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Medidas desde a Enxeñería para o desenvolvemento de Galicia

1. Introdución.
O obxectivo primordial do CGES é converterse na voz única da enxeñería galega diante das administracións
públicas e da sociedade. A asociación representa a máis de 5.000 profesionais de alta formación e cualificación a nivel internacional, dispostos e preparados para resolver problemas.
O CGES promove a coordinación entre as diferentes ramas da enxeñería en Galicia, potencia o traballo interdisciplinar e expón as inquietudes da enxeñería diante dos organismos públicos e privados.
Son tamén propósitos destacados da nosa entidade avanzar na prospección da evolución científica e tecnolóxica do noso territorio, prestixiar a enxeñería en Galicia, colaborar con todo tipo de organizacións no
desenvolvemento e promoción da enxeñería galega e contribuír ao perfeccionamento das ensinanzas da
enxeñería e da formación continua na nosa comunidade autónoma.
Desde a súas orixes, a Enxeñería foi, e segue sendo, un dos motores do avance e benestar no mundo. Sobre
este concepto tan amplo fóronse configurando, como consecuencia da ilustración decimonónica, unha serie
de formacións regradas que, desde a perspectiva do Estado como motor de cambio, aspiraban a enxeñar
e relacionar de forma práctica a ciencia e as distintas actividades do ser humano. Xa dicía o enxeñeiro Von
Karman: “O científico descobre o que é; o enxeñeiro crea o que nunca foi”.
A orixe da Enxeñería como profesión é común a todas as ramas, porque trata do coñecemento dos principios elementais: Física, Química, Matemáticas, Debuxo técnico, Bioloxía. Cada rama da enxeñería foi desenvolvendo un corpus de coñecemento específico e aplicado que configura no noso mundo unha maneira de
entender e de resolver os problemas que formula a sociedade.
As denominadas tradicionalmente como enxeñerías, agora master en enxeñería, supoñen a máxima expresión desta filosofía, tanto en coñecemento como en desenvolvemento, e son, por ende, un factor clave a ter
en conta á hora de programar o futuro da nosa sociedade.
Esta iniciativa xorde da visión que ten cada Enxeñería acerca das cuestións que consideran de importancia
para o desenvolvemento e mellora da nosa contorna a nivel rexional, pero desde un prisma cosmopolita. O
CGES aglutinou o catálogo de intereses, prioridades e oportunidades en 20 temáticas e máis de 100 medidas
que deben terse en conta desde todos os ámbitos para un futuro mellor, seguro e viable. Con estas medidas
establécense as liñas a seguir na Enxeñería en Galicia para os próximos anos.
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2. A proposta: 20 temáticas e máis de 100 medidas
unificadoras desde a óptica das 8 enxeñerías.
As 20 temáticas son o resultado agregado da análise desde a perspectiva das enxeñerías que compoñen o
CGES. A presentación desenvólvese desde as necesidades e oportunidades que poden supoñer un elemento
de competitividade e desenvolvemento para Galicia e para os galegos.

1 POTENCIAR A I+D+i.
A pesar da súa sinxeleza como medida é a primeira
e unha das elementais. En Enxeñería, o coñecemento e a ciencia son básicos para o desenvolvemento
da súa actividade ao máximo nivel, pero precisan ser
actualizados e mellorados continuamente para adaptar as solucións ás necesidades da sociedade á que
serven e para o seu benestar. No caso galego, a I+D+i
debe servir para potenciar sectores como o agroalimentario, a automoción, a mellora no tratamento dos recursos minerais e a explotación do medio mariño, o
uso sostible de recursos construtivos, todo isto amparado nunha mellora da colaboración entre empresas e
institucións, sobre todo universidades, mediante unha mellor utilización das oportunidades de desenvolvemento que supoñen os programas europeos (H2020, Eureka, etc.).
1. Potenciar políticas de I+D+i e uso das TIC para mellorar a competitividade do sector
agroalimentario: desenvolvemento de sistemas produtivos e equipos máis rendibles e
eficientes, desenvolvemento de produtos de maior valor engadido.
2. Fomento do sector de fabricación de automóbiles mediante a investigación e desenvolvemento de vehículos accionados mediante enerxía eléctrica ou alternativas.
3. Apoio ás transferencias tecnolóxicas entre universidades galegas e empresas. Impulso
á I+D en Tecnoloxía Facilitadoras como a microelectrónica e nanoelectrónica, nanotecnoloxía, fotónica, materiais avanzados, biotecnoloxía industrial e tecnoloxías de fabricación
avanzada.
4. Promover e incentivar proxectos de I+D+i de explotación e tratamento de recursos
minerais, en colaboración coa Universidade e coas empresas do sector, con especial énfase
nos minerais estratéxicos e recursos enerxéticos.
5. Promover e axudar ao sector sobre a participación en programas marco internacionais
de I+D+i (H2020, Eureka, Ibereureka, etc.).
6. Poñer en marcha espazos abertos de innovación á sociedade galega, onde grupos informais, formados por enxeñeiros, docentes... ou simplemente afeccionados con inquietudes,
intereses e coñecementos en áreas tecnolóxicas estratéxicas poden confluír con organizacións formais (empresas, universidade, centros tecnolóxicos, etc.) para compartir ideas e
desenvolver solucións, proxectos e coñecementos, fomentando a xeración dun ecosistema
de innovación.
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2. DESENVOLVEMENTO E
IMPLEMENTACION DAS TIC.
O mundo e a sociedade son moi dependentes da tecnoloxía e esta é a base de moito do benestar que desfrutamos na actualidade. O fomento e desenvolvemento deste
tipo de tecnoloxías, tanto na aplicación directa como na
difusión do coñecemento presúmese básico para o mellor desempeño da enxeñería en xeral. As TIC son unha
ferramenta clave na potenciación da eficiencia a través da
mellora e despregamento das redes de banda ancha en
todo o territorio e para mellorar a seguridade do transporte e os procesos de produción en todos os ámbitos.
O actual contexto de industria 4.0 está completamente vencellado a un desenvolvemento TIC ambicioso
para poder converter os distintos sectores en competitivos e axustados ás necesidades da sociedade no que
se refire á seguridade e á economía. Neste senso resulta clave non so o seu despregamento senón tamén
unha correcta transmisión á sociedade dos seus usos e potenciais a través do programa de formación do máis
alto nivel e prioridade.
7. Incorporación das tecnoloxías TIC para a transformación da industria en Industria 4.0.
8. Apoio institucional para o desenvolvemento e mellora de tecnoloxías dos procesos
industriais, maquinaria e bens de equipo para a modernización da industria con atención
especial ao desenvolvemento de Industria 4.0.
9. Formación do sector na adquisición de novas competencias, Industria 4.0, mellores
prácticas, etc.
10. Converter Galicia, comunidade caracterizada pola súa dispersión poboacional, na contorna “preferida”, pioneiro e prioritario para que os operadores leven a cabo o despliegue
de novas tecnoloxías de acceso, tanto vía radio como por FTTH, que garantan á sociedade
desfrutar desde o primeiro momento dos máis avanzados servicios de telecomunicacións.
11. Promover e potenciar a implantación de redes electrónicas de comunicación de
banda ancha no entorno rural co obxectivo de fomentar a implantación de servizos TIC e,
consecuentemente, reducir a fenda dixital.
12. Entender e manexar as TIC como unha ferramenta clave para o desenvolvemento
sostible: uso de medidas de eficiencia enerxética, xeración de enerxías renovables, etc.
Fomentar programas de formación e alfabetización dixital da sociedade, concienciando á
cidadanía da importancia e repercusión das TIC na sociedade actual.
13. Apoiar a creación de empresas de base tecnolóxica que fagan uso de habilitadores
estratéxicos (Big Data, Cloud Computing, Internet of Things, Ciberseguridade, etc.) facilitando o acceso á financiación e eliminando barreiras administrativas, así como impulsar
desenvolvementos TIC que teñan por obxectivo a seguridade tecnolóxica e a innovación en
contidos dixitais que favorezan a aplicación das TIC en sectores de vangarda.
14. Crear un plan de desenvolvemento e impulso dunha industria das Telecomunicacións
en Galicia forte, moderna e competitiva cunha visión a dez anos e partindo de empresas
tractoras con gran experiencia no sector.
15. Fomentar o desenvolvemento de aplicacións e servizos baseados en sistemas globais
de navegación por satélite (GNSS).
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3. EDUCACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN,
EMPREGO E FORMACIÓN.
Na sociedade actual resulta de gran importancia
que as accións e os procesos se desenvolvan e despreguen desde o máis alto nivel de profesionalidade
na busca da excelencia técnica e científica, de forma
que se poda garantir aspectos como a seguridade, a
sostibilidade e a responsabilidade en todos os ámbitos. Resulta básico establecer sistemas que favorezan
un relevo xeracional en condicións, aproveitando o mellor da experiencia e a formación, a mellora en procesos
4.0, o desenvolvemento de prácticas en empresas con aplicación real de coñecementos, o fomento de espazos
de dialogo e discusión sobre ciencia e tecnoloxía e o fomento da vocación científico-técnica, con especial fincapé na poboación feminina, cun tradicional menor representación nas enxeñerías.
Da mesma forma, débense apoiar políticas de emprego que permitan, en especial, a incorporación ao mercado laboral daqueles colectivos con maiores dificultades: mozos e mulleres, ademais da reincorporación dos
enxeñeiros de maior idade, cuxa experiencia e formación sen dúbida favorecerán a transmisión de coñecemento aos mozos que acceden ao seu primeiro emprego.
16. Potenciar a vocación científica e tecnolóxica, especialmente na poboación feminina,
comezando coas nenas para fomentar a súa incorporación á etapa formativa universitaria
e ao ámbito laboral.
17. Fomentar a incorporación laboral daqueles colectivos máis desfavorecidos para a súa
inclusión no mercado laboral: mozos, maiores de 50 anos e mulleres, sendo necesarias
políticas que permitan unha maior conciliación familiar e profesional, e deste xeito garantir
o principio da igualdade de oportunidades.
18. Fomentar as actividades empresariais e, en especial, os novos modelos de negocio
que xorden continuamente en base aos avances tecnolóxicos e ás novas necesidades da
poboación. E, como particularidade, o traballo autónomo, que pode aproveitar as devanditas oportunidades sen requirir investimentos que lles supoñan unha barreira.
19. Colaboración entre os sectores produtivos e as institucións para determinar as necesidades a curto, medio e longo prazo, para un enfoque integral das políticas de emprego.
20. Potenciar políticas de formación que favorezan a profesionalización e o relevo xeracional do sector.
21. Fomento da formación de base tecnolóxica dos técnicos para liderar a revolución 4.0
en Galicia
22. Achegar as escolas á industria e á minería, fomentando as prácticas en empresas e
dando facilidades aos enxeñeiros profesionais para que poidan impartir clases na universidade e así aproveitar a súa experiencia.
23. Formación dos traballadores do sector (loxística, xestión de restos de corta, uso de
maquinaria, seguridade, etc.), así como de propietarios e comunidades de montes (diversidade silvícola, mercados forestais, etc.).
24. Recuperación da actividade de transformación de buques, creando centros de formación e especialización de soporte para os estaleiros.
25. Organización anual dun congreso sectorial no que se expoñan e difundan experiencias
e coñecementos.
26. Fomentar a Certificación por Competencias desde os colexios profesionais como garante do profesional da enxeñería no exercicio das súas competencias.
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4. INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE.
A situación periférica de Galicia no contexto do Estado, e tamén do mundo, obríganos a manter un alto
nivel de esixencia no desenvolvemento das infraestruturas de comunicación. Esta situación tamén ten o seu
reflexo a nivel interno pola distribución da poboación e a esixente orografía, así como unha propiedade do
territorio á hora de planificar e desenvolver infraestruturas. Ferrocarrís, estradas, aeroportos e portos son
básicos para poder atender o resto das demandas, pero deben estar integradas e racionalizadas no territorio,
cubrindo as necesidades de periferia rexional e de dispersión interna de xeito axeitado aos territorios e aos
usos.
27. Finalización e posta en marcha da conexión ferroviaria Madrid-Portugal. Mellora e
optimización das conexións ferroviarias do Cantábrico, A Coruña-Ferrol, A Coruña-Lugo e
Lugo-Ourense. Construción e posta en funcionamento de estacións intermodais en Ourense, Vigo, Santiago, A Coruña e Lugo. Fomento do transporte ferroviario de mercadorías.
28. Investir no rural buscando a súa converxencia con outras rexións europeas: conservación e rehabilitación das estradas comarcais, pistas, pequenos camiños, dotación de
servizos (electrificación, comunicacións, acceso a redes...), etc.
29. Mellora de infraestruturas que potencien o Corredor Atlántico para mellorar a saída
de produtos ao resto de España e Europa.
30. Facilitar o transporte de mercadorías ferroviarias, cunha mellora da infraestrutura en
Galicia.
31. Sendo Galicia unha rexión periférica cun gran illamento tanto interior como exterior,
é fundamental potenciar as comunicacións e a converxencia con outras rexións europeas,
investindo en infraestruturas internas do medio rural (electrificación, camiños e comunicacións, regadíos, acceso a redes, etc.) así como boas conexións co resto de España e Europa.
32. Dotar o Eixo Ferroviario Atlántico (A Coruña-Vigo) de conexión de voz e datos a redes
móbiles de última xeración, así como modernizar o xa existente acceso radio no tramo Santiago-Ourense.
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5. DESENVOLVEMENTO DO SECTOR INDUSTRIAL.
Non cabe dúbida da importancia que ten o sector industrial como motor do crecemento e garantía de
emprego. Os países nos que a industria ten un maior peso sobre o PIB son máis resistentes aos ciclos económicos adversos, perden menos emprego e o que xeran é máis estable e de mellor calidade, por iso este debe
ser un dos grandes retos da enxeñería en Galicia nos próximos anos.
O sector industrial protagoniza boa parte da revolución 4.0 en compaña das novas tecnoloxías e, polo tanto, das oportunidades para engancharse á locomotora da innovación, ao crecemento intelixente e á competitividade fronte aos mercados globais.
O potencial técnico e tecnolóxico desenvolto en Galicia fainos prever que podemos, e debemos, desenvolver novas iniciativas que non encorseten a Galicia nos seus roles habituais. Novos produtos e servizos agrícolas e gandeiros, desenvolvemento de produtos derivados da minería e da construción naval ou aspectos
relacionados co uso de tecnoloxías de voos non tripulados, entre outros, supoñen oportunidades de desenvolvemento onde a enxeñería achega moitas opcións.
33. Impulso da Industria en Galicia ata chegar ao 20% do PIB.
34. Facilitar o acceso e implantación de industrias en Galicia para agrandar e mellorar o
tecido produtivo.
35. Creación de marcas de calidade para os produtos agroalimentarios galegos que poñan
en valor a súa diferenciación e calidade.
36. Dado que Galicia ten un gran potencial agrícola e de recursos mariños, faise preciso
fomentar a calidade e a achega de valor engadido na produción de alimentos tanto agrícolas como do mar, fomentando a produción integrada, a produción ecolóxica, a produción
con identidade local, así como a implantación dos certificados de calidade que dean satisfacción aos consumidores.
37. Posta en marcha dun plan estratéxico sobre a propiedade forestal dirixido a incentivar
a asociación de propietarios, a concentración parcelaria, así como a cooperación nos traballos forestais, no aproveitamento común das infraestruturas ou na comercialización dos
produtos forestais.
38. Promover a comercialización e uso dos produtos e servizos forestais.
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6. IMPULSO DO SECTOR SERVIZOS.
A tecnoloxía é un factor clave no peso que supoñen cada un dos distintos sectores económicos. A
enxeñería permítelles ás empresas acadar notables
melloras na súa produtividade ao facilitar grandes
avances nos procesos produtivos.
O desenvolvemento tecnolóxico tamén implica
a creación de numerosos empregos relacionados
coas novas tecnoloxías. É máis, estase producindo
un fenómeno nos países desenvolvidos denominado “terciarización da industria”. Esta “terciarización”
consiste en que cada vez se lle dá máis importancia
aos servizos relacionados cos procesos de produción como: planificación, investigación, xestión, marketing e
servizo postventa.
Cada día máis, o mundo moderno acumula unha gran cantidade de información, de coñecemento e a sociedade se torna cada vez máis complexa, como corresponde a un mundo tremendamente desenvolto no social
e no tecnolóxico. A agregación de empresas e conceptos, a mellora de procesos administrativos a través de
diálogos activos coa Administración e os axentes produtivos e comercializadores e o desenvolvemento de
mellores espazos procesos para o intercambio de coñecementos e oportunidades resultan básicos para o
desenvolvemento da nosa economía e da sociedade en xeral.
39. Fomento da asociación e cooperación entre as entidades do sector co obxectivo de
mellorar a súa competitividade, crear sinerxias ou favorecer a transferenza de coñecemento.
40. Fomento das iniciativas empresariais spin-off desde as universidades galegas. Apoio ás
transferenzas tecnolóxicas entre universidades e empresas.
41. Favorecer o desenvolvemento rural, para evitar a despoboación, con criterios técnicos
e económicos, promovendo investimentos tecnolóxicos, de comunicacións, modernización
das explotacións agropecuarias e das empresas de transformación agroalimentaria, así
como o fomento do turismo rural que permitan o asentamento da poboación nova.
42. Adaptación da estrutura administrativa relativa ao sector forestal co obxectivo de
acadar unha mellor eficiencia operativa (simplificación de trámites, réxime de permisos
ou autorizacións) e coordinación entre os distintos departamentos, reforzando o Distrito
forestal como unidade fundamental na xestión pública e a comunicación cos propietarios e
as comunidades de montes.
43. Fomentar a unión e asociación de empresas do sector no acceso a grandes contratos
internacionais, a asistencia a feiras, congresos ou exposicións, co obxectivo de obter unha
maior visibilidade internacional.
44. Fomentar a colaboración do sector coa Universidade en distintos ámbitos: I+D+i, tecnolóxicos, enxeñería, produción, loxística, telecomunicacións, naval, agrícola, etc
45. Creación dunha Academia Galega de Enxeñería.
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7. DESENVOLVEMENTO DE NOVOS PRODUTOS E SERVIZOS.
A enxeñería debe ofrecer mecanismos para vender os seus produtos, xa que é un dos retos do mundo moderno, onde a capacidade produtiva parece infinita. É preciso que no tecido produtivo galego se implementen máis e mellores prácticas para o desenvolvemento comercial, desde a mellora sistemática nos produtos e
servizos, ata unha visión do produto galego (téxtil, naval, forestal, agrogandeiro, transformación mineral, uso
da información a través do BIG DATA, etc.), diferenciada e punteira en cuestións como a calidade e o respecto
ao medioambiente mediante o desenvolvemento de marcas e estándares de calidade seguros e identificables. Tamén resulta trascendental a organización dos medios de distribución e das tecnoloxías asociadas.
O potencial técnico e tecnolóxico desenvolto en Galicia fainos prever que podemos, e debemos, desenvolver novas iniciativas que non encorseten a Galicia nos seus roles habituais. Novos produtos e servizos agrícolas e gandeiros, desenvolvemento de produtos derivados da minería e da construción naval ou aspectos
relacionados co uso de tecnoloxías de voos non tripulados, entre outros, supoñen oportunidades de desenvolvemento onde a enxeñería achega moitas opcións.

46. Promover as actividades empresariais e, en especial, os novos modelos de negocio
que xorden continuamente en base aos avances tecnolóxicos e ás novas necesidades da
poboación. E como particularidade o traballo autónomo que pode aproveitar as devanditas oportunidades sen requirir investimentos que lles supoñan unha barreira.
47. Impulsar o desenvolvemento de sistemas autónomos non tripulados, ou controlados
en remoto, como solución a distintas necesidades sociais: control de lumes, tráfico, supervisión de infraestruturas, etc.
48. Estudar usos alternativos dos produtos de canteira, como poden ser a reposición de
area de praia de calidade.
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8. INTERNACIONALIZACIÓN.
A internacionalización das empresas converteuse nun dos grandes retos da economía galega para os próximos anos. Nunha economía cada vez máis globalizada, a apertura de novos mercados e oportunidades de
negocio é xa unha necesidade que, grazas ás novas tecnoloxías, pon o foco de atención nas pequenas e medianas empresas.
Desde hai uns anos, o empresariado galego está mirando con máis interese á internacionalización dos seus
produtos ou servizos, apoiados en gran medida polos cambios tecnolóxicos que achegaron clientes, produtos
e modelos de negocio de éxito aos empresarios galegos, facilitando o acceso á información e aos mercados
estranxeiros.
Para afrontar con éxito a internacionalización das empresas é tamén imprescindible incorporarse ao mundo dixital, non so porque se abren oportunidades de crear novos negocios senón porque os tradicionais, os
máis maduros, están tamén obrigados a reformularse. A empresa galega gaña en competitividade se aproveita as oportunidades que ofrecen a tecnoloxía, as redes sociais e as novas formas de comunicación para
desenvolver novos produtos e modelos de comercialización, así como para conectar aos emprendedores,
investidores e empresarios entre eles e con outros operadores nun entorno competitivo global.
49. Establecer acordos con centros de formación públicos e privados sobre accións formativas de alto nivel.
50. Poñer en marcha programas de asesoramento tecnolóxico á PEME co obxectivo de
mellorar a súa produtividade e competitividade aproveitando as vantaxes asociadas ás TIC.
51. Facilitarlle ao empresariado galego o acceso aos mercados estranxeiros desde e coa
colaboración das Administracións Públicas.
52. Fomentar a colaboración entre empresas de diferentes países para o desenvolvemento de produtos e solucións globais.
53. Crear unha rede de empresas globais que axuden ás pemes no coñecemento rápido
dos mercados estranxeiros.
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9. ENERXÍA SOSTIBLE.
A enerxía é un dos factores claves para o progreso, tanto pola súa abundancia e dispoñibilidade como pola
eficiencia coa que os procesos e actividades que a usan actúan. Desde a implementación de renovables, a
mellora dos sistemas de control, a implementación de máquinas e procesos máis eficientes, novos materiais
e melloras nas grandes infraestruturas encamiñadas a unha optimización dos recursos son aspectos que están moi presentes no traballo que desenvolven os enxeñeiros.
54. Fomento e promoción de fontes de enerxía renovable como eólica, fotovoltaica, biomasa, xeotermia ou minihidráulica.
55. Impulso á xeración de enerxía eólica offshore. Promoción de proxectos demostrativos.
56. Mellora da eficiencia e redución do impacto enerxético e medioambiental do trasporte a través da intermodalidade marítima, ferroviaria e por estrada. Mellora da eficiencia
e xestión das plataformas portuarias e áreas loxísticas. Impulso á construción dos accesos
viarios e ferroviarios das áreas portuarias.
57. Desenvolvemento e implantación sucesiva das enerxías renovables como a biomasa,
solar, eólica e mareomotriz para a produción de enerxía térmica e eléctrica. Fomento das
minicentrais eléctricas de biomasa dada a gran riqueza forestal de Galicia.
58. Desenvolvemento tecnolóxico de redes intelixentes de trasporte de enerxía. Almacenamento intelixente de enerxía. Desenvolvemento de sistemas de almacenamento de alta
capacidade: hidróxeno, baterías de alta capacidade e pilas de combustible.
59. Fabricación de novos biocombustibles de alto valor engadido. Exploración e explotación de gas natural non convencional e outras fontes de enerxía.
60. Desenvolvemento e utilización de novos materiais enerxeticamente máis eficientes
para a mellora da eficiencia enerxética e a redución do impacto medioambiental.
61. Manter o liderado nas enerxías renovables. Aumento da xeración ata o 20% da produción en enerxía eléctrica primaria.
62. Dentro das renovables, incentivar as enerxías xeotérmicas, con especial fincapé nas
xeotérmicas de baixa entalpia, destinadas á climatización.
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10. CONSTRUCIÓN SOSTIBLE.
Resulta absolutamente necesario que as solucións de construción estean aliñadas coas necesidades do
territorio e coas súas oportunidades no marco da sostibilidade e do uso eficiente de recursos. Materiais
tradicionais, incorporando técnicas de construción baseadas na natureza, adaptadas a usos e con visión de
mantemento sostible son un reto para as enxeñerías modernas. A todo iso hai que engadir a necesaria rexeración e mellora da resiliencia en cidades e vilas.
63. Potenciar a rehabilitación e a eficiencia enerxética de edificios.
64. Rehabilitar cidades e vilas, especialmente centros e barrios históricos, rutas tradicionais, etc., co fin de fixar poboación.
65. Fomentar o deseño de novas cidades e reformas urbanas seguras, cómodas e accesibles para o desenvolvemento das actividades diarias dos seus habitantes.
66. Impulsar a construción sostible, mediante o desenvolvemento de solucións construtivas con pedra natural e novos materiais enerxeticamente máis eficientes.
67. Impulsar a construción sostible, mediante o desenvolvemento de solucións construtivas.
68. Desenvolver estándares de construción verdes (Green building) fomentando a inclusión de materiais forestais locais.
69. Emprego da tecnoloxía BIM no deseño, desenvolvemento e execución de proxectos
de enxeñería para permitir a xestión dos proxectos durante todo o ciclo de vida e reducir
os custes de operación
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11. NAVAL SOSTIBLE.
Galicia é unha comunidade eminentemente marítima que trata de conciliar as máis antigas tradicións coas
máis avanzadas tecnoloxías. Deste xeito, a figura dos carpinteiros de ribeira, que conservan e impulsan a
construción tradicional en madeira, convive xunto aos estaleiros máis avanzados do mundo, capaces de construír fragatas de última xeración que compiten no mercado mundial da defensa.
Entre os retos a acadar, cabe citar a incorporación de novos sistemas de propulsión máis eficientes e menos
contaminantes, a dixitalización dos estaleiros coa referencia do 4.0 e, como non podía ser doutro xeito, o
desenvolvemento do sector pesqueiro, do que Galicia é referente mundial, incidindo especialmente na acuicultura, a través da incorporación de novas especies.
70. Fomentar a especialización, tecnificación e dixitalización da construción naval a través
da creación de unidades mixtas de investigación, con participación de universidades, empresas e outros organismos relacionados co sector.
71. Promover a colaboración entre empresas do sector naval, centros de investigación e
administracións para atopar solucións máis eficientes e menos contaminantes na propulsión de buques.
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12. A ENXEÑERÍA DA AGUA: XESTIÓN INTEGRADA DE SISTEMAS DE AUGA E
APROVEITAMENTO SOSTIBLE DE RECURSOS MARIÑOS E ACUÍCOLAS.
A auga é vida e Galicia está chea de vida. Esta situación de abundancia non nos pode levar a engano, a protección e a xestión do recurso e os seus usos con criterios de racionalidade e sostibilidade son fundamentais
para un futuro que se presenta incerto entre os problemas do cambio climático e a necesidade de mellorar e
desenvolver infraestruturas en harmonía co medio. A mellora da depuración de augas residuais, sobre todo
no ámbito rural, a reutilización de augas e a mellora sistemática dos sistemas de xestión para abastecemento
son retos de futuro a medio camiño entre a enxeñería e a política que supoñen un importante reto para a
sociedade. Todo iso nunha contorna de protección e mellora continua da calidade das augas que está amparada pola lexislación a nivel europeo e que supón un reto para o proxecto tradicional.
Galicia ten a mellor das famas nos produtos do seu mar, incluíndo as explotacións acuícolas. Para non perdelo é preciso mellorar a súa explotación e promover novas e mellores formas de desenvolver a actividade
no medio mariño, apoiándonos en solucións de enxeñería que nos permiten solucións que ata o de agora
eran impensables e que nos dan unha oportunidade de futuro no mar que non podemos desprezar.

72. Deseñar plans e medidas específicas para a xestión eficiente dos recursos hídricos
na xestión da auga, que nos preparen para afrontar con éxito os fenómenos extremos de
chuvia e seca.
73. Fomentar a instalación no rural de EDAR de baixo custe de explotación e reducido
impacto ambiental.
74. Facer seguimento e control das augas subterráneas, como garante de regulación en
periodos de seca. Estudar posibilidades de recarga e empezar a usar acuíferos non aproveitados ata agora.
75. Potenciación dos produtos procedentes da acuicultura en Galicia, favorecer a implantación de novas granxas acuícolas, mellorar os procesos produtivos e a investigación para a
introdución de novos cultivos, ante a actual sobreexplotación dos recursos mariños.
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13. POLÍTICAS DEMOGRÁFICAS.
O Consello Galego de Enxeñerías é consciente dalgúns dos maiores problemas que afecta á comunidade galega, como son a perda de poboación debido a
unha baixa natalidade e o envellecemento poboacional, todo iso sumado a unha elevada dispersión. De
feito, atopámonos con niveis de poboación do ano
1973 e un desequilibrio poboacional cun gradiente
negativo desde as zonas costeiras, iso ten especial
incidencia no rural galego. Afecta directamente ao
tecido produtivo do sector primario: redución da nosa capacidade de xestionar os recursos e o abandono de
terras de cultivo, que favorece o incremento dos lumes forestais. O paso da economía agraria á industrial e
de servizos provocou a localización poboacional nas 7 grandes cidades de Galicia e, sobre todo, no eixo atlántico da Comunidade. Débese apostar por políticas que revertan esta situación favorecendo a mellora das
condicións de vida que permitan o aumento e o equilibro poboacional dentro do territorio.
76. Dotar da infraestrutura precisa para garantir o acceso de calidade ás tecnoloxías da
comunicación demandadas pola sociedade actual nos núcleos rurais.
77. Fomentar iniciativas de emprego e redución da precariedade laboral. A conciliación
laboral e familiar favorece o incremento da natalidade.
78. Dotar a través das AAPP do investimento preciso para impulsar a actividade económica que permita a fixación da poboación de forma equilibrada e sostible no territorio, en
especial, a daquelas zonas nas que o despoboamento presente unha maior magnitude,
favorecendo sobre todo o regreso de poboación.
79. Garantir os servizos sanitarios, educativos e de atención a maiores, nos núcleos do
rural nos que é prioritario fixar poboación.
80. Potenciar a cultura innovadora no rural favorecendo actividades que permitan atraer
o ocio, o turismo como fonte de ingresos, novos cultivos, agricultura e gandería ecolóxicas,
promover produtos propios e diferenciadores ...
81. Garantir as infraestruturas de comunicación, unha ordenación do territorio máis eficiente e unha axeitada xestión da paisaxe e do patrimonio.

14. INVERSIÓN PÚBLICA E A FISCALIDADE.
A implementación de medidas que incentiven
mediante o investimento determinadas actuacións
como as que se mencionan nestas medidas son necesarias e urxentes. Máis aló de axudas directas en
base a investimento é preciso implementar solucións de participación publico-privada (PPP), para o
fomento de iniciativas, mellorar os aspectos relacionados coa modernización de instalacións e infraestruturas, atracción de proxectos importantes e con
proxección dentro do potencial do noso territorio e, por suposto, unha axeitada e doada tramitación destes
incentivos resulta clave para o éxito da nosa sociedade. A maiores, débense aproveitar os mecanismos da
RSC das empresas para unha mellor xestión do territorio como poderían ser os bancos de hábitats e a custodia do territorio.
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82. Optimización da inversión pública en proxectos de desenvolvemento rural que melloren a súa contorna e o seu tecido produtivo en base a criterios medioambientais e de
sostibilidade.
83. Aumentar a inversión pública no mantemento e a conservación de infraestruturas
públicas establecendo plans integrais.
84. Atracción de grandes proxectos de investimento de interese estratéxica.
85. Desenvolvemento e posta en marcha de medidas fiscais que fomenten a inversión no
sector: incentivos fiscais ao investimento, préstamos, fondos de inversión forestal, investigación forestal (xenética e silvicultura), servizos de apoio a produtores (extensión forestal),
etc.
86. Soporte financeiro para os estaleiros que requiran garantías ou avais e para a modernización de instalacións e compras de equipamentos principais para a construción de buques. Multiplicar o esforzo formativo de persoal, tanto en centros especiais como durante
a execución de contratos.

15. RACIONALIZACIÓN LEXISLATIVA.
Un corpus lexislativo racional e de aplicación práctica doada resulta fundamental para un desenvolvemento axeitado do potencial e das capacidades da
comunidade. Todo o relacionado coa produción asociada ao territorio (sobre todo minería e forestal), resulta complexo de integrar co resto de actividades e
moi limitador para novas iniciativas. É preciso un alto
nivel de interlocución coa Administración á hora de
establecer leis e regulamentos que realmente ordenen actividades e solucionen problemas.
87. Consensuar e desenvolver unha lei de bases da industria extractiva, co obxectivo de
fomentar e regular a actividade mineira, axilizar os prazos, simplificar os trámites e mellorar a xestión.
88. Racionalizar as medidas impositivas á minería e fomentar a inspección razoable,
cualificada e continua para asegurar as boas prácticas mineiras, de forma que se usen as
mellores técnicas dispoñibles nos procesos produtivos, con especial atención á seguridade,
á saúde e ao medioambiente.
89. Coordinar as tramitacións e as actuacións das distintas administracións públicas para
que sexan uniformes e estean baseadas en criterios legais e técnicos racionais.
90. Dar seguridade administrativa para os investidores nos proxectos industriais e mineiros, así como para os enxeñeiros responsables dos mesmos, para ter unha estabilidade no
tempo.
91. Crear e emprazar en Galicia a Axencia Estatal de Radiocomunicacións. Isto suporía
colocar a Galicia no mapa global das Telecomunicaciones, ao mesmo tempo que a creación
dun importante número de postos de traballo de alta cualificación e infraestruturas de
soporte.
17
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16. SAÚDE E SEGURIDADE ALIMENTARIA.
A mellor maneira de previr enfermidades é unha
correcta actuación sobre o medio (minimizando o
sedentarismo), os hábitos de vida e a alimentación.
O fomento do comercio de proximidade e a implementación de solucións baseadas en infraestrutura
verde supoñen non so unha necesidade, senón unha
oportunidade que incardina outras iniciativas como
a paisaxe, o transporte, os recursos hídricos ou o
cambio climático. Resulta estratéxico que as accións en todos os ámbitos contemplen sempre como elemento clave a saúde das persoas, polo que significa de benestar e o aforro que supón nas sociedades modernas.
Da mesma forma, a enxeñería debe garantir a seguridade alimentaria co desenvolvemento non so de novos
produtos, senón tamén con mecanismos de control e inspección.
92. Garantir a calidade dos produtos procedentes da agricultura, gandería e pesca, en
base a condicións hixiénico-sanitarias axeitadas, bioseguridade das explotacións con especial atención á vixilancia de enfermidades, infeccións, control de contaminantes, plaguicidas, etc.
93. Potenciar medidas para mellorar a seguridade alimentaria, cifrada actualmente nun
95%, mellorando a trazabilidade, análise de riscos, puntos de control crítico e o etiquetado
(que debe ser máis claro, ademais de informar sobre a conservación dos alimentos unha
vez adquiridos polos consumidores).
94. Información, difusión e concienciación dos consumidores sobre como se gardan,
almacenan, conservan e preparan os alimentos, ademais de informarlles sobre os hábitos
dunha alimentación sa e equilibrada.

17. FOMENTO DA CALIDADE DE VIDA
E DO BENESTAR.
O actual paradigma das sociedades avanzadas está
nunha análise de accións para evitar que a saúde e o
benestar se deterioren por unha mala actuación dos
axentes e procesos produtivos e sociais. Aspectos
como a poboación rural, a tecnoloxía ao servizo da
saúde e a busca de sistemas que permitan igualdade
de oportunidades en distintos territorios son clave
para un desenvolvemento equilibrado da nosa sociedade e para a súa proxección de futuro. A saúde é un
bo negocio se todo o que facemos a mellora de forma sistemática.
95. Fomento e posta en valor da produción agraria e complementarias que permita ter un
medio de vida como medio de loita contra o despoboamento e o envellecemento do rural.
96. Adaptar e aplicar conceptos de Smart City á contorna rural.
97. Ampliar a implantación da administración electrónica a nivel autonómico e local ao
servizo da cidadanía, así como facilitar a implantación de procesos telemáticos entre a
Administración e a empresa.
18
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18. ORDENACIÓN DO TERRITORIO.
As circunstancias sociais e xeográficas da nosa comunidade teñen unha serie de elementos característicos que é preciso poñer en valor, aproveitar e
mellorar, sobre todo desde unha visión de respecto
e sentimento cara o territorio. O uso axeitado desde
o potencial é básico na distribución do rural para a
produción agropecuaria, mineral, forestal ou o uso
en infraestruturas de comunicación, telecomunicacións ou elementos patrimoniais.
Para iso, resulta necesario un proxecto de ordenación baseado no coñecemento, o respecto e a planificación de acordo co potencial do medio e as necesidades e oportunidades sociais, onde a enxeñería
achega o valor de incorporar a estes procesos o coñecemento científico e a aplicación do mesmo para
todos os ámbitos de desenvolvemento do territorio.
O instrumento de infraestrutura verde preséntase
como unha nova forma de ordenación do territorio
na que converxen numerosos sectores e coñecementos das enxeñerías que é preciso abordar para
optimizar a xeración de servizos ecosistémicos de
provisión, regulación e culturais.

98. Desenvolvemento de políticas de ordenación do territorio con criterios que permitan
a reestructuración e o máximo aproveitamento do territorio agrario e gandeiro, respectando a paisaxe e o patrimonio cultural e natural.
99. Fomentar a coordinación entre Plans Xerais de Ordenación Territorial de municipios
colindantes.
100. Desenvolvemento de sistemas de información estatística e xeográfica sobre o territorio forestal que favorezan unha xestión rendible e sostible.
101. Deseño e posta en marcha dun plan silvícola: estudo de casos, melloras xenéticas,
forestación de terras abandonadas ou infrautilizadas, fomento de boas prácticas, mellora
de infraestruturas, etc.
102. Emprego de novas tecnoloxías que faciliten a correcta ordenación do territorio (SIG,
Drons, GPS, etc…)
103. Apoiar e implementar políticas e recursos para unha planificación territorial máis
ecolóxica centrada no capital natural, en especial no marco das estratexias rexionais e estatal de infraestrutura verde para lograr territorios máis resilientes e vivibles.
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19. PAISAXE E PATRIMONIO.
O uso do territorio para os distintos procesos e ocupacións implica unha alteración que non sempre se
tratou da forma axeitada. O coñecemento científico
e a experiencia achégannos información fundamental para planificar o desenvolvemento do territorio,
incorporando a variable patrimonial e a necesidade
de preservar a identidade e a biodiversidade a través da paisaxe. Neste sentido, é preciso incentivar
proxectos e acciones de recuperación de espazos degradados, como as minas e canteiras, pero tamén a
integración de infraestruturas e o desenvolvemento
de actividades axeitadas a cada territorio mediante a apropiada planificación e asesoramento á poboación a
través de entidades e profesionais cualificados para cada caso.
104. Potenciar as rutas singulares (rutas dos faros, xeolóxicas, ríos, costas, interiores, de
pazos, de obras de enxeñería, etc.), coordinándoas con medidas urbanísticas e medioambientais compatibles, sen esquecer a importancia da súa conservación e mantemento.
105. Incentivar proxectos de restauración de canteiras e minas, unha vez finalizada a súa
actividade mineira, para outros usos, como o aproveitamento turístico, entre outros.

20. CAMBIO CLIMÁTICO E
DESASTRES NATURAIS.
A achega da enxeñería a esta materia é un elemento de preocupación e de amplos debates e desenvolvementos. Nestes momentos debemos, sobre todo,
analizar os efectos a escala rexional desde a ciencia
e a súa aplicabilidade, e adaptarnos e previr efectos
a medio prazo en todos os ámbitos do desenvolvemento, prestando especial atención á sostibilidade
en todas as iniciativas e procesos da enxeñería de forma transversal.
Todos os desenvolvementos de infraestruturas, tanto no ámbito rural como urbano, pero tamén tendo en
conta os mares, ríos e embalses, supoñen no actual momento un motivo de preocupación e un ámbito de estudo e desenvolvemento de solucións que non podemos obviar se queremos manter o noso benestar futuro.
As solucións baseadas na natureza abren tamén un campo de oportunidades de alto rendemento custe-efectivo que deben ser incorporadas desde as enxeñerías para facer fronte aos posibles desastres naturais.

106. Axeitar as infraestruturas ás modificacións xeradas polas consecuencias do cambio
climático, combatendo o seu efecto en elementos costeiros, hidráulicos e, en xeral, nas
vilas costeiras.
107. Analizar e xestionar os riscos do sector asociados ao cambio climático fomentando
estratexias de mitigación e adaptación ao mesmo.
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COLEXIO DE ENXEÑEIROS DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS DE GALICIA

ILUSTRE COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS INDUSTRIAIS DE GALICIA

COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS AGRÓNOMOS DE GALICIA

COLEXIO OFICIAL ENXEÑEIROS DE TELECOMUNICACIÓN GALICIA

COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS DE MINAS DO NOROESTE DE ESPAÑA. DELEGACIÓN DE GALICIA

COLEXIO DE ENXEÑEIROS DO ICAI

COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS NAVAIS E OCEÁNICOS. DELEGACIÓN DE GALICIA

COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS DE MONTES DE GALICIA

