
Tema 12-  A ORGANIZACIÓN POLÍTICA-ADMINISTRATIVA ESPAÑOLA, 
CONTRASTES E POLÍTICAS REXIONAIS.  
 

1- Organización político-administrativa actual española.  
1.1. Evolución histórica.  
1.2. Formas de goberno. A democracia.  
1.3. A organización territorial do Estado español.  
a) Comunidades autónomas.  
b) Poder local: a administración provincial e municipal.  
 
2- Contrastes e políticas rexionais en España  
2.1. Antecedentes históricos.  
2.2. Desequilibrios territoriais.  
2.3. Factores de transformacións.  
2.4. Políticas rexionais.  

 
 

1- Organización político-administrativa actual española.  
 

1.1. Evolución histórica.  
 
Na historia de España conviven dúas tendencias territoriais opostas, a unificación e a 
diferenciación:  
a)   A primeira organización do espazo peninsular tivo lugar baixo a dominación romana, que tratou 
de poñer fin á diversidade política e cultural da época prerromana. No século III d. C. o territorio 
atópase dividido en seis provincias: Bética, Lusitania, Gallaecia, Cartaginense, Tarraconense e 
Baleárica que, xunto coa africana Mauritania Tingitania, intégranse na Diocese de Hispania, xa que 
Roma contempla á Península como unha unidade. É daquela cando nacen as rexións históricas, xa que 
esas provincias coinciden máis ou menos cos actuais territorios de Galicia, Andalucía, Portugal, 
Cataluña, Levante e Baleares. 

 
b)  Despois da caída do Imperio Romano, os visigodos van manter a organización territorial romana, 
pero esta vai ser destruída despois da invasión musulmá do 711. Será entón, durante a Idade Media, 
cando se formen varios reinos totalmente independentes entre si e estes van constituír a base da 
actual diferenciación rexional española. Son o Reino de León (no que se diferenciaba 
institucionalmente Galicia, que foi independente nalgunhas ocasións), o Condado de Cataluña, o Reino 
de Navarra, o Reino de Castela, o Reino de Aragón, Portugal e os territorios árabes; estes últimos irán 
diminuíndo ante o avance de Castela e León (unidas na Coroa de Castela en 1230) por Estremadura, A 
Mancha e Andalucía e ante o avance de Cataluña e Aragón (tamén unidas na Coroa de Aragón en 
1137) por Levante; os territorios musulmáns quedan reducidos ao Reino de Granada. Estes reinos 
tiveron entidade política, institucional e cultural propias e a consolidación das distintas linguas 
romances no século XIII actuou como un elemento diferenciador máis. 

 
c)  A finais do século XV conseguiuse a unidade peninsular. O matrimonio dos Reis Católicos une as 
coroas de Castela e Aragón, pouco despois conquístanse as illas Canarias e Granada. O proceso 
unificador culmina a principios do século XVI co matrimonio do rei Católico e a raíña de Navarra. Pero a 
unión dos diversos reinos foi exclusivamente política e cada un deles mantivo as súas propias 
estruturas xurídicas, fiscais, administrativas, etc. Aínda que a Coroa de Castela era máis poderosa 
debido ao seu peso económico e demográfico e vai manter a hexemonía peninsular ata o século XVII. 
 



d)  Esa estrutura territorial vaise manter durante o  reinado dos Austrias (séculos XVI e XVII). 
Durante o reinado de Filipe IV o seu valido, o Conde-Duque de Olivares pretendeu facer unha 
unificación fiscal e administrativa do Estado para corrixir o desequilibrio que supoñía o feito de que a 
maior parte da tributación recaera exclusivamente na Coroa de Castela. Iso ocasionou graves 
conflitos: independencia de Portugal (que se anexionara con Filipe II), insurrección de Cataluña, 
Aragón e Andalucía. 
 
e)   Pero coa chegada dos Borbóns, despois da Guerra de Sucesión (1701-1712) vaise iniciar un 
proceso de unificación e centralización do Estado, feito en base ao modelo de Castela. Amparado polo 
dereito de conquista, xa que a Coroa de Aragón apoiara ao bando contrario, Filipe V impón os 
Decretos de Nova Planta que suprimen os foros e as institucións propias de Aragón, creándose as 
únicas Cortes Xerais do Reino e divide o territorio en 38 provincias á fronte das cales pon a un 
funcionario do rei. Os territorios vascos e navarros conservan as súas propias institucións, como 
recoñecemento ao seu apoio na guerra. 
 
f)   O fenómeno rexionalista iniciase xa durante a Guerra da Independencia (1808- 

1814) coas Xuntas Provinciais de Defensa, autónomas aínda que coordinadas pola Xunta Central, e a 
Constitución de Cádiz de 1812 era descentralizadora. Pero a construción do Estado Liberal a partir de 
1833 definiu un Estado unitario e centralista, segundo o esquema francés da época. En 1833 Javier de 
Burgos realiza unha nova división territorial en 48 provincias, con un delegado do poder central á 
fronte: o gobernador civil, ao que se subordina unha Deputación Provincial. Este sistema vai contar coa 
oposición dos territorios de Navarra e o País Vasco (onde arraigan movementos forais carlistas) e coa 
oposición dos republicanos federalistas, importantes en Cataluña. Por outra banda, o crecemento 
capitalista desde o último terzo do século XIX foi desigual e beneficiou principalmente a Cataluña e ao 
País Vasco, o que consolidou as diferenzas e fomentou a resistencia á subordinación á capital. 

 
g)  Esta tendencia centralizadora interrómpese brevemente durante a I República e a Constitución de 
1873 proclama un Estado Federal, pero coa Restauración monárquica volveuse ao centralismo. Aínda 
así os movementos nacionalistas toman forza, sobre todo en Cataluña, e a principios do século XX 
apróbanse as Mancomunidades Interprovinciais, con competencias administrativas. Pero a ditadura 
de Primo de Rivera disolve a mancomunidade de Cataluña que foi a única que se creara. 

 
h)  Na II República, a Constitución de 1931 recoñece a autonomía de rexións e municipios, mantendo a 
unidade estatal. Cataluña e o País Vasco accederon á autonomía e Galicia plebiscitou o seu estatuto 
pouco antes da Guerra Civil, pero xa non puido ser tramitado en Cortes. 

 
i) O franquismo significou a volta ao centralismo: abólense os estatutos de autonomía, as súas 
institucións e prohíbense as respectivas linguas particulares. Pero non desapareceron as 
reivindicacións nacionalistas, ao contrario, fóronse asociando á loita pola democracia 
 
j)  Despois da morte de Franco, a Constitución de 1978 recoñece a actual organización do Estado 
autonómico.  



 

 

1.2. Formas de goberno. A democracia.  
  
A forma de goberno fai referencia ao modelo de organización do poder que adopta o Estado, en función 
da relación existente entre os distintos poderes (lexislativo, executivo e xudicial). É a maneira na que se 
estrutura o poder político para exercer a súa autoridade, coordinando todas as institucións do Estado. 
Segundo a forma de goberno, os Estados poden ser parlamentarios (monarquías ou repúblicas), nos que 
o poder executivo está repartido entre o xefe do estado (rei ou presidente, con poderes limitados de 
representación) e o presidente do goberno, que exerce o poder executivo; ou presidencialistas, que ten 
un único executivo e son sempre repúblicas. 
Segundo o réxime político ou modo en que se obtén e exerce o poder, os Estados poden ser 
democráticos ou autoritarios. Os estados democráticos caracterízanse polos seguintes trazos: 
- O poder do Estado e a actuación do Goberno están limitados pola lei. Esta é, polo xeral, unha 
Constitución ou lei fundamental que recolle os dereitos da cidadanía e regula o funcionamento do 
Estado. Polo tanto, as democracias son Estados de dereito, é dicir, basean o seu poder en leis aprobadas 
por procedementos lexítimos. 
- A soberanía ou fonte de poder reside no pobo. Este participa no goberno tomando directamente 
decisións (democracia directa) ou, máis frecuentemente, delegando a súa soberanía nuns representantes 
elixidos por votación (democracia indirecta ou representativa). 
- Hai pluralismo ideolóxico e político. Admítense a existencia e a legalidade dos partidos políticos. Estes 
son asociacións de persoas cunha ideoloxía propia e un programa político, que aspiran a alcanzar o poder 
para levar a cabo o seu programa. Os partidos políticos son os principais instrumentos de participación 
política da cidadanía, xa que recollen e representan os seus intereses desde o goberno ou desde a 
oposición. 
- Existen eleccións libres e plurais. As eleccións, realizadas por sufraxio universal e secreto, permiten 
renovar periodicamente o poder. 
- A división ou separación dos tres poderes do Estado é efectiva: o lexislativo reside no Parlamento, o 
executivo desempéñao o Goberno e o xudicial recae nos Tribunais de Xustiza. 
 

1.3. A organización territorial do Estado español.  
 
a) As comunidades autónomas 
 
Os principios constitucionais do Estado Autonómico son: a unidade da nación española, compatible co 
dereito á autonomía das distintas nacionalidade e rexións que a integran, o principio de solidariedade e 
igualdade e a liberdade de circulación e establecemento por todo o territorio. A constitución deixaba un 
gran marxe de liberdade para a configuración territorial. 
 
Dous foron os pasos necesarios para a constitución dun territorio en Comunidade Autónoma: a 
manifestación da vontade autonómica por parte dos territorios e elaboración dos Estatutos de Autonomía. 
A manifestación da vontade autonómica seguiu diversas vías: 

Vía lenta, polo artigo 143. Foi a máis seguida,  acceden  a unha autonomía limitada  que será ampliada  
posteriormente. 
Vía rápida, pola Disposición Transitoria Segunda,  para territorios que no pasado plebiscitaran un estatuto  
de autonomía (Galicia, Cataluña, Euskadi), acceden  inmediatamente a todas as competencias posibles.  
Vía do artigo 151, para territorios que non plebiscitaran un estatuto  anteriormente pero desexen alcanzar  
de inmediato o teito competencial, esixe que a iniciativa  autonómica sexa ratificada en referendo; foi a 
vía seguida  por Andalucía. 
Caso particular previsto  para Navarra  na Disposición Transitoria Cuarta, a efectos  da súa incorporación ao 
País Vasco o Órgano  Foral toma unha decisión que ten que ser ratificada en referendo. 
Vía excepcional, polo artigo 144. Permite  ás Cortes Xerais autorizar  a constitución dunha comunidade 



autónoma cando o seu ámbito territorial non supere ao de unha provincia e non poida cualificarse  como 
entidade  rexional histórica  (ex. Madrid)  ou cando sexan territorios que non estean  integrados  na 
organización provincial (Ceuta  e Melilla). 

 
Dentro das comunidade, os Estatutos  de Autonomía son as normas de rango superior,  foron sometidos a 
referendo e aprobados polas Cortes  mediante  Leis Orgánicas  e non están subordinados ás leis estatais. 
O Estatuto  de Galicia  foi aprobado en abril de 1981. A constitución establece os seguintes contidos 
mínimos: denominación da comunidade, delimitación do territorio, denominación, organización e 
sede das institucións autónomas propias  e competencias asumidas 

 
Desenvolvemento do réxime de competencias. A noción de competencia refírese a un ámbito de 
potestades que, en relación  con unha materia e uns intereses  pode executar  determinado poder público. 
Poden ser exclusivas ou compartidas co goberno central. 
As comunidades poden asumir competencias nas materias  de organización das súas institucións de 
autogobemo, ordenación do territorio, agricultura e gandería, museos e bibliotecas, asistencia social, 
sanidade, etc. 

Pero o Estado resérvase competencias exclusivas de interese xeral: nacionalidade, inmigración, relacións 
internacionais, defensa e forzas armadas; administración de xustiza, lexislación básica sobre determinados 
aspectos, sistema monetario, Facenda Xeral, bases para a planificación económica xeral, etc. 
Inicialmente había unha serie de materias residuais, non atribuídas expresamente ao Estado e que podían 
corresponder as comunidades xa desde o primeiro momento ou pasados cinco anos, por exemplo, educación. 
Hoxe en día esta desigualdade xa está superada. 
 
 Institucións de goberno: As Comunidades Autónomas configuran nos seus Estatutos unha organización  
similar á central, baseada na existencia das seguintes institucións: 

 Asemblea lexislativa ou Parlamento autonómico: elixida por sufraxio universal para un período de 
catro anos. 

 Presidente: elixido pola Asemblea de entre os seus membros e nomeado polo rei. É a máxima 
figura do executivo e o seu mandato é de catro anos. 

 Consello de goberno (Xunta): É o órgano colexiado que dirixe a política da Comunidade Autónoma, 
ten funcións executivas. Está composto polo Presidente, o vicepresidente e os conselleiros, que 
son nomeados polo Presidente. Os conselleiros son os titulares dos distintos departamentos nos 
que se divide a administración da comunidade (consellerías). 

 As Comunidades Autónomas non teñen un poder xudicial propio, xa que é un poder único e 
independente que está fóra da distribución de competencias. Pero si asumen funcións sobre 
administración de xustiza e posuirán un Tribunal Superior de Xustiza, sen prexuízo da xurisdición que 
lle corresponde ao Tribunal Supremo. 

 
Ademais das institucións autonómicas, o goberno central nomea un delegado do goberno para 
dirixir a administración do Estado en cada comunidade. 

 
Financiamento autonómico: Responde a dúas modalidades: 

- O réxime común, apoiado na LOFCA (Lei Orgánica de Financiamento Autonómico, reformada no 2001), 
conta cos seguintes ingresos: 

Tributos cedidos polo Estado: 33 % do IRPF, 35 % do IVE e unha cantidade variable de outros impostos. 
Transferencias da Seguridade Social: para o gasto sanitario e os servizos sociais 

Ingresos propios: procedentes do patrimonio de cada comunidade e de multas e sancións. 
- O réxime foral do País Vasco e Navarra: Fináncianse cos seus ingresos, recadados por eles e pactan co 
Estado a cantidade a pagar á Administración Central. 

Ademais, para corrixir os desequilibrios territoriais, algunhas comunidades reciben outros ingresos 
procedentes do Fondo de Compensación Interterritorial (para investimento público en comunidades 
cunha renda inferior á media) e do Fondo de Suficiencia (se os recursos tributarios atribuídos non son 
suficientes, aportan a diferenza). 



 
 
b) Poder local: a administración provincial e municipal.  
  
O municipio é a entidade territorial básica. A súa función é prestarlle servizos aos veciños, máis variados 
canto maior é a súa poboación. O goberno e a administración municipal correspóndelle ao concello, 
integrado polo alcalde e os concelleiros. Os concelleiros elíxense polos veciños do municipio por sufraxio 
universal e o alcalde é elixido polos concelleiros. 
A provincia é unha entidade territorial local formada por una agrupación de municipios. A súa función é 
fomentar os intereses provinciais, prestar servizos de ámbito provincial, coordinar os servizos dos 
municipios e cooperar con eles. O goberno e a administración provincial correspóndelle á deputación, 
integrada por un presidente e deputados. Os deputados escóllense entre os concelleiros electos e estes, 
á súa vez, elixen o presidente. 
 
2- Contrastes e políticas rexionais en España  
 
A diversidade rexional española ven determinada polas diferenzas do seu medio físico e pola súa 
evolución histórica, cultural e socioeconómica. Sen embargo, esa diversidade abrangue certos 
desequilibrios que deben ser superados para conseguir un desenvolvemento equilibrado do país. 
 
2.1. Antecedentes históricos.  
Entre mediados do século XIX e a crise económica de 1975, o factor fundamental dos desequilibrios 
territoriais foi a localización da industria moderna e, en menor medida, o desenvolvemento dos servizos. 
a) As áreas máis dinámicas foron as periferias cantábrica e mediterránea, onde se localizou inicialmente a 
industria e onde se estendeu durante a década de 1960 como consecuencia das economías de 
aglomeración; Madrid, que engadiu á industria funcións terciarias como capital do Estado e principal 
centro financeiro do país e as novas áreas dinámicas xurdidas na década de 1960: o eixe do Ebro, ao que 
se difundiu a industria e as illas Baleares e Canarias, favorecidas polo desenvolvemento turístico. 
Estas áreas concentraron o maior crecemento do PIB e PIB per cápita, recibiron inmigración das rexións 
do interior peninsular, aumentando a densidade de poboación, e, no terreo social, incrementaron a 
renda bruta dispoñible dos fogares por riba da media e conseguiron un bo nivel de vida, grazas á 
dotación de infraestruturas de transporte e de servizos sociais. 
b) As áreas menos desenvolvidas foron as do interior peninsular, nas que se mantiveron un peso excesivo 
do sector primario; as industrias escasas, pequenas e tradicionais, e os servizos de baixa cualificación. 
Nestas áreas, no terreo económico, o PIB e o PIB per cápita medraron, dado que partían de niveis moi 
baixos, pero a un ritmo inferior; no terreo demográfico, foron áreas emigratorias que sufriron 
despoboamento e envellecemento, e no terreo social, a elevación da renda familiar foi menor e recibiron 
menos infraestruturas e servizos. 

A crise económica de 1975 acabou coa primacía da industria como factor explicativo dos 
desequilibrios territoriais: as rexións industriais sufriron unha aguda crise, sobre todo as especializadas 
nos sectores maduros, e aféctalles menos ás rexións que tiñan menor peso industrial e maior 
participación dos sectores primario ou terciario. Como consecuencia da crise, freouse o anterior proceso 
de concentración espacial da produción e da poboación nas áreas máis industrializadas, dando lugar a un 
novo modelo de desequilibrios territoriais. 
 
2.2. Desequilibrios territoriais.  
Os indicadores dos equilibrios clasifícanse en económicos, demográficos e sociais. 
Os desequilibrios económicos obsérvanse na capacidade produtiva e mídense polo PIB e PIB per cápita. 
Os desequilibrios demográficos maniféstanse na distribución da poboación, medida pola densidade de 
poboación. Os desequilibrios sociais reflíctense na renda bruta dispoñible dos fogares e no nivel de 
benestar, medido pola dotación de infraestruturas, a existencia de servizos sanitarios, educativos, 
culturais, asistenciais e de ocio e a calidade ambiental. 



A xerarquía espacial resultante da incidencia dos novos factores dos desequilibrios (servizos avanzados, a 
innovación e a alta tecnoloxía) está constituída por tres tipos de territorios: 

a) Os eixes de dinamismo, son as rexións máis favorecidas polos novos factores de 
desenvolvemento: Madrid, o eixe formado polo País Vasco, Val do Ebro e litoral mediterráneo 
norte e os arquipélagos balear e canario. Nestas áreas, no terreo económico, o crecemento do 
PIB desacelerouse nalgunhas rexións que partían de valores máis altos, como Cataluña e 
Baleares. Non obstante, na nova etapa postindustrial, máis significativas que as cifras do PIB son 
as da porcentaxe que representan nel os sectores punta, a innovación e a I+D, que continúan 
beneficiando a Madrid, Navarra, País Vasco e Cataluña. Ademais, na maioría das comunidades 
incluídas neste grupo, o PIB per cápita sitúase por riba da media, debido á maior produtividade 
inducida polos factores económicos. No terreo demográfico, a tendencia a difundir a poboación e 
parte da actividade económica cara outras áreas reduce a correlación entre poboación e PIB. E, 
no terreo social, a renda bruta dispoñible polos fogares, os servizos e os equipamentos, están por 
riba da media. 

b) Os eixes en declive son os espazos moi especializados en sectores industriais maduros ou en crise 
Entre eles atópanse algúns da cornixa cantábrica como Asturias e Cantabria, que cambiaron oseu 
tradicional dinamismo polo declive. Nestas áreas, no terreo económico, o PIB crece por debaixo 
da media e o PIB per cápita é inferior á media. No terreo demográfico, a poboación atópase 
estancada ou en retroceso. E, no terreo social, a disparidade en renda bruta dispoñible polos 
fogares e en benestar é menor, xa que partían de niveis máis altos. 

c) Os espazos menos dinámicos: Son os que contan cun maior peso económico do sector primario, 
escaso desenvolvemento das industrias avanzadas e predominio dos servizos pouco 
especializados. Neste grupo atópanse as comunidades do interior peninsular (Estremadura e 
ambas Castelas), Galicia, o interior de Andalucía e Murcia. Nestas áreas, no terreo económico, 
algunhas comunidades como Murcia e Andalucía incrementaron o seu PIB por riba da media nos 
últimos anos, grazas ao desenvolvemento da agricultura tecnificada e do turismo; pero o seu PIB 
per cápita continúa estando por debaixo da media nacional. No terreo demográfico, obsérvanse 
disparidades entre as baixas densidades das comunidades do interior, motivadas pola emigración 
de épocas pasadas, e as altas densidades do litoral, superiores á media. E no terreo social, na 
maioría dos casos, a renda bruta dispoñible dos fogares non alcanza a media española e 
advírtense carencias en infraestruturas en en servizos. 
 

2.3. Factores de transformacións. 
A partir de 1985, a reestruturación económica que seguiu a crise cambiou os factores en que se 
baseaban os desequilibrios territoriais e a xerarquía espacial: 
- A industria perde peso como factor de desenvolvemento debido á reestruturación de moitos sectores 
tradicionais e á tendencia a descentralizar parte da produción cara a novos espazos industriais. Así rompe 
a identificación anterior entre rexións desenvolvidas e industrializadas. 
- Os servizos avanzados, a innovación e a alta tecnoloxía convértense nos principais factores de 
desenvolvemento. Por tanto, convértense en indicadores de desenvolvemento a especialización no 
sector terciario de maior nivel ( funcións reitoras e de decisión; servizos á produción; actividades 
financeiras, comerciais e de distribución e turismo); a existencia de actividades innovadoras e de alta 
tecnoloxía (industrias de alta tecnoloxía, telecomunicacións e agricultura tecnificada); a presenza de 
centros de investigación, innovación e xestión; a dispoñibilidade de man de obra de alta cualificación; os 
investimentos en tecnoloxía e formación; a calidade das infraestruturas e dos equipamentos e a 
existencia de boas comunicacións co contorno e co estranxeiro. 
 
2.4. Políticas rexionais.  
 
A política rexional ten como obxectivo combater os desequilibrios e fomentar o desenvolvemento rexional. A 
política rexional iniciouse en España na década de 1960, cos Plans de Desenvolvemento. Estes  creaban polos 
de desenvolvemento industrial que recibían axudas para actuar como impulsores de áreas atrasadas. Pero é a 



partir da década dos 1980 cando se desenvolve a actual política rexional, en consonancia co principio de 
solidariedade interterritorial establecido pola Constitución e a adhesión á Unión Europea. 

 
a) Política rexional da Unión Europea. 
Iniciouse en 1975 e tiña como obxectivos coordinar as políticas rexionais dos Estados membros e reducir as 
diferenzas, axudando ás menos favorecidas con axudas económicas destinadas a melloras estruturais. A nova 
política rexional (plans 2007-2013 e 2014-2020) pretende, ademais,  reforzar a competitividade en todas as 
rexións para facerlle fronte á crecente competencia mundial entre territorios, determinada pola globalización. 
Para iso, proponse impulsar a economía do coñecemento e mellorar o modelo social, todo iso nun marco xeral 
de desenvolvemento sostible. Para conseguilo, a política rexional proponse tres obxectivos, nos que se 
encadran as correspondentes rexións europeas. 

a) A converxencia: pretende aproximar as rexións menos desenvolvidas á máis avanzadas. Inclúense 
dous tipos de rexións (aproximadamente 80% dos fondos): 

 As rexións converxencia puras, con PIB per cápita inferior ao 75 % da media comunitaria, como 
Andalucía, Castela A Mancha e Galicia. 

 As rexións de converxencia de axuda transitoria: saíron do obxectivo de converxencia polo descenso 
da media europea tras as ampliacións de 2004 e 2007, pero mantivéronse nel, de xeito transitorio, ata 
o 2013 Son Asturias e Murcia. 

b) Competitividade Rexional e o Emprego (representa o 16 % dos fondos). Pretende mellorar eses 
ámbitos. Tamén hai dous tipos: 

 As rexións de Competitividade e Emprego puras teñen PIB per cápita inferior ao 75% da media 
comunitaria e son seleccionadas por cada Estado. En España son: Cantabria, Navarra, País Vasco, A 
Rioxa, Aragón, Cataluña, Madrid, Baleares. 

 As rexións de Competitividade e Emprego de axuda transitoria. Son as que antes do 2007 estaban no 
grupo de rexións menos desenvolvidas e saíron polo seu propio crecemento. Son Castela e león, 
Comunidade Valenciana e Canarias. 

c) A Cooperación Territorial Europea (2,5 % dos fondos) pretende mellorarse mediante proxectos de 
colaboración. 

Os instrumentos que financian a política rexional europea son os fondos estruturais como o FEDER  e o FSE e o 
Fondo de Cohesión. O FEDER (Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional) está destinado ás rexións de 
Converxencia e ás de Competitividade e Emprego e á Cooperación Territorial Europea. O FSE (Fondo Social 
Europeo) está destinado a fomentar a formación profesional e o emprego e a combater a discriminación, 
facilitando o acceso ao emprego dos máis desfavorecidos; achega fondos ás rexións  de Converxencia e 
Competitividade. O Fondo de Cohesión financia exclusivamente investimentos públicos en medios e en redes 
transeuropeas de transporte nos países con PIB per cápita inferior  ao 90 % da media comunitaria. España, 
tras a ampliación de 2004, non cumpre o requisito para recibir achegas do Fondo de Cohesión, aínda que os 
manterá nun período transitorio. 

Para acceder ás axudas europeas, o Estado e cada comunidade autónoma deben presentarlle á Unión Europea 
programas para cada un dos fondos, indicando os eixes prioritarios nos que se van investir e as 
correspondentes medidas de actuación. 

 

b) Políticas nacionais. 

Están en consonancia coas directrices da Unión Europea e os seus obxectivos son lograr un desenvolvemento 
rexional equilibrado, potenciando as rexións máis favorecidas e fomentando o potencial endóxeno. 

As súas liñas de actuación son: 

 Consolidar o crecemento das áreas máis dinámicas. 

 Deter o declive da cornixa cantábrica. 

 Impulsar o despegue do eixe mediterráneo sur (Andalucía e Murcia) e conectalo co dinamismo do 
norte. 

 Apoiar ao resto das nacións, mediante investimentos en infraestruturas, diversificación económica e 
desenvolvemento endóxeno. 

Os instrumentos para conseguilo son a concesión de incentivos rexionais e os Fondos de Compensación 
Interterritorial. 



 Os incentivos rexionais son as axudas financeiras  concedidas polo Estado ao investimento 
empresarial en certas zonas. Estas axudas deben ser compatibles coa normativa europea sobre 
competencia que, en principio, prohibe as axudas estatais porque a distorsionan. As zonas de 
aplicación dos incentivos delimítanse segundo o PIB per cápita e a taxa de paro e son:  

- As rexións con PIB per cápita inferior ao 75 % da media europea, perciben os tipos máis altos de 
axuda. Son as rexións de Converxencia pura, con axudas entre o 30 % e 40 %, e as rexións de 
Converxencia de axuda transitoria, que reciben un 30 %. 

- As rexións con PIB per cápita superior ao 75 % da media europea, entre as que se atopan as de 
Competitividade, reciben axudas a tipos máis baixos (entre o 10 % e o 15 %), no caso das grandes 
empresas, podendo incrementarse algo nas medianas e pequenas. 

- Tamén hai sectores promocionables, que son industrias extractivas e transformadoras, 
agroalimentarias e de acuicultura, servizos á produción e sectores que melloran as estruturas 
comerciais, turísticas e de ocio. 

- E proxectos promocionables: Son os que supoñan a creación de novos establecementos ou a súa 
ampliación ou modernización. 

 Os fondos de compensación territorial (dividido dende 2001 en Fondo de Compensación e Fondo 
Complementario) beneficia á comunidades autónomas que teñan unha renda per cápita inferior á 
media nacional. Financian investimentos que promovan a creación de renda e riqueza. 

 

c)A política de ordenación do territorio 

É outro enfoque, nacido na década de 1980, que busca a planificación integral e coordinada dentro dunha 
rexión para fomentar o seu desenvolvemento. 

Para a elaboración dese plan pártese da situación actual para detectar os problemas e valorar as 
potencialidades do territorio e logo planifícanse as actuacións e recursos necesarios. 

Aínda que o ámbito de actuación básico é a rexión, é necesaria a coordinación con ámbitos superiores, como a 
Unión Europea e o Estado, e inferiores, como os municipios. 

Un exemplo da aplicación destas políticas en Galicia foi a elaboración do Proxecto de Desenvolvenebto 
Comarcal (1990), no que a comarca é ocentro da aplicación de estratexias de dinamización económica. 

 

 





 


