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Foron sete anos de transformación, innovación, igualdade, sostibilidade,
servizos, dereitos e participación. De alianzas cos concellos e de implicación da
cidadanía. Seguimos adiante co obxectivo de facer da provincia de Pontevedra
a provincia que queres; e da Deputación de Pontevedra, a túa Deputación.
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SETE ANOS DE GOBERNO
Construíndo a provincia que queres
Traballando para ti, desde a túa Deputación

7 anos nos que o orzamento nunca deixou de medrar

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

151,97 M €

152,3 M €

156,87 M €

157,96 M €

160,93 M €

164,5 M €

175,8 M €

7 anos sendo a Administración provincial de toda España
que máis recursos lles transfire aos concellos

34,37 %

17,68 %

na Deputación

media nacional

7 anos transformando a provincia con plans extraordinarios

115,36 M €

PLAN PICEI
PLAN REEQUILIBRIO
PLAN DEPOREMSE
REACPON CONCELLOS
REACPON DEPUTACIÓN
LOITA CONTRA A COVID

7 anos captando fondos europeos centrados no reto demográfico e na transición
verde e dixital da provincia
99 proxectos

103,6 M €
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COOPERACIÓN COS CONCELLOS

Período
2016-2022

Período
2019-2022

291.602.910 €

511.524.803 €

PLAN CONCELLOS
Segue a ser o plan estrela desta Administración

73.500.000 €
		

326.892.912 €

Ano 2022				

		

En 7 anos

PERÍODO 2016-2022

Liña 1

Liña 2

Liña 3

2.913

1.440

7.007

OBRAS

ACTIVIDADES

4

EMPREGOS

COOPERACIÓN COS CONCELLOS

PLANS EXTRAORDINARIOS
Ademais, puxemos en marcha outros PLANS EXTRAORDINARIOS para os concellos, para garantirlle
o reequilibrio territorial dos servizos ou a mellora das contornas urbanas: O PLAN PICEI, O PLAN
DE REEQUILIBRIO, O PLAN DEPOREMSE, e no ano 2021 O PLAN REACPON CONCELLOS

2016

PLAN PICEI

1,13 M €
Para equipamentos e dotacións

8 obras realizadas

PLAN DE REEQUILIBRIO

PLAN DEPOREMSE

2017

19,70 M €

11,00 M €

Para concellos de menos de 20.000 habitantes 		

Para concellos de menos de 50.000 habitantes

Para equipamentos e dotacións		

Para promover a mobilidade sostible

25 obras realizadas		
31 obras realizadas

2021
2022

REACPON CONCELLOS

26,33 M €
Para concellos de menos de 50.000 habitantes
Para a rehabilitación de edificios e instalacións municipais

Para a construción de novos equipamentos e dotacións, edificios
ou instalacións sostibles e intelixentes
Para a recuperación, mellora, urbanización ou reurbanización
de espazos públicos

47 obras realizadas
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2018
2019

PLANS EXTRAORDINARIOS PARA CONCELLOS
PLAN PICEI

PLAN DE REEQUILIBRIO

6

PLAN DEPOREMSE

REACPON CONCELLOS

25

13

2,10

M€

M€

OBRAS DE
MOBILIDADE
AMABLE E
SEGURA

47

5

OBRAS DE
REHABILITACIÓN
DE CASAS
CONSISTORIAIS

concellos

1

OBRA DE
CEMITERIO

26,33

1,35
M€

3,30
M€

millóns de €

3

2,30
M€

BIBLIOTECAS

7

4,28
M€

8

OBRAS DE
INFRAESTRUTURAS
DEPORTIVAS

5

OBRAS DE
REFORMA DE
ESPAZOS
CULTURAIS

PLANS Extraordinarios PARA A PROVINCIA
REACPON DEPUTACIÓN

MUSEO DE
PONTEVEDRA

DINAMIZACIÓN
CULTURAL E
DEPORTIVA

COOPERACIÓN
TRANSFRONTEIRIZA

PLAN REVITALIZA

27,20
millóns de €

IMPLANTACIÓN DO
TELETRABALLO

COHESIÓN SOCIAL

MELLORA
ENERXÉTICA E
DIXITALIZACIÓN
DAS EDIFICACIÓNS
PROVINCIAIS

EMPREGO

8

PLANS Extraordinarios PARA A PROVINCIA

9

COOPERACIÓN COS CONCELLOS
OUTRAS MEDIDAS E ACCIÓNS POSTAS EN MARCHA PARA OS CONCELLOS

5,9 M €

PRÉSTAMOS SEN XUROS
Fonte de financiamento adicional para afrontar necesidades urxentes

5,1 M €

SERVIZO DE ASISTENCIA INTERMUNICIPAL (SAIM)

Este servizo canaliza a asistencia xurídica e técnica e o soporte administrativo aos concellos,
especialmente aos de menor capacidade económica e de xestión con estos ámbitos de traballo:
1- Asesoramento xurídico-administrativo aos concellos da provincia de Pontevedra

+ 150

+ 500

informes en
expedientes de
contratación

informes
xurídicos e
consultas

2- Soporte administrativo e asistencia técnica aos concellos
+ 150 modelos de pregos, bases, regulamentos, convenios, acordos...
+ 100 circulares e notas informativas destinadas aos concellos
+ 250 actas de recepción de obras ou subministracións
+ 200 procesos selectivos ou mesas de contratación
Ademais, desde setembro de 2018 puxemos en marcha un programa temporal de reforzo do SAIM e
do servizo de urbanismo de Tui con motivo da explosión da pirotecnia (PÁRAMOS)
3- Convenio marco para a retirada de vehículos abandonados no período 2015-2021

+ 200 vehículos abandonados recollidos
37 concellos adheridos
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COOPERACIÓN COS CONCELLOS
SOLUCIÓNS TECNOLÓXICAS

2,10 M €

Servizo de Administración electrónica
Plan para ofrecerlles soporte técnico informático aos concellos desde 2016:

55

5

concellos

6

mancomunidades

entidades locais

formación para:
2.814 empregadas e empregados públicos e 1.367 cargos públicos

En 2020 e ante a crise sanitaria implementamos a solución Gestiona Comunica para realizar as
sesións de órganos colexiados municipais nos concellos e un sistema de citas previas

700.000 €

Servizo do padrón de habitantes
Plan provincial para a implantación, parametrización e posta en marcha
dunha solución informática para xestionar o padrón municipal de
habitantes desde 2018

35

concellos beneficiarios

Servizo de impresión e dixitalización
Procedemento conxunto de contratación de servizos de impresión e dixitalización

386

37

equipamentos
contratados

concellos
adheridos

Outros servizos tecnolóxicos para os concellos:
Servizo de información e asesoramento en materia de protección de datos
Servizo de copia de seguridade na nube para as entidades locais
Xeoportal web IDEPo, que integra a información xeográfica da provincia
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COOPERACIÓN COS CONCELLOS
+ ACCIÓNS
Plan de desfribiladores
Celebración do Día de Europa
Mantemento dos campos de fútbol

SERVIZOS DE EMERXENCIA
Tramitación administrativa de distintos convenios cos concellos e con outras administracións
Convenio coa FEGAMP e coa Xunta de Galicia para o mantemento dos GES no período 2016-2022

3.893.333 €
Convenio co Concello do Grove e coa Xunta de Galicia para o mantemento dun grupo de
emerxencias municipais no período 2015-2022

333.018,68 €
ACHEGAS AO CONSORCIO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO
DAS COMARCAS DE DEZA E TABEIRÓS-TERRA DE MONTES

Período 2016-2022

3.127.220 €

			
ACHEGAS AO CONSORCIO PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO
CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO
Período 2016-2022

7.214.700 €
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INFRAESTRUTURAS PROVINCIAIS E MOBILIDADE

Período
2016-2022

Período
2019-2022

77,28 M €

129,69 M €

INFRAESTRUTURAS PROVINCIAIS
+ 200 NOVOS PROXECTOS COA SEGUINTE XERARQUÍA:

1.º peóns e peoas

2.º ciclantes

3.º transporte
público

4.º vehículo
privado

CON CRITERIOS E OBXECTIVOS CLAROS
Decálogo de criterios para actuacións nas vías provinciais
Protocolo de actuación para os proxectos de seguridade viaria na rede provincial
Instrución de deseño dos dispositivos de precaución para as vías provinciais
Plan estratéxico 2030 de vías provinciais
INTERVINDO NO DESENVOLVEMENTO DE NORMATIVA TÉCNICA ESTATAL
Guía de boas prácticas para a sinalización horizontal de estradas locais. Foro de Xestores de
Estradas de Deputacións Provinciais, Cabildos e Consellos Insulares

13

INFRAESTRUTURAS PROVINCIAIS E MOBILIDADE
PLAN PARA A CONSERVACIÓN E O MANTEMENTO DAS VÍAS
MELLORA DA REDE PROVINCIAL

27,65 M €

RENOVACIÓN DE FIRMES

30,80 M €

28 M €
CONSERVACIÓN ORDINARIA DA REDE PROVINCIAL		

GABIAS DE SEGURIDADE NA REDE PROVINCIAL

14 M €

12,32 M €
MANTEMENTO, ATENCIÓN A INCIDENCIAS E VIALIDADE INVERNAL				

TALLA DE ARBORADO NAS MARXES DAS ESTRADAS PROVINCIAIS		 1,61 M €

REDACCIÓN DE PROXECTOS E CONTROL E SEGUIENTO DAS OBRAS

3,5 M €

PLAN DE AFOROS		

0,70
		M €

REDACCIÓN DUN INVENTARIO DAS ESTRADAS PROVINCIAIS
INVENTARIO E INSPECCIÓN DAS OBRAS DE PASO DA REDE PROVINCIAL
INSTALACIÓN DE FITOS QUILOMÉTRICOS
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INFRAESTRUTURAS PROVINCIAIS E MOBILIDADE
MELLORANDO AS VÍAS CON CONVENIOS COS CONCELLOS
Case 60 convenios de colaboración subscritos con concellos
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INFRAESTRUTURAS PROVINCIAIS E MOBILIDADE
MOBILIDADE
TRABALLANDO POR UNHA MOBILIDADE SEGURA, SOSTIBLE E INCLUSIVA NAS ESTRADAS
PROVINCIAIS

plan movese

8,06 M €
3,86
M€

1,55
M€

Fase I (2017-2018)

Fase II (2019-2020)

52 concellos
638 elementos físicos
de calmado de tráfico

38 concellos
368 elementos físicos
de calmado de tráfico

2,65
M€
Fase III (2021-2022)
54 concellos
478 elementos físicos
de calmado de tráfico
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INFRAESTRUTURAS PROVINCIAIS E MOBILIDADE
CREACIÓN DA REDE ÁGORA DE CONCELLOS POLO ESPAZO PÚBLICO
1

Creación da Rede Ágora de Concellos Polo Espazo Público xunto
a 54 concellos da provincia para seguir os principios Ágora.
Agolada
Arbo
Baiona
Barro
Bueu
Caldas de Reis
Cambados
Cañiza, A
Catoira
Cerdedo-Cotobade
Covelo
Crecente
Dozón

2

Estrada, A
Forcarei
Fornelos de Montes
Gondomar
Grove, O
Guarda, A
Illa de Arousa, A
Lalín
Lama, A
Marín
Meaño
Meis
Moaña

Mondariz
Moraña
Mos
Neves (As)
Nigrán
Oia
Pazos de Borbén
Poio
Ponteareas
Pontevedra
Porriño, O
Portas
Ribadumia

Rodeiro
Rosal, O
Salceda de Caselas
Salvaterra de Miño
Sanxenxo
Silleda
Soutomaior
Tomiño
Tui
Vila de Cruces
Vilaboa
Vilagarcía de Arousa

Subvencións Ágora

2021

2,4 M €

31 proxectos + 7 obras financiadas
Recuperación de espazo público para as persoas de +100.000 m2

2022
3

2 M € en tramitación

Nova Ordenanza Ágora. Texto base para regular a mobilidade e a utilización dos espazos
públicos nos concellos da provincia
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INFRAESTRUTURAS PROVINCIAIS E MOBILIDADE
4

Facultade Ágora. Posta en marcha dunha área
formativa sobre o espazo público para persoal
político e técnico da provincia
2021. Relatorios teóricos
217 persoas inscritas
51 especialistas de renome no corpo docente
60 horas de formación
125 persoas examinadas e tituladas como persoal técnico Ágora
2022. Cambio de formato: + práctico + descentralizado
Curso básico a disposición en liña
4 obradoiros
Conversas Ágora
Poli Ágora. Formación para que policías locais “defendan” o espazo público
Publicación do libro compilatorio dos relatorios da edición 2021

5

#FotoÁgora
I Certame de Fotografía sobre o espazo público

+ 300 imaxes presentadas

40.000 euros en premios

17 persoas gañadoras
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Fíxanse en nós:
• Apoio da Dirección Xeral de Urbanismo do MITMA
• Recoñecemento da DXT e inclusión do proxecto Ágora na Estratexia Nacional de Seguranza Viaria
• Cualificación de Ágora pola Rede Europea Para a Innovación e o Transporte Polis como “boa práctica
inspiradora” exportable a outras rexións da UE
• Proxecto Ágora, seleccionado para a xornada Nova Bauhaus da UE do MITMA como iniciativa alineada
coa Nova Bauhaus Europea.

Traballamos en:
Rede de Cidades que Camiñan
Rede de Cidades pola Bicicleta
Bicirrexistro
Metrominutos
Formación coa DXT para implantación dos 30 km/h
Eurovelo

19

IGUALDADE

+ Accións
transversais no
resto dos servizos

+5M€
Período
2016-2022

Período
2019-2022

6.121.478 €

9.347.693 €

O Servizo de Igualdade, creado en 2016, converteuse nun eixe prioritario e consolidado nestes sete
anos, nos que se foi aumentando progresivamente o orzamento ata chegar a duplicalo

SENTANDO AS BASES PARA UNHA SOCIEDADE IGUALITARIA
+ FORMACIÓN
+ LOITA CONTRA AS VIOLENCIAS MACHISTAS
+ VISIBILIDADE
+ ARTE FEMININA // + ARTE FEMINISTA
+ IGUALDADE DE OPORTUNIDADES NO CONFINAMENTO
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IGUALDADE
+ FORMACIÓN

+ 1,96 M €

ESCOLA DE IGUALDADE MARÍA VINYALS
Única en Galicia. Un espazo para a formación con perspectiva de xénero, gratuíta e de calidade, na
que participaron grandes referentes en igualdade.

+ de 30

+ de 2.500

xornadas

persoas

Durante a pandemia a escola non parou a súa actividade.
En 2020 e 2021 os encontros realizáronse de xeito telemático, tiveron unha maior repercusión e
chegaron a máis público que as persoas inscritas, con milleiros de impactos nas redes sociais:
Accións formativas en liña María Vinyals
Encontro en liña de mulleres xornalistas 2020 e 2021
Teletraballo. Novas Tecnoloxías con Perspectiva de Xénero
As Mulleres e os Efectos da COVID-19 na Galicia Rural
Libres? A Cousificación do Corpo das Mulleres
Fóra de Plano. As Mulleres no Audiovisual
Ciencia en Feminino (ano 2021 e 2022)
Axenda 2030. O Papel das Mulleres no Sector Público
Debates Teóricos e Axenda Política Feminista (desde outubro a decembro de 2021)
Contamos cunha videoteca feminista para acceder ás conferencias impartidas nas xornadas da Escola
No segundo trimestre de 2021 retomamos a actividade presencial coa realización das seguintes
xornadas
Canteira de Igualdade
Encontro Nacional de Políticas Públicas
Total:

349.819,46 €

Entidade colaboradora do Instituto da Muller na Escola Virtual de Igualdade
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IGUALDADE
“CONECTADAS”
Accións formativas dirixidas a colectivos de mulleres

1.289
accións en
catro anos

As edicións do 2020 e 2021 suspendéronse por mor da COVID-19, redeseñouse o programa no ano
2021 e lanzaouse a edición FIANDO REDES para garantir as condicións sanitarias.
Total: 1.568.193 €
Convenios con universidades
UVIGO
Cátedra Feminista 4.0
Cátedra/Observatorio sobre
igualdade de xénero

USC
Colaboración coa Cátedra
Iberoamericana

UNED
Cursos de verán. Axenda
feminista

Programa “Inspira STEAM”
Fomentar a vocación científicotecnolóxica entre as mozas
Feira científica “A ciencia que
vén ten nome de muller”

Total: 323.000 €

+ LOITA CONTRA AS VIOLENCIAS MACHISTAS

+3M€

COLABORACIÓNS E CONVENIOS

Colaboración con entidades de iniciativa social para o fomento da igualdade de oportunidades e
a loita contra a violencia de xénero, a través de concorrencia competitiva e axudas nominativas

1.056.500 €
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Igualdade
Colaboración con concellos de menos 20.000 habitantes para o fomento da igualdade de
oportunidades e a prevención da violencia de xénero

1.460.000 €
ACCIÓNS
“MULLERES EN ACCIÓN. VIOLENCIA ZERO”
160 accións artísticas inéditas en 60 concellos. Unha experiencia pioneira
que pon o foco na violencia machista a través das accións das artistas novas galegas.

300.784,09 €

“LEMBRA, EU DECIDO, TI RESPECTAS” E “CONTA COMIGO, EU RESPÉCTOTE”
Campaña contra as agresións sexuais

120.257,07 €
ATENCIÓN E PROTECCIÓN ÁS VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO
Control e seguimento do servizo telefónico ATENPRO

90 mulleres ao ano
Concellos de menos de 20.000 habitantes
EN NEGRO CONTRA AS VIOLENCIAS
Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller
Colaboración na acción conxunta da campaña de sensibilización
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Igualdade
PLAN DE IGUALDADE DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
ANO 2017_ APROBOUSE O I PLAN
Fase de avaliación
ANO 2021_ APROBOUSE O II PLAN
Protocolo para a prevención do acoso laboral, sexual e por razón de sexo (ano 2018)

102.032,23 €

370.000 €

+ VISIBILIDADE

PROXECTO “CINEMA E MULLER”
No audiovisual

PROXECTO “DESCÚBREAS”
Na música

365 DÍAS, 365 MULLERES
Na historia

PROXECTO “MULLER E
SOSTIBILIDADE DO MAR”
No mar

CON “A” DE ASTRÓNOMAS
Na ciencia

“PONTEVEDRA EN AMÉRICA: UNHA
MIRADA EN FEMININO”
Na emigración

PREMIOS SOFÍA NOVOA ORTIZ PARA TRABALLOS DE FIN DE GRAO E FIN DE MÁSTER
Na universidade
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IGUALDADE
OUTRAS CAMPAÑAS
A MALETA DOS OCÉANOS DA AXENDA 2030
A muller e o seu papel na sostibilidade dos océanos

392 centros educativos

NO CENTRO PENITENCIARIO DA LAMA E NO CENTRO PRÍNCIPE FELIPE
Campañas e accións de sensibilización e visibilización das mulleres

Campaña “Uso non sexista e non violento dos xogos e xoguetes”
Desde o Nadal de 2015

Campaña “Sen coidados o mundo párase”
Os coidados son a columna vertebral do noso estado de benestar e coidar,
de forma maioritaria, é un verbo que se conxuga en feminino plural

Campaña “Elixe produto local, elixe igualdade” e “Elas son a
forza do Nadal”
Para recoñecer o labor das mulleres produtoras

PREGO DIDÁCTICO MONOGRÁFICO DE EMILIA PARDO BAZÁN
392 centros educativos
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IGUALDADE
+ ARTE FEMININA // + ARTE FEMINISTA

73.148 €

Exposición “Sempre marzo”, de Editorial Xanela. Coordinada por Yolanda Castaño
Exposición “8 M: a palabra empoderada das mulleres”. Antón Sobral
Exposición “Materiais para pensar, gozar e profanar”. María Xosé Queizán
Exposición “Rompe. Xoga en igualdade”. Poesía experimental (obxectual) de bonecas Barbie.
Isabel Blanco e Irene Silva
Publicación do catálogo “Mulleres do silencio”. Exposición comisariada por Rosario Sarmiento
Exposición “Espazos roubados”. Isabel Blanco
Exposición “Muller x muller”. Exposición comisariada por Rosario Sarmiento

+ IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

639.560 €

NO CONFINAMENTO POLA COVID-19
Axudas extraordinarias para actividades de apoio ás familias para facerlle fronte ao impacto da
COVID-19

Ano 2020

Concellos de menos de 50.000 habitantes

Orzamento de 364.800 €
“Fiando redes” 2021
Programa para a reactivación do asociacionismo feminino tras o confinamento

Orzamento de 274.760 €
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REVITALIZA
A día de hoxe, os concellos mellor preparados para cumprir as esixencias de separación e de preparación para a reciclaxe (o 55 % en 2025, o 60 % en 2030 e o 65 % en 2035) son os oito concellos
Revitaliza.

OS BIORRESIDUOS, CLAVE PARA A XESTIÓN DE RESIDUOS
Axuda da Deputación aos concellos ante a nova Lei 7/2022, unha “verdadeira revolución”:
Novas liñas de subvencións para instalacións ou instrumentos dirixidas ao cumprimento de
obxectivos de reciclaxe
Liñas de axudas para a elaboración de novas normativas de residuos municipais. Elaboración
dunha ordenanza municipal base de xestión de lixo
Creación dun corpo de inspección de residuos provincial que lles dea servizo aos municipios
Xestión para transmitirlle a información sobre os residuos de cada concello á Xunta de Galicia
Campaña divulgativa sobre a nova lexislación
Viaxe formativa ao País Vasco, Navarra e Cataluña para coñecer novos sistemas de recollida
coma o porta a porta
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REVITALIZA

O 30 de xuño de 2022 rematou o prazo para que concellos de máis de 5.000 habitantes separen e xestionen de maneira separada os biorresiduos.
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REVITALIZA
15 M €

Grazas ao Revitaliza

orzamento
executado

Instaláronse máis de 1.300 unidades modulares de compostaxe comunitaria
Despregáronse máis de 13.000 composteiros individuais
Evítanse 2.600 toneladas de emisións de CO2 anuais á atmosfera
Preto de 100 persoas formáronse como mestras e mestres composteiros con título validado pola
Universidade de Vigo
Máis de 50.000 escolares participaron en obradoiros
sobre compostaxe grazas ao convenio co Centro de
Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de
Galicia (DEIDA)
Repartíronse distintivos Revitaliza entre as e os
produtores singulares da provincia que cumpren
coas boas prácticas de compostaxe
Participouse na Guía práctica para la implantación
del compostaje comunitario como alternativa a
la gestión local de los biorresiduos da Asociación
Fertile Auro
Colaborouse coa Dirección Xeral de Residuos da
Xunta de Galicia na elaboración dunha Guía técnica de compostaxe comunitaria en Galicia
Colaborouse con Illa do Príncipe para replicar o modelo Revitaliza grazas á cooperación internacional
O modelo Revitaliza chega a:
Israel
Axencia Catalana de Residuos
China (Fundación Vanke)
Unión Europea (Zero Waste)
Goberno canario
Deputación de Segovia
Bolama
Porto
Lyon

Cara ao futuro
Aposta pola agrocompostaxe
Colaboración entre concellos e o sector agrogandeiro para darlles un uso útil aos residuos urbanos e
obter fertilizantes e emendas orgánicas de calidade
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Transición ecolóxica

Medio natural

Período
2016-2022

Período
2019-2022

10.588.366 €

19.909.664 €

SUBVENCIÓNS
Colaboración ANUAL coas confrarías de pescadoras e pescadores, coa Federación de Confrarías e
Agrupacións de Mariscadoras e coas cooperativas agrogandeiras da provincia para investimentos
		
22
confrarías

23
cooperativas

Máis de 3.000.000 €
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Transición ecolóxica

medio natural

1,8

CONVENIOS CO SECTOR PRIMARIO

M€

Dinamización da horticultura

Produción de leite ecolóxico

Produción ecolóxica da mazá
Produción da sidra ecolóxica: creación
da Ruta da Sidra

Produción de castaña

Elaboración da guía de loita contra a Vespa
velutina e desenvolvemento de programas
divulgativos para o seu control
Cultivo sostible de froitos do bosque

Recuperación de castes autóctonas de
vides na IXP Ribeiras do Morrazo

Prevención e control da
Acacia dealbata

Programas sobre o impacto do cambio
climático no sector vinícola

Fomento do bo manexo e
xestión dos plásticos de uso
agrícola

Sostibilidade enerxética para
explotacións agrogandeiras
Potencialidade do leite ecolóxico
e dos seus derivados

Apoio económico ás actividades da
Fundación Semana Verde de Galicia

Identificación de gando equino en réxime
de liberdade ou semiliberdade

Consello Regulador da DOP
Mexillón de Galicia

Xestión dos apiarios para a
produción de mel ecolóxico
e derivados

Uso sostible da enerxía e dos
recursos na sociedade
Loita contra o desperdicio
alimentario

Redución da pegada hídrica
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Transición ecolóxica

Medio Natural
CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN

600.000 €
CON CENTROS I+D+i E DE
FORMACIÓN

COA UNIVERSIDADE

Fundación Centro de Innovación Aeroespacial de Galicia: aplicacións medioambientais
a través de sistemas de teledetección baseados en RPAS

Medición da calidade das augas e dos terreos
nos castelos de Soutomaior e Sobroso
Desenvolvemento do programa de visibilidade das mulleres na industria da pesca

Misión Biolóxica de Galicia: biodiversidade
de variedades locais de cultivos galegos na
provincia de Pontevedra

Mellora da xestión forestal
Efecto dos microplásticos nos macroinvertebrados dos ríos

Instituto Galego de Formación en Acuicultura: prácticas no estranxeiro

Contaminantes emerxentes en verteduras de
augas residuais e o seu impacto en hábitats
acuáticos

Misión Biolóxica de Galicia: usos alternativos
dos sistemas agroforestais

700.000 €

PROXECTOS EUROPEOS

“Depoverde”. Protección da agricultura sostible
“Protura”. Protección do turismo rural sostible
“Depoapicultura”. A apicultura como fonte de
emprego rural
“Depofroitos”. Cultivo de froitos do bosque ecolóxico
“Depomar”. A importancia do traballo das mulleres
mariscadoras en contornas da Rede Natura 2000
“Interlumes”. Defensa contra incendios forestais na
fronteira hispano-lusa
“Depoforest”. Xestión forestal e aproveitamento de
piñeirais
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MEDIO NATURAL
1.300.000 €

23 PARQUES FORESTAIS

Para o coidado e a potenciación dos montes coa conseguinte redución dos lumes, para minorar a súa
intensidade e os seus danos

PROGRAMAS PROPIOS EN MARCHA

1.720.000 €

“Voando nas Rías Baixas”, coa elaboración de guías de aves de
interior e de litoral
Bosques terapéuticos
Rutas de marisqueo
Andaina en Vigo e Pontevedra con motivo do Día Mundial das Cidades
Plan de repoboación do terreo do castelo de Sobroso (antigo eucaliptal) con sobreiras, castiñeiros
e carballos
Plan de campos de fútbol

Campañas e redes nas que participamos
Adhesión á campaña BreatheLife (Respira a vida)
Adhesión á Rede Española de Cidades polo Clima (RECC)
Adhesión á Rede de Entidades Locais para o Desenvolvemento dos ODS (REDODS)
Adhesión á Rede Española de Cidades Saudables
Ademais, avanzamos no cumprimento da Axenda 2030 coa:
Elaboración da folla de ruta para a Axenda 2030 e os ODS da provincia de Pontevedra
Implantación do Sistema de Xestión Ambiental de acordo coa norma ISO 14001:2015 no Pazo
provincial
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finca mouriscade

Período
2016-2022

Período
2019-2022

10.592.521 €

11.545.717 €

NO LABORATORIO

49.000
mostras en
7 anos

48 % de Galicia

52 % do resto de España

- A media de custo das analíticas gratuítas realizadas en Mouriscade para as e os gandeiros da provincia
está entre os 75.000 e os 80.000 € anuais
- Convenios/contratos con entidades do sector, preto de 910.000 € en 7 anos
- Organización de diversas xornadas técnicas
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Transición ecolóxica

finca mouriscade
FINCA MOURISCADE
Continuamos implementando as medidas deseñadas no PLAN DE REACTIVACIÓN DE MOURISCADE para
converternos na mellor gandería experimental en selección xenética, na procura da eficiencia produtiva
das explotacións gandeiras da provincia, e sempre coidando o benestar animal e respectando o medio
ambiente.
No PROGRAMA XENÉTICO
- Incorporación de material xenético procedente dos mellores animais da raza Holstein, tanto nacionais
coma internacionais
- 2.000 embrións transferidos nas ganderías da provincia de Pontevedra nos últimos 5 anos.

O centro está
entre as 25
mellores
ganderías

2

reses no TOP
nacioal por ICO

5

máis entre
as 1.000
primeiras

1
becerra
TOP

1

exemplar
enviado a
probas
xenómicas

O alto nivel xenético que estamos a acadar porase a disposición das e dos gandeiros a través da implantación de embrións de alta calidade xenética
No PROGRAMA DE BENESTAR ANIMAL
- Mellora das instalacións do centro gandeiro para incrementar o benestar dos animais da explotación.
- Formación continua das e dos oficiais agrícolas gandeiros en manexo e benestar animal do gando.
No PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
- Convenio con CONAFE para o estudo da eficiencia alimentaria e salud animal-proxecto I-SAB.
- Colaboración con CONAFE para determinar as emisións de gases de efecto invernadoiro nas ganderías
de aptitude láctea.
- Probas de campo de distintos cultivos e fertilizantes con distintas empresas do sector.
Ademais, continuamos cosas reunións periodicas co COMITÉ DE PERSOAS EXPERTAS E DE ALCALDESAS E
ALCALDES para traballar na procura dos mellores resultados
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Transición ecolóxica

CAAN

Período
2016-2022

Período
2019-2022

2.591.024,74 €

4.179.942,86 €

Dámoslles servizo a 51 concellos; a poboación para a que traballamos
alcanza os 445.521 habitantes
Instalacións totalmente renovadas e ampliadas coa creación de:
Nova zona de maternidade e esparexemento
Remodelación da zona de corentena e hospitalización
Mellora da zona clínica cun sistema de raios X
Creamos unha nova web para facilitar as adopcións e lanzamos novidosas campañas de adopción
coma “Esteriliza, adopta”, “Está na túa man”, “Devólvelle a confianza”, “Abraza un CAAN”, así como
a publicación do libro Benvida á casa, Onza, que nos achegaron a cifras de récord.
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Políticas sociais

COHESIÓN SOCIAL

Período
2016-2021

periodo
2019-2021

21.645.349 €

35.645.349 €

COS CONCELLOS
Máis axilidade nas achegas
aos concellos e ás entidades
de iniciativa social

O orzamento incrementouse ata
un 8 % nos tres últimos anos

Máis de 12.000.000 € para colaborar cos concellos de menos de 20.000 habitantes.
Apoio aos pequenos concellos durante o estado de alarma cun adianto de ata o 100 %
dos importes das axudas de emerxencia e do plan de cofinanciamento dos servizos sociais
sociocomunitarios e co adianto do 50 % dos importes en 2021
Posta en marcha dunha liña de axudas extraordinarias para atender as necesidades derivadas
da COVID-19 no eido dos servizos sociais municipais por importe de 1.270.000 €
Novas prestacións no servizo de teleasistencia domiciliaria, con máis de 700 usuarias e
usuarios

COA CIDADANÍA
Reactivación dos programas xuvenís e de dinamización e benestar social para combater
a soidade non desexada e promover o envellecemento activo nos municipios do reto
demográfico
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Políticas sociais

COHESIÓN SOCIAL
Cursos de lingua para persoas inmigrantes para obter o DELE A2, con máis de 300 persoas
beneficiarias

Novas accións de divulgación e concienciación social coma o Ciclo de Conferencias Aida
Fernández Ríos e o programa “Defensoras de dereitos” coa coordinadora galega de ONGD

III Ciclo de Conferencias

Colaboración en proxectos de mellora das condicións de benestar (saúde, educación e dereitos)
das mulleres e da infancia en países en vías de desenvolvemento

COAS ENTIDADES
Preto de 600.000 € cada ano para colaborar coas entidades de iniciativa social con máis de 150
solicitudes anuais. En canto ás persoas destinatarias finais, alcánzanse as 7.000 directas e as 17.000
indirectas
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Políticas sociais

XUVENTUDE

Período
2016-2022

periodo
2019-2022

+3M€

+6M€

Impulso do talento xuvenil e do emprendemento
Consolidación dos Premios Provinciais á Xuventude para
promover o talento e o potencial da mocidade da nosa
provincia. Máis de 100 persoas e entidades premiadas
Concurso Reacción polo Clima. Coa finalidade de promover
a loita contra o cambio climático a través de manifestacións
artísticas visuais da mocidade
Desenvolvemento de programas para o fomento do
emprendemento e a inserción laboral da mocidade estudantil
Viveiros de Lalín e Barro
Coworking de Barro
Millennials
Execución dos programas DepoEmprende e Depointegra
Xoven coa participación de máis de 800 persoas
Programas para mellorar a empregabilidade da mocidade que
reside nos concellos rurais da provincia a través de itinerarios
formativos de novas disciplinas profesionais
Practicum Depo e Erasmus como oportunidade para as
estadías no estranxeiro de 1.023 mozas e mozos para mellorar
a súa formación e práctica laboral. Nova convocatoria en
execución
Actividades de apoio á xuventude coma cursos de inglés,
ArteTerapia ou unha plataforma web para a mocidade
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XUVENTUDE
DepoRúarte polo clima, pensando no 2030. Con oito temáticas diferenciadas para que
a mocidade reflexione a través de creatividade mural sobre a sostibilidade ambiental e a
transición ecolóxica. Máis de 17 centros de secundaria beneficiados nos últimos catro anos
Reactivación de Depo Aventura na Lanzada. 1.540 prazas para o intercambio e o lecer da
mocidade da provincia con 10.600 participantes desde 2015
Modernización das instalacións e regulamento para uso de concellos e organizacións sen ánimo
de lucro
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Centro Príncipe Felipe

Período
2016-2022

Período
2019-2022

41.292.657 €

74.292.657 €

MELLORA DAS INSTALACIÓNS E CALIDADE DO SERVIZO
Mellora da eficiencia enerxética e conservación dos equipamentos
Mellora continua na atención para a inclusión social das persoas usuarias
Mellora da xestión do centro
Plan de autoprotección
Adaptación do proxecto socioeducativo
Novo convenio co CIFP Carlos Oroza
Novo convenio regulador coa Consellería de Política Social
Novo modelo de xestión da Escola Infantil de Príncipe Felipe e novas prestacións

Ampliación da programación social e lúdica
Programas de lecer e educación en valores
Saídas a eventos deportivos e actividades culturais
Programación cultural (música e teatro) para o período 2021-2023

Melloras dos investimentos
Elaboración de proxectos para a mellora integral dos edificios
Incremento dos espazos accesibles
Creación da sala de lactación
Próximos investimentos:
- Renovación da cuberta e da envolvente no CEIP Daría González
- Mellora e rehabilitación das escaleiras de emerxencia na Escola Fogar

Programa de reforzo escolar con ASDEGAL
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EMPREGO

Período
2016-2022

Período
2019-2022

14.814.547 €

26.286.584 €

(SÓ EMPREGO)

APOIO Á FORMACIÓN, IMPULSO DO EMPRENDEMENTO E FOMENTO DO EMPREGO
Apoio á formación das persoas desempregadas máis vulnerables:

LABORA 2020

DEPOINTEGRA XOVEN

37
480

módulos formativos

persoas beneficiarias

14

itinerarios formativos

738

persoas beneficiarias

34

edicións realizadas
(6 edicións en curso e 11
pendentes de iniciar)

453

persoas beneficiarias
ata o momento

APOIO Á INSERCIÓN LABORAL PARA XERAR MÁIS DE 432 CONTRATOS EN
PRÁCTICAS DE PRIMEIRA OPORTUNIDADE
PROGRAMA “O TEU
PRIMEIRO EMPREGO
EN CONCELLOS”

PROGRAMA “O TEU
PRIMEIRO EMPREGO
NA DEPUTACIÓN”

PROGRAMA “O TEU
PRIMEIRO EMPREGO
EN EMPRESAS”

PROGRAMA “O TEU
PRIMEIRO EMPREGO
EN ONG”

209

97

54

9

persoas beneficiarias
e 150 en proceso de
selección

persoas beneficiarias
e 35 en proceso de
selección

persoas beneficiarias

persoas beneficiarias
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EMPREGO

“A TÚA PRIMEIRA
EXPERIENCIA EN
CONCELLOS”

“A TÚA PRIMEIRA
EXPERIENCIA NA
DEPUTACIÓN”

150

33

persoas beneficiarias

persoas beneficiarias

ASISTENCIA TÉCNICA AOS CONCELLOS PARA DESEÑAR OBRADOIROS DE
EMPREGO E ACCIÓNS FORMATIVAS
Apoio informativo ao tecido empresarial e de persoas autónomas durante a COVID-19 coa divulgación
de información especializada (infografías, resumos de normas etc.) sobre a normativa de aplicación
nas pemes e persoas autónomas no eido laboral, fiscal e da saúde e realización de seminarios web
informativos.

Impulso do emprendemento na comunidade educativa
Nas aulas co programa “DepoEmprende”, que inclúe as modalidades “DepoEmprende na Escola”,
“DepoEmprende na ESO” e “DepoEmprende na FP”

129

3.400

centros de ensino

alumnas e alumnos

Novas accións para a reactivación
Posta en marcha dunha plataforma de teleformación para adaptarnos ás novas demandas das
persoas beneficiarias

Fortalecemento do comercio local nos pequenos concellos
Apoio a mercados, zonas urbanas comerciais, comercio non sedentario e canais curtos de
comercialización. Programa “Da túa man”
1.066.085 € de fondos Next Generation para actuacións nos concellos do Rosal, Tomiño, Silleda,
Moaña, A Cañiza, Poio, Ponte Caldelas, Meaño, Ribadumia, Gondomar e Salceda de Caselas
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smartpeme

Período
2016-2022

Período
2019-2022

3.764.342,25 €

5.753.189 €

SmartPeme é un servizo de asesoramento individual e personalizado con accións de capacitación
en materia de novas tecnoloxías e competitividade empresarial desde o ano 2016.
Destinado a:

Persoas emprendedoras

Persoas autónomas

Pemes

Prestado por un equipo de 19 persoas, das cales 11 ofrecen servizos de asesoramento e formación

Asesoramento
Sesións personalizadas e individuais con cada empresa, onde se traballan as súas
necesidades relacionadas coa transformación dixital, coa competitividade etc.
12.490 asesoramentos

1.808 empresas únicas

Actividades de capacitación
Permiten ampliar os coñecementos sobre unha ferramenta ou materia mediante
formación presencial, seminarios web, actividades de networking etc.
18.274 asistentes

1.821 obradoiros

Actividades e eventos de divulgación
Para dar a coñecer novas tendencias e solucións organízanse periodicamente
almorzos de traballo, xornadas, demostracións de solucións ou retos de
innovación, entre outros.
5.262 persoas subscritas ao boletín
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smartpeme
FITOS RELEVANTES EN SMARTPEME
Catro aceleradoras TurisTIC e dúas aceleradoras de comercio con 46 empresas participantes
Catro edicións da Xornada TurisTIC, para analizar as oportunidades do uso das TIC nas empresas
turísticas
Ferramentas dixitais para facilitar o acceso da cidadanía ao servizo:
- Páxina web
- Unha aplicación do servizo
- Unha plataforma de aprendizaxe virtual para ter acceso á formación de SmartPeme
Dous hackatón, un vinculado ao turismo e outro ás entidades do terceiro sector, así como un
concurso de desenvolvemento de solucións innovadoras en materia de igualdade, sostibilidade
e emprendemento
O servizo divídese en carteiras específicas coma TurisTIC, enfocada ao sector turístico; a carteira de
Terceiro Sector, Comercio, Impulsa, vinculada a temas de competitividade e crecemento empresarial;
ou o Centro Provincial de Economía Dixital, situado en Barro, que grazas ao apoio do FabLab da
Deputación presta asesoramento e formación na fabricación dixital, a intelixencia artificial ou a
robótica.
Para seguir impulsando o servizo deseñáronse novas carteiras específicas aliñadas cos obxectivos da
Deputación
Ciberseguridade

Emprendemento

Igualdade

Transición ecolóxica

ACCIÓNS COMPLEMENTARIAS
Fomento do emprendemento. Deseñouse un itinerario de accións concretas para as persoas

emprendedoras que axuden tamén a dinamizar os viveiros de Lalín e Barro.
Dous programas de posta en marcha e crecemento empresarial

Dous programas de aceleración dixital de empresas, para impulsar proxectos co fin de que
alcancen un punto de crecemento e sostibilidade máis rápido
Un encontro anual de emprendemento, que servirá de peche a todo este itinerario, co fin de
visibilizar e poñer en valor o tecido emprendedor da provincia de Pontevedra
Un concurso de desenvolvemento de solucións innovadoras

Colaboracións
Impulsar accións de colaboración con outros axentes clave do territorio, coma a Fundación Roberto
Rivas ou Espaciocoop
Xerar sinerxías que axuden a aumentar o impacto do emprendemento na zona de Deza
Premios ás persoas que participen nas diferentes iniciativas de emprendemento para impulsar o seu
negocio coa Fundación Roberto Rivas
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VIVEIROS

Período
2016-2022

Período
2019-2022

972.885,00 €

1.775.146,00 €

Desde 2016 os viveiros de empresas de Lalín e Barro facilitan o desenvolvemento de iniciativas
económicas de interese para a provincia

75

40

viveiristas usaron
estas instalacións
en 6 anos

empresas foron
creadas

NIVEL DE OCUPACIÓN
EN BARRO 					

EN LALÍN

100 % das naves

100 % das naves

79 % das oficinas

80 % das oficinas

45

Formación, Emprego e Actividade Económica

viveiros
CREACIÓN DUN CENTRO DE SERVIZOS E APOIO EMPRESARIAL EN BARRO
2015-2021
Espazos de cotraballo en colaboración coa EOI

800.000 €

en formación

Obradoiro FabLab (pioneiro en Galicia)

PLAN DE DINAMIZACIÓN DOS VIVEIROS 2019-2021
Obxectivos principais:

100.000 €

Manter o nivel de ocupación
Crear unha carteira de servizos con valor engadido

para dinamización

Promover accións para o fomento do emprendemento
Poñer en marcha iniciativas emprendedoras innovadoras e sostibles
Atender a e o viveirista: seguimento e apoio ao proxecto emprendedor

ACCIÓNS PROPIAS PARA O EMPRENDEMENTO
Campaña “Coñece os viveiros”
Programa de apoio ao emprendemento no rural (edición en liña)
2020: 6 meses, 5 proxectos emprendedores
2021: 6 meses, 5 proxectos emprendedores
Territorios emprendedores
ODS e empresa: aposta de futuro
Pensando en circular: deseño de produtos e servizos
Apoio e colaboracións
Atención ás e aos viveiristas

COLABORACIÓN COS AXENTES SOCIAIS

FUNDACIÓN
ROBERTO RIVAS

UNIÓN DE
COOPERATIVAS
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escola de enfermería

Período
2016-2022

Período
2019-2022

1.693.636,00 €

4.198,546,00 €

(SÓ EMPREGO)

(orzamento DO SERVIZO)

Centro público adscrito á Universidade de Vigo e dependente da Deputación de Pontevedra para
obter o título de Grao de Enfermería

1.442

alumnas e
alumnos en

7 anos

100 %

28

docentes

do alumnado
contratado

MELLORANDO O CENTRO
Leváronse a cabo melloras nas instalacións coa adquisición de novo mobiliario: varias pezas para
o despacho do persoal docente e investigador da planta cuarta, material de soporte docente,
renovación dos equipos informáticos da Secretaría e mantemento da sinalización en toda a escola
para cumprir as medidas de seguridade fronte á COVID-19.

PROMOVENDO A ESCOLA
Presenza en feiras educativas e profesionais galegas:
		 - Feira da Miniciencia, Pontenciencia
		 - Salón da Oferta de Educación e Formación de Galicia (Edugal)
		 - Xornadas de Orientación (XOU) da UVigo
		 - Xornadas de portas abertas para o alumnado dos IES
		 - Participación nas xornadas de captación do alumnado da UVigo
Congreso Internacional de Ciencias do Deporte e da Saúde
Congreso Nacional e Internacional de Seguridade, Emerxencias e Socorrismo
Congreso Nacional da Sociedade Española de Medicina de Urxencias e Emerxencias (SEMES)

47

Formación, Emprego e Actividade Económica

escola de enfermería
IMPULSANDO ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Obradoiros de igualdade
Obradoiros de orientación laboral
Cursos de ecografía para profesionais da enfermería
Cursos de primeiros auxilios de reanimación cardiopulmonar
A escola é membro do Comité Ambiental do Green Campus de Pontevedra. Participa activamente
nos plans de acción do Green Campus desde o seu inicio, en 2018
As accións desenvolvidas pola escola responden aos obxectivos de:
“Optimización do consumo de auga e enerxía”, coa realización e difusión de infografías
informativas sobre o consumo responsable da auga na hixiene persoal
“Participación, sensibilización e voluntariado ambiental”, co fomento do voluntariado entre a
poboación estudantil
“Ambientalización curricular”, coa modificación das guías docentes en Enfermería Comunitaria
e o fomento da alimentación saudable e a inclusión da perspectiva ambiental no TFG. Cómpre
salientar que a alumna Paula Cristina Gónzalez Esteban foi premiada este curso co Premio ao
Mellor TFG en Axenda 2030

APOSTANDO POLA INVESTIGACIÓN
Cátedra Unesco
Participación do profesorado en diferentes actividades de investigación en marcha, coma o I
Macrocongreso Internacional de Ciencias e Humanidades Horizonte 2030

O NOSO OBXECTIVO: acadar a transferencia do centro á Universidade de Vigo. En marcha
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escola de CANTERÍA

Período
2016-2022

Período
2019-2022

2.398.000 €

6.168.000 €

CENTRO DE FORMACIÓN ÚNICO A NIVEL MUNDIAL

+ 400.000 €

+ 250.000 €

+ 140.000 €

investidos en acondicionar
a instalación e convertela
nun centro de formación
para o emprego

investidos en maquinaria
para o obradoiro

en bolsas para o alumnado da
escola nos últimos 7 anos

123

9

alumnas e
alumnos
en 7 anos

docentes

Acabamos de asinar un protocolo de intencións para o traspaso do
centro á Xunta de Galicia para converter a Escola de Cantería nun
centro de formación regrado de FP
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escola de CANTERÍa
+ Acreditación da escola como Centro de Formación para o Emprego, homologada desde o 30 de
xullo de 2021 para impartir as seguintes especialidades formativas:
Operacións auxiliares en plantas de elaboración de pedra natural e de tratamento e beneficio
de minerais e rochas
Obras de artesanía e restauración en pedra natural
Elaboración da pedra natural
Colocación de pedra natural
Desenvolvemento e supervisión de obras de restauración en pedra natural
Na actualidade, estase a impartir a especialidade Operacións Auxiliares en Plantas de Elaboración
de Pedra Natural e de Tratamento e Beneficio de Minerais e Rochas

PROMOVENDO A ESCOLA
Presenza en feiras educativas e profesionais galegas
Posta en marcha das exposicións propias “Nado en pedra” e “D´pedra”
Campañas de captación de alumnado
Convenios cos concellos para a posta en valor do traballo do alumnado
Recepción de visitas doutros centros e institucións (en suspenso desde marzo de 2020.
Retomáronse en febreiro de 2022): obradoiros de cantería de diversos concellos, da Universidade
de Santiago...

A ESCOLA POLO MUNDO
Temos exalumnas e exalumnos traballando nas obras máis importantes en cantería do mundo:
Big Ben
de Londres

Capitolio de
Washington

Palacio de Westminster
de Londres

Catedral de
Santiago de
Compostela
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ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA Areeiro

Período
2016-2022

perÍodo
2019-2022

8.820.662 €

19.228.314 €

COLABORANDO CO SECTOR
I+D+i
INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN
ACHEGAMENTO DA CIENCIA E DA INVESTIGACIÓN
AGRÍCOLA E FORESTAL Á CIDADANÍA
POSTA EN VALOR DO
PATRIMONIO VEXETAL
VALORIZACIÓN DAS PRODUCIÓNS
AGRÍCOLAS E FORESTAIS
VISITAS GUIADAS

XARDÍNS CON NOME
DE MULLER
ANÁLISES E IDENTIFICACIÓN DE PRAGAS
CORENTENARIAS

AVISOS FITOSANITARIOS

ANÁLISES DE
FERTILIDADE DO SOLO

DIAGNÓSTICO DE
PRAGAS

PUBLICACIÓNS CIENTÍFICAS E DIVULGATIVAS

ASESORAMENTO SOBRE
CULTIVOS

A CAMELIA NA
PROVINCIA
MANTEMENTO DE BANCOS DE
XERMOPLASMA
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ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA Areeiro
COLABORANDO COA COMUNIDADE CIENTÍFICA
E CON OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
Unidade Asociada coa Misión Biolóxica de Galicia, do Consello Superior de Investigacións
Científicas (CSIC), desde 2007
Convenio de colaboración coa Universidade de Vigo e coa Sociedade Española da Camelia
Estudo da mortalidade dos ameneiros para a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
(Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico)
Convenio de colaboración coa Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia para crear unha
unidade mixta denominada Xestión de pragas e enfermidades forestais
Realización de análisis e identificación de pragas corentenarias de vexetais de DGAV-Portugal
Forma parte do ICS Historic Camellia and Conservation Working Group e Internatonal Camellia
Register
Proxecto “Agritox. Prevención e mitigación da contaminación por micotoxinas de alimentos e
pensos causada polo cambio climático proxecto Agritox-Interreg 2019-2021”
Proxecto “Viticast. Solucións innovadoras para a predición de enfermidades fúnxicas na vide”
Convenio de colaboración co Instituto de Ciencias Agrarias do CSIC no proxecto Horizonte
2020-UE “Preventing HLB epidemics for ensuring citrus survival in Europe - PRE-HLB”
Análise da saúde do arboredo en diferentes concellos
Elaboración da web e divulgación da lista de árbores senlleiras e notables da provincia
Colaboración con concellos e asociacións na organización de exposicións e feiras
Identificación, mapificación e valoración botánica de especies de xardíns para a súa inclusión
en diferentes catálogos de valorización e posterior inclusión en destinos turísticos
Iniciativa para o nomeamento de novos xardíns de excelencia na provincia: pazo da Saleta,
pazo Quinteiro da Cruz, pazo de Rubianes, Finca Areeiro, pazo de Casalnovo, castelo de
Sobroso, convento de Santa Clara
Estudo, identificación, mapificación e ampliación de xardíns da provincia para a inclusión na
Ruta da Camelia de Galicia: pazo Pegullal, xardíns de Mondariz-Balneario e de Tui
Doazón de especies vexetais para parques e xardíns públicos
Colaboración coa Sociedade Española da Camelia (SEC) e a Sociedade Internacional da
Camelia (ICS)
Colaboración coa Asociación de Amigos do Camiño Portugués para o estudo e divulgación dos
espazos verdes satélites do Camiño
Convenio con empresas
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ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA Areeiro
Visitas guiadas. Selo Observer
Obtención do Selo Observer de turismo científico para iniciar a Ruta da Ciencia, que consiste
en visitas guiadas polos xardíns de Areeiro con dous formatos diferenciados. A primeira está
destinada a familias e persoas interesadas na botánica ou nos cultivos; nela percórrense os
diferentes xardíns e ao rematar realízase unha cata de froita ou té segundo a data do ano. A
segunda conta cun itinerario máis específico e científico destinado a profesionais, cooperativas,
centros de formación, universidades etc. que inclúe visitas aos laboratorios e ás plantacións.

ORGANIZACIÓN DE XORNADAS, CONGRESOS E EVENTOS
Obradoiro de té. Etiqueta Negra, Pontevedra
Xornada técnica: A Camelia e o Paisaxismo en Galicia. 5 e 6 de marzo de 2022
IV Reunión do Grupo Especializado en Detección, Diagnóstico e Identificación (GEDDI) da
Sociedade Española de Fitopatoloxía. Pontevedra, do 22 ao 24 de outubro de 2019
Xornada presencial demostrativa do Proxecto “VITICAST. Solucións Innovadoras para a
Predición de Enfermidades Fúnxicas na Vide”. Vilagarcía de Arousa, 27 de maio de 2021
II Xornada Informativa do Proxecto Agritox, para técnicas e técnicos das empresas vitícolas de
Galicia
LVII Concurso-exposición Internacional da Camelia. Pontevedra, marzo 2019
LVII Concurso-exposición Internacional da Camelia. Pontevedra, marzo 2022
Seminario sobre Control de Micotoxinas en Alimentos e Pensos. Pontevedra, xuño 2022
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ORAL
Xestión desconcentrada para

500.000
persoas

54

concellos

9

mancomunidades

23

centros de atención

Xestionamos 216,9 M € en valores (entre impostos, taxas, multas, xuros e outros ingresos
municipais)
Tramitamos 58.013 expedientes este ano
Índice de recadación voluntaria dos padróns do exercicio do 88,31 %
Incremento do 2,34 % dos cargos xestionados no período 2015-2021 e do 2,80 % respecto
ao 2019

Máis confianza na xestión
No último ano tres municipios delegaron novas facultades
A confianza dos municipios de menos de 20.000 habitantes é total: o 94 % deles delega no ORAL

Novidades
REFORZO DOS PROCEDEMENTOS INSPECTORES coa finalidade de xeneralizar as cargas
tributarias de acordo coa capacidade económica das e dos contribuíntes
NOVA LIÑA de comprobacións anuais dos padróns tributarios dos concellos
RENOVACIÓN DAS OFICINAS PERIFÉRICAS para mellorar a atención ás persoas contribuíntes,
coa incorporación de medios electrónicos e pantallas informativas. Proximamente abrirase
unha nova oficina en Sanxenxo
OFERTA DE SERVIZOS COMPLEMENTARIOS: xestión catastral, asesoramento técnico para a
elaboración de ordenanzas municipais e trámites económico-administrativos
XORNADAS FORMATIVAS para técnicas e técnicos municipais
POSTA Á DISPOSICIÓN DOS CONCELLOS DUNHA METODOLOXÍA DE ANÁLISE PARA
ESTABLECER UNHA POLÍTICA TRIBUTARIA LOCAL NO MARCO DA AXENDA 2030
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ORAL
O ORAL
Reforzo das liñas de atención telefónica (+ 75.000 atencións)
Oficina virtual implantada (598.255 operacións)
Aposta polas ferramentas en liña coma a web e as publicacións en redes sociais
Desde os seus 23 centros de atención repartidos polo territorio provincial, o organismo de
recadación da Deputación dálles servizo a case medio millón de persoas dos 54 concellos
que delegan nel
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MUSEO

Período
2016-2022
ano 2022

45 M €

7,7 M €

O MUSEO NACIONAL DE GALICIA, EN EXPANSIÓN
MÁIS EXTENSIÓN
Inminente rehabilitación dos edificios centrais

+ de
1.800 m2

Investimento de + de 6 M €
Solicitada unha subvención de fondos europeos PIREP de 3 M €
Reformulación do proxecto: 1.ª fase de conexión soterrada simple dos edificios Castro Monteagudo
e García Flórez
- Asinado un convenio de cesión de uso do subsolo co Concello de Pontevedra
- Visto e prace de Patrimonio
- Modificación do PEPRICA

+ de
15.417 m2
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MUSEO
Posible incorporación de Santa Clara

Traballos previos:
Limpeza de entullos
Exhumación dos corpos das monxas sepultadas no cemiterio
Avaliación arqueolóxica e histórico-artística en marcha:
- Sondaxes arqueolóxicas
- Lectura de alzados e paramentos
- Estudo histórico-artístico
- Baleirado documental desde a súa fundación no ano 1271
Inventario botánico e revisión fitosanitaria da leira:
- 336 exemplares
- 41 especies botánicas
Estudo edafolóxico
Análise ampelográfica da viña xunto ao CSIC
Unha vez superados e analizados os informes previos
Futuro CONCURSO INTERNACIONAL DE IDEAS para definir o anteproxecto de rehabilitación e a súa
incorporación ao Museo
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MUSEO

MÁIS PÚBLICO, FONDOS E ACTIVIDADES

+ 650.000
visitantes
totais

+ 70

+ 126.000

exposicións
temporais

visitantes
como en anos
prepandémicos

Reinicio da actividade con obradoiros, charlas, visitas guiadas coas características habituais
previas ao confinamento
Consolidación como o museo con maior número de pezas de Castelao, Album Nós e + doutras
2.000 expostas e en fondos de reserva
Nova sección permanente sobre a Guerra Civil, Represión e Exilio
Nova denominación para o Sexto Edificio: Edificio Castelao
Estrea da “Colección Esenciais”: volumes para divulgar información sobre os fondos e temáticas
máis importantes
Primeiro exemplar: Castelao no Museo de Pontevedra
Exemplo de boas prácticas pola devolución dos cadros da Dolorosa e o Ecce homo do obradoiro
de Dieric Bouts, identificados con orixe no espolio nazi de Polonia, avalada con informes
internos e externos
Pontevedra, sede estatal do X Encontro de Conservación e Restauración
Posta en marcha das I Xornadas de Educación Patrimonial organizadas coa USC
Renovación de material divulgativo
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MUSEO
MÁIS XESTIÓN
Nova estrutura organizativa. 80 % de mulleres nos altos cargos:
Área de documentación
Rexistro Bens

Biblioteca

Arquivo

Conservación/Restauración

Publicacións

Área Coleccións
Investigación
Área Exposicións
Deseño

Produción e montaxe

Área Públicos
Educación

Avaliación/Calidade

Comunicación

Plan xeral de actuación baseado nos obxectivos de:

Proxección
exterior

Singularidade

Servizo
público
Compromiso
social

Difusión
Experiencias
Innovación

Consolidación do bo funcionamento do Consello Asesor con sete persoas de relevancia no mundo
da arte
Fortalecemento e recoñecemento da nova imaxe institucional pola cidadanía
Presenza en novas redes sociais (Instagram)
En marcha a nova páxina web
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cultura

Período
2016-2022

período
2019-2022

10.750.091 €

21.834.919 €

CON-FIANDO CULTURA
Incrementamos cada ano...

+ APOSTA POLA CREACIÓN
CULTURAL E POLA PARTICIPACIÓN

+ INVESTIMENTO EN CULTURA
+ APOIO AO TECIDO
CULTURAL DA PROVINCIA

+ APOIO A TODAS AS
DISCIPLINAS ARTÍSTICAS

+ EQUIDADE NO ACCESO Á CULTURA
EN TODO O TERRITORIO
+ PROXECCIÓN EXTERIOR
PARA A NOSA CULTURA

+ VALORES: IGUALDADE,
INCLUSIÓN E SOSTIBILIDADE
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cultura
CON-FIANDO MÚSICA
Levando a música a todos los recunchos da provincia
“Pontegal”, para fomentar a cultura popular en colaboración con agrupacións, entidades e
asociacións culturais
“Musigal” (desde o 2018), para favorecer a programación artística por parte dos concellos con
grupos e artistas profesionais de música
“Música no Ar” (desde 2020), música clásica en lugares únicos: mosteiros, pazos, castelos e
conxuntos patrimoniais

CON-FIANDO TEATRO
Ciclos de teatro, apoiando as compañías da provincia, coma:
Tornar ás Táboas (desde 2021). Este 2022 amplía orzamento

CON-FIANDO TECIDO ASOCIATIVO E PROFESIONAL
Programas, axudas e subvencións
A colectivos para actividades culturais
Á organización de festivais musicais e de artes escénicas
Ás escolas de música dependentes de asociacións
Para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais
Culturgal
Feiras do libro, en colaboración coa Federación de Librarías de Galicia (desde 2021)
“Retos da cultura poscovid”, en colaboración coa AGPXC

CON-FIANDO O AUDIOVISUAL
Porque a Deputación de Pontevedra aposta con claridade pola produción audiovisual e polos
festivais de cinema e proxectos relacionados con:
Promoción da marca Rías Baixas Film Fest, creada en 2020, co obxectivo de identificar e
aglutinar os festivais do sector audiovisual da provincia de Pontevedra
Liña de patrocinios “Pontevedra plató de cinema”, formalizada en 2020, para colaborar co
talento audiovisual na provincia. Este 2022 amplía orzamento
Producións audiovisuais patrocinadas no último ano: Valentina, Matria, Cando toco un animal,
Sandwich cat, Carraxe…
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Cultura
Ciclo Mestre Mateo, coa Academia Galega do Audiovisual (participación de 5 concellos da
provincia)
Creación da Pontevedra Provincia Film Commission, dentro da rede Spain Film Commission
(coordinada desde os servizos de Turismo Rías Baixas e Cultura)
Ciclo Cinema Mulleres (desde 2020), en colaboración co Consulado Xeral da Arxentina en Vigo
Encontro Luso-Galaico (novidade de 2022), en colaboración con Proxecta

CON-FIANDO CREACIÓN CONTEMPORÁNEA
Proxecto de creación artística no rural
“Mulleres extramuros” (novidade de 2022)
Programa de residencias artísticas
“Depo crea” (novidade de 2022)

CON-FIANDO ARTE, ETNOGRAFÍA E ARTESANÍA
Actividades itinerantes de interese cultural, artístico e patrimonial
Todos os anos movemos exposicións por toda a provincia; neste ano 2022:
“Lebres coma gacelas” (desde 2021, itinerante en 2022 e 2023)
“Cines de Pontevedra. Memorias dunha ilusión” (novidade de 2022)
Exposicións artísticas e divulgativas na sede de Vigo
Programamos e organizamos as exposicións das salas da sede de Vigo; neste ano 2022:
“ExpresioMixta” de Raúl Velloso
“Las locas” de Mariana Sellanes
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Cultura
“Contos e países. Historias que viaxan”
“Ilustrando Rías Baixas”
“Pequena enciclopedia de fotografía (fragmentada)” de Rosa Neutro
“Soledad Penalta. Materia tatuada” de Soledad Penalta
“Un bel di vedremo” de Pilar Alonso
“Cuestión de tempo” de Román Corbato
“María do Carme Kruckenberg” coa Fundación Penzol
“Prácticas artísticas feministas en Galicia”

CON-FIANDO PATRIMONIO
Programas de actividades culturais nos castelos de Soutomaior e Sobroso
“Tras as ameas” (desde 2021)
Ciclo de visitas teatralizadas aos castros da provincia
Historias Cavadas (desde 2021)
Rutas
Rutas de arquitectura coa RAGBA (Real Academia Galega de Belas Artes) desde 2018
Ciclo de danza en espazos do patrimonio natural
Bailando a Terra (novidade de 2022)

CON-FIANDO ESCRITA
Proxectos de formación, participación e fomento da lectura. Apoio ao sector editorial
Escola de Letras (desde 2020), única en toda Galicia; é un espazo de encontro entre autoras e
autores consagrados e amantes da nosa literatura
Publicacións de libros
Apoio ás editoriais: adquisición e presentación de libros
Feiras do libro da provincia, coa Federación de Librarías de Galicia
Roteiros literarios coa AELG

CON-FIANDO PROXECCIÓN EXTERIOR
XESTIONAMOS FONDOS EUROPEOS PARA A CULTURA DA NOSA PROVINCIA
Presentación dun proxecto do eido audiovisual a unha convocatoria do ICAA, con fondos do
Plan de recuperación e resiliencia do Goberno de España (fondos da UE)
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Cultura
CELEBRANDO AS DATAS SINALADAS
Eventos e actos de celebración de citas sinaladas do calendario cultural
Día de Rosalía
Día do Teatro
Día da Poesía
Dia da Danza (este 2022 en colaboración co Consulado Xeral da Arxentina en Vigo)
Día do Libro
Día da Música
Centenario do nacemento de María Casares
150 anos do pasamento de Juana de Vega

COLABORACIÓN CON OUTRAS ENTIDADES EN PROXECTOS CULTURAIS
Premios Otero Pedrayo coas outras tres deputacións
Academia Galega do Audiovisual. Premios M.ª Luz Morales
Premios Martín Códax da Música Galega
Fundación Laxeiro
Fundación Marco de Vigo
Museo do Pobo Galego
UNED
UVigo
Fundación Penzol
Asociación Cultural Pedagóxica Ponte nas Ondas
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LINGUA
LINGUA
2,3 M € (2019-2022)
Axudas a entidades e concellos para actividades e programas de fomento da lingua galega
+750 iniciativas subvencionadas
Axudas aos concellos para a creación, o reforzo e o mantemento de servizos de lingua municipais
+50 concedidas
PROGRAMAS

ROSALÍA
Mecenado da Fundación Rosalía
Celebración do Día de Rosalía
Exposición “A Casa de Galicia. 50 anos da Casa de Rosalía”
Programa de visitas para centros de ensino á Casa de Rosalía

LETRAS GALEGAS. Aposta por actividades continuadas todo o ano
Florencio Delgado Gurriarán
Espectáculo Coa ledicia de voltar
Mesa redonda “O retorno de
Florencio Delgado Gurriarán”
Edición dunha banda deseñada do
Garaxe Hermético (público xuvenil)
Publicación da man de Polo Correo
do Vento (público infantil): Levas
paisaxes nos ollos
Contacontos para 35 concellos da
provincia (público familiar)
Obradoiros no Museo de Pontevedra:
Un Vieiro polo Museo con Florencio
Delgado
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LINGUA
NADAL EN GALEGO
O Apalpador visita os concellos achegándolles ás crianzas valores
sobre a lingua, o coidado da natureza e a vida sa
En 2022

+ 7.000
persoas

43

concellos

LINGUA GALEGA DE SIGNOS OFICIAL
Investigación xunto á Organización de Diversidade Sensorial
de Galicia Xoga para recoñecer a Lingua Galega de Signos (LGS)
como forma de comunicación oficial, co apoio da RAG

REGUEIFAS
Apoio ao certame provincial en colaboración coa Asociación Oral de Galicia
En 2022 participaron 41 centros de ensino secundario

OUTRAS INICIATIVAS
Apoio da moción para a creación da canle do Xabarín
Convenio coa UVigo para realizar un estudo que sirva de base para mellorar o ensino sobre
a situación sociolingüística do galego, falar da diversidade lingüística e do multilingüismo no
país, e que o alumnado dos institutos comprenda as dinámicas das linguas en Galicia como
chave para garantir o futuro do idioma propio
Apoio ao Correlingua
Posta en marcha das escolas de familias da man da Asociación Socio-Pedagóxica Galega (ASP-G)
Organización das Xornadas de Onomástica en colaboración coa RAG
Publicación do libro A lingua galega no sector do téxtil. Visión, opinión e posición da xeración
millennial galega, da man da RAG
Apoio á difusión do “Proxecto de avaliación da competencia bilingüe nos idiomas galego e
castelán do alumnado de 4.º da ESO”, realizado polo Seminario de Sociolingüística da Real
Academia Galega
Faladoiros coorganizados coa ASP-G nos que abordar diversos temas de actualidade desde a
lingua galega
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PATRIMONIO
15 M €

PATRIMONIO DOCUMENTAL E BIBLIOGRÁFICO

Período
2022

perÍodo
2016-2022

15.000.000 €

2.500.000 €

Modernización do buscador AtoPO, portal de arquivo documental, bibliográfico, cartográfico
e audiovisual (libros, revistas, periódicos, cartas, mapas, fotografías, debuxos, música…)
do Museo de Pontevedra e do Servizo de Patrimonio da Deputación, así como doutros 128
concellos e institucións da provincia:
• 750.000 referencias públicas dispoñibles as 24 horas do día ‘a golpe de clic’
• 400.000 descargables na súa integridade
• + busca avanzada
• + novos filtros
• + obxectos dixitais asociados
• + información sobre dereitos de acceso e uso
• + bloques e espazos informativos
Incremento sostido de persoas usuarias na web arquivos.depo.gal
Exposicións virtuais: “Pandemias no século xix”
+ Fondos para as subvencións de edicións
• Axudas para publicacións en papel,
3.500 € cada unha
• Axudas para publicacións audiovisuais,
8.000 € cada unha
• Axudas para publicacións mixtas, 8.000 €
cada unha
• Axudas para publicacións de edicións
especiais, 12.000 € cada unha
Creación da Colección Medal de poesía feita por mulleres
• Lucía Novas: Violetas no asfalto
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PATRIMONIO
Publicacións: 57

Liña de axudas para poñer en
valor o patrimonio marítimo
fluvial:

450.000 €

Axudas para a rehabilitación do patrimonio
Adquisición e dixitalización de arquivos:
• Florencio Abad (Fillos do Sol)
• Alfageme

• Familia Gándara (Portas)
• Pepe Velo
Posta a disposición do público da carta náutica cos 45 topónimos da ría de Pontevedra utilizados
na chegada a América de Colón
Celebración dos Días da Biblioteca, do Arquivo, da Edición e do Primeiro Audiovisual en Galego
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MEMORIA HISTÓRICA
Consolidación do novo departamento
Verdade, xustiza, reparación, garantía de non repetición

O PASADO POR VIR
Obxectivo: recuperar as ideas e o compromiso dunha xeración de vangarda silenciada polo golpe de
1936 desde unha perspectiva de clase
A Desmemoria nas Aulas. Xornadas de formación para o profesorado

Foliada da Memoria. Festa homenaxe ás e aos artistas represaliados polo franquismo

Gala da Memoria. Música comprometida para reclamar verdade, xustiza e reparación
Recuperación da figura de Xosé Velo Mosquera, o libertador ibérico:
o
o

Libro Xosé Velo. Textos escollidos, realizado cos fondos adquiridos polo Servizo de Patrimonio
Documental e Bibliográfico
Audiovisual O libertador ibérico

Barracas. Ciclo de Teatro de Memoria Histórica
o
o
o

As alumnas. Culturactiva
O péndulo. Inversa Teatro
Miss Docet. Compañía Eléctrica
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Publicación da banda deseñada Regreso á Illa de San Simón, do Garaxe Hermético
Edición dun libro disco e divulgación do documental Acorda, unha cartografía musical da memoria
histórica da provincia gravado en localizacións emblemáticas
o
o
o
o

Cineuropa
OUFF
Filmin
Asociacións e concellos da provincia

Consolidación do Premio de Microteatro da Memoria coa ESAD
Publicación do libro O pasado por vir con artigos de dez persoas
investigadoras que relatan as oportunidades perdidas pola Galiza a
causa do golpe do 36
Catálogo de actividades a disposición das asociacións memorialistas
e dos concellos da provincia:
o
o
o
o

Charlas de persoas investigadoras
Teatro. A señora de Forcadela
Obradoiros de música
Proxección do audiovisual Acorda

LOITA CONTRA A IMPUNIDADE
Liñas de subvención a concellos para a retirada da simboloxía franquista e o cumprimento da Lei
de memoria, 200.000 €
Xornadas de memoria histórica
o

2022. Individuas de Dudosa Moral

o

2021. A Corrupción Franquista. Métodos e
Consecuencias na Actualidade

o

2020. A Transición. Outro Discurso É Posíbel

o

2019. Na Loita Contra a Impunidade

Recuperación e dixitalización dos fondos do Movemento Franquista para a súa consulta pública
Xornadas “Galiza Ten Memoria. Políticas Públicas” de debate sobre as actuais normativas e
lexislación de memoria histórica, coa ausencia dunha lei galega e a creación dunha nova norma a
nivel estatal
Apoio á adhesión á querela arxentina contra os crimes do franquismo das familias de Bóveda, Paz
e Caamaño e doutras cinco
Ampliación e modernización da web con recursos, audiovisuais, documentación e acceso a servizos
para toda a cidadanía
Apoio á publicación e divulgación de libros sobre memoria histórica
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TURISMO

Período
2016-2022

Período
2019-2022

20 M €

30 M €

A TRANSFORMACIÓN VERDE E DIXITAL DA PROVINCIA DESDE O TURISMO
PROMOCIÓN TURÍSTICA DE EXCELENCIA
- Liderado e recoñecemento en promoción audiovisual
2019 “Fame de experiencias”: 14 premios nacionais e internacionais (incluído o Premio a
Mellor Produto Turístico do Circuíto Internacional de Festivais)
2020 “Segue o teu instinto”: 10 premios nacionais e internacionais (incluído o Premio a
Mellor Produto Turístico do Circuíto Internacional de Festivais)
Campaña en medios en 2021, con 5,5 millóns de visualizacións de anuncios e 23 millóns de
impresións en distintos medios
XESTIÓN ESTRATÉXICA E SOSTIBILIDADE
Plan estratéxico de turismo 2021-2023, co 80 % das accións en marcha, para consolidar As
Rías Baixas como un territorio turístico intelixente
Plans de sostibilidade turística no destino para Deza-Tabeirós-Terra de Montes e O Condado-A
Paradanta. 3,5 M € para desenvolver o turismo de interior desde o equilibrio sostible
Plan de sostibilidade turística para a enogastronomía. Posta en marcha do deseño dunha
estratexia de desenvolvemento da enogastronomía arredor da innovación, da economía
circular e da gobernanza na cadea de valor do sector enogastronómico
Creación dos manuais de boas prácticas de xestión sostible para o sector (oficinas de turismo,
axencias de viaxes, hostalería, visitantes e arqueoloxía)
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TURISMO
A DIXITALIZACIÓN COMO PANCA DE TRANSFORMACIÓN
21 oficinas da Rede Info Rías Baixas benefícianse do proxecto “Tourist Inside”, para ser
espazos intelixentes e con servizos interactivos para as e os visitantes
Proxecto piloto de praia intelixente para implantar un modelo de xestión respectuoso e
sostible nestes espazos naturais
Musealización do castelo de Sobroso para ofrecer unha visita sensorial a través de ferramentas
dixitais
Premio AMETIC 2022 á innovación polo proxecto “Tourist Inside”
UN DESTINO LÍDER EN CALIDADE
A Rede Info Rías Baixas como modelo de gobernanza eficaz e de calidade
33 oficinas adheridas de 27 concellos con colaboración para a contratación de persoal,
asesoramento e xestión para a obtención de distintivos de calidade
11 distintivos “Q” de calidade turística en 3 anos
322 establecementos adheridos ao SICTED. Recoñecemento ao 2.º Mellor Xestor SICTED de
España 2020 e 1.º Mellor Destino SICTED 2022
Adhesión á Rede de Destinos Turísticos Intelixentes e integrantes da xunta directiva
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TURISMO
POSTA EN VALOR E CONSERVACIÓN DO NOSO PATRIMONIO CULTURAL E NATURAL COMO
RECURSOS TURÍSTICOS DE GRAN VALOR

7,3
M€
Para accións de posta en valor e divulgación en 7 anos
No castelo de Soutomaior:
Melloras do Xardín de Excelencia Internacional (rehabilitación de elementos e creación do
Xardín de Camelias con Nome de Muller)
Proxecto de iluminación eficiente para o xardín
Construción do Centro de Recepción de Visitantes
Visitas guiadas e teatralizadas
No castelo de Sobroso:
Musealización
Reforestación do bosque
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TURISMO
No patrimonio arqueolóxico:
Convenio co Incipit-CSIC para a posta en valor do patrimonio arqueolóxico da provincia
Dinamización do Centro de Xestión Arqueolóxica do pazo de Liñares e musealización dos
xacementos galaico-romanos
Posta marcha da web Trazas de Pontevedra para a divulgación e promoción en liña dos
xacementos da provincia
Participación no proxecto “Itinera España” de creación de experiencias turísticas arredor da
Ruta dos Fenicios e da Ruta de Arte Rupestre
APOIO Á ACTIVIDADE TURÍSTICA
Financiamento para as festas de interese turístico nacional e internacional
Lamprea de Arbo, Reconquista de Vigo, Festa do Marisco do Grove, Festa da Auga de Vilagarcía
de Arousa (San Roque), Rapa das Bestas de Sabucedo, Corpus de Ponteareas, Festa do Viño de
Cambados, Romaría Viquinga de Catoira, Arribada de Baiona e Feira do Cocido de Lalín
Realización de obradoiros en Barcelona, Madrid e Valencia e programación de accións no 2022
no País Vasco e Andalucía
Financiamento e promoción dos Rías Baixas Fest: O Marisquiño, PortAmérica, Vive Nigrán,
Revenidas, Atlantic Fest, SonRías Baixas e SinSal
Participación en feiras promocionais de turismo verde e familias
LIÑA DE SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES TURÍSTICAS DIRIXIDAS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE
LUCRO E ASOCIACIÓNS PROFESIONAIS

+ 235

subvencións
en 7 anos
GALA DO TURISMO
Homenaxe anual e valorización do sector turístico da provincia
PROMOCIÓN DO CAMIÑO DE SANTIAGO
Activación da Mesa do Camiño, realización de press trips, participación na feira Fair Way, produción
da exposición itinerante “Camiños do sur” e promoción audiovisual das diferentes rutas
ADHESIÓN Á SPAIN FILM COMMISSION
Para atraer rodaxes estranxeiras a nosa provincia, fortalecer o sector audiovisual e desenvolver o
turismo cinematográfico na provincia de Pontevedra
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DEPORTES

Período
2016-2022

Período
2019-2022

18.620.755 €

35.980.117 €

+ INVESTIMENTO EN
DEPORTE

+ IGUALDADE E INCLUSIÓN

+ APOSTA POR HÁBITOS SAUDABLES
E DEPORTE NA NATUREZA

+ APOIO AO TECIDO
DEPORTIVO DA PROVINCIA

Desenvolvemento dun PLAN ESTRATÉXICO DE DEPORTES, acordado con todos os
colectivos do deporte provincial, que nos permitiu deseñar todos os nosos programas, as nosas
accións e actividades

COLABORANDO COS CLUBS DA PROVINCIA
Que compiten a nivel nacional
En oito anos

6,4 M €

90 clubs ao ano

Que compiten nun nivel inferior a nacional
En oito anos

5,2 M €

+ 800 clubs ao ano

Que compiten en deporte náutico
En oito anos

4M€

55 clubs ao ano

Que compiten na alta competición
En oito anos

6,1 M €

Entre 10 e 16 clubs ao ano
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DEPORTES
COLABORANDO NA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS
Subvencionando + 1.500 actividades e eventos deportivos en 8 anos
Co préstamo de material deportivo co DEPOcomparte
MATERIAL PARA EVENTOS DEPORTIVOS

COLABORANDO COAS E COS DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL
Creación dunha marca provincial propia para poñer en valor ás nosas e aos nosos deportistas, que,
ademais, reciben unha bolsa para a súa preparación

Nos anos olímpicos, imos mais alá, nomeando e concedéndolles bolsas as e os participantes nas
olimpíadas

Destacar o noso compromiso coa igualdade e integración no deporte

+
PUXEMOS EN MARCHA PROGRAMAS PROPIOS
DEPOrte Escolas. Programa de colaboración coas federacións deportivas para o fomento do deporte
na idade escolar

ATLETISMO

BALONCESTO

PATINAXE

RUGBY

LOITA

FÚTBOL

BALONMÁN

PIRAGÜISMO

TAEKWONDO

JUDO
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DEPORTES
Depo Andainas. Máis ca rutas de sendeirismo. Unha forma de vivir e coñecer os lugares máis
espectaculares da provincia de Pontevedra, as localidades e as súas xentes a través dos ríos e os
bosques

+ 4.000 persoas entre 2019 e 2022
Depo Rutas BTT. Rutas en BTT que abren a posibilidade de viaxar doutra maneira, nunha aposta pola
actividade física, e descubrir a variedade patrimonial da nosa provincia

+ 3.000 persoas entre 2019 e 2022
Depo Orienta. Para experimentar o deporte da orientación en diferentes paraxes da nosa provincia

+ 1.000 persoas entre 2020 e 2022
Depo Auga. Actividades en kaiak e táboa de pádel surf no interior da provincia

120 persoas en 2022 (novidade)

E COLABORAMOS CUN PLAN DE PATROCINIO EN GRANDES EVENTOS

ADEMAIS
Lanzamos Depo Informa. Un programa de avisos das axudas da Deputación. Máis transparencia
Deporte feminino, máis e maior apoio coa APOSTA pola formación das mulleres en postos de técnica/
adestradora (axudas a formación nas titulacións que dan acceso a eses postos)
Novos criterios de valoración do deporte adaptado para garantir a igualdade de oportunidades
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COOPERACIÓN TRANSFRONTEIRIZA
O FUTURO DO TERRITORIO MIÑOTO
A FORZA DA COOPERACIÓN TRANSFRONTEIRIZA
Sinatura da declaración conxunta da Deputación, CIM Alto Minho , AECT Río Minho e máis dunha vintena
de alcaldesas, alcaldes, presidentas e presidentes dos concellos e cámaras miñotos para reclamar que os
fondos do próximo Programa operativo de cooperación transfronteiriza de España-Portugal (POCTEP)
2021-2027 da Unión Europea se destinen realmente e de maneira prioritaria ás zonas de fronteira. (Foto
da reunión da declaración)
Piden:
- 75 % dos fondos para o territorio a menos de 50 quilómetros da raia
- unha convocatoria específica para un proxecto centrado no Miño
Creación dun Observatorio de Dinámicas Transfronteirizas (ODT)
Despregado dentro do proxecto “Rede de apoio ás dinámicas locais de cooperación no río Miño
transfronteirizo” - REDE_LAB_MINHO
Soporte web ligado á web institucional da AECT
Construído a partir da elaboración e análise de 120 indicadores a escala dos concellos que
conforman a AECT
Permite coñecer a situación de cada área e ter unha idea das súas potencialidades e limitacións
verbo das zonas que as engloban
Novas solicitudes de fondos europeos para esgotar o crédito do Programa 2014-2020

A Estratexia do Río Miño Transfronteirizo 2030, en execución
O río Miño como vector central do desenvolvemento do territorio e cos seguintes eixos estratéxicos para
esta década:
1. Gobernanza e programas de servizos conxuntos
2. Turismo sostible e responsable
3. Cultura transfronteiriza
4. Mobilidade sostible
5. Sostibilidade e economía innovadora
O que xa levamos feito:
Gobernanza
Creación do AECT Río Minho con 16 concellos. Dálles servizo directo a 376.000 habitantes
Exemplo de gobernanza transfronteiriza en:
o
o

Conca do Río Uruguai
Fronteira de México (Universidade de Arizona)
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COOPERACIÓN TRANSFRONTEIRIZA
o

Bruxelas

Proxecto ”Smart Minho” de Estratexia de Cooperación Intelixente
Proxecto “Rede Lab Minho”
Foros transfronteirizos de debate conxunto
Plan de xestión transfronteirizo para a Rede Natura 2000
A AECT na pandemia

Reclamación de fondos específicos de Next Generation e do POCTECP para compensar a área de
fronteira
Estudo de impacto económico realizado pola Universidade de Vigo
Perda de facturación de máis de 92 M € en comercio e hostalería no Miño
O efecto fronteira engadiu un prexuízo sobre o COVID-19



do 12 % no comercio
do 19 % na hostalería

Rexistro de persoas traballadoras afectadas polo peche da fronteira
Reclamación da creación dunha tarxeta transfronteiriza para facilitarlles a mobilidade ás e aos
traballadores e á veciñanza miñota
Documental Confinados no río Miño
Turismo responsable
Creación da marca turística Río Miño
Novo mapa de recursos naturais patrimoniais
Actividades “Vive o Minho”
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COOPERACIÓN TRANSFRONTEIRIZA
Famtrip con axencias e influencers para dar a coñecer o destino
Destino turístico xa recoñecido por The Guardian
Cultura transfronteiriza
Culturminho: 2 foros de cultura transfronteiriza para identificar potenciais e poñer en marcha unha
axenda cultural transfronteiriza
“Tesouros humanos vivos”. Proxecto para a valorización e transmisión do patrimonio inmaterial do
Miño transfronteirizo. Temáticas:
o
o
o
o
o
o

A pesca e o río
Xogo tradicional
A lingua: o goianés
Cantiga, festa e romaría
Vida na montaña
Gastronomía

Mobilidade sostible
Plan de mobilidade sustentable do Miño transfronteirizo: instrumento para a planificación racional
de vehículos e persoas baseado nun cambio de modelo e para a implementación de formas de
desprazamento máis sostibles
“e-bike Río Minho”: proxecto piloto de bicicletas eléctricas transfronteirizas nas eurocidades do
Miño: Valença-Tui, Cerveira-Tomiño e Salvaterra-Monçao
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COOPERACIÓN TRANSFRONTEIRIZA
“b-solutions: Boosting Minho River Cross-Border Mobility”: proxecto para analizar os obstáculos
legais para a mobilidade na fronteira do río, que axudará na estruturación, definición e
identificación de obstáculos e na preparación dunha proposta de solucións para presentarlles ás
distintas administracións públicas galegas, portuguesas e europeas que supervisan o sector do
transporte
Valorización dos sendeiros do río Miño. “Anel verde”: novo proxecto polo que apostar no novo
marco orzamentario
Sostibilidade e economía innovadora
Proxecto “LIVHES” (acrónimo inglés de patrimonio vivo para o desenvolvemento sostible). Traballo
para a creación dun centro de patrimonio
Publicación do estudo A integración económica no territorio do Miño transfronteirizo, de Carlos M.
Fernández-Jardón e Xavier Martínez Cobas
Creación do Observatorio Socioeconómico de Dinámicas Transfronteirizas
Fomento do ecoturismo sostible
Parque da Amizade transfronteirizo coa nova ponte peonil
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A DEPO EN EUROPA

Período
2016-2022

período
2019-2022

73.690.106 €

103.639.563 €

RETO DEMOGRÁFICO

MEDIO AMBIENTE

27,8 M €

24,7 M €

44 PROXECTOS

15 PROXECTOS

DIXITALIZACIÓN, COMERCIO
E EMPREGO

TURISMO

16,7 M €

14,3 M €

16 PROXECTOS

10 PROXECTOS

CULTURA, IGUALDADE E
POLÍTICA SOCIAL

COOPERACIÓN
TRANSFRONTEIRIZA

13,1 M €

4,5 M €

6 PROXECTOS

7 PROXECTOS

APOIO Á INDUSTRIA

2,5 M €
IN4.0 NAVAL
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A DEPO EN EUROPA
CREACIÓN DUNHA OFICINA DE PROXECTOS EUROPEOS
• Centrada na captación de fondos do Plan de recuperación Next
Generation con máis de 30 millóns de euros mobilizados no que
vai de ano e unha ducia de proxectos en preparación

APOIO AOS CONCELLOS NA CAPTACIÓN DE FONDOS
• Prestamos un apoio continuo aos concellos facilitando
información, formación e distintas ferramentas de xestión

MANUAL DE
PROCEDEMENTOS

PLAN ANTIFRAUDE

CONTRATACIÓN DE
ASISTENCIAS TÉCNICAS
200.000 €

IMPLANTACIÓN DA AXENDA 2030
• Desenvolvemos o Plan de impacto da acción da Deputación na
Axenda 2030 cun aliñamento do 91 % cos ODS
• Creamos a web da Axenda 2030 da Deputación de Pontevedra
• Somos membros do consello da Rede de entidades locais da
Axenda 2030 da FEMP

DESENVOLVEMENTO DA AXENDA URBANA DA DEPUTACIÓN
• Elaboración da Axenda Urbana
• Posta en marcha cun protocolo co Ministeiro de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana

PLAN ESTRATÉXICO DE FONDOS EUROPEOS
Con 10 programas e 54 accións transformadoras para o período 2021-2026 e centrado na
transición verde, na inclusión social e na dixitalización e innovación na Administración pública

A DEPO EN EUROPA: PROXECTOS XA CONSEGUIDOS
Desenvolvemento de proxectos aliñados coa sostibilidade, co desenvolvemento de sectores
estratéxicos e co apoio aos pequenos concellos

“PRACTICUM DEPO 2016”:
MOBILIDADE DE ESTUDANTADO
E PERSOAL DE FP
722.274,00 €
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A DEPO EN EUROPA

“DEPOEMPRENDE 2016”: FOMENTO
DO EMPRENDEMENTO XUVENIL
NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA
256.668,15 €
“ESTRAEE”: COOPERACIÓN E TECNOLOXÍA
PARA A XESTIÓN DOS RESIDUOS
DE APARATOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS
2.145.524,91 €
COWORKING VIVEIRO DE EMPRENDEDORES
BARRO-MEIS: ACCIÓNS DE FORMACIÓN E
TITORIZACIÓN
800.000,00 €
“DEPOEMPRENDE 2017”:		
FOMENTO DO EMPRENDEMENTO E DAS
INICIATIVAS EMPRESARIAIS
393.129,90 €
“IN 4.0”: ADAPTACIÓN DO MODELO
DE INDUSTRIA 4.0 AO SECTOR
DA CONSTRUCIÓN NAVAL
2.551.552,14 €
“PRACTICUM DEPO 2017”:
MOBILIDADE DE ESTUDANTADO
E PERSOAL DE FP
700.967,00 €
“DEPOEMPRENDE II”: ITINERARIO
DE EMPRENDEMENTO XUVENIL
600.975,00 €
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A DEPO EN EUROPA
“DEPOINTEGRA XOVEN”:
ITINERARIOS DE FORMACIÓN
DESTINADOS Á OBTENCIÓN DUN
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE
2.533.324,50 €
“DEPOVERDE”
138.387,38 €
“PROTURA”: PROMOCIÓN DO
TURISMO RURAL SOSTIBLE
91.745,06 €
PROXECTO “MILLENIALS”:
ACCIÓNS DE FORMACIÓN E
TITORIZACIÓN
500.000,00 €
“PRACTICUM DEPO 2018”:
MOBILIDADE DE ESTUDANTADO
E PERSOAL DE FP
658.657,00 €
“A APICULTURA SOSTIBLE
COMO FONTE DE EMPREGO RURAL”
102.221,84 €
“TOURIST INSIDE RÍAS BAIXAS”
2.329.000,00 €
“LABORA 2020”: ITINERARIOS DE
FORMACIÓN DESTINADOS Á OBTENCIÓN
DUN CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE
4.704.904,66 €
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A DEPO EN EUROPA
ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE I
Tui, Cambados, Portas, Barro, Salvaterra de Miño, Nigrán, Rodeiro, A Guarda, Caldas
de Reis e Meis

890.466,44 €
ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE II
Tomiño, Covelo, Meaño, Poio, Vilanova de Arousa, O Porriño, Silleda, Pontecesures,
Crecente, As Neves, Oia e Arbo

977.956,14 €
ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE III
Fornelos de Montes, O Grove, A Illa de Arousa, Mos, Moraña, Baiona, Soutomaior,
Mondariz, Pazos de Borbén, Moaña, O Rosal e Cuntis

742.542,45 €
SUBSTITUCIÓN DE CALDEIRAS DE GASÓLEO POR CALDEIRAS DE
BIOMASA I
Proxecto singular para os concellos de: A Guarda, Salvaterra de Miño, Mondariz,
Cangas, A Cañiza, Redondela, Tomiño, Vilaboa, Portas e Caldas de Reis
484.883,93 €
ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE EN BIC
Caldas de Reis, A Guarda, Salvaterra de Miño, Meis, Poio, Vilanova de Arousa e Baiona

162.367,75 €
“AGRITOX”: PREVENCIÓN E MITIGACIÓN DA CONTAMINACIÓN POR
MICOTOXINAS DE ALIMENTOS E PENSOS CAUSADA POLO CAMBIO
CLIMÁTICO
1.954.138,80 €
“CAMINOS. CAMINOS JACOBEOS DEL OESTE PENINSULAR”
2.435.790,15 €
SUBSTITUCIÓN DE CALDEIRAS DE GASÓLEO POR CALDEIRAS
DE BIOMASA II
A Cañiza, Cangas, Portas, Redondela, Tomiño e Vilaboa
484.833,93 €
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A DEPO EN EUROPA
“VISIT RIO MINHO”: PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN E
VALORIZACIÓN DO RÍO MIÑO TRANSFRONTEIRIZO
2.000.000,01 €
“SMART MINHO”: ESTRATEXIA DE COOPERACIÓN
INTELIXENTE DO RÍO MIÑO TRANSFRONTEIRIZO
942.022,46 €
“REDE_LAB_MINHO”: REDE DE APOIO ÁS
DINÁMICAS LOCAIS DE COOPERACIÓN DO RÍO MIÑO
TRANSFRONTEIRIZO
345.396,00 €
“PRACTICUM DEPO 2019”: MOBILIDADE DE ESTUDANTADO
E PERSOAL DE FP
509.302,00 €
ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE IV
Cerdedo, Valga, Gondomar, Mondariz-Balneario, Dozón, Campo
Lameiro, Salceda de Caselas, A Lama e Bueu

685.112,49 €
“TIC EMPRENDES”
702.975,00 €
“ANÁLISE NORMATIVA PARA AUMENTAR A EFICIENCIA E O
AVANCE CARA A UNHA ECONOMÍA CIRCULAR DE MERCADO
DE MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS DOS RAEE NA
FRONTEIRA ESPAÑA-PORTUGAL”
25.000,00 €
“MOBITRANS-BOOSTING MINHO RIVER CROSS–BORDER
MOBILITY”
25.000,00 €
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A DEPO EN EUROPA

“EMPRENDEROJO”: O CULTIVO DE FROITOS DO
BOSQUE ECOLÓXICOS
34.915,95 €
“GRUPO OPERATIVO VITICAST”: SOLUCIÓNS
INNOVADORAS PARA A PREDICIÓN DE ENFERMIDADES
FÚNXICAS NA VIDE
615.249,11 €
“PREVENCIÓN DE EPIDEMIAS DE HLB PARA GARANTIR
A SUPERVIVENCIA DOS CÍTRICOS EN EUROPA. PREHLB”
8.182.887,50 €
“PRACTICUM DEPO 2020”: MOBILIDADE DE
ESTUDANTADO E PERSOAL DE FP
734.027,40 €
“A VIDEOGAME TO USE IN SCHOOLS TO PROMOTE
GENDER EQUALITY”
219.440,00 €
“DEPOMAR. A IMPORTANCIA DO TRABALLO DAS
MULLERES MARISCADORAS EN CONTORNOS DA
REDE NATURA 2000”
59.280,00 €
“LIVHES” (LIVING HERITAGE FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT)
1.100.000,00 €
“GREENTOUR”: ECONOMÍA CIRCULAR E TURISMO
SOSTIBLE EN DESTINOS DO ESPAZO SUDOE
1.171.998,68 €
“MINHO RIVER NATURE 2000”
25.000,00 €
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“INTERLUMES”
4.500.000,00 €
MEDIDA 1: ENVOLVENTE TÉRMICA SOSTIBLE I
Entidade Local Menor de Vilasobroso

378.309,27 €
MEDIDA 6: ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTENIBLE IX
Portas, Valga, Vilanova de Arousa e Vilagarcia de Arousa

929.488,10 €
MEDIDA 8: MOBILIDADE
Poio (mellora da mobilidade peonil Portosanto-Campelo)

2.012.119,33 €
MEDIDA 6: ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE VI
A Guarda, Cambados, Crecente, Forcarei e O Grove

978.991,20 €
MEDIDA 6: ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE VII
A Lama, Marín, Meaño, Meis e Mondariz-Balneario

961.244,52 €
MEDIDA 6: ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE V
Agolada, Baiona, Barro, Bueu e Caldas de Reis

997.913,96 €
MEDIDA 6. ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE VIII
Mondariz, Moraña, Mos, Poio e Ponte Caldelas

767.780,18
MEDIDA 6: MOBILIDADE
Seguridade viaria na EP2906 Os Valos-Guizán (Redondela)

402.341,19 €
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MEDIDA 8: CONSTRUCIÓN DUNHA SENDA PEONIL NA EP0206 PONTE CALDELASPARADA- XUSTÁNS (PONTE CALDELAS)
226.089,38 €
MEDIDA 11: Instalacións de biomasa sostibles I:
Cangas, A Cañiza, Portas, Redondela, Tomiño e Vilaboa

484.883,93 €
MEDIDA 8: RECUPERACIÓN DO ESPAZO PÚBLICO E MELLORA DA MOBILIDADE
PEONIL ENTRE OS P. Q. 1+200 E 1+780 DA EP1104 MOAÑA-COIRO (MOAÑA)
690.000,00 €
MEDIDA 7: Sistemas sostibles de xestión de augas I:
Barro, A Cañiza, O Grove, Marín, Meis, Nigrán, Ponteareas e Pontecesures

837.704,97 €
DA TÚA MAN (DE TU MANO)
Socios: O Rosal, Tomiño, Silleda, Moaña, A Cañiza, Poio, Ponte Caldelas, Meaño, Ribadumia,
Gondomar e Salceda de Caselas

1.066.085,00 €
PLAN DE SOSTIBILIDADE TURÍSTICA EN DESTINO. COMARCA DE DEZA
2.069.000,00 €
PLAN DE SOSTIBILIDADE TURÍSTICA EN DESTINO. COMARCA DA PARADANTA
1.815.000,00 €
COMMERCE INSIDE
1.097.500,00 €
ACELERA PEME RURAL
512.500,00 €
DEPOFOREST
102.446,62 €
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BIOCONTROL CAMELIA
78.945 €
ESTUDOS CAMELIA
295.997 €
ESTUDOS TÉ E LÚPULO
187.075 €

A DEPO EN EUROPA: PROXECTOS EN TRAMITACIÓN

29,68
M€

• Mobilidade 8.339.082,64 €
• Iluminación 2.629.613,22 €
• Instalación fotovoltaica 159.303,76 €
• Instalación xeotérmica 410.913,58 €
• Instalación aerotérmica 120.966,12 €
• Itinera 599.597,20 €
• Turismo enogastronómico 2.698.000 €
• PIREP LOCAL
MUSEO 6.560.286,80 €
AGARIMO 4.036.417,85 €
CEIP Daria González 1.785.597,68 €		
• Loita contra a fenda dixital e a soidade non desexada 500.000 €
• Conecta LAB 269.000 €
• Xunqueira de Alba 1.571.138,80 €

A DEPO EN EUROPA: NOVOS PROXECTOS
• Proxecto para o impulso da Axenda 2030 nas entidades locais
• Ampliación de COMMERCE INSIDE e DA TÚA MAN
• Plan de comercio Rural
• Plan MOVESE III
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• Plan integral de impulso á economía social para a xeración dun tecido económico,
inclusivo e sostible
• Compra Pública Innovadora (FEDER 2021-2027)
• Convocatoria para a Dixitalización de Entidades Locais
• Oficina de Promoción, Asesoramento e Apoio ás Comunidades Enerxética
• LIFE 2021-2027 EFIFARM (para a xestión de residuos gandeiros)
• Cooperación Transfronteiriza España-Portugal 2021-27 (ESTRAEE II e Axenda 2030)
• Proxecto de ESPACIO ATLÁNTICO
• Investigación. Areeiro
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TRANSPARENCIA E BO GOBERNO
TRANSPARENCIA
Desenvolvemento da Ordenanza de Transparencia e Acceso á Información Pública e
consolidación da recentemente creada Unidade Responsable de Transparencia
Posta en marcha dun VISOR de transparencia orzamentaria e da Plataforma de Goberno
Aberto da Deputación
Melloramos a nosa posición nos índices de transparencia ata situarnos entre as 5 primeiras
deputacións de todo o Estado
Impulso da transparencia nos concellos da provincia mediante a posta en marcha dun
Observatorio de Goberno Aberto Municipal
Consolidación do procedemento normalizado para a solicitude de acceso á información
pública cunha media dunhas 100 peticións de acceso cada ano
Formación permanente en materia de transparencia ás e aos empregados públicos da provincia
(máis de 150 alumnas e alumnos desde 2019)
Posta en marcha das Xornadas de Transparencia, iniciadas no 2021
Profundización nas liñas de colaboración coas entidades locais e con institucións da provincia
para facer copartícipe á sociedade de todas as nosas accións e que nos axudasen a deseñar o
futuro do territorio

BO GOBERNO
Consolidación da nova plataforma de licitación VORTAL, que permite realizar toda a
contratación de forma integramente electrónica
Seguimos sendo a Deputación de España que máis recursos lles transfire aos concellos
Profundización nas cláusulas de responsabilidade social
Melloras nos procesos da Administracion electrónica para facela máis eficaz e accesible e
situala como unha das provincias mellor valoradas do Estado polo Tribunal de Contas
Implantamos a Admin-e, proporcionando servizo a máis do 90 % dos habitantes dos
municipios de entre 10.000 e 20.000 habitantes, aos que se lles financia o 75 % dos custos
A plataforma provincial leva xerados máis de 27 millóns de documentos electrónicos, máis
de 4 millóns de firmas electrónicas, máis de 3 millóns de rexistros electrónicos e tramitou xa
1.000.000 de expedientes electrónicos
A través do módulo de reunións virtuais celebraronse máis de 5.565 reunións, entre elas 545
plenos, ademáis de xuntas de goberno, comisións informativas, mesas de contratación, sesións
de tribunais de selección de persoal e reunións de traballo.
Adaptacións na regulación do teletraballo. 6.291 empregadas e empregados públicos puideron
traballar en remoto para as entidades da Administración local da provincia
Seguimos liderando a nivel estatal o ránking de entidades locais que antes paga a provedores
Aprobamos unha ordenanza de subvencións. Os recursos asígnanse segundo os principios
de publicidade, transparencia, concorrencia e igualdade
Eliminamos a libre disposición e as axudas a dedo
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