporouse ao procedemento de 

seguimento para o ano 2013, dende a elaboración das fichas para a recollida de información, 

ata o informe resultante que se presenta neste documento. 
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Para a elaboración das novas fichas tivéronse en conta as mencionadas directrices. Por un 

lado, incorporáronse: 

- As medidas e as actuacións programadas para a ano 2013.  

- As medidas e as actuacións que se pospuxeron dende o ano 2012 (actuacións 1.4.5.1, 

2.1.4.5, 2.1.4.6, 2.2.2.4, 2.4.2.2, 2.4.2.3, 2.4.2.4, 3.2.5.1, 3.3.3.2, 3.4.2.3, 4.3.3.5).  

- As novas incorporacións do ano 2011 con continuidade (actuación 4.3.3.4). 

- As novas incorporacións do ano 2012 con continuidade (actuación 2.1.3.1). 

Por outro lado, elimináronse as actuacións sobre as que se tomou a decisión de non 

continualas no resto das anualidades por diversos motivos (porque xa se remataron, pola 

imposibilidade legal ou manifesta de levalas a cabo…). É o caso das actuacións 3.1.7.2, 3.1.8.4, 

4.3.1.1 e 4.4.1.1.  

Por último, as actuacións 4.1.1.1 e 4.1.1.2 fusiónanse nunha única por indicación do 

departamento responsable (Secretaría Xeral de Política Social), tras a primeira convocatoria da 

Comisión Interdepartamental para a Atención das Persoas Maiores.  

Como novidade, para o Seguimento 2013, a remisión das fichas aos departamentos 

administrativos e a outros organismos e entidades implicadas no plan realizouse 

anticipadamente por correo electrónico o día 25 de setembro de 2013 (tal e como se acordara 

por parte da Comisión Interdepartamental de Atención ás Persoas Maiores), cunha dobre 

finalidade: 

 Por un lado, recordar as actuacións programadas para 2013 co propósito de conseguir 

o máximo nivel de execución nese exercicio, sobre todo no caso das actuacións aínda 

pendentes de realización. 

 Por outro lado, facelo coa antelación suficiente para que se coñecese, ademais das 

actuacións que lle correspondían, os indicadores que tiña que utilizar para facilitar os 

datos relativos á anualidade 2013. Deste xeito, pretendíase que cada departamento 

implicado no plan respondese debidamente e de forma completa á petición de datos, 

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

rexistro oportunos.  

Cada comunicación incluía instrucións concretas e adaptadas a cada organismo e dirixidas á 

persoa de contacto designada para o seguimento e/ou ao membro da Comisión 

Interdepartamental de Atención ás Persoas Maiores. Este envío requiriu nalgún caso da 

solicitude de designación dunha nova persoa de contacto como foi o caso da Consellería do 

Medio Rural e do Mar, pola marcha do departamento do anterior responsable. Nunha 

comunicación posterior, realizada o 7 de xaneiro de 2014, estableceuse como prazo para a 

remisión das fichas cubertas cos datos correspondentes o 28 de xaneiro de 2014, aínda que se 
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agardou por algúns departamentos/entidades que non o fixeron no prazo establecido e cos 

que houbo que contactar novamente. Neste segundo correo tamén se lembraron certas 

instrucións como que a persoa destinataria debe actuar como intermediaria co resto de 

departamentos da consellería, que en caso de cambio do/a representante debe comunicarse a 

través dese mesmo enderezo electrónico, a necesidade de facer constar toda actividade que 

ese departamento/organismo realizase en 2013 con impacto, directo ou indirecto, nas persoas 

maiores, os medios de contacto co equipo director etc. 

Logo de recompilar a información, procedeuse á súa validación, tratamento e análise e houbo 

que lle facer consultas sobre a información recibida a algún departamento.  

O 30 de maio de 2014 faise entrega dun primeiro borrador do informe, a partir da resposta de 

27 departamentos/entidades, dun total de 33 con actuacións programadas para o ano 2013. 

Nesta ocasión demorouse máis a primeira versión do informe borrador, debido a que se 

detectou un elevado grao de non resposta/falta de información nun número importante de 

actuacións e sobre as que foi necesario realizar unha segunda petición de datos.  

Tras unha revisión por parte do departamento impulsor e coordinador do plan, preséntase un 

segundo borrador (de 20 de xuño) que se lles remite a todos os departamentos e entidades 

implicadas para a súa validación e/ou complemento de datos nos casos en que proceda. O 

envío do dito borrador realízase con data do 23 de xuño de 2014, e fíxase o 30 de xuño como 

prazo para a resposta dos departamentos e entidades. A nova versión xurdida desta revisión 

presentouse para a aprobación da Comisión Interdepartamental para a Atención das Persoas 

Maiores, na súa convocatoria 2014 (celebrada o 14 de xullo). Nos días previos e posteriores á 

comisión, o equipo director do seguimento do plan recibiu datos de varios departamentos 

para engadir ao informe, entre eles o departamento competente en materia de Educación, 

pasando a ser 28 o número de departamentos/entidades que responderon á solicitude de 

datos1. O informe que se presenta agora  responde a esa última versión. 

O Informe de seguimento 2013 do Plan galego das persoas maiores 2010-2013 convértese, 

deste xeito, na terceira análise referida a unha anualidade completa do plan, na que xa se 

reflicten leccións aprendidas no proceso levado a cabo ata o momento e tamén novas 

actuacións. 

Hai que agradecer novamente o esforzo dos organismos e das entidades participantes2, xa que 

sen o seu apoio e colaboración a elaboración deste informe non sería posible. 

                                                           
1
 Os organismos/entidades dos que non se recibiu resposta para esta versión do informe son: Cogama 

(Confederación Galega de Asociacións de Persoas Maiores), Asogapen (Asociación Galega de Persoas 
Maiores Pensionistas e Xubilados); Asomaga (Asociación de Maiores de Galicia), SECOT-Séniors 
Españoles para la Cooperación Técnica-Sección Vigo e a Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria, na parte correspondente á S. X. de Universidades. 
2
 O anexo 1 recolle un cadro que no que se mostra a totalidade dos organismos implicados e as persoas 

de contacto designadas para o seguimento do plan. 
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III. PROGRAMACIÓN DE ACTUACIÓNS 2013 POR NÚCLEO DE 

ACCIÓN 

 

Dende a súa aprobación e posta en marcha, o Plan galego das persoas maiores 2010-2013, 

horizonte 2015, converteuse na folla de ruta das políticas públicas de atención ás persoas 

maiores na comunidade galega durante o seu período de vixencia, a través de catro núcleos de 

acción nos que se definiron 19 obxectivos operativos, 69 medidas e 125 actuacións destinadas 

á atención integral das necesidades das persoas maiores, na súa versión orixinal. 

Non obstante, o plan, en constante evolución, permite a incorporación doutras medidas ou 

actuacións durante a súa vixencia, así como a reprogramación e mesmo a redefinición doutras 

existentes. Por iso, como consecuencia do traballo de seguimento das anualidades anteriores 

(2011 e 2012), a iniciativa dos departamentos/entidades competentes e coa supervisión e 

validación, tanto da Comisión Interdepartamental de Atención ás Persoas Maiores como do 

equipo director de seguimento, producíronse algúns cambios que se fixeron efectivos a partir 

dos seguimentos 2011 (ademais doutros que proceden da I Comisión Interdepartamental de 

Atención ás Persoas Maiores e que lles afectan a actuacións programadas a partir de 20123) e 

2012. Cambios que poden incluír tamén modificacións relativas aos indicadores ou á 

substitución dalgunhas medidas e actuacións por outras máis axeitadas ás competencias e aos 

recursos dispoñibles do departamento competente. 

A táboa 1 resume o número de actuacións e de medidas programadas inicialmente e tamén as 

programadas para 2013 tras a aplicación dos cambios comentados que lles afectan tanto ao 

conxunto como a esta anualidade. 

O documento estratéxico recolle na súa nova versión e, en conxunto, 71 medidas4 e 134 

actuacións5 que se distribúen do xeito seguinte: 28 no núcleo de acción 1 “Promoción de 

valores e protección de dereitos”, as 43 do núcleo 2 “Envellecemento activo e participación 

social”, as 46 do núcleo 3 “Prestación de servizos con eficacia e calidade” e, por último, as 17 

do núcleo 4 “Cooperación transversal”. 

                                                           
3
 É o caso da fusión e da redefinición das actuacións 4.1.1.1 e 4.1.1.2. 

4
 O número de medidas do plan, considerado no seu conxunto, na súa versión 2013 é de 71 fronte ás 69 

iniciais debido á incorporación no ano 2012 das medidas 1.4.5 e 3.2.5. 
5
 O número de actuacións do plan, considerado no seu conxunto, na súa versión 2013 é de 134 fronte ás 

125 iniciais, ás 122 do ano 2011 ou ás 123 do 2012. Esta variación débese a:  

 Reestruturación na definición das actuacións comprendidas nas medidas 2.2.3, 3.1.2, 4.4.1.  

 Incorporación das actuacións 4.2.1.2 e 4.3.3.4 e fusión das actuacións 4.1.1.1 e 4.1.1.2., con 
motivo do seguimento 2011. 

 Incorporación das actuacións 1.4.5.1, 3.2.5.1, 2.1.3.2, 2.1.4.5, 2.1.4.6, 2.2.2.4, 2.4.2.2, 2.4.2.3, 
2.4.2.4, 3.3.3.2, 3.4.2.3 e 4.3.3.5. Fusión das actuacións 4.1.1.1 e 4.1.1.2 na 4.1.1.1., no 
seguimento 2012. 
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A programación para a anualidade obxecto de seguimento –o ano 2013– é de 64 medidas e 

120 actuacións, distribuídas como segue: 22 no núcleo de acción 1, 42 no núcleo 2, 42 no 

núcleo 3 e, por último, 14 do núcleo 4. 

 
Táboa 1. Actuacións programadas para o ano 2013 en relación co total do período do plan 

NÚCLEO 
DE ACCIÓN 

N.º 
obxectivos 
operativos 

N.º total 
Programación 2013 

Medidas Actuacións 

Medidas Actuacións N.º  %* N.º  %.* 

1. Promoción de valores e 
protección de dereitos 

4 14 28 11 78,6% 22 78,6% 

2. Envellecemento activo e 
participación social 

5 20 43 19 95,0% 42 97,7% 

3. Prestación de servizos con 
eficacia e calidade 

6 28 47 26 92,9% 42 89,4% 

4. Cooperación transversal 4 9 17 8 88,9% 14 82,4% 

TOTAIS 19 71 135 64 90,1% 120 88,9% 

*Indica o peso porcentual das medidas e das actuacións programadas nese núcleo e nesa anualidade 

respecto do total en todo o período de vixencia do plan. 

 
Nos seguintes gráficos, obsérvase que ao achegarse ao final do período contemplado para a 

primeira vixencia do plan redúcese o peso das medidas e das actuacións programadas para a 

anualidade de referencia sobre o total do período 2010-2013, horizonte 2015. No que respecta 

ás medidas (gráfico 1), é no núcleo 2 no que se aprecia un maior peso de medidas e o núcleo 

de acción 1 está no polo oposto. 

 
Gráfico 1. Medidas programadas para o ano 2013 en relación co total do período do plan 
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No tocante ás actuacións (cun maior nivel de concreción), obsérvase a mesma tendencia e é no 

núcleo 2 “Envellecemento activo e participación social” onde se observa unha maior 

porcentaxe (97,7%) no ano 2013. Seguidamente atópase o núcleo 3 “Prestación de servizos 

con eficacia e calidade” cun 89,4%, o núcleo 4 “Cooperación transversal” cun 82,4% e, por 

último, o núcleo 1 “Promoción de valores e protección de dereitos”, por debaixo do 80% 

(78,6%).  

En conxunto, as 120 actuacións programadas para 2013 representan o 88,9 % das establecidas 

polo plan.  

 
Gráfico 2. Actuacións programadas para o ano 2013 con relación ao total do período do plan 

 

Como xa se comentou en informes de seguimento anteriores, estas elevadas proporcións de 

programación de actuacións na anualidade de referencia teñen parte da súa explicación no 

feito de que no plan ou cronograma de execución se especifica por medida e non por 

actuación. Polo tanto, para o seu seguimento considerouse que o cronograma establecido para 

cada medida lle afecta por igual a cada actuación. Esta cuestión tamén veu xerando certa 

distorsión nos índices de execución por actuación, xa que os departamentos podían non 

executar actuacións puntuais en principio programadas para o exercicio por considerar que se 

podían levar a cabo noutras anualidades. 

Precisamente en relación con esta peculiaridade do Plan galego das persoas maiores 2010-

2013, o informe de seguimento 2011 incorporou un importante valor engadido respecto do 

informe 2010 por canto partía da base da consideración tanto das medidas como das 

actuacións para medir os niveis de execución; e non só das medidas, como se procedeu en 

2010.6 Os seguimentos 2012 e 2013 continúan nesta mesma liña, segundo os acordos 

adoptados nas xuntanzas das estruturas creadas para o seguimento do plan (equipo director e 

Comisión Interdepartamental de Atención ás Persoas Maiores). 

                                                           
6
 Cómpre ter en conta que a estrutura do Plan galego de persoas maiores presenta un total de catro 

niveis estruturais: 1) núcleo de acción, 2) obxectivo operativo, 3) medida e 4) actuación. En 
consecuencia, a actuación debe de ser o último elemento estrutural que hai que ter en conta no proceso 
de seguimento. 
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IV. RESULTADOS OBTIDOS NO EXERCICIO 2013 

 

Este capítulo constitúe o núcleo central do informe de seguimento 2013 do Plan galego das 

persoas maiores 2010-2013, horizonte 2015, porque nel se recollen os resultados das 

actuacións desenvolvidas ao longo do ano 2013 no marco do citado plan. 

O proceso de recollida de información tivo lugar, como vén sendo habitual, por parte de cada 

departamento administrativo e entidade implicada. Non obstante, a análise da información e 

a presentación desta levouse a cabo por núcleo de acción, a partir da estrutura establecida no 

propio plan (no seu documento orixinal) en canto a obxectivos operativos, medidas e 

actuacións. Por este motivo, os contidos deste capítulo distribúense en catro grandes 

epígrafes, unha por cada núcleo de acción. 

Cada epígrafe presenta a seguinte estrutura: 

 Unha parte introdutoria na que se describe, como recordatorio, a finalidade e os 

obxectivos operativos de cada núcleo de acción. Tamén se sinala o número de medidas e de 

actuacións na anualidade 2013 e se relacionan os departamentos responsables.  

 A continuación, inclúense unha serie de cadros, un por cada medida programada dentro 

do seu correspondente obxectivo operativo. En cada cadro relaciónanse todas as 

actuacións programadas e as de nova incorporación. Para cada medida sinálase 

información relativa ao calendario de execución7, e para cada actuación indícase:  

o o/s departamento/s e outras entidades responsables da súa execución8,  

o as persoas destinatarias ou as entidades destinatarias,  

o os resultados segundo os indicadores establecidos  para o seguimento do plan. 

o e o orzamento destinado. 

Ademais destes datos, inicialmente solicitados a cada departamento ou entidade 

responsable, engádese nalgúns casos outra información de interese ou explicacións que 

axudan a entender a actividade que se realizou (sempre en función da información que se 

lle facilitou ao equipo director do plan por parte de cada organismo/entidade, a través da 

ficha de seguimento 2013).  

                                                           
7
 Tal e como se explicou anteriormente, enténdese extensivo a cada unha das actuacións que a integran 

para o seu seguimento. 
8
 Neste informe 2013, e para o nomeamento dos departamentos da Xunta de Galicia implicados, 

respéctase o nome das consellerías e dos departamentos vixente en 2013 tras as reestruturacións da 
estrutura orgánica da Xunta de Galicia realizadas a principios da dita anualidade. Isto implica que o 
nome do departamento responsable dunha determinada actuación pode diferir do que aparece no 
documento público do plan. 
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A información exponse segundo o seguinte esquema: 

 

NÚCLEO DE ACCIÓN 

OBXECTIVO OPERATIVO 
 

MEDIDA  
Calendario 
de 
execución 

 

ACTUACIÓN  

 
Departamentos e outras entidades 
responsables da execución 

Persoas/entidades destinatarias 

Resultados segundo indicadores 

Orzamento 

 

 Despois do cadro, resúmese o nivel de execución do núcleo de acción a partir de dous 

indicadores:  

o por un lado, a porcentaxe de medidas que tiveron actividade en 2013 respecto do 

total de medidas previstas e engadidas para ese exercicio dentro dese núcleo;  

o por outro lado, a porcentaxe de actuacións realizadas respecto do total incluído no 

mesmo núcleo de acción.  

 Por último, preséntanse, a través de táboas e gráficos, unha serie de datos estatísticos que 

amosan o número de persoas beneficiarias directas das actuacións desenvolvidas por 

núcleo de acción e a súa distribución por sexo a partir só das actuacións nas que está 

dispoñible este dato. Polo tanto, deben ter a consideración de estimativas. 

En relación co anterior, cómpre indicar que para o cálculo dos niveis de execución se adopta 

como criterio para a consideración dunha actuación como “executada” o feito de que tivese 

algunha actividade en 2013, aínda cando esta non se rematase nesa anualidade (malia que 

así estivese previsto). 

A cor das celas onde se inclúe a información relativa ás persoas destinatarias, aos resultados e 

ao orzamento é gris se a actuación non foi executada no período 2013 e verde se non estaba 

programada no plan, segundo a versión resultante das modificacións introducidas a proposta 

da Comisión Interdepartamental de Atención ás Persoas Maiores na convocatoria de 

decembro de 2011 e das introducidas con motivo do seguimento 2011 e 2012. 
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RESULTADOS 2013 

NÚCLEO DE ACCIÓN 1: PROMOCIÓN DE VALORES E PROTECCIÓN DE DEREITOS 

 

IV.1. NÚCLEO DE ACCIÓN 1: PROMOCIÓN DE VALORES E 

PROTECCIÓN DE DEREITOS 

 
O primeiro núcleo de acción do Plan galego das persoas maiores 2010-2013, horizonte 2015 

céntrase no deseño de ferramentas e medidas de actuación destinadas á protección e á 

defensa dos dereitos das persoas maiores e, sobre todo, das mulleres maiores, e á creación de 

instrumentos que permitan superar os estereotipos sociais negativos asociados á vellez 

mediante a proxección dunha imaxe normalizada e revalorizada das persoas maiores como 

transmisoras de coñecementos útiles para o avance social da nosa comunidade. 

Nesta liña de traballo, o plan establece como finalidade principal do seu primeiro núcleo os 

seguintes obxectivos xerais: 

1. Mellorar a imaxe social das persoas maiores, promover a superación dos estereotipos 

tradicionais vinculados ao envellecemento e fomentar a difusión e a proxección dos 

valores positivos asociados a esta etapa da vida. 

2. Garantir a difusión, a protección e a defensa dos dereitos das persoas maiores e sobre 

todo das mulleres como colectivo especialmente vulnerable ante actuacións 

discriminatorias. 

A consecución destes obxectivos xerais realizarase mediante o establecemento dun conxunto 

de medidas articuladas arredor de catro obxectivos operativos:  

OBXECTIVO OPERATIVO 1: Difundir a vellez como unha etapa da vida na que se poden facer 

importantes achegas ao proceso de desenvolvemento socioeconómico da sociedade. 

OBXECTIVO OPERATIVO 2: Difundir os dereitos das persoas maiores. 

OBXECTIVO OPERATIVO 3: Mellorar os mecanismos existentes para a protección dos 

dereitos das persoas maiores e a prevención das situacións de risco. 

OBXECTIVO OPERATIVO 4: Reducir as desigualdades entre homes e mulleres e promover os 

principios da igualdade de xénero entre as persoas maiores. 

Os organismos e as entidades sinaladas no plan como responsables da súa execución son: 

 Escola Galega de Administración Pública-EGAP (Vicepresidencia e Consellería de 

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza) 

 Consellería de Sanidade 

 Consellería do Medio Rural e do Mar 

 Fiscalía Superior de Galicia 

 Funga 

 S. X. da Igualdade 

 S. X. de Medios 
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 S. X. de Política Social 

 S. X. T. da Consellería de Traballo e Benestar 

 D. X. de Familia e Inclusión 

Os catro obxectivos operativos descritos comprenden un total de 149 medidas das que 11 

estaban programadas inicialmente para a anualidade 2013.  

Estas medidas execútanse a través de 2810 actuacións programadas no conxunto do plan, 2211 

delas previstas desde un inicio para o ano analizado. 

Os resultados de execución dese grupo de medidas e actuacións durante o exercicio detállanse 

nos seguintes cadros.  

 

                                                           
9
 Pasa de 13 a 14 debido á incorporación dunha nova medida durante o exercicio 2012 (1.4.5 “Apoio a 

mulleres en situación de especial vulnerabilidade”). 
10

 Pasa de 27 a 28 debido á incorporación dunha nova actuación proposta e executada durante o 2012 
(que se corresponde coa medida de nova incorporación antes mencionada) polo departamento 
administrativo competente: “1.4.5.1. Liña de subvencións dirixida a entidades de iniciativa social para a 
realización de programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, entre elas, 
mulleres maiores soas.” 
11

 Das 22 actuacións programadas para o ano 2013, 21 correspóndense coas establecidas inicialmente 
no plan de acción e unha deriva da continuación dunha nova actuación incorporada durante o 2012 
(indicada na nota anterior). 



 
 

 

Plan Galego das Persoas 
Maiores 2010-2013. Horizonte 2015 

18 

RESULTADOS 2013 

NÚCLEO DE ACCIÓN 1: PROMOCIÓN DE VALORES E PROTECCIÓN DE DEREITOS 

OBXECTIVO OPERATIVO 1.1: Difundir a vellez como unha etapa da vida na que se poden facer importantes achegas ao proceso de 

desenvolvemento socioeconómico da sociedade 

 

NÚCLEO DE ACCIÓN 1: 
PROMOCIÓN DE VALORES E PROTECCIÓN DE DEREITOS 

OBXECTIVO OPERATIVO 1.1: 
Difundir a vellez como unha etapa da vida na que se poden facer importantes achegas ao proceso de 
desenvolvemento socioeconómico da sociedade. 

 

MEDIDA 1.1.1 Desenvolvemento de actuacións para a mellora da imaxe social das persoas maiores e para a 
promoción dos valores positivos asociados ao envellecemento. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 1.1.1.1 
Desenvolvemento de actuacións de 
sensibilización, dirixidas á sociedade 
en xeral ou a colectivos específicos, 
en colaboración con outros 
departamentos públicos ou 
entidades privadas. 
 
S. X. de Política Social 
S. X. de Medios 

Persoas/entidades 
destinatarias 

S. X. de Política Social: sociedade en xeral 
S. X. de Medios: sociedade en xeral  

Resultados 
segundo 
indicadores 

S. X. de Política Social:  
Accións Publicitarias Área Política Social (2013 - 
Gabinete Consellería de Traballo e Benestar): 

 FARO DE VIGO: Especial maiores (MiAvizor) (abril) 

 OPINIÓN: Especial maiores (MiAvizor) (abril) 

 ABC: Divulgación estratexias familias (maio) 

 NÓS OS MAIORES: 2 reportaxes (envellecemento 
activo e voluntariado sénior) (xuño) 

 ENTRE MAIORES: Ateneo Xerontolóxico de Galicia. A 
Coruña 1 outubro (outubro) 

 FARO DE VIGO (e OPINIÓN): Especial Alzheimer 
(setembro) 

 EDITORIAL A CAPITAL: Especial Día do Maior (outubro) 

 GRUPO SENDA: subscricións mensuais de Revista 
Senda a 26 residencias de Galicia (ano 2013) 

 GRUPO SENDA: subscricións mensuais de periódico 
Balance a 26 residencias de Galicia (ano 2013) 

 GRUPO SENDA: 6 microespazos no programa de radio 
Palabras maiores (decembro) 

 GRUPO SENDA: 1 reportaxe 4 páx. “Balance da 
dependencia” (xullo - agosto) 

 GRUPO SENDA: 3 reportaxes 2 páx. en Senda sénior 
(xuño – setembro - novembro) 

 GRUPO SENDA: 2 reportaxes 1 páx. en Senda Sénior 
(xullo - outubro) 

 DÍA MINUSVALIDEZ: 1/2 páx. cor en medios de prensa 
escritos (La Voz, Faro, Opinión, Progreso, Diario 
Pontevedra, Ed. A Capital, Rexión, Correo) (decembro 
(3)) 

 DÍA MINUSVALIDEZ: Cuñas radio (SER GALICIA, ONDA 
CERO, COPE GALICIA) (decembro (3)) 

 
S. X. de Medios:  
Accións publicitarias realizadas nas revistas Geriatros e 
Entre maiores. 

 Geriatros: 3 reportaxes: “Estratexia para a prevención 
da dependencia en Galicia”, “Promoción de programas 
de voluntariado sénior” e “Nova carteira de servizos á 
dependencia”.  
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 Entre Maiores: 2 reportaxes: “Balance ano 
internacional envellecemento activo” e “Nova carteira 
de servizo á dependencia”.  

Orzamento 

S. X. de Política Social: 60.669,16 € 

 FARO DE VIGO (MiAvizor): 1.998,92 € 

 OPINIÓN (MiAvizor): 1.651,65 € 

 ABC (Divulgación estratexias familias): 7.000,00 € 

 NOSOTROS LOS MAYORES (reportaxes): 1.694,00 € 

 ENTRE MAYORES: 18.000,00 € 

 FARO DE VIGO-OPINIÓN (Alzheimer): 7.387,05 € 

 EDITORIAL LA CAPITAL: 5.000,00 € 

 GRUPO SENDA (subscricións revistas): 4.083,04 € 

 GRUPO SENDA (microespazos radio): non dispoñible 

 GRUPO SENDA (reportaxes revistas): 13.854,50 € 

 DÍA DISCAPACIDADE: non dispoñible. 
S. X. de Medios:  

 Geriatros: 9.300 € 

 Entre Maiores: 10.000 € 
   

ACTUACIÓN 1.1.1.2 Realización de 
xornadas de portas abertas, con 
centros de ensinanza, ou cidadáns, 
que teñan lugar en centros 
sociocomunitarios, residenciais ou de 
día, de titularidade autonómica. 
 
S. X. de Política Social 
D. X. de Familia e Inclusión 
 

Persoas/entidades 
destinatarias 

S. X. de Política Social: persoas maiores 
Centros de persoas maiores e persoas con discapacidade, 
de titularidade pública da Xunta de Galicia.  
D. X. de Familia e Inclusión: persoas usuarias dos centros 
sociocomunitarios. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

S. X. de Política Social: 
Xornadas de “portas abertas” nos centros durante o 
ano 2013: 
Sen un formato de “portas abertas” propiamente dito, 
nos seguintes centros en datas de especial significado  
abriron as súas instalacións ao seu contorno máis 
inmediato: 

 R. M. “Volta do Castro”: visitas guiadas, solicitadas por 
diferentes colectivos pertencentes a grupos de 
estudantes, a áreas formativas de atención 
sociosanitaria ou doutras formacións con interese 
específico en coñecer estes centros. Así mesmo, 
mostráronse as instalacións e o funcionamento da 
residencia a grupos que colaboraron nalgunha 
actividade de ocio (actuacións musicais) ou de traballo 
(bombeiros) e sempre a petición destes, así como 
tamén a particulares por razóns persoais ou por 
curiosidade.  
N.º de xornadas realizadas: 4 
N.º de persoas participantes por sexo: 

 Mulleres: non dispoñible 

 Homes: non dispoñible 

 TOTAL: 54* 
* Un CEIP de Santiago (20 persoas), un Instituto de 
Verín (16 persoas), un centro de formación profesional 
onde imparten atención sociosanitaria (10 persoas) e 
o grupo de bombeiros que participou na práctica de 
evacuación de incendios (8 persoas). Ademais, con 
certa frecuencia, acoden grupos máis pequenos 
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RESULTADOS 2013 

NÚCLEO DE ACCIÓN 1: PROMOCIÓN DE VALORES E PROTECCIÓN DE DEREITOS 

OBXECTIVO OPERATIVO 1.1: Difundir a vellez como unha etapa da vida na que se poden facer importantes achegas ao proceso de 

desenvolvemento socioeconómico da sociedade 

(familiares de futuros residentes, curiosos para 
información...). Destas visitas non se dispón de 
información sobre o número de asistentes. 

 R. M. “Torrente Ballester”: xornada de convivencia con 
familiares na celebración do Nadal. 
N.º de xornadas realizadas: 1* 
N.º de persoas participantes por sexo: 

 Mulleres: non dispoñible 

 Homes: non dispoñible 

 TOTAL: 71 
* Na R. M. Torrente Ballester, onde aclaran que sempre 
teñen as portas abertas a calquera visita, tiñan catro 
xornadas ao ano, que tiveron que reducir a unha soa, en 
Nadal, polos recortes orzamentarios. 
 
D. X. de Familia e Inclusión: 
N.º de xornadas de portas abertas realizadas: 55 
N.º de persoas participantes por sexo: 

 Mulleres: 1.250 

 Homes: 776 

 TOTAL: 3.901* 
* Inclúe 1875 persoas con sexo descoñecido. 
Nota: datos estimativos 

Orzamento 

S. X. de Política Social: sen datos  
D. X. de Familia e Inclusión: 0 € 
Nota: A redución de orzamentos da Xunta levou a que a 
maioría do financiamento proceda das propias persoas 
usuarias. 

 
 
 

MEDIDA 1.1.3 Promoción da participación das persoas maiores nos medios de comunicación. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 1.1.3.1. Establecemento 
de acordos con medios de 
comunicación para a difusión de 
actuacións, recursos ou servizos 
dirixidos ás persoas maiores e a 
promoción da súa participación 
nestes. 
 
S. X. T. da Consellería de Traballo e 
Benestar 
S. X. de Medios 

Persoas/entidades 
destinatarias 

S. X. T. da Consellería de Traballo e Benestar: sen datos 
S. X. de Medios: actuación non executada en 2013. Non 
foi posible executar ningunha actuación en relación con 
esta medida do Plan galego das persoas maiores por falta 
de orzamento. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Orzamento 
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MEDIDA 1.1.4 Desenvolvemento de accións de recoñecemento social a persoas e entidades destacadas pola 
súa actividade a prol das persoas maiores. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 1.1.4.1 Establecemento 
dunha convocatoria anual de 
premios para o recoñecemento a 
persoas e entidades destacadas polas 
súa contribución ao benestar das 
persoas maiores en ámbitos como: 
atención, saúde, cultura, deporte, 
vivenda, voluntariado, novas 
tecnoloxías. 
 
 
S. X. de Política Social 
 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Actuación non executada en 2013. 
Non se fixo esta convocatoria como nos anos anteriores. 
Nunhas xornadas realizadas en colaboración coa 
Asociación de Balnearios de Galicia, esta entidade fixo 
entrega dun premio de recoñecemento ao IMSERSO, 
pero non partiu da consellería (ver actuación de nova 
incorporación 2.1.4.7). 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Orzamento 

   

ACTUACIÓN 1.1.4.2. Celebración 
dunha gala de entrega de premios 
con motivo do Día Internacional das 
Persoas de Idade (1 de outubro). 
 
 
S. X. de Política Social 
 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Actuación non executada en 2013. 
Non se levou a cabo a gala como nos anos anteriores. 
Nunhas xornadas realizadas en colaboración coa 
Asociación de Balnearios de Galicia, esta entidade fixo 
entrega dun premio de recoñecemento ao IMSERSO, 
pero non partiu da consellería (ver actuación de nova 
incorporación 2.1.4.7). 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Orzamento 
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RESULTADOS 2013 

NÚCLEO DE ACCIÓN 1: PROMOCIÓN DE VALORES E PROTECCIÓN DE DEREITOS 

OBXECTIVO OPERATIVO 1.3: Mellorar os mecanismos existentes para a protección dos dereitos das persoas maiores e a prevención das 

situacións de risco 

NÚCLEO DE ACCIÓN 1: 
PROMOCIÓN DE VALORES E PROTECCIÓN DE DEREITOS 

OBXECTIVO OPERATIVO 1.3: 
Mellorar os mecanismos existentes para a protección dos dereitos das persoas maiores e a prevención das 
situacións de risco. 

 
 

MEDIDA 1.3.1 Elaboración de protocolos de actuación ante situacións de perigo que poden ter prevalencia 
no colectivo das persoas maiores. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 1.3.1.1 
Desenvolvemento de protocolos de 
actuación e soportes documentais de 
utilización en situacións de 
emerxencia social, desatención, 
maltrato, abuso, ingreso urxente 
e/ou traslado involuntario. 
 
S. X. de Política Social 
Consellería de Sanidade 
Fiscalía Superior de Galicia 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Consellería de Sanidade: persoal médico, DUE, 
psicólogos/as e traballadores/as sociais do Servizo 
Galego de Saúde e persoal médico, DUE e psicólogos/as 
dos centros públicos da Consellería de Traballo e 
Benestar con relación directa na atención ás persoas 
maiores. 
S. X. de Política Social: actuación non executada en 
2013. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Consellería de Sanidade:  
N.º de protocolos elaborados: 1 
N.º de protocolos implantados realmente: 1 
Descrición: 

 Programación curso FEGAS Aspectos éticos e legais 
específicos nos doentes de perfil sociosanitario. 

 Protocolo de traslado involuntario ACOUGO. 
S. X. de Política Social: actuación non executada en 
2013: A Guía de actuación coordinada contra o maltrato 
de persoas maiores ou con discapacidade elaborouse e 
publicouse en 2011. En 2012 publicouse a orde que fai o 
protocolo de obrigado cumprimento: Orde do 13 de xullo 
de 2012 pola que se aproba a Guía de actuación 
coordinada contra o maltrato de persoas maiores ou 
adultas con discapacidade e se aproba a súa utilización 
no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG n.º 
141 do 24 de xullo). 
Pode consultarse na seguinte ligazón:  
http://benestar.xunta.es/web/portal/guias?content= 
%2FBenestar %2FContidos %2FGuias 
%2Fdocumento_0011.html&category=Tipos_enumerado
s/Tipo_Documento/Guia/&activo2=sop10 

Orzamento 

Consellería de Sanidade:  
Protocolo: executado con recursos propios.  
Formación: 1035 € 
S. X. de Política Social: actuación non executada en 
2013. 

  

http://benestar.xunta.es/web/portal/guias?content=%2FBenestar%2FContidos%2FGuias%2Fdocumento_0011.html&category=Tipos_enumerados/Tipo_Documento/Guia/&activo2=sop10
http://benestar.xunta.es/web/portal/guias?content=%2FBenestar%2FContidos%2FGuias%2Fdocumento_0011.html&category=Tipos_enumerados/Tipo_Documento/Guia/&activo2=sop10
http://benestar.xunta.es/web/portal/guias?content=%2FBenestar%2FContidos%2FGuias%2Fdocumento_0011.html&category=Tipos_enumerados/Tipo_Documento/Guia/&activo2=sop10
http://benestar.xunta.es/web/portal/guias?content=%2FBenestar%2FContidos%2FGuias%2Fdocumento_0011.html&category=Tipos_enumerados/Tipo_Documento/Guia/&activo2=sop10
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ACTUACIÓN 1.3.1.2 Elaboración de 
protocolos de actuación para a 
integración de persoas maiores que 
cumprisen penas de privación de 
liberdade, incapacitadas 
xudicialmente ou incursas nun 
procedemento xudicial de 
modificación da capacidade sobre as 
que a Fundación Pública Galega para 
a Tutela de Persoas Adultas (Funga) 
exerza algún cargo protector. 
 
S. X. de Política Social 
Funga 
Fiscalía Superior de Galicia 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Actuación non executada en 2013 
Segundo información facilitada pola Funga, o motivo foi a 
imposibilidade temporal. 
 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Orzamento 

   

ACTUACIÓN 1.3.1.3 Difusión dos 
protocolos e soportes documentais 
elaborados e capacitación ás/aos 
profesionais para a súa aplicación. 
 
S. X. de Política Social - Funga 
Consellería de Sanidade 
Vicepresidencia e Consellería de 
Presidencia, Administracións Públicas e 
Xustiza 
Fiscalía Superior de Galicia 

Persoas/Entidades 
destinatarias 

S. X. de Política Social (SD. X. Dependencia e Valoración 
da Discapacidade): persoal técnico dos órganos de 
valoración da dependencia e traballadores/as sociais dos 
concellos.  
S. X .de Política Social (SD. X. de Promoción da 
Autonomía Persoal e Prevención da Dependencia): 
poboación en xeral. 
Consellería de Sanidade:  
Curso: persoal médico, DUE, psicólogos/as e 
traballadoras/es sociais do Sergas; persoal médico, DUE e 
psicólogos/as de centros públicos da Consellería de 
Traballo e Benestar con relación directa na atención ás 
persoas maiores. 
Proxecto: persoal médico e DUE de centros públicos da C. 
de Traballo e Benestar con relación directa na atención 
ás persoas maiores. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

S. X. de Política Social: 
SD. X. Dependencia e Valoración da Discapacidade: 
Elaboración dun Modelo de toma de decisións para a 
asignación dos recursos destinados ás persoas en 
situación de dependencia previstos na nova carteira de 
servizos publicada no Decreto 149/2013, do 5 de 
setembro. 
SD. X. de Promoción da Autonomía Persoal e Prevención 
da Dependencia: 
O protocolo de actuación coordinado contra o maltrato 
de persoas maiores e/ou con discapacidade segue 
dispoñible na web da Consellería de Traballo e Benestar 
e no MATIASS (regulada a súa utilización por orde 
publicada no DOG do 24 de xullo de 2012). 
Funga: actuación non executada en 2013. Segundo 
información facilitada pola Funga, o motivo foi a non 
elaboración dos protocolos obxecto de difusión. 
Consellería de Sanidade: 

 Curso "Aspectos éticos e legais específicos nos 
doentes de perfil sociosanitario". 

 Proxecto de formación para persoal sanitario de 
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RESULTADOS 2013 

NÚCLEO DE ACCIÓN 1: PROMOCIÓN DE VALORES E PROTECCIÓN DE DEREITOS 

OBXECTIVO OPERATIVO 1.3: Mellorar os mecanismos existentes para a protección dos dereitos das persoas maiores e a prevención das 

situacións de risco 

residencias. 
N.º de profesionais informados/formados por sexo: 

 Mulleres: 93 

 Homes: 15 

 TOTAL: 108 
N.º de profesionais informados/formados por ámbito 
profesional: sen dato 

Orzamento 

S. X. de Política Social:  
SD. X. Dependencia e Valoración da Discapacidade: 
22.000 € 
Consellería de Sanidade: 4685 € (Curso: 1035 € + 
Proxecto: 3650 €) 

 

MEDIDA 1.3.2 Establecemento e difusión dun servizo de atención telefónica para a información dos dereitos 
das persoas maiores, a recepción e a canalización de situacións de incumprimento detectadas polos 
cidadáns ou profesionais. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 1.3.2.1 Posta en 
funcionamento dun servizo 
complementario do Teléfono Social 
para lles dar cobertura ás demandas 
de información e asesoramento 
sobre os dereitos das persoas 
maiores, á orientación sobre 
situacións de incumprimento e á 
recepción e canalización de 
denuncias. 
 
S. X. de Política Social 
 
Nota: non é un servizo complementario, 
senón o Servizo do Telefono Social 
integrado no contrato do 012. 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Poboación en xeral, con maior incidencia nas persoas 
maiores. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

N.º de consultas atendidas por sexo: 

 Mulleres: 466 

 Homes: 198 

 TOTAL: 664 
N.º de denuncias recibidas por sexo: 

 Mulleres: 17 

 Homes: 7 

 TOTAL: 24 
N.º de situacións de maltrato confirmadas por sexo: 

 Mulleres: 8 

 Homes: 2 

 TOTAL: 10 

Orzamento 41.728 € 
   

ACTUACIÓN 1.3.2.2 Actualización 
permanente da información que se 
presta dende este servizo e 
formación continua dos seus 
profesionais. 
 
S. X. de Política Social 
Vicepresidencia e Consellería de 
Presidencia, Administracións Públicas e 
Xustiza 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoal técnico do Teléfono Social 

Resultados 
segundo 
indicadores 

S. X. de Política Social:  
N.º de actividades de formación nas que participen 
profesionais do Teléfono Social: 17 
N.º de profesionais participantes por sexo:  

 Mulleres: 6 

 Homes: 0 

 TOTAL: 6 
Dende o servizo de Prevención da Dependencia 
actualízase constantemente a información sobre temas 
relacionados coas persoas maiores a profesionais que 
atenden o Teléfono Social. 

Orzamento Non dispoñible 
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MEDIDA 1.3.3 Desenvolvemento de accións de información sobre aspectos derivados das situacións de 
incapacidade, ante medidas cautelares ou preventivas, tutela efectiva e atención persoal e patrimonial. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 1.3.3.1 
Desenvolvemento dunha campaña 
de información sobre patrimonios 
protexidos, poderes preventivos, 
consentimentos aos tratamentos, 
dereitos e obrigas dos/das titores/as, 
gardadores/as de feito, procesos e 
recursos dirixidos tanto ás familias 
como ás/aos profesionais de 
atención primaria e dos centros 
asistenciais. 
 
S. X. de Política Social 
Funga 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Profesionais do eido social e sanitario, familiares e socios 
das entidades organizadoras, familiares, titores e 
coidadores de persoas coa capacidade de obrar 
modificada xudicialmente, comunidade en xeral. 
Residencia Geriatros Cangas, Colexio Oficial de Traballo 
Social de Galicia (COTSG), Centro de Día de Begonte, 
AFAGA ("Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer y otras Demencias de Galicia"), AGADEA 
("Asociación Galega para Axuda dos Enfermos con 
Demencia tipo Alzheimer de Galicia"). 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Número e natureza das actuacións de información 
realizadas por parte da Funga: 

 Charlas informativas: 2 

 Participación en xornadas formativas: 2 

 Participación na impartición de cursos 
formativos: 6 

Número de participantes nas xornadas e charlas 
informativas por sexo: 

 Mulleres: 289 

 Homes: 24 

 TOTAL: 313 

Orzamento Executada con recursos propios.  
   

ACTUACIÓN 1.3.3.2 Promoción da 
Funga como órgano de protección 
xurídica e social das persoas maiores 
incapacitadas legalmente en 
situación de desamparo baixo a 
tutela da Xunta de Galicia. 
 
S.X. de Política Social 
Funga 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Profesionais do eido social, familiares e socios/as das 
entidades organizadoras, familiares, persoas titoras e 
coidadoras de persoas coa capacidade de obrar 
modificada xudicialmente e comunidade en xeral, 
Residencia Geriatros Cangas, Colexio Oficial de Traballo 
Social de Galicia (COTSG), Centro de Día de Begonte, 
AFAGA (Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer y otras Demencias de Galicia), AGADEA 
(Asociación Galega para Axuda dos Enfermos con 
Demencia tipo Alzheimer de Galicia). 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Número de persoas maiores incapacitadas legalmente 
en situación de desamparo tuteladas pola Funga por 
sexo: 

 Mulleres: 1673 

 Homes: 877 

 TOTAL: 2550 
Número de cargos tutelares por tipoloxía 
desempeñados pola fundación o 31/12/2013 e 
incremento con respecto ao 31/12/2012: 
                               31/12/2012    31/12/2013   Incremento 
Tutelas                          1198             1.358               160 
Curatelas                        177               204                  27 
Defensas xudiciais        485               588                 103 
Administración bens     11                 17                     6 
Pretutelas                      144               155                   11 
Falecidos                        110               112                    2 
Baixas                               87                116                  29 
Total                               2212            2.550               338 
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RESULTADOS 2013 
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situacións de risco 

Orzamento Executada con medios propios.  

 

   

ACTUACIÓN 1.3.3.3 Elaboración e 
difusión de material informativo con 
relación a procedementos concretos 
de tipo civil (incapacitación, tutela, 
medidas de autotutela, curatela, 
defensa xudicial, sucesión, 
testamento, herdanza, documento 
de instrucións previas...). 
 
S. X. de Política Social 
Funga 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Profesionais do eido social, familiares e persoas socias 
das entidades organizadoras, familiares, persoas titoras e 
coidadoras de persoas coa capacidade de obrar 
modificada xudicialmente e comunidade en xeral. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Cantidade e tipoloxía de material informativo 
elaborado e/ou difundido: 
Difusión da Guía informativa de protección xurídica e 
discapacidade nos cursos, xornadas e charlas 
informativas da Funga: 10 (coinciden coas da actuación 
1.3.3.1). 
Número de participantes nas xornadas e charlas 
informativas por sexo: 

 Mulleres: 289 

 Homes: 24 

 TOTAL: 313 
Nota: ao igual que en 2012 continuouse a difundir a dita 
guía nas charlas e xornadas mencionadas.  

Orzamento Executada con medios propios. 
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NÚCLEO DE ACCIÓN 1: 
PROMOCIÓN DE VALORES E PROTECCIÓN DE DEREITOS 

OBXECTIVO OPERATIVO 1.4: 
Reducir as desigualdades entre homes e mulleres e promover os principios da igualdade de xénero entre as 
persoas maiores. 

 

MEDIDA 1.4.1 Realización e difusión de estudos relacionados co xénero e coas persoas maiores. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 1.4.1.1 
Desenvolvemento dun estudo sobre 
a prevalencia da violencia de xénero 
entre persoas maiores. 
 
S.X. da Igualdade 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Actuación non executada en 2013 pola non 
dispoñibilidade de orzamento. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Orzamento 
   

ACTUACIÓN 1.4.1.2 
Desenvolvemento dun estudo sobre 
a situación das mulleres maiores que 
achegue información sobre a súa 
realidade socioeconómica en 
cuestións como niveis e fontes de 
ingresos, modalidades de 
convivencia, corresponsabilidade e 
distribución de tempos, participación 
social ou atención ás persoas do 
contorno familiar (nenos e nenas, 
persoas dependentes…). 
 
S. X. da Igualdade 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Actuación non executada en 2013 pola non 
dispoñibilidade de orzamento. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Orzamento 

 

MEDIDA 1.4.2 Promoción dos principios da igualdade de xénero e corresponsabilidade entre as persoas 
maiores. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 1.4.2.1 
Desenvolvemento de accións de 
sensibilización para a promoción dos 
principios da igualdade de xénero 
que fagan fincapé na distribución 
equitativa das cargas de traballo do 
fogar entre mulleres e homes. 
 
S. X. da Igualdade 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Actuación non executada en 2013 pola non 
dispoñibilidade de orzamento. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Orzamento 

   

ACTUACIÓN 1.4.2.2 
Desenvolvemento de obradoiros 
para a adquisición de competencias 
na realización das tarefas do fogar. 
 
S. X. da Igualdade 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Actuación non executada en 2013 pola non 
dispoñibilidade de orzamento. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Orzamento 
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RESULTADOS 2013 

NÚCLEO DE ACCIÓN 1: PROMOCIÓN DE VALORES E PROTECCIÓN DE DEREITOS 

OBXECTIVO OPERATIVO 1.4: Reducir as desigualdades entre homes e mulleres e promover os principios da igualdade de xénero entre as 

persoas maiores 

   

ACTUACIÓN 1.4.2.3 
Desenvolvemento de obradoiros 
para a visibilización e a posta en 
valor do papel desempeñado polas 
mulleres maiores, especialmente no 
ámbito rural, na realización das 
tarefas de atención a persoas 
dependentes. 
 
S. X. da Igualdade 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Os obxectivos da actuación 1.4.2.3 enténdese tamén 
cumpridos co desenvolvemento da actuación 4 pois os 
obradoiros desenvolvidos (Avós... nunca é tarde) 
cubriron ambas as dúas actuacións. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Orzamento 

   

ACTUACIÓN 1.4.2.4 
Desenvolvemento de obradoiros 
destinados á formación das persoas 
maiores no seu papel de persoas 
coidadoras dos seus netos e netas, co 
obxectivo de lles facilitar as 
ferramentas necesarias para a 
difusión de valores que fomenten a 
igualdade entre nenos e nenas e para 
evitar a transmisión de estereotipos 
sexistas. 
 
S. X. da Igualdade 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas maiores 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Obradoiros "Avós....nunca é tarde" 
N.º de obradoiros realizados: 3 
N.º de persoas participantes por sexo: 

 Mulleres: 16 

 Homes: 16 

 TOTAL: 32 
N.º de persoas participantes por idade: 

 Menos de 50 anos: 4 

 De 51 a 65 anos: 9 

 De 66 anos a 75: 13 

 De 76 a 85 anos: 6 

 De 86 e máis: 0 
Orzamento 6525 €  

 
 

MEDIDA 1.4.3 Fomento da participación e empoderamento das mulleres maiores. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 1.4.3.1 Medidas de 
apoio para fomentar o 
asociacionismo das mulleres. 
 
 
S. X. da Igualdade 
 
 
 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Asociacións de mulleres e federacións constituídas por 
estas, sen ánimo de lucro. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

A actuación concretouse na liña de subvencións dirixidas 
ás asociacións de mulleres para a realización de 
programas enfocados a mellorar a súa calidade de vida: 
Resolución do 21 de xuño de 2013, pola que se regulan 
as bases que rexerán o procedemento de concesión de 
axudas económicas destinadas a fomentar o 
asociacionismo e a participación das mulleres, 
cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se procede á 
súa convocatoria para o ano 2013 (DOG núm. 124, do 2 
de xullo do 2013). 
 
Número total de axudas concedidas para fomentar o 
asociacionismo das mulleres: 127 
N.º de mulleres maiores participantes: 857 

Orzamento 

200.000 € 
Nota: O orzamento da convocatoria non está 
exclusivamente destinado as actuacións do plan, pero 
non é posible desagregar os datos.  
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MEDIDA 1.4.4 Promoción do acceso a pensións contributivas ás mulleres maiores que realicen actividades 
de marisqueo. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 1.4.4.1 Axudas para a 
cotización a mariscadoras que sexan 
maiores de 65 anos e que non teñan 
cotizados 15 anos de cara a 
promover o seu acceso ás pensións 
contributivas. 
 
Consellería do Medio Rural e do Mar 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Mariscadoras/es que reúnan os requisitos establecidos 
na orde. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Número de mulleres maiores acollidas ás axudas: 55  
*ORDE do 19 de setembro de 2013 pola que se 
establecen as bases reguladoras das axudas para que 
as/os mariscadoras/es a pé poidan completar os 
períodos mínimos de cotización ao réxime especial de  
traballadores do mar, co obxecto de alcanzar a pensión 
de xubilación e pola que se procede á súa convocatoria 
para o ano 2013. 

Orzamento 330.000 € 

 
 

MEDIDA 1.4.5 Apoio a mulleres en situación de especial vulnerabilidade. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 1.4.5.1 Liña de 
subvencións dirixidas a entidades de 
iniciativa social para a realización de 
programas dirixidos a mulleres en 
situación de especial vulnerabilidade 
e, entre elas, a mulleres maiores 
soas. 
 
S. X. da Igualdade 
 
Actuación de nova incorporación en 2012 
que continuou en 2013 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Resolución do 10 de xuño de 2013, pola que se convocan 
as axudas e subvencións a entidades de iniciativa social  
sen ánimo de lucro para programas para mulleres e 
recursos integrais para xestantes e lactantes (DOG núm. 
117, do 20 de xuño do 2013). 

Número total de entidades de iniciativa social 
perceptoras da subvención: 50 

N.º de mulleres maiores participantes: 66 

Orzamento 

889.777 € 
Nota: o orzamento da convocatoria non está 
exclusivamente destinado ás actuacións do plan, pero 
non é posible desagregar os datos.  
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RESULTADOS 2013 

NÚCLEO DE ACCIÓN 1: PROMOCIÓN DE VALORES E PROTECCIÓN DE DEREITOS 

RESUMO ESTATÍSTICO 

Resumo estatístico do núcleo de acción 1 

 

Gráfico 3. Nivel de execución dentro do núcleo de acción 1: Porcentaxe de medidas e de 
actuacións que rexistraron actividade en 2013  

 

 

Táboa 2. Persoas beneficiarias por perfil no núcleo de acción 1 

PERSOAS BENEFICIARIAS  
POR PERFIL 

N.º total de persoas 
beneficiarias 

Distribución por sexo (%)* 

Mulleres Homes 

Persoas maiores 8230 70,1% 29,9% 

Profesionais 114 86,8% 13,2% 

Persoas coidadoras 0 - - 

Outros (poboación do ámbito das persoas 
maiores, familiares e resto da poboación) 

367 92,3% 7,7% 

TOTAIS 8711 71,5% 28,5% 

* Estimado segundo os datos dispoñibles nas actuacións nas que se facilitou este dato de entre aquelas nas que se 

considera como indicador o número de persoas beneficiarias. 

 

Gráfico 4. Distribución das persoas beneficiarias por perfil e sexo no núcleo de acción 1 

 

* Datos porcentuais estimados segundo datos dispoñibles nas actuacións nas que se facilitou este dato de entre 

aquelas nas que se considera como indicador o número de persoas beneficiarias. 
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IV.2. NÚCLEO DE ACCIÓN 2: ENVELLECEMENTO ACTIVO E 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

O Plan galego das persoas maiores 2010-2013 define, no seu núcleo 2, un conxunto de 

medidas destinadas a procurar o acceso ao benestar e á participación activa das persoas 

maiores, en termos de igualdade de oportunidades, na vida en sociedade, para favorecer a súa 

autonomía e para impulsar o seu proceso de integración social, ao minimizar os factores 

latentes nas situacións de discriminación, dependencia ou exclusión social.  

Neste sentido, o plan aposta por un patrón de envellecemento activo, san e saudable, baseado 

nos principios do recoñecemento dos dereitos de independencia, participación, dignidade e 

realización dos propios desexos, e incide na prevención da dependencia. Con esta finalidade 

establécense como obxectivos xerais os seguintes: 

1. Contribuír á autonomía das persoas maiores mediante un modelo de actuación baseado 

nos principios do envellecemento activo e saudable. 

2. Promover a participación activa das persoas maiores nos distintos ámbitos da sociedade, 

e achegar os seus coñecementos e experiencias, en especial no ámbito socioeconómico e 

profesional. 

Para a consecución destes obxectivos xerais, o núcleo de acción 2 Envellecemento activo e 

participación social articúlase arredor dos seguintes obxectivos operativos: 

OBXECTIVO OPERATIVO 1: Promover a autonomía das persoas maiores e favorecer un 

envellecemento san e saudable. 

OBXECTIVO OPERATIVO 2: Contribuír á participación proactiva das persoas maiores na 

sociedade civil, a través dos seus órganos representativos e en diferentes manifestacións 

sociais que lles permitan expresar as súas opinións nos procesos de toma de decisións. 

OBXECTIVO OPERATIVO 3: Potenciar a participación de e para as persoas maiores en 

programas de voluntariado, e incidir nun principio de solidariedade interpersoal. 

OBXECTIVO OPERATIVO 4: Promover o acceso e a participación das persoas maiores en 

actividades culturais, de ocio e tempo libre. 

OBXECTIVO OPERATIVO 5: Potenciar a participación e valorizar as contribucións das persoas 

maiores ao desenvolvemento socioeconómico e profesional das traballadoras e dos 

traballadores de Galicia. 
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Os organismos e as entidades implicados no alcance destes obxectivos, segundo se recolle no 

plan de acción12, son: 

 Asociación Cultural Gallega de Formación Permanente de Adultos (ATEGAL) 

 Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) 

 Cámaras de comercio/Secot 

 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

 Consellería de Sanidade 

 Consellería do Medio Rural e do Mar 

 D. X. de Familia e Inclusión 

 D. X. de Xuventude e Voluntariado 

 Obras sociais, fundacións e asociacións de persoas maiores 

 Federación Territorial de Asociacións de Pensionistas e Xubilados (FETEGA-UDP) 

 S. X. de Política Social 

 S. X. para o Deporte 

 S. X. T. da Consellería de Traballo e Benestar (Inspección de Servizos Sociais) 

 UNED- Centro Asociado UNED-A Coruña 

 Universidades 

 Escola Galega de Saúde para Cidadáns 

 Fundacións de entidades financeiras (La Caixa) 

Como resultado do seguimento 2013 incorpóranse ao plan: 

 A Axencia Turismo de Galicia  

 A Asociación Galega de Propiedade Balnearia (BALNEGAL) 

Os cinco obxectivos operativos formulados tradúcense en 20 medidas para implantar a través 

da realización de 43 actuacións13 no período de vixencia do plan das que a práctica totalidade 

(19 medidas e 42 actuacións14) terían actividade programada para o ano 2013. Non obstante, 

ás actuación previstas hai que lles engadir outra actuación de nova incorporación executada 

neste mesmo exercicio. 

A continuación, inclúense os resultados obtidos durante a anualidade 2013 para o que se 

tomaron como referencia os indicadores de realización e de resultados que recolle o plan para 

o seguimento. 

                                                           
12

 Non se inclúe como organismo ao IGAPE (Consellería de Economía e Industria), pola resposta 
facilitada dende este organismos con motivo do seguimento 2011. 
13

 Pasa de 36 a 43 debido á incorporación de sete novas actuacións no seguimento 2012: a 2.1.3.2; 
2.1.4.5; 2.1.4.6; 2.2.2.4; 2.4.2.2; 2.4.2.3 e 2.4.2.4. 
14

 Das 42 actuacións programadas para o ano 2013, 34 correspóndense coas incluídas no plan de acción 
orixinal, outra prolonga a súa actividade durante 2013 aínda que inicialmente non se consideraba a súa 
continuidade e 7 novas actuacións incorporadas durante o ano 2012 seguen activas no seguinte 
exercicio (as sinaladas na nota anterior). 
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NÚCLEO DE ACCIÓN 2: 
ENVELLECEMENTO ACTIVO E PARTICIPACIÓN SOCIAL 

OBXECTIVO OPERATIVO 2.1: 
Promover a autonomía das persoas maiores e favorecer un envellecemento san e saudable 

 
 

MEDIDA 2.1.1 Consolidación dos programas de promoción da autonomía e dinamización social. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 2.1.1.1 Difusión dos 
programas de promoción da 
autonomía e dinamización social a 
través da Rede de Centros 
Sociocomunitarios de Benestar, dos 
servizos comunitarios dos concellos, 
dos servizos sociais de atención 
primaria e especializada de saúde e 
das asociacións de persoas maiores. 
 
S. X. de Política Social 
 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas maiores e centros sociocomunitarios, concellos, 
centros de saúde e asociacións de persoas maiores. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Programas difundidos a través de correos electrónicos,  
páxina web e MATIASS e reunións provinciais: 

 Benestar en balnearios 

 Xuntos polo Nadal 

 Xuntanza do Carballiño 

 Teleasistencia avanzada Miavizor 

Orzamento 0 € (non se fixo impresión en papel). 
   

ACTUACIÓN 2.1.1.2 Mantemento e, 
de ser o caso, ampliación do número 
de programas e de participantes 
nestes. 
 
S. X. de Política Social 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas maiores. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

N.º de programas desenvolvidos: 5 
N.º de persoas participantes nos programas: 

 Mulleres: 374 

 Homes: 206 

 TOTAL: 20.987  
Descrición dos programas: 

 Teleasistencia avanzada Miavizor (Convenio coa 
Universidade de Santiago): 179 persoas maiores 
(146 mulleres e 33 homes) / 141.508 € 

 Programa de servizos sociosanitarios SAM-TV 
(Convenio coa Universidade de Vigo): 22 
persoas maiores (10 mulleres / 12 homes) / 
20.570 € 

 Benestar en Balnearios: 558 maiores (364 
mulleres / 194 homes) / 51.449 € 

 Xuntos polo Nadal: 228 persoas maiores (134 
mulleres e 86 homes) / 54.000 € 

 Xuntanza de Carballiño: 20.000 persoas maiores 
/ 44.926 €) 

Orzamento 312.453 € 
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MEDIDA 2.1.2 Desenvolvemento de programas de promoción da saúde, prevención, detección e tratamento 
de patoloxías asociadas ao envellecemento. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 2.1.2.1 
Desenvolvemento de programas de 
revisión e coidado dos pés e da saúde 
bucodental, especificamente 
destinados ás persoas maiores. 
 
S. X. de Política Social 
D. X. de Familia e Inclusión 
 

Persoas/entidades 
destinatarias 

S. X. de Política Social 
Persoas maiores residentes en centros residenciais (os 
indicados no convenio).  
D. X. de Familia e Inclusión 
Persoas maiores usuarias dos  centros sociocomunitarios 
nos que se desenvolven os programas. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

S. X. de Política Social 
N.º total de programas desenvolvidos en centros 
residenciais: 1 
Convenio de Colaboración entre a Consellería de Traballo 
e Benestar e a Universidade de Santiago de Compostela: 
desenvolvemento dun programa de asistencia 
odontolóxica destinado a persoas maiores ingresadas en 
centros residenciais. 
N.º de persoas atendidas: 

 Mulleres: 133 

 Homes: 75 

 Total: 208 
 
D. X. de Familia e Inclusión 
N.º total de programas desenvolvidos en centros 
sociocomunitarios: 28 
N.º de persoas atendidas nestes programas: 

 Mulleres: 6083 

 Homes: 2817 

 TOTAL: 8901 
Nota: datos estimativos 

 

Orzamento 

S. X. de Política Social: centros residenciais: 33.000 € 
D. X. de Familia e Inclusión: centros sociocomunitarios: o 
prezo estipulado por sesión é de 10 € e págano 
exclusivamente as persoas usuarias. 

   

ACTUACIÓN 2.1.2.2 Mantemento e, 
de ser o caso, ampliación da liña de 
axudas individuais para a adquisición 
de próteses dentais e audífonos non 
previstos no sistema sanitario e 
outras axudas técnicas ou produtos 
de apoio. 
 
S. X. de Política Social 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Actuación non executada no ano 2013 debido a que non 
saíu convocada a orde de axudas individuais. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Orzamento 
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MEDIDA 2.1.3 Elaboración de instrumentos para a detección precoz e o tratamento de procesos 
dexenerativos en xeral. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 2.1.3.1 
Desenvolvemento e difusión de 
ferramentas prácticas orientadas aos 
profesionais do ámbito sanitario para 
a detección e o tratamento de 
patoloxías asociadas ao 
envellecemento.  
Programa de envellecemento activo 
e saudable. 
 
 
Consellería de Sanidade 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoal médico e DUE de centros públicos da Consellería 
de Traballo e Benestar con relación directa na atención 
ás persoas maiores. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Número e descrición de ferramentas prácticas 
elaboradas e difundidas: proxecto de formación para 
persoal sanitario de residencias.  
Persoas beneficiarias da formación: xa incluídas na 
actuación 1.3.1.3 

Orzamento 
3650 € (xa incluído na actuación 1.3.1.3 polo que non se 
terá en conta a efectos estatísticos). 

   

ACTUACIÓN 2.1.3.2 Posta en Marcha 
do Plan marco de atención 
sociosanitaria de Galicia. 
 
Consellería de Sanidade 
 
 
Nota: con motivo do seguimento 2012, 
incorporouse a actuación “Posta en 
Marcha do Plan marco de atención 
sociosanitaria de Galicia 2012”, e para o 
seguimento 2013 modifícase o enunciado: 
“Posta en Marcha do Plan marco de 
atención sociosanitaria de Galicia” 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Documento estratéxico dirixido á poboación de Galicia. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Aprobación pola Comisión Interdepartamental de 
coordinación da atención sociosanitaria de Galicia o 19 
de marzo de 2013. 
 
Publicación do documento na páxina web do Servizo 
Galego de Saúde en outubro de 2013: 
http://www.sergas.es/cas/Publicaciones/Docs/SocioSanit
ario/PDF-2288-es.pdf 
 
Programas desenvolvidos durante o ano 2013 
destinados ás persoas maiores enfermas con risco de 
empeoramento do seu estado de saúde e con 

dependencia funcional: 0 (coincidindo co ano de 
aprobación e publicación do plan, non se 
desenvolveron programas en dita anualidade). 

Orzamento Sen custo engadido. 

 
  

http://www.sergas.es/cas/Publicaciones/Docs/SocioSanitario/PDF-2288-es.pdf
http://www.sergas.es/cas/Publicaciones/Docs/SocioSanitario/PDF-2288-es.pdf
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MEDIDA 2.1.4 Desenvolvemento de programas para o mantemento das facultades físicas e psíquicas das 
persoas maiores, así como doutros programas de promoción de hábitos de vida saudables e abandono de 
hábitos nocivos e perniciosos. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 2.1.4.1 Incorporación, 
mantemento e/ou ampliación, 
segundo o caso, dentro da 
programación dos centros 
sociocomunitarios de Benestar e dos 
centros de saúde, de obradoiros para 
o mantemento das facultades físicas 
e psíquicas das persoas maiores e a 
prevención de situacións de 
dependencia. 
 
D. X. de Familia e Inclusión 
Consellería de Sanidade 
Obra social de Caja Madrid e Fundación La 
Caixa 

Persoas/entidades 
destinatarias 

D. X. de Familia e Inclusión: persoas maiores usuarias 
dos centros sociocomunitarios 

Resultados 
segundo 
indicadores 

D. X. de Familia e Inclusión:  
N.º de programas desenvolvidos: 320 * 
Número de persoas maiores participantes nas 
actividades programadas por sexo:  

 Mulleres: 8719 

 Homes: 1996 

 TOTAL: 11.218** 
* En varias das actividades participa a Fundación "La 
Caixa", a través dun convenio de colaboración. Estas 
actividades tamén se fan constar como actividades físicas 
e mentais na actuación 2.4.2, actuación 1. 
**Incluídas 503 persoas sen determinar sexo. 
Nota: datos estimativos 
Consellería de Sanidade-Sergas (Desenvolvemento e 
seguridade asistencial):  
Desenvolvemento e seguridade asistencial: dirixidos a 
persoal dos centros receptores propios e concertados 
(centros de maiores, centros de atención a 
discapacidade) para persoas con trastorno mental. 
N.º de obradoiros de saúde mental: 9 
Número de persoas maiores participantes nas 
actividades programadas por sexo:  

 Mulleres: 164 

 Homes: 16 

 TOTAL: 184 
Consellería de Sanidade-Saúde Pública: dirixido a 
poboación de 55 a 75 anos, pacientes de centros de 
saúde. 
N.º de programas desenvolvidos: 1 (Programa de 
prevención da dependencia en atención primaria de 
saúde: Envellecemento activo e saudable). Centro de Vite 
(Santiago de Compostela). 
Número de persoas maiores participantes nas 
actividades programadas por sexo:  

 Mulleres: 34 

 Homes: 16 

 TOTAL: 50 

Orzamento 

D. X. de Familia e Inclusión: 491.851 € (83.954,58 € 
proceden da Xunta e 407.896,64 € das persoas usuarias). 
Nota: a redución orzamentaria levou a que a maioría do 
financiamento procedese das propias persoas usuarias. 
Consellería de Sanidade: 12.821 € 
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ACTUACIÓN 2.1.4.2 
Desenvolvemento de guías 
divulgativas en relación cos 
beneficios da práctica de exercicio 
saudable por parte de persoas 
maiores, dunha campaña de 
comunicación para a promoción da 
actividade física e dun proxecto 
piloto en 12 concellos de Galicia para 
a implantación do Plan Galicia 
saudable. 
 
S. X. para o Deporte 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Actuación non executada en 2013. Guías didácticas 
editadas no ano 2012 e esgotadas. Non se elaboraron 
máis exemplares. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Orzamento 
   

ACTUACIÓN 2.1.4.3 Posta en marcha 
de programas de abandono do 
alcohol e do tabaquismo. 
 
Consellería de Sanidade 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Consellería de Sanidade-SERGAS (Atención ao Cidadán e 
Calidade): poboación en xeral 
Consellería de Sanidade-Sergas (Xestión sociosanitaria e 
saúde mental): entidades privadas sen ánimo de lucro 
dedicadas á asistencia e á rehabilitación en alcoholismo. 
No ano 2013: Axuda Integral Santiaguesa do Alcohólico 
“AISA”; Ex-alcohólicos de Ferrolterra; Monfortina de 
Alcohólicos Rehabilitados “AMAR”; Alcohólicos 
Rehabilitados de Vilagarcía de Arousa “AREVA”; Ex-
alcohólicos Luís Miguel Morás, A Coruña; “Cadabullo”, 
Ourense; Viguesa de Alcohología “ASVIDAL; A. ex-
alcohólicos “ADIANTE”, As Pontes (A Coruña); A. de 
Rehabilitación de Alcohólicos de A Mariña “ARAMA”, 
Viveiro (Lugo); A. Voluntariado de Alcohólicos 
Rehabilitados de Moaña “ARMO”, Moaña (Pontevedra); 
A. Voluntariado de Alcohólicos Rehabilitados del Baixo 
Miño “Dá ese paso” Tui; A. de Alcohólicos Rehabilitados  
de Chantada “ARCHA”, Chantada (Lugo); Proxectos 
globais de inserción e integración sociolaborais ALAR-
GALICIA, Lugo. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Consellería de Sanidade-SERGAS (Atención ao Cidadán e 
Calidade):  
N.º de programas desenvolvidos: 5 
Número de persoas maiores participantes nas 
actividades programadas por sexo: 

 Homes: 9 

 Mulleres: 61 

 TOTAL: 70 
A través da Escola Galega de Saúde para Cidadáns, 
realizáronse tres obradoiros sobre tabaquismo (dous en 
Monforte de Lemos e un no concello de Ribeira) e dous 
de alcoholismo (un no Concello de Monforte e outro non 
concello de Ribeira). 
 
Consellería de Sanidade-Sergas (Xestión Sociosanitaria e 
Saúde Mental):  
N.º de programas desenvolvidos: 13 
Número de persoas maiores participantes nas 
actividades programadas por sexo

*
: 

 Homes: 420 
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 Mulleres: 112 

 TOTAL: 532 
Os programas desenvolvéronse ao abeiro da Orde de 
2013 pola que se establecen as bases reguladoras e se 
convocan subvencións, en réxime de concorrencia 
competitiva, ás entidades privadas sen ánimo de lucro 
para a realización de programas de carácter 
sociosanitario”. Dentro dela establécense dúas liñas de 
actuación: a Liña A está orientada a desenvolver 
programas de rehabilitación de persoas con problemática 
asociada ao alcoholismo. 

Orzamento 

Consellería de Sanidade-SERGAS (Atención ao Cidadán e 
Calidade): 1685 € 
Consellería de Sanidade-Sergas (Xestión sociosanitaria e 
saúde mental): 90.888 € 

 
 

   

ACTUACIÓN 2.1.4.4 Difusión das 
actividades da Escola Galega de 
Saúde para Cidadáns 
especificamente dirixidas ás persoas 
maiores e aos seus coidadores e ás 
súas coidadoras. 
 
Consellería de Sanidade 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Cidadanía en xeral 
Concellos, asociacións de pacientes e entidades sociais 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Número de actividades desenvolvidas pola Escola 
Galega de Saúde para Cidadáns dirixidas a persoas 
maiores e persoas coidadoras: 65 

 Hábitos de vida saudable: 7 edicións 

 Envellecemento activo xestión do estrés: 1 
edición  

 Coidados da boca e mobilización: 2 edicións 

 O coidador e o duelo: 1 edición 

 Envellecemento saudable: 3 edicións 

 Coidados na menopausa: 3 edicións 

 Coidados en cancro de próstata: 1 edición 

 Coidados a persoas dependentes: 15 edicións 

 Coidados paliativos : 3 edicións 

 Coidados das úlceras por presión: 19 edicións  

 Obradoiros sobre o Alzheimer: 35 edicións  

 Obradoiro de memoria: 4 edicións 

 Coidados en cancro de mama: 2 edicións 

 Uso dos recursos sociosanitarios: 4 edicións 
N.º de persoas maiores e persoas coidadoras 
participantes: 

 Homes: 215 

 Mulleres: 1378 

 TOTAL: 1593 

Orzamento 32.500 € 
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ACTUACIÓN 2.1.4.5 Fomento e 
difusión dos hábitos de vida 
saudables. 
 
Consellería de Sanidade 
 
Actuación de nova incorporación en 2012 
que continuou en 2013 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas maiores, persoas coidadoras e poboación en 
xeral. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Número de actos públicos desenvolvidos ou con 
participación: 1 

 

Orzamento Sen dato 

   

ACTUACIÓN 2.1.4.6 
Desenvolvemento de actividades no 
marco do Plan Galicia saudable 
 
S. X. para o Deporte 
 
Actuación de nova incorporación en 2012 
que continuou en 2013 

Persoas/entidades 
destinatarias 

1) Entidades adheridas ao Plan Galicia saudable 
Persoas maiores, mulleres, persoas sedentarias, familias 
2) Habitantes concello de Tui 
Entidades públicas /privadas do concello de Tui 

Resultados 
segundo 
indicadores 

1) Edición de folletos informativos das doses / 
recomendacións mínimas de exercicio físico saudable 
por grupos de idade, para repartir entre as entidades 
adheridas ao Plan Galicia Saudable. 
Organismos adheridos: 

 Concellos: 284 

 Entidades: 155 
2) Experiencia Piloto de Unidade de Promoción de 
Actividade Física Saudable (UPES) na Eurocidade de Tui-
Valença Xuño Activo-2013. 
Durante a experiencia prográmase un mes de actividade 
física saudable con eventos e charlas coloquio que 
reforzan a propia actividade diaria da eurocidade, así 
como a valoración da condición física saudable da 
poboación para a posterior prescrición de actividade 
física. 
Número de eventos de actividade física para a saúde  
realizados: 14 
Número total de persoas valoradas por tramos de idade 
e sexo: 
Persoas maiores de 65 anos: 

 Mulleres: non dispoñible 

 Homes: non dispoñible 

 TOTAL: 52 
Persoas adultas (entre 18 e 65 anos): 

 Mulleres: non dispoñible 

 Homes: non dispoñible 

 TOTAL: 142 
Mozas/os (menores de 18 anos e maiores de 5): 

 Mulleres: non dispoñible 

 Homes: non dispoñible 

 TOTAL: 209 
Total: 

 Mulleres: non dispoñible 

 Homes: non dispoñible 

 TOTAL: 403 
Número de charlas-coloquio realizadas sobre AF e 
saúde: 3 

Orzamento 

1) 1456 € 
2) 19.617,73 € (Fondos da D. X. de Relacións Exteriores, 
para todo o proxecto -todos os grupos de idade-). 
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RESULTADOS 2013 

NÚCLEO DE ACCIÓN 2: ENVELLECEMENTO ACTIVO E PARTICIPACIÓN SOCIAL 

OBXECTIVO OPERATIVO 1: Promover a autonomía das persoas maiores e favorecer un envellecemento san e saudable. 

ACTUACIÓN (DE NOVA 
INCORPORACIÓN) 2.1.4.7 Promoción 
do turismo sénior en Galicia. 
 
 
Axencia de Turismo de Galicia  
Asociación Galega de Propiedade 
Balnearia (BALNEGAL) 
 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Representantes de asociacións de persoas maiores. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de 
Turismo e a Asociación Galega de Propiedade Balnearia. 
O obxecto do convenio foi a promoción conxunta da 
Comunidade Autónoma de Galicia como destino 
turístico, promovendo e comercializando o turismo 
termal para o seguimento da poboación sénior de Galicia 
Para isto, a Axencia de Turismo de Galicia e Balnegal 
colaboraron no desenvolvemento das seguintes 
actuacións que se desenvolveron no mes de setembro e 
outubro de 2013, de promoción de Galicia como destino 
turístico termal: 
1. Organización dun “fam-trip” para representantes de 
asociacións españolas de persoas maiores. 
Consistiu nunha ruta por unha selección de balnearios de 
Galicia, escollidos atendendo ás características principais 
do grupo. 
A relación de balnearios participantes é a seguinte: 
Lobios Caldaria Hotel Balneario, Arnoia Caldaria Hotel 
Balneario, Laias Caldaria Hotel Balneario, Hotel Balneario 
de Acuña, Hotel Balneario Dávila, Hotel Balneario de 
Compostela, Termas de Cuntis, Hotel Balneario Baños da 
Brea, Hotel Balneario de Carballo, Hotel Balneario de 
Guitiriz, Hotel Balneario de Lugo-Termas Romanas. 
Nesta viaxe, o termalismo xogou un papel destacado, 
polo que ademais do aloxamento en balnearios con visita 
ás instalacións hoteleiras e termais, o grupo gozou do 
uso da área termal. Así mesmo, nesta área déuselle ao 
grupo unha sesión informativa sobre as características 
das augas minerais, principais tratamentos e programas e 
oferta hoteleira e de lecer. 
O obxectivo foi amosarlles a representantes das 
asociacións de persoas maiores a riqueza da oferta 
termal galega, líder en España, en canto que 
prescriptores para un importante segmento turístico 
como é o do turismo sénior. 
2. Organización da xornada “Turismo e envellecemento 
activo”. 
A organización da xornada coincidiu coa viaxe do grupo 
de prescriptores vinculados a asociacións de persoas 
maiores (representantes de máis de 100 asociacións). 
Data e lugar de realización: 4 de outubro, no Hotel 
Balneario de Lugo-Termas Romanas. 
N.º de persoas asistentes: 130 persoas, 52,5% homes e o 
47,5% mulleres. 
A esta xornada invitouse tamén a representantes da S. X. 
de Política Social para que expuxesen a súa visión dende 
a experiencia adquirida na xestión do programa de 
benestar en balnearios, así como a súa estratexia para a 
prevención da dependencia e as actuacións para a 
protección e atención ás persoas maiores. 
Tamén participou o IMSERSO ao que se lle entregou un 
recoñecemento polas vodas de prata do programa de 



 

 

RESULTADOS 2013 

NÚCLEO DE ACCIÓN 2: ENVELLECEMENTO ACTIVO E PARTICIPACIÓN SOCIAL 

OBXECTIVO OPERATIVO 1: Promover a autonomía das persoas maiores e favorecer un envellecemento san e saudable 
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termalismo social. 
O obxectivo foi o de abordar, a través de distintas 
persoas expertas a importancia do segmento do turismo 
sénior para o turismo en xeral e para o termalismo en 
particular. 

Orzamento 

1. Organización dun “fam-trip” para representantes de 
asociacións españolas de persoas maiores: 17.501,95 € 
2. Organización da xornada Turismo e envellecemento 
activo: 12.500 € 

 

MEDIDA 2.1.5 Promoción da participación das persoas maiores en actividades de alfabetización e educación 
permanente. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 2.1.5.1 Promoción da 
oferta formativa da Rede de centros 
de educación permanente de adultos 
de cara a fomentar a participación 
das persoas maiores nas actividades 
organizadas por esta. 
 
Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas maiores con necesidade de formación básica que 
desexan obtela acudindo ás actividades regradas de 
centros públicos de educación de persoas adultas ou IES 
con ensinanzas para persoas adultas. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Número de persoas maiores participantes nas 
actividades organizadas polos centros de educación 
permanente de persoas adultas no último ano 
académico: 

 Mulleres: 144 

 Homes: 41 
TOTAL: 185 

Orzamento Sen dato 
 

MEDIDA 2.1.6 Promoción do acceso das persoas maiores ás novas tecnoloxías. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 2.1.6.1 Creación e 
mantemento, nos centros de 
titularidade pública autonómica ou 
local, dos que sexan usuarios ou 
usuarias as persoas maiores, de 
espazos abertos con acceso gratuíto 
a internet. 
 
D. X. de Familia e Inclusión 
Fundacións de entidades financeiras (La 
Caixa 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas maiores usuarias dos centros sociocomunitarios. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

N.º de centros que contan con este tipo de espazos: 35 
 

Orzamento Sen custos engadidos.  
   

ACTUACIÓN 2.1.6.2 Proporcionar 
formación para o uso das novas 
tecnoloxías. 
 
D. X. de Familia e Inclusión 
Fundacións de entidades financeiras (La 
Caixa) 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas maiores usuarias dos centros sociocomunitarios. 

Resultados 
segundo 
indicadores  

N.º de cursos impartidos: 239 
N.º de persoas maiores participantes nos cursos por 
sexo: 

 Mulleres: 2878  

 Homes: 1751 

 TOTAL: 4933 
*Incluídas 304 persoas sen determinar sexo.  
Nota: son datos estimativos. 

Orzamento 

50.810 € (20.705,83 € de achega da Xunta + 30.104,18 € 
das persoas usuarias e colaboración da Fundación "La 
Caixa").  
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RESULTADOS 2013 

NÚCLEO DE ACCIÓN 2: ENVELLECEMENTO ACTIVO E PARTICIPACIÓN SOCIAL 

OBXECTIVO OPERATIVO 1: Promover a autonomía das persoas maiores e favorecer un envellecemento san e saudable. 

ACTUACIÓN 2.1.6.3 
Desenvolvemento de actividades de 
alfabetización dixital a través da 
Rede CeMIT. 
 
Axencia para a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia – (Amtega) 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Cidadanía en xeral, especialmente aquelas persoas con 
menos coñecementos TIC. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Número de actividades de alfabetización dixital 
desenvolvidas: 3320 
N.º de persoas participantes por sexo: 

 Mulleres: 18.530 

 Homes: 13.804 

 TOTAL: 32.334 
N.º de persoas maiores de 65 anos participantes por 
sexo: 

 Mulleres: 1806 

 Homes: 1530 

 TOTAL: 3336 

Orzamento 

Total: 1.018.870,52 €  
Maiores de 65 anos: 105.120,06 € (estimado en función 
da porcentaxe de persoas maiores de 65 anos sobre o 
total de participantes). 

   

ACTUACIÓN 2.1.6.4 Promoción da 
aplicación dos estándares e criterios 
de accesibilidade nas páxinas web da 
Administración pública galega. 
 
 Axencia para a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia – (Amtega) 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Cidadanía en xeral. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Número de webs institucionais que cumpren os 
estándares de accesibilidade: 29 

Orzamento 

Non dispoñible. Os custos derivados desta actuación 
intégranse de xeito indiferenciado cos do resto de 
actuacións de mantemento das páxinas web. 

 

MEDIDA 2.1.7 Desenvolvemento de actuacións en materia de seguridade viaria e de prevención de 
accidentes no fogar dirixidas ás persoas maiores. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 2.1.7.1 
Desenvolvemento na Rede de 
centros sociocomunitarios de 
benestar de actuacións en materia de 
seguridade viaria e de prevención de 
accidentes no fogar para dar a 
coñecer a importancia das principais 
medidas para a prevención dos 
accidentes. 
 
D. X. de Familia e Inclusión 
 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas maiores usuarias dos centros sociocomunitarios. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

N.º de actuacións de seguridade viaria e de prevención 
de accidentes no fogar realizadas: 17 * 
N.º de persoas maiores participantes por sexo: 

 Mulleres: 555 

 Homes: 377 

 TOTAL: 932 
* Actividades impartidas pola DGT, Policía local, Garda 
Civil... 
Nota: son datos estimativos. 

Orzamento Sen custo engadido. 
   

ACTUACIÓN 2.1.7.2 Construción de 
beirarrúas e de sendas peonís para 
fomentar a práctica do exercicio 
suave entre as persoas maiores, en 
condicións adecuadas de 
comodidade e de seguridade viaria, 
de xeito que se eviten os atropelos. 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio 
e Infraestruturas 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas a pé por vía pública. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

N.º de núcleos de poboación nos que se executaron 
novas beirarrúas: 12 
N.º de núcleos de poboación nos que se executaron 
sendas peonís: 6 
Lonxitude total das beirarrúas e sendas peonís 
executadas durante 2013: 17.532 m 

Orzamento 1.427.283 € 
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NÚCLEO DE ACCIÓN 2: ENVELLECEMENTO ACTIVO E PARTICIPACIÓN SOCIAL 

OBXECTIVO OPERATIVO 2: Contribuír á participación proactiva das persoas maiores na sociedade civil, a través dos seus órganos 

representativos e en diferentes manifestacións sociais que lles permitan expresar as súas opinións nos procesos de toma de decisións. 
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NÚCLEO DE ACCIÓN 2: 
ENVELLECEMENTO ACTIVO E PARTICIPACIÓN SOCIAL 

OBXECTIVO OPERATIVO 2.2: 
Contribuír á participación proactiva das persoas maiores na sociedade civil, a través dos seus órganos 
representativos e en diferentes manifestacións sociais que lles permitan expresar as súas opinións nos procesos 
de toma de decisións 

 

MEDIDA 2.2.1 Difusión do tecido asociativo dedicado ás persoas maiores en Galicia través do Rexistro Único 
de Entidades Promotoras de Servizos Sociais (RUEPSS). 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 2.2.1.1 Actualización 
permanente do Rexistro Único de 
Entidades Prestadoras de Servizos 
Sociais na área de persoas maiores. 
 
S. X. T. da Consellería de Traballo e 
Benestar (Inspección de Servizos Sociais)  

Persoas/entidades 
destinatarias 

Entidades prestadoras de servizos sociais. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Variación anual do número de asociacións rexistradas 
na área de persoas maiores 

 N.º total de asociacións rexistradas en 2012: 171 

 N.º total de asociacións rexistradas en 2013: 167 

 Variación anual: -4 (-2,3 %) 
O número total de asociacións inscritas nesta área a 
finais do ano 2013 é inferior ás inscritas a finais do 2012  
debido a que, de conformidade coa normativa vixente, se 
acordou a cancelación de oficio daquelas entidades que 
levaban máis de 2 anos sen acreditar a prestación de 
servizos sociais. 

Orzamento Executada con medios propios. 

 

MEDIDA 2.2.2 Dinamización do movemento asociativo das persoas maiores e implicación na realización de 
actividades encamiñadas á promoción da autonomía persoal. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 2.2.2.1 Mantemento e, 
de ser o caso, ampliación da liña de 
axudas destinadas ao mantemento, 
funcionamento e desenvolvemento 
de actividades por parte das 
asociacións de persoas maiores de 
Galicia. 
 
S. X. de Política Social 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Actuación non executada no ano 2013 debido a que non 
saíu convocada a orde de axudas. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Orzamento 

   

ACTUACIÓN 2.2.2.2 Promoción da 
sinatura de convenios de 
colaboración con organizacións de 
persoas maiores, coa finalidade de 
contribuír ao seu mantemento, 
asesoramento, formación e apoio 
técnico e para favorecer a realización 
da súa actividade. 
 
S. X. de Política Social 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas maiores. 
Entidades de persoas maiores. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

N.º convenios asinados con organizacións de persoas 
maiores: 7 
Nome das organizacións de persoas maiores coas que se 
asinaron convenios en 2013: Asogapem, UDP Lugo, 
Fetega, Cogama, Ategal, Afaga, Fagal. 

Orzamento 

170.970 €: ASOGAPEM (14.000 €), UDP LUGO (3132 €), 
FETEGA (28.000 €), COGAMA (18.000 €), ATEGAL (60.000 
€), AFAGA (25.000 €), FAGAL( 22.838 €) 
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RESULTADOS 2013 

NÚCLEO DE ACCIÓN 2: ENVELLECEMENTO ACTIVO E PARTICIPACIÓN SOCIAL 

OBXECTIVO OPERATIVO 2: Contribuír á participación proactiva das persoas maiores na sociedade civil, a través dos seus órganos 

representativos e en diferentes manifestacións sociais que lles permitan expresar as súas opinións nos procesos de toma de decisións. 

   

ACTUACIÓN 2.2.2.3 Promoción de 
acordos de colaboración entre o 
sector privado (obras socias...) e 
entidades de persoas maiores para a 
realización de actividades conxuntas. 
 
D. X. de Familia e Inclusión 
 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas maiores usuarias dos centros sociocomunitarios 
Obra social Fundación La Caixa. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

N.º de acordos de colaboración asinados: 1 
Nome das entidades do sector privado implicadas: 
Fundación La Caixa 
Nome dos acordos de colaboración: Convenio de 
colaboración entre a Consellería de Traballo e Benestar 
da Xunta de Galicia e a Fundación "La Caixa" para o 
desenvolvemento dos proxectos de persoas maiores  
Nome das entidades de persoas maiores implicadas:  
23 centros sociocomunitarios: A Coruña, Ferrol, Santiago 
de Compostela, A Pobra, As Pontes, Carballo, Sta. 
Comba, Lugo, Vilalba, Mondoñedo, Ourense, Maceda, 
Ponte Pelamios (Ourense), Ribadavia, Verín, Xinzo de 
Limia, Pontevedra, Vigo, Marín, Redondela, Bouzas-Vigo, 
Coia-Vigo, Calvario-Vigo. 
N.º de persoas maiores beneficiarias (estimativo): 

 Mulleres: 3600 

 Homes: 1596 

 TOTAL: 7599* 
*Incluídas 2403 persoas sen determinar sexo. 
Nota: a Fundación “ La Caixa”, a través do convenio 
citado, realizou actividades en 23 centros 
sociocomunitarios. 

Orzamento Sen custo engadido. 
   

ACTUACIÓN 2.2.2.4 Convenio anual 
coa Federación de Asociacións 
Galegas de Familiares e Enfermos de 
Alzheimer (Fagal) para o 
desenvolvemento de actividades de 
información e apoio. 
 
Consellería de Sanidade 
 
Actuación de nova incorporación en 2012 
que continuou en 2013 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Familiares e/ou coidadores/as de persoas con 
enfermidade de Alzheimer e os profesionais das 13 
entidades que conforman a federación. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

N.º de actividades de información e apoio 
desenvolvidas: 20 
Relación de actividades de información e apoio e 
número de asistentes por tipoloxía e sexo:  
- 2 cursos formativos dirixidos a profesionais: 

- Mulleres: non dispoñible 
- Homes: non dispoñible 
- Total: 46 

- 17 cursos formativos dirixidos a familiares e/ou 
persoas coidadoras.  

- Mulleres: non dispoñible 
- Homes: non dispoñible 
- Total: 427 

- Xornadas Interdisciplinares de FAGAL (dirixidas a 
profesionais implicados e directivos/as das 
asociacións) 

- Mulleres: non dispoñible 
- Homes: non dispoñible 
- Total: 154 

Orzamento 72.675,00 € 

 

 
MEDIDA 2.2.3 Promoción da participación das persoas maiores no funcionamento e nas actividades dos 2010 
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centros sociocomunitarios. 2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 2.2.3.1 Promoción nos 
centros sociocomunitarios da 
participación das persoas maiores no 
deseño da programación anual de 
actividades.  
 
D. X. de Familia e Inclusión 
 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas maiores usuarias dos centros sociocomunitarios. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

N.º de centros nos que se conta coa participación das 
persoas maiores no deseño da programación anual: 43 

Orzamento 0 €  
   

ACTUACIÓN 2.2.3.2 Creación nos 
Centros Sociocomunitarios dunha 
canle para facer chegar suxestións ou 
propostas. 
 
D. X. de Familia e Inclusión 
 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Actuación non executada 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Orzamento 

   

ACTUACIÓN 2.2.3.3 Promoción da 
organización de actividades 
interxeracionais e/ou abertas a 
sociedade en xeral e da participación 
das persoas maiores nelas. 
 
D. X. de Familia e Inclusión 
Fundación La Caixa 
 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas maiores usuarias dos centros sociocomunitarios 
e outras persoas usuarias. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Número de actividades interxeracionais e abertas á 
sociedade realizadas: 33 * 
* Na maioría das actividades está a participar a 
Fundación “La Caixa” e persoal voluntario. 
N.º de persoas maiores participantes por sexo: 

 Mulleres: 851 

 Homes: 482 

 TOTAL: 1983** 
N.º de persoas participantes por sexo doutras idades: 

 Mulleres: 334 

 Homes: 911 

 TOTAL: 1895** 
**Incluídas 1300 persoas sen determinar sexo. 
Nota: son datos estimativos. 

Orzamento 4229 €  
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RESULTADOS 2013 

NÚCLEO DE ACCIÓN 2: ENVELLECEMENTO ACTIVO E PARTICIPACIÓN SOCIAL 

OBXECTIVO OPERATIVO 3: Potenciar a participación de e para as persoas maiores en programas de voluntariado incidindo nun principio de 

solidariedade interpersoal. 

 

NÚCLEO DE ACCIÓN 2: 
ENVELLECEMENTO ACTIVO E PARTICIPACIÓN SOCIAL 

OBXECTIVO OPERATIVO 2.3: 
Potenciar a participación de e para as persoas maiores en programas de voluntariado incidindo nun principio de 
solidariedade interpersoal. 

 

MEDIDA 2.3.1 Promoción do voluntariado entre persoas maiores. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 2.3.1.1 Programas e 
actividades de voluntariado que se 
estean a desenvolver por parte da 
Dirección Xeral de Xuventude e 
Voluntariado nas que poidan 
participar persoas maiores. 
 
S. X. de Política Social 
D. X. de Xuventude e Voluntariado 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas voluntarias maiores de 50 anos 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Número total de accións voluntarias desenvolvidas 
polas persoas maiores: 934 
Número total de persoas voluntarias maiores inscritas 
nos programas, por sexo: 

 Homes: 192 

 Mulleres: 630 

 TOTAL: 822 
 
Accións voluntarias desenvolvidas polas persoas 
maiores:  
1) Programa Grundtvig de educación permanente: 
Número de accións voluntarias desenvolvidas polas 
persoas maiores: 750 
Número de persoas voluntarias maiores inscritas nos 
programas, por sexo: 

 Homes: 1 

 Mulleres: 5 

 TOTAL: 6 
Desenvolvida en Bergen (Noruega). 
Orzamento: 19.242 € (fondos europeos) 
2) Programas de voluntariado ambiental (incendios, 
Parque Nacional  Illas Atlánticas, recuperación monte): 
Número de accións voluntarias desenvolvidas polas 
persoas maiores: 184 
Número de persoas voluntarias maiores inscritas nos 
programas, por sexo: 

 Homes: 32 

 Mulleres: 24 

 TOTAL: 56 
Incendios: Santiago, Cambados, Bóveda, Allariz, 
Celanova, Riós 
Parque Nacional : Vilagarcía, Ribeira, Bueu 
Recuperación monte : Bueu 
Orzamento: 13.000 € 
3) Plan de formación no voluntariado: 
Número de persoas voluntarias maiores inscritas nos 
programas, por sexo: 

 Homes: 139 

 Mulleres: 572 

 TOTAL: 711 
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NÚCLEO DE ACCIÓN 2: ENVELLECEMENTO ACTIVO E PARTICIPACIÓN SOCIAL 

OBXECTIVO OPERATIVO 3: Potenciar a participación de e para as persoas maiores en programas de voluntariado incidindo nun principio de 
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Desenvolvida en toda Galicia. 
4) Programa de voluntariado para persoas con 
Alzheimer 2013.  
N.º de persoas maiores implicadas: 

 Como beneficiarias: 
- Homes: sen dato 
- Mulleres: sen dato 
- TOTAL: sen dato 

 Como voluntarias: 
- Homes: 1  
- Mulleres: 7 
- TOTAL: 8 

5) Stilll Being Active: 
Número de persoas voluntarias maiores inscritas no 
programa, por sexo: 

 Homes: 15 

 Mulleres: 18 

 TOTAL: 33 
6) Bibliovol: 
Número de persoas voluntarias maiores inscritas no 
programa, por sexo: 

 Homes: 4 

 Mulleres: 4 

 TOTAL: 8 
Nota: datos correspondentes á Dirección Xeral de 
Xuventude e Voluntariado. 

Orzamento 32.242 € 
   

ACTUACIÓN 2.3.1.2 Creación e 
mantemento dun Banco de 
Voluntariado das Persoas Maiores, 
no que se rexistren ofertas e 
demandas de persoas voluntarias e 
no que se poidan establecer 
contactos entre as persoas 
ofertantes e as demandantes 
interesadas no intercambio de 
actividades de voluntariado. 
 
S. X. de Política Social 
D. X. de Xuventude e Voluntariado 

Persoas/entidades 
destinatarias 

S. X. de Política Social: persoas maiores. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

S. X. de Política Social: a finais do 2013 asinouse un 
convenio de colaboración coa USC para o 
desenvolvemento de accións de voluntariado dirixidas a 
persoas maiores e nel contémplase a achega de 
directrices e recomendacións que permitan establecer as 
bases para o deseño dun Banco de Voluntariado a favor 
das persoas maiores, con localización na plataforma web 
da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado 
(pendente de execución en 2014). 
Se se traballou na elaboración dunha guía para a 
promoción do voluntariado dirixida a persoas maiores, 
na que se inclúen, entre outros, os seguintes módulos: 

- Envellecemento activo como marco de referencia. 
- Características persoais na participación voluntaria 

exitosa. 
- Características organizacionais da participación 

voluntaria exitosa. 
- Características das tarefas de voluntariado para a 

participación voluntaria exitosa. 

Orzamento S. X. de Política Social: 10.000 € 
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RESULTADOS 2013 

NÚCLEO DE ACCIÓN 2: ENVELLECEMENTO ACTIVO E PARTICIPACIÓN SOCIAL 

OBXECTIVO OPERATIVO 3: Potenciar a participación de e para as persoas maiores en programas de voluntariado incidindo nun principio de 

solidariedade interpersoal. 

 

MEDIDA 2.3.2 Mellora da formación das persoas voluntarias en materia de atención e acompañamento a 
persoas maiores. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 2.3.2.1 Incorporación 
aos programas de formación do 
voluntariado desenvolvidos pola 
Dirección Xeral de Xuventude e 
Voluntariado de contidos 
especificamente relacionados coa 
atención e co acompañamento a 
persoas maiores. 
 
D. X. de Xuventude e Voluntariado 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Preferentemente persoal técnico e voluntariado das 
entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria da 
Xunta de Galicia. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Número de actividades de formación de voluntariado 
que desenvolven contidos relacionados coa atención e 
acompañamento a persoas maiores: 3 
N.º total de persoas formadas por sexo: 

 Homes: 218 

 Mulleres:2264 

 Total: 2482 

Orzamento 3600 € 

 
 
 

MEDIDA 2.3.3 Establecemento de relacións de cooperación con entidades especialmente caracterizadas polo 
seu dinamismo no ámbito do voluntariado. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 2.3.3.1 
Desenvolvemento de accións 
conxuntas relacionadas co 
voluntariado con persoas maiores 
con entidades especialmente 
destacadas pola súa actividade nesta 
materia. 
 
S. X. de Política Social 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Sen datos 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Número de actividades conxuntas realizadas: 1 (Xuntos 
polo Nadal) 

Orzamento Non dispoñible 
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NÚCLEO DE ACCIÓN 2: 
ENVELLECEMENTO ACTIVO E PARTICIPACIÓN SOCIAL 

OBXECTIVO OPERATIVO 2.4: 
Promover o acceso e a participación das persoas maiores a actividades culturais, de ocio e tempo libre. 

 

MEDIDA 2.4.1 Promoción da participación das persoas maiores en actividades interxeracionais de carácter 
sociocultural e, en especial, en actividades de animación á lectura. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 2.4.1.1 Promoción da 
participación das persoas maiores en 
actividades lúdicas de carácter 
extraescolar (por exemplo 
contacontos, xogos tradicionais...). 
 
D. X. de Familia e Inclusión 
Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria 

Persoas/entidades 
destinatarias 

D. X. de Familia e Inclusión: Persoas maiores usuarias 

dos centros sociocomunitarios. 
Área de Cultura da Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria: sen resposta do 
departamento . 
Área de Educación da Consellería de Cultura, Educación 
e Ordenación Universitaria: sen resposta do 

departamento . 

Resultados 
segundo 
indicadores 

D. X. de Familia e Inclusión: 
Número de actividades de carácter extraescolar 
realizadas: 9* 
* Nalgunhas actividades está a participar a Fundación “La 
Caixa”. 
Número de persoas maiores participantes nas 
actividades de carácter extraescolar por sexo: 

 Mulleres: 78 

 Homes: 77 

 TOTAL: 155 
Nota: datos estimativos 
Área de Cultura da Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria: sen resposta do 
departamento. 
Área de Educación da Consellería de Cultura, Educación 
e Ordenación Universitaria: sen resposta do 
departamento. 

Orzamento 
D. X. de Familia e Inclusión: 3395 € 
 

   

ACTUACIÓN 2.4.1.2 Planificación, 
difusión e implantación dun 
programa interxeracional de 
animación á lectura na Rede de 
Bibliotecas de Galicia. 
 
S. X. de Política Social 
Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria 

Persoas/entidades 
destinatarias S. X. de Política Social: actuación non executada. 

 
Área de Cultura da Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria: sen resposta do 
departamento. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Orzamento 
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RESULTADOS 2013 

NÚCLEO DE ACCIÓN 2: ENVELLECEMENTO ACTIVO E PARTICIPACIÓN SOCIAL 

OBXECTIVO OPERATIVO 4: Promover o acceso e a participación das persoas maiores a actividades culturais, de ocio e tempo libre 

 
 
 
 

 

MEDIDA 2.4.2 Promoción do acceso das persoas maiores a actividades formativas, de actividade física e 
mental, culturais e de lecer. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 2.4.2.1 Mantemento e 
ampliación, se é o caso, da 
programación de actividades de 
envellecemento activo e animación 
sociocultural levadas a cabo nos 
centros sociocomunitarios e nas 
organizacións de persoas maiores. 
 
D. X. de Familia e Inclusión 
Obras sociais, fundacións e asociacións de 
persoas maiores 
 
 
 
 
 
 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas maiores usuarias dos centros sociocomunitarios. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

N.º de actividades formativas, de actividade física e 
mental, culturais e de lecer realizadas nos centros 
sociocomunitarios:  

 N.º de actividades FORMATIVAS: 100 

 N.º de actividades FÍSICAS E MENTAIS: 323 

 N.º de actividades CULTURAIS: 37 

 N.º de actividades de LECER: 450 
En moitas actividades colabora a Fundación "La Caixa" a 
través do convenio de colaboración asinado. Tamén 
colabora algunha asociación e increméntase a 
participación de persoal voluntario. 
 
N.º de persoas participantes por actividade e sexo nos 
centros sociocomunitarios: 

 Mulleres: 23.709 

 Homes: 9842 

 TOTAL: 35.604* 
*Incluídas 2053 persoas sen determinar o sexo. 
Nota: son datos estimativos. 
Nesta actuación están sumadas actividades da actuación  
2.1.4.1 (Actividades físicas e mentais), polo que non se 
terán en conta para os efectos estatísticos. 

Orzamento 

Orzamento destinado a actividades nos centros 
sociocomunitarios: 962.059 € (196.027,33 € da Xunta; 
757.108,80 € das persoas usuarias e 8923,52 doutras 
achegas: Fundación “La Caixa”, voluntariado e outras 
entidades).  
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ACTUACIÓN 2.4.2.2 
Desenvolvemento do Programa de 
formación sociocultural das aulas da 
terceira idade de Galicia. 
 
Asociación Cultural Galega de Formación 
Permanente de Adultos (Ategal) 
 
Actuación de nova incorporación en 2012 
que continuou en 2013 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas de 50 ou máis anos da Comunidade Autónoma 
de Galicia. 
Aulas da terceira idade en nove sedes de Galicia: 
Santiago, A Coruña, Lugo, Ourense, Vigo, Ferrol, Padrón, 
Monterroso e Vilalba. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

N.º de persoas beneficiarias por sexo:  

 Mulleres: 1288 

 Homes: 145 

 TOTAL: 1433 
Actividades desenvolvidas de carácter permanente: 

 Área cultural: idiomas, historia da arte e de 
Galicia, xeografía, historia viva, literatura 
española e galega, cultura. 

 Área ocupacional: debuxo e pintura ao óleo, 
pintura en tea, customización de roupa, 
traballos manuais, música, solfexo, tuna, teatro, 
informática, tabletas dixitais. 

 Área da saúde: ioga, pilates, ximnasia de 
mantemento, taichi, obradoiro de memoria, 
habilidades sociais, risoterapia, musicoterapia, 
actividades na auga para maiores, zumba. 

 Área de lecer: celebracións do magosto, do 
Nadal, do Entroido, do Día das Letras Galegas, 
viaxes e visitas culturais a museos e exposicións, 
inauguración e clausuras de cursos, 
participación en encontros e congresos, viaxe 
anual de fin de curso etc. 

O curso comeza a principios do mes de outubro e dura 
ata finais de maio. 
Actividades complementarias, diferentes en cada sede: 

 Conferencias sobre saúde e benestar, con 
periodicidade quincenal, impartidas por 
profesionais do ámbito sanitario. As últimas 
están centradas na alimentación. 

 Xornadas de animación á lectura, nas que o 
alumnado de Ategal acode a centros escolares 
nos que fai representacións de contacontos. 

 Asistencia semanal aos concertos do Auditorio 
de Galicia. 

 Programa de saúde, con asistencia a varios 
balnearios de Galicia en sesións de mañá ou de 
tarde. 

 Rotas de sendeirismo-camiñatas saudables. 
N.º de persoas maiores participantes por sexo: 

 Mulleres: 1288 

 Homes: 145 

 TOTAL: 1433 

Orzamento 

Orzamento total destinado: 60.000 € 
Orzamento procedente da Administración autonómica: 
60.000 € (xa recollido na actuación 2.2.2.2, polo que non 
se ten en conta para os efectos estatísticos). 
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RESULTADOS 2013 

NÚCLEO DE ACCIÓN 2: ENVELLECEMENTO ACTIVO E PARTICIPACIÓN SOCIAL 

OBXECTIVO OPERATIVO 4: Promover o acceso e a participación das persoas maiores a actividades culturais, de ocio e tempo libre 

   

ACTUACIÓN 2.4.2.3 
Desenvolvemento de actividades 
culturais e sociais para un 
envellecemento activo e saudable.  
 
Federación Territorial de Asociacións de 
Pensionistas e Xubilados (Fetega-UDP) 
 
Actuación de nova incorporación en 2012 
que continuou en 2013 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas maiores asociadas ás UDP provinciais (UDP 
Provincial A Coruña, UDP Ourense, UDP Pontevedra) 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Descrición das actividades desenvolvidas no marco 
desta actuación durante o ano 2013: 

 Clases de idiomas, pintura e traballo manuais, club 
de lectura, taller de memoria. 

 Viaxes culturais por Galicia coa finalidade de coñecer 
o noso patrimonio e costumes. 

 Viaxes nacionais e internacionais no ámbito cultural. 

 Visitas a museos e casas rexionais. 
 
N.º de persoas beneficiarias por sexo:  

 Mulleres: 12.000 

 Homes: 3000 

 TOTAL: 15.000 

Orzamento 

Orzamento TOTAL destinado: 28.139 € 
Orzamento procedente da Administración autonómica: 
28.000 € (xa recollido na actuación 2.2.2.2, polo que non 
se ten en conta para os efectos estatísticos). 

   

ACTUACIÓN 2.4.2.4. Organización de 
eventos de diversa índole que 
fomenten a participación das persoas 
maiores. 
 
UNED 
Organizacións de persoas maiores  
 
Actuación de nova incorporación en 2012 
que continuou en 2013 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas maiores especialmente do ámbito rural. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Actividades realizadas e n.º persoas maiores 
participantes: 
1. Xornada de celebración do Día da Paz (Paderne, 
29/01/2013): 110 persoas 
2. Xornada sobre a Enerxía Eólica (Fundación Sotavento 
Galicia, en Momán): 135 persoas 
3. Celebración da Xornada da muller Traballadora 
(Paderne e Cambás, 08/03/2013): 82 persoas 
4. Xornada "Saber envellecer" (Xestoso, Monfero, 
19/03/2013): 280 persoas 
5. Celebración do Día das Letras Galegas (Momán, 
Paderne, Guitiriz e Xestoso, e mais un encontro xeral en 
Paderne o 17/05/2013): 115 persoas 
6. Encontro co encargado dos Museos de Oporto 
(Oporto, 19/04/2013): 55 persoas 
7. Xornada sobre "Os avós canguro" (Momán, 
26/11/2013): 52 persoas 
8. Celebración tradicional do Carnaval en Paderne e 
Momán (febreiro de 2013): 225 persoas 
9. Ximnasia para maiores en Xestoso e Cambás (abril de 
2013): 57 persoas 
10. Xornada de repostería en Momán (30/09/2013) e 
Cambás (15/10/2013): 49 persoas 
11. Curso de tres días sobre hábitos saudables en 
Momán e Paderne (outubro de 2013): 54 persoas 
12. Viaxe a Cataluña (saída o 21 de setembro de 2013): 
50 persoas  
13. Xornada-obradoiro de artesanía en coiro en 
Momán, Cambás e Paderne (decembro de 2013): 48 
persoas 
14. Viaxe cultural a Madrid e Toledo (saída o 12 de 
decembro de 2013): 50 persoas 
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15. Festival de Nadal en Momán e Paderne 
(20/12/2013): 108 persoas 
Nota: información facilitada pola UNED Sénior da Coruña 

Orzamento 20.000 € 

 
 

MEDIDA 2.4.3 Promoción da participación das persoas maiores en programas culturais que se estean a 
desenvolver por parte da Consellería de Cultura e Turismo. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 2.4.3.1 Realización de 
actividades de difusión dos 
programas de carácter cultural 
realizados ou participados pola 
Consellería de Cultura e Turismo para 
fomentar a participación das persoas 
maiores nestes, entre eles: o 
Programa ler conta moito e o 
Programa cultural nas bibliotecas 
nodais. 
 
Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria 
 
Nota: A Consellería de Cultura, Educación 
e Ordenación Universitaria propón 
cambiar a denominación da actuación: xa 
que o programa Letras Vivas deixou de 
convocarse e no seu lugar convocouse un 
novo programa de animación á lectura: ler 
conta moito. 

Persoas/entidades 
destinatarias 

 
Persoas adultas en xeral. 
 
Bibliotecas nodais de Galicia: Biblioteca Pública González 
Garcés, Biblioteca Pública Ánxel Casal, Biblioteca Pública 
de Lugo, Biblioteca Pública de Pontevedra, Biblioteca 
Pública de Vigo. 
 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Número de actividades de difusión realizadas: 61 
 
Número de persoas maiores participantes nos 
programas divulgados por sexo:  

 Mulleres: 298 

 Homes: 99 

 TOTAL: 397 

Orzamento 

 
35.000 € 
 

 
 

MEDIDA 2.4.4 Promoción da participación das persoas maiores en actividades de ocio náutico, deportivas e 
marítimo-pesqueiras. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 2.4.4.1 Rebaixa das 
taxas de expedición da licenza de 
pesca deportiva e do título de patrón 
de embarcacións de lecer para as 
persoas maiores. 
 
Consellería do Medio Rural e do Mar 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas xubiladas do mar. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

N.º total de tarxetas expedidas en 2013 a persoas 
maiores de 70 anos: 570 
Número de persoas maiores acollidas á rebaixa das 
taxas por sexo (taxas especiais): 

 Mulleres: 3 

 Homes: 348 

 Sexo descoñecido: 72 

 TOTAL: 423 

Orzamento 

9678,24 €  
Nota: o orzamento corresponde ao diñeiro que se deixa 
de ingresar por rebaixa nas taxas. 
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RESULTADOS 2013 

NÚCLEO DE ACCIÓN 2: ENVELLECEMENTO ACTIVO E PARTICIPACIÓN SOCIAL 

OBXECTIVO OPERATIVO 5: Potenciar a participación e valorizar as contribucións das persoas maiores ao desenvolvemento socioeconómico e 

profesional das traballadoras e dos traballadores de Galicia 

NÚCLEO DE ACCIÓN 2: 
ENVELLECEMENTO ACTIVO E PARTICIPACIÓN SOCIAL 

OBXECTIVO OPERATIVO 2.5: 
Potenciar a participación e valorizar as contribucións das persoas maiores ao desenvolvemento socioeconómico e 
profesional das traballadoras e dos traballadores de Galicia. 

 

MEDIDA 2.5.1 Aproveitamento da experiencia das persoas maiores para a posta en marcha de iniciativas 
profesionais e de emprendemento. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 2.5.1.1 Creación e 
difusión dun rexistro de persoas 
maiores expertas interesadas na 
achega, de xeito voluntario e 
altruísta, dos seus coñecementos e 
da súa experiencia no 
desenvolvemento de actividades de 
emprendemento, consolidación e 
promoción empresarial. 
 
S. X. de Política Social 
Cámaras de Comercio/SECOT (Séniors 
Españois para a Cooperación Técnica) 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Séniors rexistrados como socios en SECOT e noutras 
organizacións non lucrativas (ONL). 
Emprendedores e emprendedoras de Galicia. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Rexistro creado: si 
N.º de persoas maiores inscritas no rexistro por sexo: 

 Mulleres: 2 

 Homes: 36 

 TOTAL: 38 
Nota: datos facilitados polo SECOT Coruña. 

Orzamento 

1500 € (grazas á colaboración da Deputación da Coruña). 
Nota: orzamento correspondente á zona norte 
(provincias da Coruña e Lugo). 

   

ACTUACIÓN 2.5.1.2 
Desenvolvemento dun programa de 
mentoría entre persoas maiores, xa 
xubiladas, e mozos e mozas que 
comezan a desenvolverse 
profesionalmente. 
 
S. X. de Política Social 
Cámaras de Comercio/SECOT (Séniors 
Españois para a Cooperación Técnica) 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas emprendedoras que comezan a desenvolverse 
profesionalmente, empresas e outras organizacións non 
lucrativas.  

Resultados 
segundo 
indicadores 

O SECOT dispón dun programa activo de mentorazgo 
entre persoas maiores, xubiladas ou non, destinado aos 
mozos e ás mozas que comezan a desenvolverse 
profesionalmente para levar a cabo plans de 
emprendemento empresarial, así como microempresas, 
pemes e outras ONL que requiren corrixir as súas 
actividades empresariais. 
N.º de persoas participantes no programa como 
mentoras: 

 Mulleres: 2 

 Homes: 36 

 TOTAL: 38 
Número de mozos e de mozas asesorados/as: 

 Mulleres: 28 

 Homes: 39 

 TOTAL: 67 

Orzamento Sen datos 
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MEDIDA 2.5.2 Promoción da participación das persoas maiores no ámbito universitario. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 2.5.2.1 Contribución ao 
mantemento dos programas 
universitarios para persoas maiores 
nos distintos campus universitarios e 
incorporación de novos programas 
como os da UNED, así como a 
difusión da súa existencia. 
 
S. X. de Política Social 
Universidades (UDC, USC, UVIGO, UNED) 
-Considérase a UNED como unha 
universidade máis en termos de 
seguimento do plan 

Persoas/entidades 
destinatarias 

USC: persoas maiores de 50 anos. 
UDC: persoas maiores de 50 anos en situación laboral 
non activa. 
UVIGO: persoas maiores de 55 anos. 
UNED: persoas maiores de 55 anos do ámbito xeográfico 
no que se leva a cabo o programa UNED Sénior do Centro 
Asociado UNED-A Coruña (municipios de Aranga, Irixoa, 
Guitiriz, Monfero, Paderne, Rianxo e Xermade). 
Indirectamente, vense implicados nas actividades os 
propios concellos de Monfero, Aranga, Irixoa, Xermade, 
Paderne, Rianxo e Guitiriz, así como os Consellos de 
Anciáns de Xestoso (Monfero e Cambás (Aranga); os 
Consellos de Maiores de Paderne, Momán (Xermade) e 
Labrada (Guitiriz); a Asociación de Mulleres de Xestoso e 
a Asociación de Mulleres de Cambás. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

N.º de universidades participantes: 4 * 
N.º de programas desenvolvidos: 5  
1 do IV Ciclo universitario da USC, 3 do Programa para 
maiores da UVigo, 1 programa da UNED que consta de 
varias materias por semestre (2.º semestre curso 2012-
2013: 6 materias ofertadas; 1.º semestre curso 2013-
2014: 6 materias ofertadas). 
A Universidade Sénior da UDC non facilitou datos. 
N.º de persoas maiores participantes por sexo:  
                                         Mulleres        Homes        TOTAL 
UDC                                      516               203              719 
UNED*                                 113               100              213 
USC                                       223                 80              303 
UVIGO                                  289                168             457 
USC VOLUNTARIADO            0                     0                 0 
TOTAL                                 1141                551           1692 
UNED-Sénior (da Coruña): programa UNED-Sénior, 
academicamente dependente da sede central da 
Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED) e 
levado á práctica polo Centro Asociado UNED-A Coruña. 
O seu obxectivo é achegar a formación universitaria ás 
persoas maiores do ámbito rural (municipios de Aranga, 
Guitiriz, Irixoa, Monfero, Paderne, Rianxo e Xermade). 

Orzamento 

                                           SXPS*           UNIV**     TOTAL 
UDC                                  25.000          88.768       113.768 
UNED                               12.000           23.000        35.000 
USC                                   25.000           27.562        52.562 
UVIGO                              25.000           45.000        70.000 
USC VOLUNTARIADO     10.000                     0       10.000 
TOTAL                               97.000        184.330        281.330 
*Achegas da Xunta de Galicia a través da S. X. de Política 
Social. 
**Achegas das universidades e do propio alumnado a 
través das matrículas. 
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RESUMO ESTATÍSTICO 

Resumo estatístico do núcleo 2  

 

Gráfico 5. Nivel de execución no núcleo de acción 2: Porcentaxe de medidas e de actuacións 
que rexistraron actividade en 2013  

 

 

Táboa 3. Persoas beneficiarias por perfil no núcleo de acción 2 

PERSOAS BENEFICIARIAS 
POR PERFIL 

N.º total de persoas 
beneficiarias 

Distribución por sexo ( %)* 

Mulleres Homes 

Persoas maiores 108.821 69,8% 30,2% 

Profesionais 200 - - 

Persoas coidadoras 427 - - 

Outros (persoas emprendedoras, persoas 
coidadores e poboación en xeral) 

4.444 84,4% 15,6% 

TOTAIS 113.892 70,4% 29,6% 

* Estimado segundo os datos dispoñibles nas actuacións nas que se facilitou este dato de entre aquelas nas que se 

considera como indicador o número de persoas beneficiarias. 

 

Gráfico 6. Distribución das persoas beneficiarias por perfil e sexo no núcleo de acción 2 

 

* Datos porcentuais estimados segundo datos dispoñibles nas actuacións nas que se facilitou este dato de entre 

aquelas nas que se considera como indicador o número de persoas beneficiarias. 
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IV.3. NÚCLEO DE ACCIÓN 3: PRESTACIÓN DE SERVIZOS CON 

EFICACIA E CALIDADE 

 

O núcleo de acción 3 do Plan galego das persoas maiores 2010-2013, horizonte 2015, 

“Prestación de servizos con eficacia e calidade”, está centrado na ampliación do catálogo de 

programas, servizos, recursos e prestacións sociais, na súa mellora en termos de calidade e en 

xerar novos servizos e recursos que incrementen a eficacia na atención e no coidado destas 

persoas, mediante a promoción da investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a 

innovación.  

Con esta finalidade, este núcleo de acción define como obxectivos xerais os seguintes: 

1. Ampliar o catálogo de programas, servizos, recursos e prestacións dispoñibles para a 

atención ás persoas maiores, ás súas diversas necesidades e demandas. 

2. Promover a mellora en termos de calidade no desenvolvemento de programas, servizos, 

recursos e prestacións destinadas á atención das persoas maiores.  

3. Promover a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación na xeración e 

na posta en marcha de novos recursos e servizos orientados á mellora da atención ás 

persoas maiores. 

A consecución destes obxectivos baséase no logro de seis obxectivos operativos: 

OBXECTIVO OPERATIVO 1: Ampliar o catálogo de recursos e prestacións dispoñibles para 

mellorar a calidade de vida das persoas maiores que residen no seu fogar. 

OBXECTIVO OPERATIVO 2: Potenciar o desenvolvemento de recursos destinados á 

permanencia das persoas maiores no seu contorno habitual, particularmente daquelas 

persoas que presentan algún tipo de limitación no seu grao de autonomía persoal. 

OBXECTIVO OPERATIVO 3: Avanzar na creación de recursos de atención ás persoas maiores 

de tipo residencial destinados, prioritariamente, á atención a aquelas persoas que por razón 

do seu grao de dependencia non poidan seguir residindo no seu contorno habitual. 

OBXECTIVO OPERATIVO 4: Promover a mellora dos coñecementos e a formación das persoas 

que realizan tarefas de atención ás persoas maiores. 

OBXECTIVO OPERATIVO 5: Asegurar que o desenvolvemento do catálogo de programas, 

servizos e recursos destinados ás persoas maiores se realice atendendo aos principios de 

calidade. 

OBXECTIVO OPERATIVO 6: Promover o desenvolvemento de novos recursos, programas e 

servizos destinados á atención ás persoas maiores, mediante a posta en marcha de 

actuacións altamente intensivas en termos de I+D+i. 
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Na execución das actuacións para alcanzar os obxectivos operativos formulados están 

implicados os seguintes organismos e entidades, segundo consta no documento público do 

plan de acción: 

 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

 Escola Galega de Administración Pública – EGAP (Vicepresidencia e Consellería de 

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza) 

 Consellería de Sanidade 

 Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar (Consellería de Traballo e 

Benestar) 

 D. X. de Familia e Inclusión 

 D. X. de Mobilidade 

 IGVS 

 S. X. de Política Social 

 S. X. de Farmacia 

 S. X. T. da Consellería de Traballo e Benestar 

 Universidades 

 Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 

 Corporacións locais municipais 

 Entidades implicadas na atención ao colectivo de persoas afectadas polo Alzheimer ou 

por outras demencias neurodexenerativas 

 Escola Galega de Saúde para Cidadáns 

 S. X. de Universidades (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria) 

Co fin de acadar os seis obxectivos operativos antes mencionados, deseñáronse 28 medidas15 

para facer efectivas a través de 47 actuacións16 para todo o período que comprende o plan.  

Para 2013, estaban programadas 2617 medidas e 4218 actuacións.  

Os seguintes cadros inclúen os resultados obtidos das actuacións executadas a partir dos 

indicadores de realización e dos resultados deseñados para o seguimento do plan. 

 

                                                           
15

 Pasa de 27 medidas a 28, pola incorporación da medida 3.2.5, “Atención sociosanitaria a pacientes 
con trastorno mental de duración prolongada e curso crónico, estabilizados dende o punto de vista 
sanitario”, durante o seguimento do exercicio 2012. 
16

 Increméntase o número durante o ano 2012, de 44 a 47, debido á incorporación de tres novas 
actuacións: 3.2.5.1; 3.3.3.2 e 3.4.2.3. 
17

 24 medidas previstas inicialmente no Plan de Acción, unha que se prolonga desde o ano 2011 debido 
a que non estaba rematada e unha nova incorporada en 2012 con continuidade en 2013. 
18

 Das 42 actuacións previstas inicialmente no Plan de Acción, dúas actuacións non se inclúen entre as 
programadas ao darse por finalizadas durante o ano 2011 e súmanse dúas das tres novas incorporadas 
durante 2012, que tiveron continuidade durante 2013. 
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NÚCLEO DE ACCIÓN 3: 
PRESTACIÓN DE SERVIZOS CON EFICACIA E CALIDADE 

OBXECTIVO OPERATIVO 3.1: 
Ampliar o catálogo de recursos e prestacións dispoñibles para mellorar a calidade de vida das persoas maiores 
que residen no seu fogar 

 
 

MEDIDA 3.1.1 Mantemento e ampliación do Servizo de Teleasistencia Domiciliaria. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 3.1.1.1 Mantemento ou 
ampliación, se é o caso, das 
funcionalidades do servizo 
(dispositivos móbiles, teleasistencia 
avanzada, servizos de teleasistencia 
para persoas que viven soas). 
 
S. X. De Política Social 
 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas maiores que viven soas ou con pouca rede de 
apoio. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Número e tipoloxía de funcionalidades do servizo: 

 Dispositivos móbiles: 38  

 Teleasistencia avanzada: 430  

 Servizos de teleasistencia para persoas que 
viven soas: 4800 

Orzamento 

999.164 € 
Nota: o orzamento refire o custo total dos programas, 
incluídas as partes non destinadas a persoas maiores 
(persoas con discapacidade). O custo unitario por  persoa 
usuaria é de 19,92 € / mes. 

   

ACTUACIÓN 3.1.1.2 Incremento, de 
ser o caso, do número de persoas 
usuarias do programa. 
 
S .X. de Política Social 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas maiores de 60 anos con certa autonomía.  
 

Resultados 
segundo 
indicadores 

N.º de persoas usuarias do programa de teleasistencia 
por sexo en 2013: 

 Mulleres: 4441 

 Homes: 835 

 Total: 5276 
Variación do n.º de persoas usuarias do programa por 
sexo 2013/2012: 

 Mulleres: +741 (+20,0 %) 

 Homes: +180 (+27,5 %) 

 Total: +921 (+21,1 %) 
Nota: o contrato coa Cruz Vermella é de 4800 
dispositivos e o dato total de persoas usuarias é superior 
por ser acumulativo, hai altas e baixas ao longo do ano. 
Do total de persoas usuarias hai 140 menores de 60 anos 
que se inclúen no Plan de persoas con discapacidade.  

Orzamento 
Incluído no orzamento sinalado na actuación anterior 
(actuación  3.1.1.1). 
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MEDIDA 3.1.2 Ampliación do servizo de localizadores. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 3.1.2.1 Mantemento e 
incremento do número de persoas 
usuarias do programa. 
 
S. X. de Política Social 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas maiores de 60 anos. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

O contrato coa Cruz Vermella para este programa é para 
240 dispositivos: 
N.º de persoas maiores usuarias do programa por sexo 
en 2013: 

 Mulleres: 146 

 Homes: 179 

 Total: 325* 
Variación do n.º de persoas maiores usuarias do 
programa por sexo 2013/2012: 

 Mulleres: +16 (+12,3 %) 

 Homes: 0 (0 %) 

 Total: +16 (+5,2 %) 
* O dato é acumulativo porque hai altas e baixas o longo 
do ano. Houbo tamén 15 homes e 5 mulleres menores de 
60 anos que se contabilizan no plan de discapacidade. 

Orzamento 

154.680 € 
O prezo unitario por persoa usuaria é de 64,45 €/mes. No 
orzamento reflectido vai o total dos dispositivos 
contratados. 

   

ACTUACIÓN 3.1.2.2 Ampliación, de 
ser o caso, das funcionalidades 
actuais do servizo. 
 
S. X. de Política Social 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Actuación non executada en 2013. 
Resultados 
segundo 
indicadores 

Orzamento 
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MEDIDA 3.1.3 Mantemento do servizo Xantar na Casa. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 3.1.3.1 Mantemento e, 
de ser o caso, incremento do número 
de persoas usuarias do programa en 
concellos que xa contan con este 
servizo. 
 
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade 
e Benestar (Consellería de Traballo e 
Benestar) 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas maiores de 60 anos que teñan limitada a súa 
capacidade de autonomía persoal. 
Persoas dependentes que carezan de apoio familiar e 
que requiren de axuda. 
Persoas menores de 60 anos en situación de exclusión 
social. 
Concellos galegos 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Variación anual do número de persoas usuarias por 
sexo: 

 Mulleres: 
- N.º de mulleres en 2012: 635 
- N.º de mulleres en 2013: 620 
- Variación mulleres 2013/12: -15 (-2,4 %) 

 Homes: 
- N.º de homes en 2012: 627 
- N.º de homes en 2013: 624 
- Variación homes 2013/12: -3 (-0,5 %) 

 Total: 
- N.º de persoas usuarias en 2012: 1262 
- N.º de persoas usuarias en 2013: 1244 
- Variación total 2013/12: -18 (-1,4 %) 

Orzamento 2.200.000 € 
   

ACTUACIÓN 3.1.3.2 Incorporación de 
novos concellos ao programa. 
 
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade 
e Benestar (Consellería de Traballo e 
Benestar) 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas maiores de 60 anos que teñan limitada a súa 
capacidade de autonomía persoal. 
Persoas dependentes que carezan de apoio familiar e 
que requiren de axuda. 
Persoas menores de 60 anos en situación de exclusión 
social. 
Concellos galegos 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Variación anual dos concellos adheridos ao programa: 

 N.º de concellos en 2012: 156 

 N.º de concellos en 2013: 151 

 Variación concellos 2013/12: -5 (-3,2 %) 
Concellos de nova adhesión en 2013: 

 Begonte 

Orzamento Non dispoñible 
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MEDIDA 3.1.4 Mantemento e, se é o caso, extensión do servizo Axuda no Fogar. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 3.1.4.1 Incremento do 
número de persoas usuarias do 
servizo e, de ser o caso, intensidade 
da prestación. 
 
S. X. de Política Social 
D. X. de Familia e Inclusión 
 

Persoas/entidades 
destinatarias 

S. X. de Política Social: persoas en situación de 
dependencia cun PIA orientado ao SAF. 
D. X. de Familia e Inclusión: persoas beneficiarias de 
SAF-prestación básica. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

S. X. de Política Social 
Variación anual do número de persoas maiores usuarias 
por sexo: 

 Mulleres: 
- N.º de mulleres en 2012: 4026 
- N.º de mulleres en 2013: 5282 
- Variación mulleres 2013/12: +1256 (+31,2%) 

 Homes: 
- N.º de homes en 2012: 1629 
- N.º de homes en 2013: 2170 
- Variación homes 2013/12: +541 (+33,2%) 

 Total: 
- N.º de persoas usuarias en 2012: 5655 
- N.º de persoas usuarias en 2013: 7463 
- Variación Total 2013/12: +1808 (+32,0%) 

 
D. X. de Familia e Inclusión 
Variación anual do número de persoas maiores usuarias 
por sexo: 

 Mulleres: 
- N.º de mulleres en 2012: 5711 
- N.º de mulleres en 2013: 7164 
- Variación mulleres 2013/12: 1453 

 Homes: 
- N.º de homes en 2012: 2332 
- N.º de homes en 2013: 2779 
- Variación homes 2013/12: 447 

 Total: 
- N.º de persoas usuarias en 2012: 8103 
- N.º de persoas usuarias en 2013: 9943 
- Variación total 2013/12: 1840. 

  

Orzamento 

S. X. de Política Social: 37.750.244 € 
D. X. de Familia e Inclusión: 828.605 €  
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ACTUACIÓN 3.1.4.2 Especialización 
para a atención ás necesidades 
específicas das persoas usuarias do 
programa (atención a distancia, 
adaptacións funcionais do fogar, 
podoloxía, fisioterapia). 
 
S. X. de Política Social 
D. X. de Familia e Inclusión 
 

Persoas/entidades 
destinatarias 

S. X. de Política Social: persoas en situación de 
dependencia ≥ 60 anos con Programa Individual de 
Atención resolto ata o 31/12/2013 no que se asigna 
algún servizo de promoción da autonomía persoal. 
D. X. de Familia e Inclusión: non hai datos sobre estes 
servizos complementarios. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

S. X. de Política Social: n.º de persoas en situación de 
dependencia ≥ 60 anos con Programa Individual de 
Atención resolto ata o 31/12/2013 no que se asigna 
algún servizo de promoción da autonomía persoal:  

 Mulleres: 11 

 Homes: 12 

 Total: 23 
D. X. de Familia e Inclusión: non hai datos sobre estes 
servizos complementarios. 

Orzamento 

S. X. de Política Social: sen datos 
D. X. de Familia e Inclusión: non hai datos sobre estes 
servizos complementarios. 

 

MEDIDA 3.1.5 Mantemento e difusión do Teléfono Social. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 3.1.5.1 Actualización 
permanente de información. 
 
ACTUACIÓN 3.1.5.3 Mantemento e 
reforzo dos recursos relacionados 
con este servizo para lles dar 
cobertura ás súas demandas. 
 
S. X. de Política Social 
 

(Nota: xúntanse ambas as dúas 

actuacións, dado que a valoración 
realizada pola Secretaría Xeral de 
Política Social respecto do documento 
de propostas de novos indicadores 
para 2011 sinala o mesmo indicador 
para as tres actuacións desta medida; 
porén, o número 2, por tratarse da 
realización dunha campaña, sinálase 
a continuación). 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas maiores. Aínda que o colectivo usuario deste 
servizo é máis amplo, en termos de seguimento deste 
plan interesan só as persoas maiores. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Número de persoas usuarias do teléfono social (área de 
maiores) en 2013: 

 Mulleres: 466 

 Homes: 198 

 Total: 664 
Número de chamadas atendidas na área de persoas 
maiores por tipoloxía: 

 Información, orientación e asesoramento: 528 

 Denuncia: 22 

 Ingreso en centro: sen dato 

 Queixas e incidencias: 0 

Orzamento 41.728 €  
   

ACTUACIÓN 3.1.5.2 
Desenvolvemento dunha campaña 
de divulgación das súas 
funcionalidades e utilización. 
 
S. X. de Política Social 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Actuación non executada en 2013. 
Resultados 
segundo 
indicadores 

Orzamento 

 
 
 

MEDIDA 3.1.6 Apoio ás familias responsables do coidado de maiores en situación de dependencia que 2010 
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residen no seu fogar. 2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 3.1.6.1 Mantemento, 
difusión e ampliación, de ser o caso, 
dos servizos de respiro familiar en 
centros residenciais. 
 
S. X. de Política Social 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas maiores en situación de dependencia que viven 
no seu domicilio. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

N.º de centros nos que se desenvolven programas de 
respiro familiar: 61  
N.º de persoas usuarias dos servizos de respiro familiar 
por sexo: 

 Mulleres: 700 

 Homes: 201 

 Total: 901 
Nota: inclúense datos do programa de respiro familiar 
para familiares de persoas en situación de dependencia e 
programa de estancias temporais. 

Orzamento 130.799 €   
   

ACTUACIÓN 3.1.6.2 Deseño e 
desenvolvemento doutros 
programas de apoio 
 
S. X. de Política Social 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas maiores con ou sen dependencia.  

Resultados 
segundo 
indicadores 

Programas que teñen como finalidade a permanencia da 
persoa maior no fogar mediante o apoio ás persoas 
coidadoras con axudas económicas:  
Programa de cheque asistencial:  

 Mulleres: non dispoñible  

 Homes: non dispoñible  

 Total: 82 
Programa de acollemento familiar:  

 Mulleres: 110 

 Homes: 74 

 Total: 184 
TOTAL: 
N.º doutros programas ou servizos de apoio 
desenvolvidos: 2 
N.º de persoas usuarias doutros servizos ou programas 
de apoio por sexo: 

 Mulleres: 110 

 Homes: 74 

 Total: 266 

Orzamento 

Programa de cheque asistencial: 365.741 € 
Programa de acollemento familiar: 600.520,08 € 
TOTAL: 966.261,08 € 
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MEDIDA 3.1.7 Mellora das condicións de habitabilidade e promoción da adaptación do fogar para adecualo a 
persoas en situacións de dependencia. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 3.1.7.1 Mantemento e, 
se é o caso, ampliación da liña de 
axudas individuais destinadas á 
adaptación funcional do fogar e á 
supresión de barreiras 
arquitectónicas e de comunicación 
no interior da vivenda. 
 
S. X. de Política Social 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Actuación non executada en 2013 debido a que non se 
levou a cabo a convocatoria da orde de axudas. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Orzamento 

 
 

MEDIDA 3.1.8 Promoción da accesibilidade nos espazos e da mobilidade das persoas maiores. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 3.1.8.1 
Desenvolvemento de accións que 
garantan a accesibilidade a espazos, 
edificios e vivendas mediante o 
mantemento de programas de 
rehabilitación de edificios e vivendas, 
superación de situacións de 
infravivenda e urbanización e 
reurbanización de espazos públicos 
desenvolvidos polo IGVS. 
 
IGVS 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Acción non executada en 2013. As actuacións previstas 
estaban vinculadas a un programa de axudas do que non 
se realizou ningunha convocatoria no ano 2013. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Orzamento 

   

ACTUACIÓN 3.1.8.2 Mantemento da 
liña de axudas para o financiamento 
de investimentos que comprendan a 
accesibilidade e supresión de 
barreiras dentro da orde de 
subvencións ás corporacións locais 
destinadas ao cofinanciamento para 
a prestación de servizos sociais. 
 
D. X. de Familia e Inclusión 
S. X. de Política Social (engádese con 
motivo do seguimento 2013, por 
financiamento de obras relacionadas con 
esta actuación) 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Corporacións locais, para o financiamento de proxectos 
destinados á mellora da accesibilidade e a eliminación de 
barreiras arquitectónicas en instalacións públicas de 
titularidade municipal. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Non se realizou a convocatoria de axudas por cuestións 
orzamentarias. O Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo 
que se regulan os servizos sociais e o seu financiamento, 
substitúe a orde anual de subvencións de servizos sociais 
comunitarios, e recolle no artigo 41.6 transferencias de 
capital para o financiamento de proxectos de 
investimento destinados a garantir a eliminación de 
barreiras e a accesibilidade aos programas e servizos 
públicos e instalacións de titularidade municipal.  
Non obstante, a disposición transitoria segunda indica 
que non será de aplicación este punto en tanto non se 
aprobe o Mapa galego de servizos sociais e o Plan 
estratéxico de servizos sociais, pero tamén indica que ata 
esta aprobación estes investimentos poderán seguir 
financiándose mediante a concesión de subvencións 
e/ou a formalización de convenios de colaboración. Pero, 
a pesar do establecido nesta disposición, en 2013 non se 
levou a cabo ningún investimento para accesibilidade e 
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RESULTADOS 2013 

NÚCLEO DE ACCIÓN 3: PRESTACIÓN DE SERVIZOS CON EFICACIA E CALIDADE 

OBXECTIVO OPERATIVO 1: Ampliar o catálogo de recursos e prestacións dispoñibles para mellorar a calidade de vida das persoas maiores 

que residen no seu fogar 

eliminación de barreiras no marco sinalado. 
Pero si houbo financiamento por parte da Secretaría 
Xeral de Política Social, a través do Consorcio Galego de 
Servizos de Igualdade e Benestar para desenvolver 
accións relativas a obras incluídas nos plans de zona das 
zonas rurais correspondentes ao eixo 3 (servizos e 
benestar social, medida 32 (Protección social) CA.1 
(mellora das estruturas para a protección social no medio 
rural), en execución dos compromisos subscritos no 
convenio de colaboración asinado o 7 de maio de 2012 
entre o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio 
Ambiente e a Comunidade Autónoma de Galicia para a 
execución, seguimento e avaliación das acción incluídas 
nos plans de zona das súas zonas rurais (no marco do 
Plan de Desenvolvemento Rural Sostible, do Goberno de 
España). 
Os resultados do dito convenio para 2013 (e que ten 
continuidade en 2014) son os seguintes: 
N.º de obras de accesibilidade e eliminación de barreiras 
arquitectónicas: 3 
1. Execución de obras de eliminación de barreiras 
arquitectónicas no Centro de día/Vivenda comunitaria do 
Concello de Vilar de Santos. 
2. Execución de obras de eliminación de barreiras 
arquitectónicas no Centro de día do Concello de Dodro 
3. Execución de obras de eliminación de barreiras 
arquitectónicas na Vivenda comunitaria do Concello 
Riotorto. 

Orzamento 62.000 € 

   

ACTUACIÓN 3.1.8.3 
Desenvolvemento de accións que 
garantan a mobilidade das persoas 
maiores que se atopen en situación 
de dependencia, a través do Servizo 
Galego de Apoio á Mobilidade 
Persoal. 
 
S. X. de Política Social 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas con discapacidade ou en situación dependencia. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

N.º de vehículos adscritos ao servizo de transporte 
adaptado (065): 114 
N.º de persoas maiores que teñen recoñecida a súa 
condición de usuarias do servizo: 

 Mulleres: 2817 

 Homes: 2021 

 Total: 4838 
N.º total de desprazamentos realizados para persoas 
maiores: 372.481 

Orzamento 7.600.000 € 
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MEDIDA 3.1.9 Creación de novos servizos de atención no fogar e divulgación dos recursos existentes para a 
promoción da permanencia das persoas maiores neste. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 3.1.9.1 
Desenvolvemento de proxectos 
piloto para a implantación de novos 
servizos. 
 
S. X. de Política Social 

Persoas/entidades 
destinatarias Actuación non executada en 2013. 

Respecto a esta actuación, os programas Miavizor, 
SAMTV e xeolocalizadores, considerados piloto en 2012, 
están metidos nos apartados 2.1.1 e 3.1.2 porque en 
2013 xa non foron "programas piloto". 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Orzamento 
   

ACTUACIÓN 3.1.9.2 
Desenvolvemento da carteira de 
servizos para a promoción da 
permanencia das persoas maiores no 
seu fogar ou contorno habitual. 
 
S. X. de Política Social 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas en situación de dependencia. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Carteira de servizos definida 
Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define 
a carteira de servizos sociais para a promoción da 
autonomía persoal e a atención ás persoas en situación 
de dependencia e se determina o sistema de 
participación das persoas usuarias non financiamento do 
seu custo, publicado no DOG do 24/09/2013. 

Orzamento Sen datos 
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RESULTADOS 2013 

NÚCLEO DE ACCIÓN 3: PRESTACIÓN DE SERVIZOS CON EFICACIA E CALIDADE 

OBXECTIVO OPERATIVO 2 Potenciar o desenvolvemento de recursos destinados á permanencia das persoas maiores no seu contorno 

habitual, particularmente daquelas persoas que presentan algún tipo de limitación no seu grao de autonomía persoal 

NÚCLEO DE ACCIÓN 3: 
PRESTACIÓN DE SERVIZOS CON EFICACIA E CALIDADE 

OBXECTIVO OPERATIVO 3.2: 
Potenciar o desenvolvemento de recursos destinados á permanencia das persoas maiores no seu contorno 
habitual, particularmente daquelas persoas que presentan algún tipo de limitación no seu grao de autonomía 
persoal. 

 

MEDIDA 3.2.1 Coñecemento do grao de demanda e planificación de novos servizos e recursos destinados a 
garantir a permanencia das persoas maiores no seu contorno habitual. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 3.2.1.1 
Desenvolvemento dun estudo para a 
detección das áreas territoriais que 
presenten maiores necesidades de 
recursos sociais destinados á 
permanencia das persoas maiores no 
seu contorno habitual, e farase 
especial fincapé nos servizos de 
estancias nocturnas en centros 
residenciais para a atención a 
persoas en situación de dependencia 
destinadas ás persoas que non fagan 
uso doutro tipo de servizo de 
estancia diúrna. 
 
S. X. de Política Social 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Sen resposta nesta actuación. 
Resultados 
segundo 
indicadores 

Orzamento 

 

MEDIDA 3.2.2 Mantemento e ampliación, de ser o caso, dos servizos de atención diúrna para as persoas 
maiores. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 3.2.2.1 Incremento, de 
ser o caso, da oferta de prazas 
públicas ou financiadas con fondos 
públicos para a atención ás persoas 
maiores en centros de día. 
 
S. X. de Política Social 
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade 
e Benestar (Consellería de Traballo e 
Benestar) 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas maiores de 65 anos ou menores de 60 valoradas 
con grao e nivel de dependencia. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Variación anual do número de prazas públicas ou 
financiadas con fondos públicos para a atención ás 
persoas maiores en centros de día: 

 N.º de prazas en 2012: 1853 

 N.º de prazas en 2013: 1978 

 Variación prazas 2013/12: +125 (+6,7 %) 
Variación anual do número de persoas usuarias por 
sexo: 

 Mulleres: 
- N.º de mulleres en 2012: 1205 
- N.º de mulleres en 2013: 1303 
- Variación Mulleres 2013/12: +98 (+8,1 %) 

 Homes: 
- N.º de homes en 2012: 520 
- N.º de homes en 2013: 568 
- Variación Homes 2013/12: +48 (+9,2 %) 

 Total: 
- N.º de persoas usuarias en 2012: 1725 
- N.º de persoas usuarias en 2013: 1871 
- Variación Total 2013/12: +146 (+8,5 %) 

Orzamento 24.852.000 € 



 

 

RESULTADOS 2013 

NÚCLEO DE ACCIÓN 3: PRESTACIÓN DE SERVIZOS CON EFICACIA E CALIDADE 

OBXECTIVO OPERATIVO 2: Potenciar o desenvolvemento de recursos destinados á permanencia das persoas maiores no seu contorno 

habitual, particularmente daquelas persoas que presentan algún tipo de limitación no seu grao de autonomía persoal 
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ACTUACIÓN 3.2.2.2 Valoración da 
creación de servizos de atención 
diúrna en centros residenciais. 
 
S. X. de Política Social 
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade 
e Benestar (Consellería de Traballo e 
Benestar) 

Persoas/entidades 
destinatarias 

S. X. de Política Social: persoas maiores que reúnan os 
requisitos para beneficiarse de ditos servizos. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

S. X. de Política Social 
Valoración da creación de servizos de atención diúrna 
en centros residenciais realizada. 
Resultados da valoración: en 2013 realizouse un estudo 
dos recursos existentes en centros de día e centros 
sociosanitarios para os efectos de ver cales poderían 
reconducirse no marco da nova regulación da carteira de 
servizos sociais para persoas dependentes. De entrada 
non se puido concluír a posible creación de novos 
servizos de atención diúrna a partir dos recursos 
actualmente existentes. 
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar: 
actuación non executada en 2013 . 

Orzamento S. X. de Política Social: sen datos 

 
 

MEDIDA 3.2.3 Potenciación dos servizos en centros de atención diúrna para persoas con Alzheimer ou outras 
demencias neurodexenerativas. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 3.2.3.1 Mantemento e, 
de ser o caso, incremento da oferta 
de prazas públicas ou financiadas con 
fondos públicos destinadas á 
atención diúrna das persoas con 
Alzheimer ou outras demencias 
neurodexenerativas. 
 
S. X. de Política Social 
Entidades implicadas na atención ao 
colectivo de persoas afectadas polo 
Alzheimer ou outras demencias 
neurodexenerativas 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas con Alzheimer e outras demencias 
neurodexenerativas. 
As entidades que contan coa autorización administrativa 
para xestionar o servizo de centro de día para persoas 
con Alzheimer. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Variación anual do número de prazas públicas ou 
financiadas con fondos públicos:  

 N.º total de prazas en 2012: 412 

 N.º total de prazas en 2013: 412 

 Variación do n.º de prazas 2013/12: 0 (0 %) 
Número de persoas usuarias de centros de atención 
diúrna das persoas con Alzheimer ou outras demencias 
neurodexenerativas: 

 Mulleres: 363 

 Homes: 264 

 Total: 627 
 

Orzamento 2.884.925 € 
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RESULTADOS 2013 

NÚCLEO DE ACCIÓN 3: PRESTACIÓN DE SERVIZOS CON EFICACIA E CALIDADE 

OBXECTIVO OPERATIVO 2 Potenciar o desenvolvemento de recursos destinados á permanencia das persoas maiores no seu contorno 

habitual, particularmente daquelas persoas que presentan algún tipo de limitación no seu grao de autonomía persoal 

   

ACTUACIÓN 3.2.3.2 Carteira de 
servizos específicos para persoas 
dependentes con Alzheimer. 
 
S. X. de Política Social 
Entidades implicadas na atención ás 
persoas afectadas polo Alzheimer ou 
outras demencias neurodexenerativas. 
 
Nota: Actuación con cambio de 
denominación (antes: “Desenvolvemento 
da carteira de servizos especificamente 
orientados a estas persoas”). 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas con Alzheimer e outras demencias 
neurodexenerativas. 
As entidades que contan coa autorización administrativa 
para xestionar o servizo de centro de día para persoas 
con Alzheimer. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Decreto que regula a carteira de servizos orientada a 
persoas con Alzheimer ou outras demencias 
neurodexenerativas (Decreto 149/2013, do 5 de 
setembro). 

Orzamento Non dispoñible 

 
 

MEDIDA 3.2.4 Ampliación dos servizos de estancia e atención ás persoas maiores en aloxamentos 
alternativos ao domicilio. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 3.2.4.1 Incremento, de 
ser o caso, da oferta de prazas 
públicas ou financiadas con fondos 
públicos de atención a persoas 
maiores dispoñibles en vivendas 
comunitarias. 
 
S. X. de Política Social 
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade 
e Benestar (Consellería de Traballo e 
Benestar) 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas maiores de 65 anos ou menores de 60 valorados 
con grao e nivel de dependencia. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Variación anual do número de prazas públicas ou 
financiadas con fondos públicos para a atención a 
persoas maiores en vivendas comunitarias: 

 N.º de prazas en 2012: 90 

 N.º de prazas en 2013: 96 

 Variación anual: +6 (+6,7 %) 
Variación anual do número de persoas usuarias por 
sexo: 

 Homes: 
- N.º de homes en 2012: 43 
- N.º de homes en 2013: 50 
- Variación homes: +7 (+16,3 %) 

 Mulleres: 
- N.º de mulleres en 2012: 28 
- N.º de mulleres en 2013: 22 
- Variación mulleres: -8 (-28,6 %) 

 Total: 
- N.º de persoas usuarias en 2012: 71 
- N.º de persoas usuarias en 2013: 72 
- Variación Total: +1 (+1,4 %) 

Orzamento 

Está incluído no orzamento da medida 3.2.2.1; xa que o 
orzamento sinalado, 24.852.000.00 €, inclúe o custo dos 
centros de día, fogares residenciais e vivendas 
comunitarias. 
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MEDIDA 3.2.5.Atención sociosanitaria a pacientes con trastorno mental de duración prolongada e curso 
crónico, estabilizados dende o punto de vista sanitario. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 3.2.5.1 Convenio de 
colaboración entre o Servizo Galego 
de Saúde e a Consellería de Traballo 
e Benestar polo que se establecen 
liñas de traballo conxuntas de apoio 
de atención sociosanitaria a 
pacientes con trastorno mental de 
duración prolongada e curso crónico, 
estabilizados dende o punto de vista 
sanitario. 
 
S. X. de Política Social 
Sergas (Consellería de Sanidade) 
 
Actuación de nova incorporación en 2012 
con continuación en 2013. 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas usuarias de centros da área de servizos sociais. 
Centros residencias con prazas públicas. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Número de centros de servizos sociais nos que se 
prestou o servizo: en 2013, producíronse ingresos en 
catro residencias:  
- Residencia A Veiga (Concello de Láncara) 
- Residencia Sanyrés (Concello de Lugo) 
- Residencia Geriatros Monforte 
- Residencia Os Gozos (Concello de Pereira de Aguiar) 
Número de persoas maiores beneficiarias por sexo: 

 Homes: 18 

 Mulleres: 167 

 Total: 185  

Orzamento Executada con medios propios. 
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RESULTADOS 2013 

NÚCLEO DE ACCIÓN 3: PRESTACIÓN DE SERVIZOS CON EFICACIA E CALIDADE 

OBXECTIVO OPERATIVO 3 Avanzar na creación de recursos de atención ás persoas maiores de tipo residencial destinados, prioritariamente, á 

atención a aquelas persoas que por razón do seu grao de dependencia non poidan seguir residindo no seu contorno habitual 

 
NÚCLEO DE ACCIÓN 3: 
PRESTACIÓN DE SERVIZOS CON EFICACIA E CALIDADE 

OBXECTIVO OPERATIVO 3.3: 
Avanzar na creación de recursos de atención ás persoas maiores de tipo residencial destinados, prioritariamente, 
á atención a aquelas persoas que por razón do seu grao de dependencia non poidan seguir residindo no seu 
contorno habitual. 

 
 

MEDIDA 3.3.2 Definición da carteira de servizos de atención ás persoas maiores en centros residenciais. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 3.3.2.1 
Desenvolvemento da carteira de 
servizos sociais para a promoción da 
autonomía persoal e atención ás 
persoas en situación de dependencia. 
 
S. X. de Política Social 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas en situación de dependencia, ou que non 
estando en situación de dependencia, se atopen  en 
situación ou risco de padecela. 
Entidades que contan coas correspondentes 
autorizacións administrativas para xestionar os servizos 
incluídos na carteira de servizos. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Aínda que o documento técnico de nova creación de 
servizos estaba elaborado no ano 2012, o decreto que 
regula esta carteira ten pendente a tramitación da orde 
que o desenvolve. 

Orzamento Sen datos 

 
 

MEDIDA 3.3.3 Ampliación dos servizos de atención ás persoas maiores en centros residenciais. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 3.3.3.1 Mantemento e, 
de ser o caso, incremento da oferta 
de prazas públicas ou financiadas con 
fondos públicos destinadas á 
atención permanente a persoas 
maiores en centros residenciais. 
 
S. X. de Política Social 
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade 
e Benestar (Consellería de Traballo e 
Benestar) 

Persoas/entidades 
destinatarias 

S. X. de Política Social:  
Persoas maiores en situación de dependencia e persoas 
maiores que precisan do servizo de promoción, 
mantemento e recuperación da autonomía funcional 
Entidades que contan con autorización administrativa 
para xestionar os servizos de atención residencial a 
persoas maiores dependentes e/ou en situación de 
autonomía. 
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar: 
Persoas valoradas con grao e nivel de dependencia (2.1) 
que teñan cumpridos 65 anos ou, excepcionalmente, 
maiores de 60 anos que pola súa situación especial de 
dependencia física, psíquica ou social precisen deste 
recurso. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

S. X. de Política Social: 
Variación anual do número de prazas públicas ou 
financiadas con fondos públicos para a atención ás 
persoas maiores en centros residenciais:  

 N.º de prazas en 2012: 6655 

 N.º de prazas en 2013: 6631 

 Variación anual 2013/2013: -24 (-0,4 %) 
Variación anual do número de persoas usuarias por 
sexo:  
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 Mulleres:  
- N.º de mulleres en 2012: 5243 
- N.º de mulleres en 2013: 4693 
- Variación mulleres:-550 (-10.5%) 

 Homes: 
- N.º de homes en 2012: 3485  
- N.º de homes en 2013: 3398 
- Variación homes: -87 (-2.5%) 

 Total: 
- N.º de persoas usuarias en 2012: 8728 
- N.º de persoas usuarias en 2013: 8091 
- Variación total: -637 (-7,3 %) 

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar: 
variación anual do número de prazas públicas ou 
financiadas con fondos públicos para a atención ás 
persoas maiores en centros residenciais:  

 N.º de prazas en 2012: 154 

 N.º de prazas en 2013: 172 

 Variación anual 2013/2012: +18 (+11,7 %) 
Variación anual do número de persoas usuarias por 
sexo:  

 Mulleres:  
- N.º de mulleres en 2012: 116 
- N.º de mulleres en 2013: 147 
- Variación mulleres: +31 (+26,7 %) 

 Homes: 
- N.º de homes en 2012: 63 
- N.º de homes en 2013: 55 
- Variación homes: -8 (-12,7 %) 

 Total: 
- N.º de persoas usuarias en 2012: 179 
- N.º de persoas usuarias en 2013: 202 
- Variación total: +23 (+12,8 %) 

Orzamento 

S. X. de Política Social: 56.845.156 € 
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar: 
Está incluído no orzamento da medida 3.2.2.1; xa que o 
orzamento sinalado, 24.852.000.00 €, inclúe o custo dos 
centros de día, fogares residenciais e vivendas 
comunitarias. 

   

ACTUACIÓN 3.3.3.2 Convenio de 
colaboración co Sergas para a 
prestación de produtos 
farmacéuticos nas residencias de 
maiores e centros de atención a 
persoas con discapacidade. 
 
S. X. de Política Social 
Sergas (Consellería de Sanidade) 
 
Actuación de nova incorporación en 2012 
e continuou en 2013 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Persoas en situación de dependencia. 
Centros residenciais destinados a persoas en situación de 
dependencia. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Número de centros nos que se prestou o servizo: 19 
Número de prazas: 2179 
Número de persoas maiores beneficiarias por sexo: 

 Homes: 915 

 Mulleres: 1264 

 Total: 2179 
 

Orzamento 0 € 
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RESULTADOS 2013 

NÚCLEO DE ACCIÓN 3: PRESTACIÓN DE SERVIZOS CON EFICACIA E CALIDADE 

OBXECTIVO OPERATIVO 3 Avanzar na creación de recursos de atención ás persoas maiores de tipo residencial destinados, prioritariamente, á 

atención a aquelas persoas que por razón do seu grao de dependencia non poidan seguir residindo no seu contorno habitual 

 

MEDIDA 3.3.4 Mellora da atención das persoas maiores no ámbito da saúde mental. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 3.3.4.1 Promoción da 
creación de unidades ou módulos en 
residencias destinados á atención de 
persoas maiores dependentes que 
teñan por obxecto ofrecer unha 
atención máis específica ás persoas 
maiores que padezan alteración ou 
trastornos de conduta. 
 
S. X. de Política Social 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Actuación non executada. 
Á espera de concretar as condicións de desenvolvemento 
dos servizos regulados no Decreto 149/2013 do 5 de 
setembro, polo que se define a Carteira de Servizos 
Sociais para persoas en situación de dependencia. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Orzamento 

 
 

MEDIDA 3.3.5 Promoción do acceso das mulleres maiores vítimas de violencia de xénero a recursos 
destinados á atención a persoas maiores. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 3.3.5.1 Mantemento 
como criterio de valoración para o 
acceso aos servizos públicos e outros 
recursos destinados á atención ás 
persoas maiores a acreditación de 
ser vítima de violencia de xénero. 
 
S. X. de Política Social 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Mulleres vítimas de violencia de xénero. 
Entidades que xestionan centros residenciais. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Número de mulleres vítimas de violencia de xénero que 
accederon a servizos e recursos: 2 

Orzamento 

 
O custo está incluído na actuación 3.3.3.1  
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NÚCLEO DE ACCIÓN 3: 
PRESTACIÓN DE SERVIZOS CON EFICACIA E CALIDADE 

OBXECTIVO OPERATIVO 3.4: 
Promover a mellora dos coñecementos e a formación das persoas que realizan tarefas de atención ás persoas 
maiores. 

 
 

MEDIDA 3.4.1 Desenvolvemento de accións formativas destinadas ás persoas responsables do coidado de 
maiores que residen no seu fogar 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 3.4.1.1 Programación e 
implantación de programas de 
actividades formativas destinadas a 
coidadores e coidadoras para 
mellorar os seus coñecementos e as 
súas habilidades nas tarefas de 
atención ás persoas maiores. 
 
S. X. de Política Social 
Consellería de Sanidade 

Persoas/entidades 
destinatarias 

S. X. de Política Social: coidadores/as non profesionais. 
C. de Sanidade-Sergas (Atención ao cliente e calidade): 
cidadanía en xeral, concellos, asociacións de pacientes e 
entidades sociais. 
C. de Sanidade-Sergas (Xestión Sociosanitaria e Saúde 
Mental): pacientes de Alzheimer e familiares. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

S. X. de Política Social:  
Número de actividades formativas realizadas: 77 
Número de persoas coidadoras participantes por sexo: 

 Mulleres: 897 

 Homes: 145 

 TOTAL: 1042 
C. de Sanidade-Sergas (Atención ao cliente e calidade)  
Número de actividades desenvolvidas pola Escola 
Galega de Saúde para Cidadáns dirixidas a persoas 
maiores e persoas coidadoras: 65 
N.º de persoas maiores e persoas coidadoras 
participantes: 

 Homes: 215 

 Mulleres: 1378 

 TOTAL: 1593 
Obradoiros dirixidos a persoas maiores e ás súas persoas 
coidadoras: 

 Hábitos de vida saudable: 7 edicións  

 Envellecemento activo xestión do estrés: 1 
edición 

 Coidados da boca e mobilización: 2 edicións 

 O coidador e o dó: 1 edición 

 Envellecemento saudable: 3 edicións 

 Coidados na menopausa: 3 edicións  

 Coidados en cancro de próstata: 1 edición 

 Coidados a persoas dependentes: 15 edicións  

 Coidados paliativos : 3 edicións  

 Coidados das úlceras por presión: 19 edicións  

 Obradoiros sobre o Alzheimer: 35 edicións 

 Obradoiro de memoria: 4 edicións 

 Coidados en cancro de mama: 2 edicións 

 Uso dos recursos sociosanitarios: 4 edicións 
Nota: son os mesmos datos que os da actuación 2.1.4.4, 
polo que non se teñen en conta a efectos estatísticos. 
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RESULTADOS 2013 

NÚCLEO DE ACCIÓN 3: PRESTACIÓN DE SERVIZOS CON EFICACIA E CALIDADE 

OBXECTIVO OPERATIVO 4: Promover a mellora dos coñecementos e a formación das persoas que realizan tarefas de atención ás persoas 

maiores 

C. de Sanidade-Sergas (Xestión Sociosanitaria e Saúde 
Mental):  

 Obradoiros psicoeducativos para pacientes e 
familiares: 2 obradoiros con 75 asistentes. 

 Ciclo de proxeccións de cine "Nos vieiros da mente": 
7 proxeccións con 3403 asistentes. 

Número de persoas participantes por sexo:  

 Mulleres: non dispoñible 

 Homes: non dispoñible 

 Total: 3478 

Orzamento 

S. X. de Política Social: 73.179 € 
Consellería de Sanidade- Sergas:  

- Atención ao cliente e calidade: 32.500 € 
- Xestión Sociosanitaria e Saúde Mental: 6408 € 

 
 

MEDIDA 3.4.2 Desenvolvemento de actuacións de formación permanente destinadas ás e aos profesionais e 
técnicos da atención ás persoas maiores para a mellora da calidade dos servizos prestados 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 3.4.2.1 
Desenvolvemento de programas 
formativos dirixidos a profesionais 
da atención ás persoas maiores. 
 
S. X. de Política Social 
Escola Galega de Administración Pública – 
EGAP (Vicepresidencia e Consellería de 
Presidencia, Administracións Públicas e 
Xustiza) 
Consellería de Sanidade 

Persoas/Entidades 
destinatarias 

S. X. de Política Social (Sub.X. Coordinación  
equipamentos  e ss):  
Persoal directivo, persoal sanitario e persoal xerocultor 
Centros residenciais de maiores xestionados 
directamente pola Xunta de Galicia. 
 
S. X. de Política Social (SD. X. de Dependencia e 
Valoración da Discapacidade):  
Profesionais que traballan no ámbito de atención ás 
persoas en situación de dependencia. 
 
Escola Galega de Administración Pública-EGAP  
- Persoal directivo, persoal que desenvolva as súas 

funcións en centros de atención a persoas maiores 
xestionados directamente pola Administración pública 
da Comunidade Autónoma de Galicia 

- Persoal que presta servizos nas Residencias de 
Maiores da Xunta de Galicia. 

- Persoal funcionario dos grupos A1, A2 e C1 e persoal 
laboral grupos I e II, preferentemente con titulación 
universitaria (licenciatura ou grao correspondente) en 
dereito, psicoloxía, pedagoxía, psicopedagoxía, 
educación social, relacións laborais, traballo social, 
ciencias políticas ou socioloxía. 

- Persoal técnico que realice proxectos de urbanización 
ou participe na súa redacción, queira ampliar os seus 
coñecementos sobre a lexislación de aplicación en 
temas de accesibilidade e coñecer exemplos de boas 
prácticas. 

- Persoal técnico e secretarios/as municipais. 
- Persoal da administración pública con habilitación de 

carácter nacional, persoal das administracións públicas 
de Galicia, tanto autonómica como local e do sistema 
universitario de Galicia. 
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- Persoal directamente vinculado coa tramitación de 
expedientes da Lei de dependencia. 

- Persoal da Consellería de Traballo e Benestar, 
preferentemente técnicos, que traballan na área de 
dependencia. 

- Profesionais dos equipos de dependencia da 
Consellería de Traballo e Benestar. 

- Traballadores/as de novo ingreso no Grupo I- Cat. 006- 
Titulado/a superior psicólogo/a. 

- Traballadores de novo ingreso no Grupo II- Cat. 002- 
ATS, enfermeiro/a, practicante, DUE. 

- Traballadores/as de novo ingreso no Grupo II- Cat. 
017- asistente social. 

- Traballadores/as de novo ingreso no Grupo IV, Cat. 
004- auxiliar de fogar, coidador/a auxiliar. 

Consellería de Sanidadade-Sergas (Xestión 
Sociosanitaria e Saúde Mental): médicos, DUE e 
coidadores de centros públicos de atención a maiores e 
discapacidade da Consellería de Traballo e Benestar. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

S. X. de Política Social (SD. X. Coordinación  
equipamentos e ss):  
Número de actividades formativas realizadas: 1 
Descrición das accións formativas realizadas: 
sensibilización fronte ao sistema de xestión e control de 
suxeicións restritivas en centros de atención 
sociosanitaria. 

Número de persoas participantes por sexo:  

 Mulleres: 16 

 Homes: 3 

 Total: 19 
 
S. X. de Política Social (SD. X. de Dependencia e 
Valoración da Discapacidade):  
- Curso sobre aplicación de soporte ao procedemento 

BS611A. 
- Curso sobre o Sistema integrado galego de atención 

á dependencia (SIGAD) e expediente dixital de 
dependencia. 

- Curso sobre análise dos procesos de dependencia, o 
modelo de toma de decisións (Orde do 2 de xaneiro 
de 2012). 

- Curso sobre a determinación da capacidade 
económica da persoa beneficiaria e cuantificación e 
xestión das libranzas. 

- Curso sobre a valoración das persoas con 
enfermidade mental. 

Número de actividades formativas realizadas: 8 
Número de persoas participantes nas actividades 
formativas por sexo: 

 Mulleres: 112 

 Homes: 21 

 TOTAL: 133 
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RESULTADOS 2013 

NÚCLEO DE ACCIÓN 3: PRESTACIÓN DE SERVIZOS CON EFICACIA E CALIDADE 

OBXECTIVO OPERATIVO 4: Promover a mellora dos coñecementos e a formación das persoas que realizan tarefas de atención ás persoas 

maiores 

Escola Galega de Administración Pública−EGAP 
Número de actividades formativas realizadas: 36 
Número de persoas participantes por sexo:  

 Mulleres: 730 

 Homes: 160 

 Total: 890 
As acción formativas enfocáronse cara aos seguintes 
obxectivos: 
- Sensibilizar a profesionais do sector sociosanitario 

cara a non utilización de suxeicións físicas e químicas 
e dar a coñecer un novo modelo e unha nova cultura 
de coidado. 

- Capacitar o persoal para que opte a postos de 
inspección de servizos sociais ou que lle preste apoio 
á inspección dos servizos sociais nos coñecementos 
específicos dos diferentes ámbitos de actuación e 
nas habilidades necesarias para o correcto 
desenvolvemento destas funcións. 

- Formar aos integrantes dos grupos de acción das 
medidas de emerxencia dos centros de traballo da 
Xunta de Galicia (residencias de maiores) segundo 
sinala a Lei 31/1995, de prevención de riscos laborais 
no seu artigo 20. 

- A accesibilidade en vías e espazos públicos constitúe 
un aspecto fundamental no deseño urbano, non só 
dende o punto de vista legal, con normas tanto 
estatais coma autonómicas e locais que se deben 
coñecer para garantir o seu cumprimento, senón 
tamén dende o punto da funcionalidade, da 
seguridade viaria e da non discriminación por razón 
de idade ou discapacidade. 

- Que tanto os técnicos que deseñan estes espazos 
públicos coma as persoas na Administración 
responsables de garantir a accesibilidade, coñezan 
tanto a normativa de aplicación coma as innovacións 
que se produzan neste ámbito, en canto a materiais, 
novas tecnoloxías etc. 

- Analizar as características que en materia de 
accesibilidade deben reunir os espazos verdes, que 
son parte esencial das cidades e que contribúen de 
forma decisiva á sustentabilidade ambiental destas. 

- Garantir unha formación aos traballadores de novo 
ingreso acerca dos riscos inherentes ao seu posto de 
traballo no momento da contratación, segundo 
establece a Lei 31/1995 de prevención de riscos 
laborais no seu artigo 19. 

- Facilitar os coñecementos sobre os procesos de 
dependencia nas súas fases: grado e PIA. Especial 
incidencia, dentro da fase PIA e facilitar os 
coñecementos sobre a Orde do 2 de xaneiro de 
2012. 

- Facilitar os coñecementos para a determinación da 
capacidade económica dos solicitantes de 
dependencia, así como para o cálculo das 
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prestacións económicas. 
- Formar no uso da ferramenta integrada de xestión 

de expedientes de dependencia. 
- Adquirir os coñecementos sobre o emprego do novo 

módulo de xestión documental (expediente dixital). 
Nota: boa parte das actividades descritas tiveron lugar na 
modalidade de teleformación, polo que se ten constancia 
de que hai alumnado procedente de todas as cidades e 
de distintas vilas de Galicia. 
S. X. Xestión Sociosanitaria e Saúde Mental:  
1. Proxecto formativo para sanitarios de residencias. 
2. Cursos formativos para persoal de residencias en 

atención a pacientes con trastorno mental de 
duración prolongada e curso crónico. 

Número de actividades formativas realizadas: 14 
Número de persoas participantes nas actividades 
formativas por sexo e por colectivo profesional: 
Médicos: 

 Mulleres: non dispoñible 

 Homes: non dispoñible 

 TOTAL: 10 
DUE: 

 Mulleres: non dispoñible 

 Homes: non dispoñible 

 TOTAL: 81 
Coidadores: 

 Mulleres: 164 

 Homes: 16 

 TOTAL: 180 

Orzamento 

S. X. de Política Social (SD. X. Coord. Equip. e ss): 1200 € 
S. X. de Política Social (SD. X. de Dependencia e 
Valoración da Discapacidade): 13.345 € 
Escola Galega de Administración Pública−EGAP: 41.870 
€ 
SD. X. Xestión Sociosanitaria e Saúde Mental: 10.058 €.  

   

ACTUACIÓN 3.4.2.2 Difusión dos 
programas formativos entre 
técnicos/as e profesionais. 
 
S. X. de Política Social 
Vicepresidencia e Consellería de 
Presidencia, Administracións Públicas e 
Xustiza 

Persoas/Entidades 
destinatarias 

S. X. de Política Social: 
Persoal técnico e de atención directa en centros de 
servizos sociais.  
Centros de servizos Sociais  
Escola Galega de Administración Pública−EGAP: 
Profesionais que traballan no ámbito das persoas 
maiores e outros empregados públicos da Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

S. X. de Política Social:  
Accións de difusión levadas a cabo:  
1. Atención ao trastorno mental grave en réxime 
residencial: 9 accións. 
2. Sensibilización fronte ao sistema de xestión e control 
de suxeicións restritivas en centros de atención 
sociosanitaria: 1 acción. 
3. Curso de formación para o persoal sanitario: 5 accións. 
Escola Galega de Administración Pública− EGAP:  
Accións de difusión levadas a cabo: divulgación a través 
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RESULTADOS 2013 

NÚCLEO DE ACCIÓN 3: PRESTACIÓN DE SERVIZOS CON EFICACIA E CALIDADE 

OBXECTIVO OPERATIVO 4: Promover a mellora dos coñecementos e a formación das persoas que realizan tarefas de atención ás persoas 

maiores 

da páxina web da EGAP e do DOG. 

Orzamento Executada con recursos propios. 

 
 

MEDIDA 3.4.3 Colaboración coas universidades para a formación de profesionais no ámbito da atención a 
persoas maiores 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 3.4.3.1 Mantemento de 
acordos ou convenios de 
colaboración coas universidades 
galegas para o desenvolvemento de 
actividades de formación ou 
prácticas para profesionais de 
especialidades do ámbito das 
persoas maiores. 
 
Consellería de Traballo e Benestar 
Universidades 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Programa de alumnado en prácticas: 
Alumnado da universidade (matriculado en titulacións 
vinculadas á actividade desenvolvida nos centros de 
maiores e de atención a persoas con discapacidades 
dependentes e xestionados pola Xunta de Galicia) 
Centros residenciais de atención a persoas maiores e/ou 
persoas con discapacidade. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

N.º de persoas que realizaron prácticas por sexo:  

 Mulleres: 40 

 Homes: 11 

 Total: 51 
N.º de centros de maiores nos que houbo alumnado en 
prácticas: 3 

Orzamento Programa de alumnado en prácticas: 0 € 
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NÚCLEO DE ACCIÓN 3: PRESTACIÓN DE SERVIZOS CON EFICACIA E CALIDADE 

OBXECTIVO OPERATIVO 5: Asegurar que o desenvolvemento do catálogo de programas, servizos e recursos destinados ás persoas maiores se 

realice atendendo aos principios da calidade 
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NÚCLEO DE ACCIÓN 3: 
PRESTACIÓN DE SERVIZOS CON EFICACIA E CALIDADE 

OBXECTIVO OPERATIVO 3.5: 
Asegurar que o desenvolvemento do catálogo de programas, servizos e recursos destinados ás persoas maiores se 
realice atendendo aos principios da calidade. 

 
 

MEDIDA 3.5.1 Aseguramento do cumprimento da normativa de regulamento de servizos de atención ás 
persoas maiores. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 3.5.1.1 
Desenvolvemento de plans anuais de 
inspección e control para a garantía 
do cumprimento da normativa 
reguladora de centros e servizos 
dedicados á atención das persoas 
maiores e protección dos seus 
dereitos. 
 
S. X. T. da Consellería de Traballo e 
Benestar (inspección de servizos sociais) 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Entidades prestadoras de servizos sociais. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Número de actividades realizadas de inspección e 
control en servizos e centros de atención a persoas 
maiores: 551 

Orzamento Executada con medios propios. 

 
 

MEDIDA 3.5.3 Promoción da incorporación dos principios de xestión da calidade aos programas, servizos e 
recursos destinados á atención ás persoas maiores de titularidade pública e privada. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 3.5.3.1 
Desenvolvemento de accións 
formativas sobre xestión da calidade 
para as persoas responsables de 
xestión dos programas, servizos e 
recursos de atención ás persoas 
maiores de titularidade pública. 
 
S. X. de Política Social 
Escola Galega de Administración 
Pública−EGAP (Vicepresidencia e 
Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza) 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Escola Galega de Administración Pública− EGAP  
O colectivo de destinatarios destas actividades está 
formado polo persoal dos subgrupos A1, A2 e C1, e I, II e 
III da Administración pública da Comunidade Autónoma 
de Galicia (cursos de teleformación) e por todo o persoal 
ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma 
de Galicia (cursos de autoformación), entre os que se 
atopan “persoas responsables de xestión dos programas, 
servizos e recursos de atención ás persoas maiores de 
titularidade pública”. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Escola Galega de Administración Pública− EGAP  
Accións formativas realizadas: a EGAP desenvolveu 200 
prazas de formación con contidos específicos de xestión 
da calidade (100 prazas na modalidade de teleformación 
e 100 máis na modalidade de autoformación). 
Número de persoas participantes por sexo: 

 Homes: 52 

 Mulleres: 84 
TOTAL: 136 

Orzamento 
Escola Galega de Administración Pública−EGAP: 3650,00 
€ 
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RESULTADOS 2013 

NÚCLEO DE ACCIÓN 3: PRESTACIÓN DE SERVIZOS CON EFICACIA E CALIDADE 

OBXECTIVO OPERATIVO 5: Asegurar que o desenvolvemento do catálogo de programas, servizos e recursos destinados ás persoas maiores se 

realice atendendo aos principios da calidade 

   

ACTUACIÓN 3.5.3.2 Elaboración da 
normativa que regule os criterios de 
acreditación dos recursos 
residenciais destinados ás persoas 
maiores. 
 
S. X. T. da Consellería de Traballo e 
Benestar 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Entidades prestadoras de servizos de promoción da 
autonomía e atención á dependencia. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Actuación en execución en 2013. No momento no que se 
remite a información para o seguimento 2013 do plan 
(febreiro de 2014), xa se lles dera traslado á S. X. T. e á S. 
X. P. S. do borrador de orde que regulará a acreditación e 
autorización dos servizos destinados a persoas maiores. 

Orzamento Sen datos 
   

ACTUACIÓN 3.5.3.3 Valoración da 
acreditación de sistemas de xestión 
da calidade como criterio de 
selección nos procedementos de 
contratación e subvencións 
destinadas a recursos e servizos 
destinados á atención a persoas 
maiores. 
 
S. X. de Política Social 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Poboación solicitante de prestacións no marco da Lei de 
dependencia, e solicitantes de valoración da situación de 
discapacidade. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Elaboración da Carta de servizos de Atención á 
Dependencia, no 2012. 
Acreditación da certificación de calidade baixo o modelo 
EFQM nos procesos relacionados co Sistema para a 
Autonomía e Atención á Dependencia, no ano 2013. 
Inicio dos traballos de elaboración da carta de servizos de 
valoración da discapacidade, no ano 2013. 

Orzamento 42.000 €  

 
 

MEDIDA 3.5.4 Comprobación do cumprimento dos estándares de calidade definidos para os programas, 
servizos e recursos de atención ás persoas maiores. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 3.5.4.1. 
Desenvolvemento de plans de 
avaliación e control da calidade en 
programas, servizos e recursos de 
atención ás persoas maiores, 
conforme á normativa de 
acreditación que no seu momento se 
regule. 
 
S. X. de Política Social 
 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Actuación non executada. 
No momento de elaboración deste informe estase a 
traballar, en colaboración coas entidades do sector, na 
redacción da normativa de acreditación dos servizos.  

Resultados 
segundo 
indicadores 

Orzamento 

 



 

 

RESULTADOS 2013 

NÚCLEO DE ACCIÓN 3: PRESTACIÓN DE SERVIZOS CON EFICACIA E CALIDADE 

OBXECTIVO OPERATIVO 6: Promover o desenvolvemento de novos recursos, programas e servizos destinados á atención ás persoas maiores 

mediante a posta en marcha de actuacións altamente intensivas en termos de I+D+i 

Informe de 
seguimento 2013 83 

NÚCLEO DE ACCIÓN 3: 
PRESTACIÓN DE SERVIZOS CON EFICACIA E CALIDADE 

OBXECTIVO OPERATIVO 3.6: 
Promover o desenvolvemento de novos recursos, programas e servizos destinados á atención ás persoas maiores, 
mediante a posta en marcha de actuacións altamente intensivas en termos de I+D+i. 

 
 

MEDIDA 3.6.1 Fomento da investigación para o desenvolvemento de novos recursos e servizos destinados a 
mellorar o benestar e a calidade de vida das persoas maiores. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 3.6.1.1 Colaboración da 
Administración autonómica en 
proxectos de investigación de 
carácter autonómico, estatal e 
europeo que teñan como finalidade 
o desenvolvemento de novos 
recursos e servizos destinados a 
mellorar o benestar e a calidade de 
vida das persoas maiores. 
 
S. X. de Política Social 
Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria 

Persoas/Entidades 
destinatarias 

S. X. de Política Social: sen datos  
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria: sen resposta da S. X. de Universidades. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

S. X. de Política Social 
Estudo das necesidades das persoas maiores de 65 anos 
que viven soas. 
Guía de avances científico-tecnolóxicos no campo da 
atención sociosanitaria. 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria: sen resposta da S. X. de Universidades.  

Orzamento 

S. X. de Política Social: 

 Estudo das necesidades das persoas maiores de 65 
anos que viven soas (Fondos POCTEP: 32.915 €) 

 Guía de avances científico-tecnolóxicos no campo da 
atención sociosanitaria (Fondos POCTEP: 59.673 €) 

 TOTAL: 92.588 € 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria: sen resposta da S. X. de Universidades. 

 
 

MEDIDA 3.6.2 Promoción da divulgación de experiencias en materia de I+D+i destinadas á mellora dos 
recursos e servizos de atención ás persoas maiores. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 3.6.2.1 Difusión de 
proxectos ou experiencias novas en 
materia de I+D+i relacionadas coa 
atención ás persoas maiores. 
 
S. X. de Política Social 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Actuación non executada en 2013. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Orzamento 
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RESULTADOS 2013 

NÚCLEO DE ACCIÓN 3: PRESTACIÓN DE SERVIZOS CON EFICACIA E CALIDADE 

RESUMO ESTATÍSTICO 

Resumo estatístico do núcleo 3 

 

Gráfico 7. Nivel de execución no núcleo de acción 3: porcentaxe de medidas e de actuacións 
que rexistraron actividade en 2013 

 

 

Táboa 4. Persoas beneficiarias por perfil no núcleo de acción 3 

PERSOAS BENEFICIARIAS 
POR PERFIL 

N.º total de persoas 
beneficiarias 

Distribución por sexo (%)* 

Mulleres Homes 

Persoas maiores 46.749 67,2% 32,8% 

Profesionais 1.449 81,4% 18,6% 

Persoas coidadoras 1.943 82,2% 17,8% 

Outros (persoas dependentes, persoas con 
Alzheimer e familiares, alumnos en prácticas) 

51 78,4% 21,6% 

TOTAIS 50.192 68,3% 31,7% 

* Estimado segundo os datos dispoñibles naquelas actuacións nas que se facilitou este dato de entre aquelas nas 

que se considera como indicador o número de persoas beneficiarias. 

 

Gráfico 8. Distribución das persoas beneficiarias por perfil e sexo no núcleo de acción 3 

 

* Datos porcentuais estimados segundo datos dispoñibles naquelas actuacións nas que se facilitou este dato de 

entre aquelas nas que se considera como indicador o número de persoas beneficiarias. 
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IV.4. NÚCLEO DE ACCIÓN 4: COOPERACIÓN TRANSVERSAL 

 

O plan propón neste núcleo de acción mecanismos e estratexias para o mantemento e a 

mellora da colaboración, corresponsabilidade e coordinación interdepartamental da Xunta de 

Galicia e das administracións locais e, tamén, mediante a transferencia e a difusión do Plan 

galego das persoas maiores 2010-2013, horizonte 2015 en contextos internacionais. Por outro 

lado, mediante o deseño de actuacións específicas de difusión preténdese, ademais de lles dar 

a coñecer o plan aos distintos sectores da poboación garantindo un maior impacto dos seus 

resultados, promover entre o tecido social o movemento asociativo, as entidades que traballan 

no ámbito das persoas maiores e da sociedade en xeral, a necesidade de participar e adoptar 

un papel activo e decisivo na implantación deste plan de acción. 

En liña co sinalado anteriormente, establécense para este cuarto núcleo de acción os seguintes 

obxectivos xerais: 

1. Promover a cooperación entre os distintos departamentos da Administración 

autonómica e das corporacións locais para cumprir os obxectivos do plan e aplicar as 

súas medidas. 

2. Establecer canles de cooperación que favorezan a difusión das medidas do Plan galego 

das persoas maiores 2010-2013,  horizonte 2015 a contextos internacionais. 

3. Contribuír á difusión e á publicidade das actuacións do Plan galego das persoas maiores 

2010-2013,  horizonte 2015, de xeito que se garanta o impacto destas e se promova a 

necesidade de participación e a implicación da sociedade civil na implantación do plan. 

Con esta perspectiva, este núcleo comprende a planificación dun conxunto de medidas arredor 

dos seguintes obxectivos operativos: 

OBXECTIVO OPERATIVO 1: Establecer instrumentos e/ou estratexias de mellora da 

cooperación interdepartamental para o logro dos obxectivos que esixen unha actuación 

conxunta. 

OBXECTIVO OPERATIVO 2: Favorecer o desenvolvemento de sinerxías cara ao ámbito local 

para unha mellor ordenación/xestión de recursos e un maior impacto das políticas 

autonómicas. 

OBXECTIVO OPERATIVO 3: Promover instrumentos e/ou estratexias de cooperación 

suprautonómicas para a achega das medidas previstas no Plan galego das persoas maiores 

2010-2013,  horizonte 2015 aos galegos e galegas residentes no exterior. 

OBXECTIVO OPERATIVO 4: Fomentar mecanismos ou instrumentos para a difusión integral 

do Plan galego das persoas maiores 2010-2013,  horizonte 2015. 
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RESULTADOS 2013 

NÚCLEO DE ACCIÓN 4: COOPERACIÓN TRANSVERSAL 

Os organismos implicados na execución destes obxectivos serían, na versión inicial do plan de 

acción, os seguintes: 

 S. X. da Emigración 

 S. X. de Medios 

 S. X. de Política Social 

 Entidades locais municipais 

Seguindo a estrutura establecida no plan, os catro obxectivos operativos formulados 

plásmanse a través de 9 medidas e 17 actuacións19 para todo o período 2010-2013. Durante o 

ano 2013, estaban programadas a práctica totalidade das medidas (820) que inclúen boa parte 

das actuacións (1421).  

Os resultados obtidos poden apreciarse dun modo esquemático e organizado nas seguintes 

táboas elaboradas a partir dos indicadores de realización e de resultados establecidos no plan. 

 

                                                           
19

 Pasa de 15 a 17 debido á incorporación de dúas novas actuacións durante o ano 2011, dunha 
actuación  en 2012 e á fusión das actuacións 4.1.1.1 e 4.1.1.2. 
20

 Aínda que as 9 estaban programadas no plan inicial para o ano 2013, elimínase unha por finalizarse 
durante o ano 2011. 
21

 Para o ano 2013 estaban programadas no plan de acción orixinal 14 actuacións, das que se restan 
dúas por finalizar no ano 2011 e se suman dúas (unha do ano 2011 e outra do 2012) das tres novas 
incorporacións (dúas do 2011 e unha do 2012) que teñen continuidade durante o 2013. 



 

 

RESULTADOS 2013 

NÚCLEO DE ACCIÓN 4: COOPERACIÓN TRANSVERSAL 

OBXECTIVO OPERATIVO 1: Establecer instrumentos e/ou estratexias de mellora da cooperación interdepartamental para o logro dos 

obxectivos que esixen unha actuación conxunta 
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NÚCLEO DE ACCIÓN 4: 
COOPERACIÓN TRANSVERSAL 

OBXECTIVO OPERATIVO 4.1: 
Establecer instrumentos e/ou estratexias de mellora da cooperación interdepartamental para o logro dos 
obxectivos que esixen unha actuación conxunta. 

 

MEDIDA 4.1.1 Actualización conxunta de indicadores que lles afectan a diferentes axentes ou 
departamentos de medida e control dos procesos de atención a persoas maiores. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 4.1.1.1 Colaboración 
entre diferentes organismos públicos 
e privados para a execución de 
indicadores que implican os 
diferentes axentes ou 
departamentos que desenvolven 
actividades no ámbito das persoas 
maiores con competencias. 
 
S. X. de Política Social 
 
Nota: actuación con modificación respecto 
da versión inicial do plan (ao igual que o 
enunciado da medida) e resulta da fusión 
das seguintes actuacións iniciais: 
4.1.1.1. Creación de novos indicadores. 
4.1.1.2. Fomento da participación na 
utilización destes novos indicadores 
conxuntos de todos os organismos 
públicos e privados e dos principais 
axentes implicados na atención ás persoas 
maiores. 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Actuación non executada en 2013. 
Resultados 
segundo 
indicadores 

Orzamento 
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RESULTADOS 2013 

NÚCLEO DE ACCIÓN 4: COOPERACIÓN TRANSVERSAL 

OBXECTIVO OPERATIVO 1: Establecer instrumentos e/ou estratexias de mellora da cooperación interdepartamental para o logro dos 

obxectivos que esixen unha actuación conxunta 

 

 

MEDIDA 4.1.2 Constitución e mantemento dunha Comisión Interdepartamental de Atención ás Persoas 
Maiores 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

Como excepción para esta medida e 
debido a que as actuacións que se 
sinalan se refiren a funcións 
concretas da comisión á que se fai 
referencia no enunciado da propia 
medida, unifícanse nun só punto e os 
indicadores refírense directamente á 
medida. 
(ACTUACIÓN 4.1.2.1 Incorporación da 
perspectiva do envellecemento a 
medidas de tipo sectorial realizadas 
polas distintas consellerías da Xunta 
de Galicia. 
ACTUACIÓN 4.1.2.2 Difusión a outros 
departamentos das medidas 
sectoriais dun departamento concreto 
que xa estivesen previamente 
orientadas ás persoas maiores). 
Queda pendente para 2012 e 
seguintes, ver como se enfocan estas 
actuacións dado que a comisión se 
constituíu a finais de 2011. 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Departamentos da Xunta de Galicia implicados directa ou 
indirectamente no ámbito das persoas maiores.  

Resultados 
segundo 
indicadores 

N.º de consellerías /secretarías xerais participantes: 9 
Integrantes

22
: 

 Secretaría Xeral de Política Social-Consellería de 
Traballo e Benestar 

 Presidencia da Xunta de Galicia 

 Vicepresidencia e Consellería da Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza 

 Consellería de Facenda 

 Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas 

 Consellería de Economía e Industria 

 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria 

 Consellería de Sanidade 

 Consellería de Medio Rural e do Mar 
 
N.º de xuntanzas da comisión realizadas: 1 (III Xuntanza 
da Comisión Interdepartamental de Atención ás Persoas 
Maiores, realizada o 23 de xullo de 2013). 
N.º de representantes asistentes por sexo:  

 Mulleres: 5 

 Homes: 2 

 Total: 7 

Orzamento Executada con medios propios. 

 

 

                                                           
22

 Tal e como se sinalou na introdución do capítulo IV, neste informe 2013, e para o nomeamento dos 

departamentos da Xunta de Galicia implicados, respéctase o nome das consellerías e dos departamentos vixente en 
2013 tras as reestruturacións da estrutura orgánica da Xunta de Galicia realizadas a principios da dita anualidade. 
Isto implica que o nome dos departamentos participantes na Comisión Interdepartamental de Atención ás Persoas 
Maiores poden diferir do utilizado no informe de seguimento 2013. 



 

 

RESULTADOS 2013 

NÚCLEO DE ACCIÓN 4: COOPERACIÓN TRANSVERSAL 

OBXECTIVO OPERATIVO 2: Favorecer o desenvolvemento de sinerxías cara ao ámbito local para unha mellor ordenación/xestión de recursos 

e un maior impacto das políticas autonómicas 
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NÚCLEO DE ACCIÓN 4: 
COOPERACIÓN TRANSVERSAL 

OBXECTIVO OPERATIVO 4.2: 
Favorecer o desenvolvemento de sinerxías cara ao ámbito local para unha mellor ordenación/xestión de recursos 
e un maior impacto das políticas autonómicas. 

 
 

MEDIDA 4.2.1 Promoción da colaboración conxunta coas entidades locais municipais para o coñecemento 
das necesidades das persoas maiores e o deseño e a implantación de programas ou actuacións que lles dean 
resposta. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 4.2.1.1 Establecemento 
de convenios de colaboración entre a 
Consellería de Traballo e Benestar e 
as entidades locais municipais para o 
estudo e a implantación de 
programas de atención ás persoas 
maiores que viven soas (estudo 
estatístico, valoración de 
necesidades e implantación de 
programas). 
 
S. X. de Política Social 
Entidades locais municipais 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Actuación non executada en 2013. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Orzamento 
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RESULTADOS 2013 

NÚCLEO DE ACCIÓN 4: COOPERACIÓN TRANSVERSAL 

OBXECTIVO OPERATIVO 3: Promover instrumentos e/ou estratexias de cooperación suprautonómicas para a achega das medidas previstas 

no Plan galego das persoas maiores 2010-2013, horizonte 2015 aos galegos residentes no exterior 

NÚCLEO DE ACCIÓN 4: 
COOPERACIÓN TRANSVERSAL 

OBXECTIVO OPERATIVO 4.3: 
Promover instrumentos e/ou estratexias de cooperación suprautonómicas para a achega das medidas previstas 
no Plan galego das persoas maiores 2010-2013, horizonte 2015 aos galegos residentes no exterior 

 

MEDIDA 4.3.2 Promoción da participación e visibilidade das persoas maiores na emigración a través da 
actividade de entidades sen ánimo de lucro 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 4.3.2.1 
Desenvolvemento de convenios de 
colaboración con entidades sen 
ánimo de lucro para a posta en 
marcha no exterior de actuacións 
previstas no Plan galego das persoas 
maiores 2010-2013, horizonte 2015 
ou que persigan fins análogos. 
 
S. X. de Política Social 
S. X. da Emigración 

Persoas/entidades 
destinatarias 

S. X. da Emigración:  
Emigrantes maiores carentes de recursos. 
Entidades galegas, sen ánimo de lucro, asentadas fóra de 
Galicia.  

Resultados 
segundo 
indicadores 

S. X. da Emigración:  
Número de convenios de colaboración asinados: 7 
Número de actividades realizadas conforme aos 
convenios asinados: 280 
Organismos / entidades implicados: 
Hermandad Gallega Caracas (Venezuela) FACEV. 
Fundación España Salud (Venezuela) 
1.ª Socorros Mutuos, Casa de Galicia (Uruguai) 
Centro Gallego de México (México) 
S. Rosalía de Castro Santos (Brasil) 

Orzamento S. X. da Emigración: 162.000 € 

 

MEDIDA 4.3.3 Promoción dos recursos de atención ás persoas maiores residentes no exterior 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 4.3.3.1 Potenciación da 
rede de centros de día e residencias 
para a terceira idade xestionadas 
polas comunidades galegas no 
exterior. 
 
S. X. da Emigración 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Emigrantes maiores carentes de recursos. 
Entidades galegas, sen ánimo de lucro, asentadas fóra de 
Galicia.  

Resultados 
segundo 
indicadores 

Variación anual do número de prazas en centros de día: 

 N.º de prazas en 2012: 273 

 N.º de prazas en 2013: 143 

 Variación anual 2013/2012: -130 (-47,6 %) 
Variación anual do número de prazas en residencias: 

 N.º de prazas en 2012: 279 

 N.º de prazas en 2013: 253 

 Variación anual 2013/2012: -26 (-9,3 %) 

Orzamento 262.000 € 
   

ACTUACIÓN 4.3.3.2 
Desenvolvemento dun plan de 
formación para o persoal dos centros 
de día e residencias para a terceira 
idade xestionadas polas 
comunidades galegas no exterior. 
 
S. X. da Emigración 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Actuación non executada no ano 2013 por cuestións 
orzamentarias. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Orzamento 
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ACTUACIÓN 4.3.3.3 Promoción do 
intercambio de información, 
experiencias e traballo entre as 
unidades asistenciais a persoas 
maiores no eido da emigración. 
 
S. X. da Emigración 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Actuación non executada no ano 2013 por cuestións 
orzamentarias. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Orzamento 

   

ACTUACIÓN 4.3.3.4: Axudas 
económicas individuais a galegos e 
galegas residentes no exterior que se 
atopen en situación de necesidade. 
 
S. X. da Emigración 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Galegos e galegas residentes no exterior carentes de 
recursos. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Convocatoria das axudas: si, Resolución do 5 de marzo 
de 2013, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se 
convoca o programa de axudas individuais a galegos 
residentes no exterior para 2013. DOG. n.º 49, do 11 de 
marzo de 2013. 
N.º de persoas maiores beneficiarias das axudas por 
sexo:  

 Mulleres: 4445 

 Homes: 2826 

 TOTAL: 7271 
N.º de persoas maiores beneficiarias das axudas por 
país:  

 Cuba: 6.620 

 Arxentina: 239 

 Uruguai: 166 

 Brasil: 88 

 Venezuela: 154 

 México: 2 

 Chile: 2 

Orzamento 1.858.717 € 
   

ACTUACIÓN 4.3.3.5: Programas de 
viaxes a Galicia de emigrantes 
maiores e os seus cónxuxes que por 
carecer de medios non volveron en 
15 anos ou máis. Programas 
"Reencontros na casa" e 
"Reencontros na Terra". 
 
S. X. da Emigración 
 
Actuación de nova incorporación en 2012 
con continuación en 2013 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Galegos e galegas residentes no exterior carentes de 
recursos. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

N.º de participantes por países. 

 Arxentina: 184  

 Brasil: 15 

 Cuba: 18 

 Uruguai: 102 

 Venezuela: 4 

 Paraguai: 1 
N.º de participantes por sexo. 

 Mulleres. 138 

 Homes: 186 

 TOTAL: 324 

Orzamento 303.500 € 
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RESULTADOS 2013 

NÚCLEO DE ACCIÓN 4: COOPERACIÓN TRANSVERSAL 

OBXECTIVO OPERATIVO 3: Promover instrumentos e/ou estratexias de cooperación suprautonómicas para a achega das medidas previstas 

no Plan galego das persoas maiores 2010-2013, horizonte 2015 aos galegos residentes no exterior 

 

MEDIDA 4.3.4 Creación de ferramentas de información en relación con cuestións de interese que lles afectan 
ás persoas maiores residentes no exterior. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 4.3.4.1 Xeración dun 
mapa de riscos de vulnerabilidade 
para persoas maiores nas localidades 
con presenza de emigración galega. 
 
S. X. da Emigración 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Actuación non executada no ano 2013 por cuestións 
orzamentarias. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Orzamento 
  

 

ACTUACIÓN 4.3.4.2 Xeración dun 
mapa de recursos para as persoas 
maiores no portal 
emigracion.xunta.es 
 
S.  X. da Emigración 

Persoas/entidades 
destinatarias 

Actuación non executada no ano 2013 por cuestións 
orzamentarias. 
Optouse, ao igual que en 2012, por publicar no portal 
emigracion.xunta.es a convocatoria de programas para 
maiores promovidos pola S. X. de Emigración e, a través 
del, facilitar o acceso aos recursos ofertados polos 
distintos departamentos da Xunta de Galicia. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Orzamento 
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NÚCLEO DE ACCIÓN 4: 
COOPERACIÓN TRANSVERSAL 

OBXECTIVO OPERATIVO 4.4: 
Fomentar mecanismos ou instrumentos para a difusión integral do Plan galego das persoas maiores 2010-2013,  
horizonte 2015. 

 
 

MEDIDA 4.4.1 Desenvolvemento dunha campaña informativa para a difusión do Plan galego das persoas 
maiores 2010-2013, horizonte 2015. 

2010 

2011 

2012 

2013 
  

 

ACTUACIÓN 4.4.1.2 Difusión das 
actuacións, servizos e programas 
recollidos no plan. 
 
S. X. de Política Social 
S. X. de Medios 

Persoas/entidades 
destinatarias 

S. X. de Política Social: persoas maiores. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

S. X. de Política Social:  

 N.º de insercións de información sobre programas 
de persoas maiores na web da consellería: 12. 
Benestar en balnearios, Teleasistencia domiciliaria, 
teleasistencia avanzada Miavizor, Programa 
“Acompáñote”, Respiro familiar, publicación dos 
relatorios do Congreso Internacional Envellecemento 
activo, Seguimento do Plan de Maiores 2012, 
Programa de voluntariado para persoas con 
Alzheimer, Documento sobre o tratamento das 
persoas maiores nos medios de comunicación, Guía 
de actuación coordinada contra o maltrato de 
persoas maiores e persoas con discapacidade, Guía 
de sobre avances científico-tecnolóxicos no campo 
da atención sociosanitaria, Curso de preparación á 
xubilación. 

 N.º de intervencións da Secretaría Xeral na que se fai 
referencia ao plan: 29 (1). 

 N.º de intervencións públicas da consellería na que 
se fai referencia ao plan: 50. 

 N.º de notas de prensa escritas nas que aparecen 
actuacións da consellería no ámbito das persoas 
maiores: 5 (non se inclúen as noticias que case a 
diario se colgan na páxina web sobre programas e 
actuacións para persoas maiores). 

 N.º de publicacións de artigos en revistas nacionais 
sobre temáticas de persoas maiores: 13 (2). 

 Colaboración co programa de radio Convivir en 
igualdade: durante o ano 2013, dedicáronse varios 
programas a temáticas relacionadas directamente 
coas persoas maiores (non dispoñible o dato do 
número de programas destinado a persoas maiores) 
(3).  

Orzamento 

S. X. de Política Social:  
Publicacións en revistas/prensa: 81.283,47 € 
Programa de radio Convivir en igualdade: 40.000 € 
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(1) Intervencións da Secretaría Xeral de Política Social nas que se fai referencia ao plan: 
 

 Reportaxe da TV na residencia Volta do Castro 

 Inauguración C. D. Alzheimer en Pontevedra 

 Presentación Estratexia Cronicidade-Sanidade 

 Foro Envellecemento activo en Ferrol 

 Presentación XXV Congreso Internacional Sociedade Galega de Xeriatría e Xerontoloxía 

 Presentación informe Una vejez activa en España- Sergas 

 Inauguración Foro Aulas de Maiores, Vigo 

 I Foro Sociosanitario- Grupo Senda, Madrid 

 Inauguración Foro ATEGAL,. Santiago 

 XXV Encontro Aulas da terceira idade de Galicia e XX anos das Aulas da Terceira Idade de 

Padrón 

 Programa de radio Convivir en Igualdade. Estratexia de Prevención da Dependencia 

 Presentación Estratexia de Prevención da Dependencia, A Coruña 

 Presentación Estratexia de Prevención da Dependencia, Lugo 

 Presentación Estratexia de Prevención da Dependencia, Ourense 

 Presentación Estratexia de Prevención da Dependencia, Vigo 

 Presentación Estratexia de Prevención da Dependencia ás distintas Consellerías, San Caetano, 

Santiago de Compostela 

 Presentación Planificación Atención de Día, Santiago de Compostela 

 Premio Sar Quavitae de envellecemento activo a D. Gerardo Fernández Albor. Residencia San 

Lázaro, Santiago de Compostela 

 Acto fin de curso programa de formación de maiores: IV ciclo universitario, Campus de Lugo 

 Acto fin de curso e entrega de diplomas Uned Sénior, A Coruña 

 Curso de Verano de Madrid. Encontro “Cuidados de larga duración en Europa y en España, 

necesidades y respuestas”, Madrid 

 Vídeo apoio a teles y radio 

 Acto en FAGAL no dia mundial do Alzheimer, Santiago 

 Conferencia clausura Ateneo Xerontolóxico, A Coruña 

 Inauguración xornada de balnearios, Lugo 

 Acto de apertura curso 2013-14 UNED Sénior, A Coruña 

 Inauguración do curso das Aulas da 3.ª idade, Santiago 

 XI Xornadas profesionais sobre o Alzheimer e outras demencias, AGAGA Pontevedra 

 Inauguración exposición de pintura de maiores. Bus Station Espace. Centros de Maiores de 

Santiago de Compostela  
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(2) Reportaxes en prensa e orzamento destinado ao pagamento das publicacións (importe total ano 
2013: 81.283,47 €) 

 FARO DE VIGO. Especial maiores (MiAvizor). Importe: 1.998,92 € (abril) 

 OPINIÓN. Especial maiores (MiAvizor). Importe: 1.651,65 € (abril) 

 ABC. Divulgación estratexias familias. Importe: 7.000,00 € (maio) 

 AGN. Divulgación actuacións CTB. Importe: 19.000,00 € (abril) 

 NOSOTROS LOS MAYORES. 2 reportaxes: envellecemento activo e voluntariado sénior. Importe: 

4.234,00 € (xuño) 

 ENTRE MAYORES Ateneo Xerontolóxico de Galicia. A Coruña 1 outubro. Importe: 18.000,00 € 

(outubro) 

 FARO DE VIGO (e OPINIÓN) Especial Alzheimer. Importe: 6.461,40 € (setembro) 

 EDITORIAL LA CAPITAL. Especial Día do Maior. Importe: 5.000,00 € 

 GRUPO SENDA. Importe: 17.937,50 €:  

o GRUPO SENDA subscricións mensuais da Revista Senda a 26 residencias de Galicia año 

2013 

o GRUPO SENA subscricións mensuais do periódico Balance a 26 residencias de Galicia 

año 2013 

o GRUPO SENDA 6 microespazos no programa de radio Palabras mayores (decembro) 

o GRUPO SENDA. 1 reportaxe 4 páxs. Balance da dependencia (xullo-agosto) 

o GRUPO SENDA. 3 reportaxes 2 páxs. en Senda sénior (xuño-setembro-novembro) 

o GRUPO SENDA. 2 reportaxes 1 páx. en senda Sénior 

 Anuncios prensa e cuñas radio con motivo do Día da Discapacidade (orzamento da Secretaría 

Xeral de Medios): 

o 1/2 páx. cor en medios de prensa escritos: La Voz, Faro, Opinión, Progreso, Diario 

Pontevedra, Ed. La Capital, La Región, El Correo 

o Cuñas radio: Ser Galicia, Onda Cero, Cope Galicia 

(3) Convivir en Igualdade (importe total anual: 40.000 €) 

En Convivir en Igualdade préstase unha atención semanal ás persoas maiores 

Ao ano sumarían uns 55 programas, contando de luns a xoves e o especial do domingo 

Entrevistas destacadas en 2013 en relación ás persoas maiores: 

 Peiteado Solidario. Unha iniciativa solidaria de Cáritas a través do Comedor Social de San 

Froilán en Lugo e o centro de Maiores de Novacaixagalicia. Entrevista a Elvira López Rodríguez, 

directora do centro de Maiores de Lugo. 

 Coñecemos o centro de día de Navuxil no Porriño que está a realizar unha actividade cos nenos 

e nenas da escola. Unha iniciativa na que as persoas maiores contan as súas experiencias cando 

ían á escola 

 Taller sobre maltrato nas persoas maiores, organizado polo colexio de psicólogos no Centro de 

Día de Boimorto. Raquel Malvarez Psicóloga que impartiu o taller. Entrevista a Laura Iglesias 

Freiría, directora do centro 

 A Federación Galega de Asociacións de Familiares de enfermos de Alzheimer asinaba un 

convenio coa Fundación Barrié. Entrevista a Juan Carlos Rodríguez, presidente de FAGAL 

 Falouse da película Bicicleta, cuchara manzana como visibilización da enfermidade de 

Alzheimer, e da película Engurras, na que tamén se reflexiona sobre a ancianidade 
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MEDIDA 4.4.2 Promoción do Plan galego das persoas maiores 2010-2013,  horizonte 2015, a través da 
participación en foros ou congresos especializados. 

2010 

2011 

2012 

2013 
   

ACTUACIÓN 4.4.2.1 Participación en 
foros ou congresos que se realicen no 
eido estatal ou europeo, 
especializados no ámbito das persoas 
maiores, coa finalidade de fomentar 
a presenza e a participación de 
representantes do Plan galego das 
persoas maiores 2010-2013,  
horizonte 2015 neste tipo de 
eventos. 
 
S. X. de Política Social 
S. X. de Medios  

Persoas/entidades 
destinatarias 

S. X. de Política Social: actuación non executada en 
2013. 
 
S. X. de Medios: actuación non executada en 2013. A 
Secretaria Xeral de Medios non participou en foros ou 
congresos relacionados coas persoas maiores. 

Resultados 
segundo 
indicadores 

Orzamento 
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Resumo estatístico do núcleo 4  

 

Gráfico 9. Nivel de execución no núcleo de acción 4: porcentaxe de medidas e de actuacións 
que rexistraron actividade en 2013 

 

 

Táboa 5. Persoas beneficiarias por perfil no núcleo de acción 4 

PERSOAS BENEFICIARIAS 
POR PERFIL 

N.º total de persoas 
beneficiarias 

Distribución por sexo (%)* 

Mulleres Homes 

Persoas maiores 7.595 60,3% 39,7% 

Profesionais 7 71,4% 28,6% 

Persoas coidadoras 0 - - 

Outras 0 - - 

TOTAIS 7.602 60,4% 39,6% 

* Estimado segundo os datos dispoñibles naquelas actuacións nas que se facilitou este dato de entre aquelas nas 

que se considera como indicador o número de persoas beneficiarias. 

 

Gráfico 10. Distribución das persoas beneficiarias por perfil e sexo no núcleo de acción 4 

 

* Datos porcentuais estimados segundo os datos dispoñibles naquelas actuacións nas que se facilitou este dato de 

entre aquelas nas que se considera como indicador o número de persoas beneficiarias. 
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V. RESUMO 

V.1. ACTUACIÓNS DE NOVA INCORPORACIÓN EN 2013 

Ao longo do ano 2013, incorporouse ao plan unha actuación que non estaba recollida na súa 

programación inicial nin na nova versión despois das achegas e das modificacións propostas 

pola Comisión Interdepartamental de Atención ás Persoas Maiores realizadas en 2011 e 2012. 

En concreto, engadiuse dentro do núcleo de acción 2 “Envellecemento activo e participación 

social”, obxectivo operativo 1 “Promover a autonomía das persoas maiores e favorecer un 

envellecemento san e saudable” e medida 4 “Desenvolvemento de programas para o 

mantemento das facultades físicas e psíquicas das persoas maiores, así como doutros 

programas de promoción de hábitos de vida saudables e abandono de hábitos nocivos e 

perniciosos”: 

MEDIDA 2.1.4 Desenvolvemento de programas para o mantemento das facultades físicas e psíquicas das 
persoas maiores, así como doutros programas de promoción de hábitos de vida saudables e abandono de 
hábitos nocivos e perniciosos. 

2010 

2011 

2012 

2013 

ACTUACIÓN (DE NOVA INCORPORACIÓN) 2.1.4.7 Promoción do turismo sénior en Galicia. 
S. X. para o Deporte  

 

Cómpre sinalar algún cambio máis que lles afecta a medidas/actuacións respecto da versión 

orixinal do plan, como resultado das modificacións propostas por algúns dos departamentos 

que forman parte da Comisión Interdepartamental de Atención ás Persoa Maiores:  

 Cambio de denominación da actuación 2.1.3.2 de “Elaboración do Plan marco de 

atención sociosanitaria de Galicia 2012” (de nova incorporación en 2012) a “Posta en 

Marcha do Plan marco de atención sociosanitaria de Galicia” 

 A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria propón cambiar a 

denominación da actuación 2.4.3.1, xa que o programa Letras Vivas deixou de 

convocarse e no seu lugar convocouse un novo programa de animación á lectura: Ler 

conta moito. Deste modo, a actuación 2.4.3.1 pasa a denominarse “Realización de 

actividades de difusión dos programas de carácter cultural realizados ou participados 

pola Consellería de Cultura e Turismo para fomentar a participación das persoas 

maiores nestes, entre eles: o programa Ler conta moito e o Programa cultural nas 

bibliotecas nodais” 

 A actuación 3.2.3.2 cambia a súa denominación de “Desenvolvemento da carteira de 

servizos especificamente orientados a estas persoas” a “Carteira de servizos 

específicos para persoas dependentes con Alzheimer”. 
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V.2. RESUMO ESTATÍSTICO DOS RESULTADOS 

 

Nivel de execución 

O nivel de execución do Plan galego das persoas maiores, 2010-2013 durante o 2013 dende a 

perspectiva das medidas acadou un 82,8 % do total programado e incorporado para o ano 

analizado. Os maiores índices obsérvanse nos núcleos de acción 2 e 3, cun 100 % e un 80,8 % 

respectivamente, seguido moi de cerca polo núcleo 1, cun 72,7 %. O nivel máis reducido 

correspóndese co núcleo de acción 4, que queda algo por debaixo das dúas terceiras partes do 

total programado. 

 

Táboa 6. Medidas executadas durante o ano 2013 en relación co total de medidas 
programadas e incorporadas 

NÚCLEO 
DE ACCIÓN 

N.º medidas 
programadas e 
incorporadas 

N.º medidas 
executadas 

Peso porcentual 
Medidas 
executadas 
sobre o total 

1. Promoción de valores e protección de dereitos 11 8 72,7% 

2. Envellecemento activo e participación social 19 19 100,0% 

3. Prestación de servizos con eficacia e calidade 26 21 80,8% 

4. Cooperación transversal 8 5 62,5% 

TOTAIS 64 53 82,8% 

 

Gráfico 11. Nivel de execución: porcentaxe de medidas que tiveron actividade en 2013 
respecto do total programado 
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En canto ao nivel de actividade dende a perspectiva das actuacións, a porcentaxe redúcese 

lixeiramente ata o 76,9 %. Por núcleo de actuación, o índice máis elevado é o 88,4 %, que se 

acada no núcleo 2 centrado no “Envellecemento activo e participación social”, e o máis 

reducido é o 57,1 %, que se atinxe no núcleo 4 dedicado á “Cooperación transversal”. A 

cantidade de actuacións levadas a cabo íntegra ou parcialmente durante o ano 2013 no núcleo 

3 “Prestación de servizos con eficacia e calidade” ascende ao 78,6 % do conxunto programado 

e incorporado, mentres que no núcleo 1 “Promoción de valores e protección de dereitos” das 

persoas maiores a porcentaxe é inferior, cun 63.6 % do total. 

 

Táboa 7. Actuacións executadas durante o ano 2013 con relación ao total de actuacións 
programadas e incorporadas 

NÚCLEO 
DE ACCIÓN 

N.º actuacións 
programadas e 
incorporadas 

N.º actuacións 
executadas 

Peso porcentual 
Actuacións 
executadas sobre 
o total 

1. Promoción de valores e protección de dereitos 22 14 63,6% 

2. Envellecemento activo e participación social 43 38 88,4% 

3. Prestación de servizos con eficacia e calidade 42 33 78,6% 

4. Cooperación transversal 14 8 57,1% 

TOTAIS 121 93 76,9% 

 

Gráfico 12. Nivel de execución: porcentaxe de actuacións realizadas respecto do total 
programado 

 

  



 

 

RESULTADOS 2013 

RESUMO 

Informe de 
seguimento 2013 101 

Persoas beneficiarias 

 
Aínda que se pode considerar que as persoas beneficiarias reais do Plan galego das persoas 

maiores 2010-2013 son as máis de 600.000 persoas maiores residentes en Galicia, ademais das 

que permanecen no estranxeiro, as persoas coidadoras, familiares, profesionais do sector, 

estudantes…, durante o exercicio 2013 contabilizáronse máis de 180.000 persoas que se viron 

directamente implicadas nas actuacións levadas a cabo no contexto deste plan, segundo os 

indicadores relativos a persoas beneficiarias que se inclúen nunha parte importante das 

actuacións. 

Se se teñen en conta os casos nos que se facilitou a desagregación de datos por sexo, 

estimativamente, algo máis das dúas terceiras partes (o 69,3 %) do colectivo beneficiario foron 

mulleres e o 30,7 % homes.  

O núcleo de acción que concentra un maior número de persoas participantes/beneficiarias é o 

2 que, con preto de 114.000 persoas, supón o 63,1 % do total, das que o 70,4 % foron mulleres 

e o 29,6% homes. O segundo núcleo por número de persoas implicadas nas actuacións é o 

número 3, con máis de 50.000 participantes (o 27,8 % do conxunto), cunha proporción de 

mulleres do 68,3 %. Con máis de 8700 participantes (o 4,8 % do total), o núcleo 1 ocupa o 

terceiro posto en persoas contabilizadas a través dos indicadores (71,5% mulleres é 28,5% 

homes). Finalmente, pecha a relación o núcleo 4, que concentra o 4,2 % do total de persoas 

beneficiarias directas contabilizadas; neste caso, o peso da poboación feminina é do 60,4 % e 

da masculina o 39,6 %. 

 

Táboa 8. Persoas beneficiarias por núcleo de acción: números absolutos e distribución 
porcentual estimada por sexo 

NÚCLEO 
DE ACCIÓN 

N.º de persoas 
beneficiarias 

Distribución por sexo ( %)* 

Mulleres Homes 

1. Promoción de valores e protección de dereitos 8.711 71,5% 28,5% 

2. Envellecemento activo e participación social 113.892 70,4% 29,6% 

3. Prestación de servizos con eficacia e calidade 50.192 68,3% 31,7% 

4. Cooperación transversal 7.602 60,4% 39,6% 

TOTAIS 180.397 69,3% 30,7% 

* Estimado segundo os datos dispoñibles nas actuacións nas que se facilitou este dato e de entre aquelas nas que se 

considera como indicador o número de persoas beneficiarias. 
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Gráfico 13. Distribución das persoas beneficiarias por núcleo de acción 

 

Nota: datos porcentuais estimados a partir só das actuacións nas que se considera como indicador o número de 

persoas beneficiarias. 

Gráfico 14. Distribución das persoas beneficiarias por núcleo de acción e sexo 

 

Nota: datos porcentuais estimados segundo os datos dispoñibles nas actuacións nas que se facilitou este dato de 

entre aquelas nas que se considera como indicador o número de persoas beneficiarias. 

Co obxectivo de realizar unha análise máis pormenorizada das persoas beneficiarias do plan, 

segmentáronse estas en función dunha serie de perfís predefinidos: 

1. Persoas maiores: en xeral, comprende as mulleres e os homes maiores de 65 anos, aínda 

que a gran diversidade de actuacións que abrangue o plan leva a que nalgúns casos inclúa 

a persoas dende os 60 anos. Tamén se inclúen outras clasificacións, que poden considerar 

persoas menores de 65 anos, pero estímase que en baixas proporcións dada a información 

facilitada. 

2. Profesionais relacionados coa atención ás persoas maiores. 

3. Persoas coidadoras de persoas maiores. 

4. Outros: grupo no que se inclúen todas aquelas categorías cuxa baixa proporción no total 

non recomenda a súa desagregación (familiares de persoas maiores, persoas voluntarias 
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relacionadas coa atención ás persoas maiores, alumnado en prácticas de estudos 

relacionados co ámbito das persoas maiores…). 

A partir da clasificación das persoas beneficiarias en función do seu perfil, obsérvase que a 

poboación beneficiaria está formada maioritariamente por persoas maiores (o 95,0 %) e 

suman máis de 171.000 persoas, das que o 68,5 % (segundo a mostra analizada) son mulleres.  

 

Táboa 9. Persoas beneficiarias por perfil 

PERSOAS BENEFICIARIAS 
POR PERFIL 

N.º total de persoas 
beneficiarias 

Distribución por sexo ( %)* 

Mulleres Homes 

Persoas maiores 171.395 68,5% 31,5% 

Profesionais 1770 81,8% 18,2% 

Persoas coidadoras 2370 82,2% 17,8% 

Outros (familiares, voluntarios, alumnado…) 4862 84,9% 15,1% 

TOTAIS 180.397 69,3% 30,7% 

* Estimado segundo os datos dispoñibles nas actuacións nas que se facilitou este dato de entre aquelas nas que se 

considera como indicador o número de persoas beneficiarias. 

 

O resto de perfís identificados teñen un peso moi reducido, con porcentaxes inferiores ao 3%, 

segundo se pode observar na táboa 9 e no gráfico 15. 

 

Gráfico 15. Distribución das persoas beneficiarias por perfil 

 

Nota: datos estimados a partir dos datos dispoñibles naquelas actuacións nas que se considera como indicador o 

número de persoas beneficiarias. 

 

 



 
 

 

Plan Galego das Persoas 
Maiores 2010-2013. Horizonte 2015 

104 

RESULTADOS 2013 

RESUMO 

Gráfico 16. Distribución das persoas beneficiarias por perfil e sexo 

 

Nota: os datos por sexo estímanse segundo os datos dispoñibles naquelas actuacións nas que se facilitou este dato 

de entre aquelas nas que se considera como indicador o número de persoas beneficiarias. 

O seguinte gráfico mostra a distribución das persoas beneficiarias por perfil para cada núcleo 

de acción e para o total. No núcleo 4, o predominio de persoas maiores como beneficiarias 

directas chega a ser case absoluto, co 99,9 %. O núcleo 3 é o que presenta unha estrutura máis 

diversificada respecto do comentado para o conxunto, xa que os e as profesionais supoñen o 

2,9 % do total e as persoas coidadoras o 3,9 %, o que reduce lixeiramente a proporción de 

persoas maiores ata o 93,1 % neste núcleo de acción.  

Gráfico 17. Distribución das persoas beneficiarias por núcleo de acción e perfil 

 

Nota: datos estimados a partir dos datos dispoñibles naquelas actuacións nas que se considera como indicador o 

número de persoas beneficiarias. 

 

Orzamento 

O orzamento asignado ás actuacións executadas ao longo do ano 2013, segundo os datos 

dispoñibles no momento de elaboración deste informe, ascende a 143,6 millóns de euros. 
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Debe terse en conta que nalgúns casos as medidas se levaron a cabo con medios propios dos 

distintos departamentos e organismos implicados ou non tiñan un orzamento específico 

dentro doutras partidas de carácter máis xeral, o que impediu coñecer o seu custo. 

 

Táboa 10. Orzamento estimado por núcleo de acción 

NÚCLEO 
DE ACCIÓN Orzamento 

Distribución do 
orzamento 

1. Promoción de valores e protección de dereitos 1.515.050 1,1 % 

2. Envellecemento activo e participación social 3.745.386 2,6 % 

3. Prestación de servizos con eficacia e calidade 135.599.860 94,5 % 

4. Cooperación transversal 2.707.500 1,9 % 

TOTAIS 143.567.797 100 % 

Nota: datos estimativos en función da información facilitada. 

 

Gráfico 18. Distribución do orzamento estimado por núcleo de acción 

 

Nota: datos estimativos en función da información facilitada. 
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V.3. ANÁLISE XEOGRÁFICA 

 

Nesta epígrafe analízanse os resultados estatísticos relativos a tres variables recollidas na ficha 

de seguimento 2013 para cada actuación executada: o lugar de realización (no caso que 

estivese ligada a un lugar físico de realización), a clasificación do hábitat do lugar ou lugares e o 

ámbito xeográfico de cobertura. 

 

Lugar de realización  

A recompilación da información sobre os municipios onde se levaron a cabo dun modo 

efectivo as distintas actuacións desenvolvidas durante a anualidade 2013 dentro do Plan 

galego das persoas maiores 2010-2013, independentemente do seu ámbito de actuación (fose 

este local, provincial, autonómico…), permitiu coñecer a distribución territorial destas.  

Se se fai esta análise no eido provincial, obsérvase que a provincia que acolleu un maior 

volume de actividade foi a da Coruña co 37,5 % do total, seguida de Pontevedra con menos da 

cuarta parte (o 23,1 %) e, por último, Ourense e Lugo co 21,5 % e 17,9 %, respectivamente. 

 

Gráfico 19. Distribución das actuacións executadas por provincias 

 

Nota: datos estimativos en función da información facilitada. 
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Tipo de hábitat  

A clasificación do lugar de realización das actuacións executadas por tipo de hábitat reflicte 

como resultado que o 27,3% das actuacións se desenvolveron nun ámbito urbano e o 18,2 % 

nun ámbito rural. Máis da metade das actividades ou actuacións (o 54,5 % restante) 

desenvolvéronse tanto en hábitat rural como urbano. Esta distribución porcentual está 

calculada de forma estimativa a partir dos datos facilitados sobre o lugar (ou lugares) 

específico de realización das actuacións, no caso de que estivesen ligadas a un lugar físico e 

que isto fose indicado debidamente polo departamento ou polo organismo competente. 

 

Gráfico 20. Distribución das actuacións executadas por tipo de hábitat 

 

Nota: datos estimativos en función da información facilitada. 

 

 

Ámbito de cobertura 

Por último, a análise do ámbito de cobertura indica que a maior parte das actuacións 

executadas durante o ano 2013 no marco do Plan galego das persoas maiores 2010-2013 foron 

de ámbito autonómico (73,0 %). Séguenlle, a moita distancia, as de ámbito local (cun 15,7 %), 

as de ámbito provincial e as dirixidas ou executadas no exterior (cun 4,5 %). Só nun 1,1 % dos 

casos as actuacións tiñan un ámbito europeo ou suprarexional. 

  



 
 

 

Plan Galego das Persoas 
Maiores 2010-2013. Horizonte 2015 

108 

RESULTADOS 2013 

RESUMO 

Gráfico 21. Distribución das actuacións executadas por ámbito xeográfico 

 

Nota: datos estimativos en función da información facilitada. 

 



 

 

ANEXOS 

 

Informe de 
seguimento 2013 109 

 

ANEXO. RELACIÓN DE PERSOAS DE CONTACTO POR 

DEPARTAMENTO/ORGANISMO RESPONSABLE 

 

DEPARTAMENTOS DA XUNTA DE GALICIA
23
 

 

ORGANISMO/ENTIDADE 
PERSOA DE CONTACTO PARA 
O SEGUIMENTO DO PLAN 

ENDEREZO ELECTRÓNICO 

Presidencia da Xunta 

Secretaría Xeral de Medios 

Marina Cid Dopazo 
secretaria.xeral.presidencia@xunta.es 
marina.cid.dopazo@xunta.es 

Secretaría Xeral de Emigración 

Secretaría Xeral para o Deporte 

Axencia para a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia-Amtega 

Axencia Turismo Galicia 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza  

Subdirección Xeral de Réxime Xurídico, 
Administrativo e Recursos Humanos 

Victoria Núñez López victoria.nunez.lopez@xunta.es 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas  

Área de Panificación e Programación da 
Axencia Galega de Infraestruturas 

Héctor Presas Veiga hector.presas.veiga@xunta.es 

Consellería de Economía e Industria 

Consellería de Economía e Industria Juan Carlos Pernas Maques juan.carlos.pernas.maques@xunta.es 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria  

Área de Cultura Consuelo Meiriño Sánchez consuelo.meirino.sanchez@xunta.es 

Área de Educación 

María Eugenia Pérez Fernández maria.eugenia.perez.fernandez@xunta.es 

Subdirección Xeral de Universidades  

  

                                                           
23

 Para o nomeamento dos departamentos da Xunta de Galicia implicados, respéctase o nome das consellerías e 

dos departamentos vixente en 2013 tras as reestruturacións da estrutura orgánica da Xunta de Galicia realizadas a 
principios da dita anualidade. 
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ORGANISMO/ENTIDADE 
PERSOA DE CONTACTO PARA 
O SEGUIMENTO DO PLAN 

ENDEREZO ELECTRÓNICO 

Consellería de Sanidade  

Dirección de Asistencia Sanitaria José Manuel Fernández García jose.manuel.fernandez.garcia@sergas.es 

Consellería de Traballo e Benestar  

Secretaría Xeral Técnica  

Purificación Vázquez Vázquez pura.vazquez.vazquez@xunta.es 

Secretaría Xeral de Política Social  

Dirección Xeral de Xuventude e 
Voluntariado  

Dirección Xeral de Familia e Inclusión 

Fundación Pública Galega para a Tutela de 
Persoas Adultas-Funga 

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade 
e Benestar  

Consellería do Medio Rural e do Mar  

Secretaría Xeral Técnica 
(Vicesecretaría Xeral) 

Carlos Gómez Martínez carlos.gomez.martinez@xunta.es 

 

UNIVERSIDADES 

 

ORGANISMO/ENTIDADE 
PERSOA DE CONTACTO PARA 
O SEGUIMENTO DO PLAN 

ENDEREZO ELECTRÓNICO 

Universidade Sénior (UDC) 

Dirección M.ª Pilar García de la Torre 
direccion.senior@udc.es  
mpgarcia@udc.es 

UNED Sénior A Coruña. 

Dirección do centro asociado UNED-A 
Coruña 

Susana Blanco Miguélez director@a-coruna.uned.es 

IV ciclo Universitario (USC) 

Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e 
Formación Continua 

Francisco Ramón Durán Villa 
francisco.duran@usc.es 
vr.estudantes@usc.es 

Aulas de Formación Aberta - Programa para Maiores (Uvigo) 

Vicerreitoría de Extensión Universitaria 
Programa para Maiores 

José Fariña Fariña josecho@uvigo.es 
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ORGANIZACIÓNS DE PERSOAS MAIORES 

 

ORGANISMO/ENTIDADE 
PERSOA DE CONTACTO PARA 
O SEGUIMENTO DO PLAN 

ENDEREZO ELECTRÓNICO 

Fetega-Federación Territorial de Asociacións de Pensionistas e Xubilados UDP 

Presidencia M.ª Luisa Ansorena Hortega udpcoruna@hotmail.com 

Asociación Cultural Galega de Formación Permanente de Adultos. Aulas da 3.ª Idade 

Presidencia Rafael Romero Valencia coordinacion@ategal.com 

Cogama-Confederación Galega de Asociacións de Persoas Maiores 

Presidencia José Piñeiro Bernárdez 
asogapen@asogapen.com 
cogama@msn.com 

Feampo-Federación de Asociacións de Maiores de Pontevedra 

Presidencia José Andrade Paz 
asogapen@asogapen.com 
cogama@msn.com 

Asogapen-Asociación Galega de Persoas Maiores, Pensionistas e Xubilados 

Presidencia José Andrade Paz 
asogapen@asogapen.com 
cogama@msn.com 

Asogama-Asociación de Maiores de Galicia 

Presidencia Indalecio Vidal Iglesias 
info@asogama.org 
correo@cosaga.com 

 

 

OUTROS 

 

ORGANISMO/ENTIDADE 
PERSOA DE CONTACTO PARA 
O SEGUIMENTO DO PLAN 

ENDEREZO ELECTRÓNICO 

SECOT-Séniors Españois para a Cooperación Técnica 

Secretaría da Delegación da Coruña Gabriel Tirapu Díaz coruna@secot.org 

Presidencia da Delegación de Vigo José Antonio Fernández González vgodel@secot.org 
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