ALIÑAMENTO DOS ORZAMENTOS
COS ODS DA AXENDA 2030

Obxectivos 2030 e perspectiva Infancia e Adolescencia

IV. ALIÑAMENTO DOS ORZAMENTOS COS ODS DA AXENDA
2030
Neste apartado do informe preséntase o aliñamento dos Orzamentos Xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia para 2022 de acordo coa metodoloxía descrita no
apartado anterior, e tendo en conta cada unha das dimensións citadas: social, económica,
medioambiental e institucional.

IV.1.

PRIMEIRA APROXIMACIÓN E BALANCE XERAL

Para levar a cabo a análise, non se terá en conta o programa 911 relativo á débeda
pública, polo que a cifra total dos orzamentos que se presenta a continuación non recolle
esta partida.
Como xa se adiantou no apartado anterior, non necesariamente todos os créditos
orzamentarios teñen que estar directamente aliñados con algún obxectivo de desenvolvemento sustentable. É o caso de actuacións de carácter instrumental ou horizontal que
non poden identificarse cun obxectivo concreto ou ben de actuacións que non teñen
incidencia significativa no cumprimento da Axenda 2030.
Como se pode observar na táboa seguinte, ao redor dun 5% non estaría aliñado cos
obxectivos de desenvolvemento sustentable, tratándose fundamentalmente de diversos
gastos operativos e de funcionamento da administración xeral. Así mesmo, existen unha
serie de proxectos nas distintas prioridades de actuación que non amosan contribución
directa ás metas específicas previstas dentro de cada un dos ODS.
Cadro 4. Porcentaxe de aliñamento do orzamento aos ODS.

Orz amento non aliñado
Orz amento aliñado

535.878.024

5%

11.255.504.798

95%

Total

11.791.382.822
Fonte: Consellería de Facenda
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Gráfico 1. Porcentaxe de aliñamento do orzamento aos ODS.
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Unha vez delimitado o gasto aliñado aos obxectivos da Axenda 2030, recóllese na
seguinte táboa a distribución cuantitativa do orzamento por dimensións, tendo en conta
a contribución das política de gasto a un só obxectivo de desenvolvemento sustentable
principal.
Cadro 5. Distribución cuantitativa por dimensións temáticas dos orzamentos xerais da CA de Galicia 2022.

Orza m e nto

% s obre o tota l

Dim e ns ión S ocia l

8.168.755.468

69%

Dim e ns ión e conóm ica

1.889.487.539

16%

Dim e ns ión m e dioa m bie nta l

977.039.040

8%

Dim e ns ión ins tituciona l

220.222.751

2%

Non a liña do

535.878.024

5%

11.791.382.822
Fonte: Consellería de Facenda

Case un 70% do total do orzamento está vinculado á dimensión social, un 16% á
dimensión económica, un 8% á dimisión institucional e finalmente, un 2% á dimensión
institucional.
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Gráfico 2. Porcentaxe de aliñamento do orzamento aos ODS, por dimensións de actuación.
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Fonte: Consellería de Facenda

Se temos en conta o reparto dos créditos orzamentarios entre os 17 ODS, o ODS 3,
relacionado coa vida saudable e o benestar, é o ODS que con-centra a maior contía respecto do total (un 38%), seguido polo ODS 4 rela-cionado coa educación e a formación
(un 23%), ambos ODS pertencentes á dimensión social.
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Cadro 6. Distribución por ODS dos orzamentos xerais da CA de Galicia 2022.

Obxe ctivos de de s e nvolve m e nto s us te nta ble

Orza m e nto 2022

% s obre o
tota l

1. Fin da pobre za

73.782.509

0,6%

2. Fa m e ce ro, nutrición e a g ricultura s us te nta ble

55.932.019

0,5%

3. Vida s a uda ble e be ne s ta r

4.531.996.826

38,4%

4. Educa ción de ca lida de

2.630.368.293

22,3%

5. Ig ua lda de de xé ne ro

38.753.478

0,3%

6. Aug a lim pa e s a ne a m e nto

68.710.442

0,6%

7. Ene rxía a s e quible e s us te nta ble

100.192.174

0,8%

8. Tra ba llo de ce nte e cre ce m e nto e conóm ico

981.408.712

8,3%

9. Indus tria , innova ción e infra e s trutura s

908.078.827

7,7%

10. Re dución da s de s ig ua lda de s

837.922.343

7,1%

11. Cida de s e com unida de s s us te nta ble s

292.393.232

2,5%

36.658.504

0,3%

195.947.214

1,7%

94.115.304

0,8%

15.Vida dos e cos is te m a s te rre s tre s

189.022.170

1,6%

16. Pa z, xus tiza e ins titucións s ólida s

207.392.926

1,8%

12.829.825

0,1%

535.878.024

4,5%

12. Produción e cons um o re s pons a ble s
13. Acción polo clim a
14. Vida s ubm a rina

17. Alia nza s pa ra cum plir os obxe ctivos
Non a liña do
Tota l

11.791.382.822
Fonte: Consellería de Facenda
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Gráfico 3. Distribución por ODS dos orzamentos xerais da CA de Galicia 2022.
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Fonte: Consellería de Facenda
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IV.2. ALIÑAMENTO COS 17 ODS E CATRO DIMENSIONS
ESPECÍFICAS.
A continuación, farase un análise global de cada unha das dimensións principais de
actuación a Axenda 2030, así coma unha descrición das principais metas previstas en cada
un dos ODS xunto coa súa contrapartida orzamentaria.

IV.2.1. DIMENSION SOCIAL
Neste primeiro grupo inclúense o seguintes seis obxectivos de desenvolvemento
sustentable:

- ODS 1. Poñer fin á pobreza en todas as súas formas e en todo o mundo
- ODS 2. Poñer fin á fame, lograr a seguridade alimentaria e a mellora da nutrición e
promover a agricultura sustentable
- ODS 3. Garantir unha vida saudable e promover o benestar de todos a todas as
idades
- ODS 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover
oportunidades de aprendizaxe permanente para todos
- ODS 5. Lograr a igualdade de xénero e empoderar a todas as mulleres e as nenas
- ODS 10. Reducir a desigualdade nos países e entre eles.
Cadro 7. Orzamento exercicio 2022 correspondente aos ODS da dimensión social.
Dimens ión S ocial

2022 % s obre o total

2021

% Var.

1. Fin da pobrez a

73.782.509

0,9%

115.180.300

-36%

2. Fame cero, nutrición e agricultura s us tentable

55.932.019

0,7%

44.449.452

26%

3. Vida s audable e benes tar

4.531.996.826

55,5%

4.507.067.033

1%

4. Educación de calidade

2.630.368.293

32,2%

2.595.483.399

1%

38.753.478

0,5%

25.320.131

53%

837.922.343

10,3%

719.867.797

16%

8.007.368.112

2%

5. Igualdade de xénero
10. Redución das des igualdades
Total

8.168.755.468

Fonte: Consellería de Facenda

Obxectivos 2030 e perspectiva Infancia e Adolescencia

38

ALIÑAMENTO DOS ORZAMENTOS COS ODS DA AXENDA 2030

O total do orzamento aliñado coa dimensión social situase lixeiramente debaixo dos
8,2 mil millóns de euros, supoñendo un 69% do total dos orzamentos xerais para 2022.
Ademais, os créditos iniciais para 2022 son un 2% superiores aos do ano 2021. Dentro do
conxunto dos ODS mencionados, é o relativo á Saúde e benestar o que goza dunha maior
importancia en contía económica, seguido da educación.
Se temos en conta o Índice de esforzo orzamentario descrito no apartado de metodoloxía empregada, podemos observar as prioridades de actuación onde se concentran os
maiores esforzos para acadar as metas específicas previstas dos ODS 1,2,3,4 e 10.
Cadro 8. Índice de esforzo orzamentario para cada prioridades de actuación dos ODS da dimensión social.
Priorida de de a c tua c ión

IEO ODS
princ ipa l

IEO ODS
s ec unda rio

IEO tota l

0,3%

30,9%

2,4%

17,6%

0,8%

95,9%

PA.1.01

I+D+i

30,6%

PA.1.02

Ac tivida de, c ompetitivida de e interna c iona liz a c ión

0,2%

PA.1.03

Emprega bilida de

15,2%

PA.1.04

Infra es trutura s , reha bilita c ión e c ons erva c ión

0,3%

PA.1.05

Educ a c ión

95,1%

0,2%
0,3%

PA.2.01

S a nida de

98,2%

1,5%

99,7%

PA.2.02

Fa milia , infa nc ia , pers oa s ma iores e dependentes

94,9%

86,7%

181,5%

PA.2.03

S ervic ios s oc ia is , c onc ilia c ión e igua lda de

81,5%

37,5%

119,0%

PA.2.04

Integra c ión s oc ia l e benes ta r

99,1%

74,5%

173,6%
19,4%

PA.2.05

Ac c es o á vivenda

0,4%

19,0%

PA.3.01

S ec tor prima rio

7,8%

0,7%

PA.3.02

Enerx ía renova ble, efic iente e ba ix a en c a rbono

0,5%

PA.3.03

Turis mo

PA.3.04

Cons erva c ión na turez a , ord. territorio e c ohes ión territ.

PA.3.05

Tra ta mento de res iduos e c ic lo da a uga

PA.4.01

Ec onomía dix ita l

PA.4.02

Cultura

8,5%
0,5%

0,1%

0,1%

0,2%

0,0%

1,2%

1,2%

1,4%

PA.4.03

Ins tituc ións de a utogoberno

1,4%

PA.5.01

Func ión públic a

1,0%

PA.5.02

Adminis tra c ión tra ns pa rente e efic iente

2,7%
1,0%

Fonte: Consellería de Facenda
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Gráfico 4. Índice de esforzo orzamentario dos ODS da dimensións de actuación.
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Fonte: Consellería de Facenda

Como é lóxico, son as prioridades de actuación relacionadas coas materias en cuestión (sanidade, educación e servizos sociais) as que acaparan unha maior contía económica, sen embargo, tamén hai proxectos que permiten acadar as metas previstas no ámbito
social aínda que están fundamentalmente encamiñadas á consecución doutros obxectivos
de desenvolvemento sustentable.
Esta cuestión tratarase con maior detalle ao realizar a análise de cada un dos ODS,
sen embargo podemos mencionar como exemplos do anterior as seguintes prioridades:
- a prioridade de actuación “PA.1.3 Aumento da empregabilidade e produtividade
dos traballadores e traballadoras de Galicia a través da formación e innovación constante”,
que recolle actuacións encamiñadas á formación tanto de empregados como desempregados, un dos obxectivos específicos previstos no ODS 4 de educación de calidade (11).
- a prioridade de actuación “PA 2.5. Garantir o acceso a unha vivenda digna en
réxime de propiedade ou aluguer axeitada ás posibilidades de cada familia”, onde están
presentes proxectos que contribúen ao ODS 10 de redución das desigualdades, ao tratar
de garantir un acceso á vivenda aos máis desfavorecidos.

11

De aquí a 2030, aumentar considerablemente o número de mozos e adultos que teñen as competencias necesarias, en particular técnicas e profesionais, para
acceder ao emprego, o traballo decente e o emprendemento.
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- ou a prioridade de actuación “PA.3.1 Fomento do sector primario baseado na
innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural”, onde
se inclúen proxectos que van en liña coas metas específicas 2.3 e 2.4 relacionadas coa
agricultura sustentable (ODS 2: fame cero).
A continuación, vanse avaliar con maior grado de detalle cada un dos ODS previstos
nesta dimensión social.
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ODS 1. Poñer fin á pobreza en todas as súas formas e en todo o mundo

A nivel mundial, o número de persoas que viven en situación de extrema pobreza
diminuíu dende un 36% en 1990 ata un 10% en 2015. Con todo, o ritmo ao que se produce este cambio está a diminuír, e a crise da COVID-19 pon en risco décadas de progreso
na loita contra a pobreza. Unha investigación recente publicada polo Instituto Mundial de
Investigacións de Economía do Desenvolvemento da Universidade das Nacións Unidas
advirte de que as consecuencias económicas da pandemia mundial poderían incrementar
a pobreza en todo o mundo ata chegar a afectar a 500 millóns de persoas máis, ou o que
é o mesmo, a un 8 % máis da poboación total mundial (12).
Na actualidade, os países en desenvolvemento son os de maior risco de incremento,
durante e despois da pandemia, e no so en termos de crisis sanitaria, senón tamén de
crisis sociais e económicas. Sen embargo, non cabe dúbida de que as consecuencias serán
devastadoras a nivel mundial para todos os países.
Dentro do ODS 1, as metas específicas recóllense na táboa seguinte:

12

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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Cadro 9. Obxectivos específicos dentro do ODS 1: fin da pobreza.
Obxectivos

Denom inación obxectivos es pecíficos

1.1

De aquí a 2030, erradicar para todas as pers oas e en todo o mundo a pobrez a ex trema

1.2

De aquí a 2030, reducir polo menos á metade a proporción de homes , mulleres e nenos de todas as idades que
viven na pobrez a en todas as s úas dimens ións conforme as definicións nacionais

1.3

Implementar a nivel nacional s is temas e medidas apropiados de protección s ocial para todos , incluídos niveis
mínimos , e, de aquí a 2030, lograr unha ampla cobertura das pers oas pobres e vulnerables

1.4

De aquí a 2030, garantir que todos os homes e mulleres , en particular os pobres e os vulnerables , teñan os mes mos
dereitos aos recurs os económicos e acces o aos s erviz os bás icos , a propiedade e o control da terra e outros bens ,
a herdanz a, os recurs os naturais , as novas tecnolox ías apropiadas e os s erviz os financeiros , incluída a
microfinanciación

1.5

De aquí a 2030, fomentar a res iliencia dos pobres e as pers oas que s e atopan en s ituacións de vulnerabilidade e
reducir a s úa ex pos ición e vulnerabilidade aos fenómenos ex tremos relacionados co clima e outras perturbacións e
des as tres económicos , s ociais e ambientais

1.a

Garantir unha mobiliz ación s ignificativa de recurs os procedentes de divers as fontes , mes mo mediante a mellora da
cooperación para o des envolvemento, a fin de proporcionar medios s uficientes e previs ibles aos país es en
des envolvemento, en particular os país es menos adiantados , para que implementen programas e políticas
encamiñados a poñer fin á pobrez a en todas as s úas dimens ións

1.b

Crear marcos normativos s ólidos nos planos nacional, rex ional e internacional, s obre a bas e de es tratex ias de
des envolvemento en favor dos pobres que teñan en conta as cues tións de x énero, a fin de apoiar o inves timento
acelerado en medidas para erradicar a pobrez a

Fonte: Consellería de Facenda

As metas esenciais para Galicia, de todas as recollidas no ODS 2, son a 1.2 centrada
na redución da pobreza, e a meta 1.5 centrada na redución da vulnerabilidade da poboación en situación de pobreza. Para esta última, non hai datos comparables a través
dun indicador estandarizado, pero se facilita información detallada no “Diagnóstico de
Indicadores da Axenda 2030”, recollidos fundamentalmente polo IGE e a Axencia Galega
de emerxencias.
En relación coa meta 1.2, e segundo os datos facilitados polo Instituto Galego de
Estatística, os datos relativos á situación de pobreza en Galicia son os seguintes:
Cadro 10. Indicadores relacionados coa meta 1.2.
Meta 1.2. De aquí a 2030, r educir polo m enos á m etade a
pr opor ción de hom es , m uller es e nenos de todas as idades
Es pazo
que viven na pobr eza en todas as s úas dim ens ións confor m e
as definicións nacionais
Proporc ión de pers oa s en ris c o de pobrez a rela tiva (c ons idera ndo
umbra l a utonómic o de pobrez a )

Es pa ña

Ga lic ia

Proporc ión de pers oa s en ris c o de pobrez a ou ex c lus ión s oc ia l:
indic a dor AROPE (c ons idera ndo umbra l a utonómic o de pobrez a )

Es pa ña

Ga lic ia

Unidade

Porc enta x e
Porc enta x e

2015

2016

2017

2018

2019

2020

17,0

16,1

15,9

15,5

15,2

..

20,2

20,6

20,2

19,5

19,7

..

22,6

20,3

20,3

19,0

18,8

..

26,8

26,1

25,2

24,5

25,4

..

Fonte: IGE

Como se pode apreciar, a evolución de ambos indicadores é positiva nos períodos
considerados, experimentando unha redución do 10% e 16% respectivamente para o caso
de Galicia. A redución no caso de España, para ambos casos, sitúase entre o 2-5%. Non se
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dispoñen de datos para ao ano 2020, polo que non se poden valorar aínda as consecuencias da crise actual, pero prevese non so unha ruptura desta tendencia positiva, senón un
notable incremento da poboación en risco de pobreza.
Tendo en conta o contexto actual de crisis sanitaria, económica e social, os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2022 aumentan os esforzos para a
erradicación da pobreza, aumentando a contía orzamentaria destinada a esta materia ata
acadar case os 74 millóns de euros, un 36% menos que no exercicio 2021.
Cadro 11. Orzamento exercicio 2022 corresponde ao ODS1
Dimens ión S ocial

2022 % s obre o total

2021

% Var.

1. Fin da pobrez a

73.782.509

0,9%

115.180.300

-36%

2. Fame cero, nutrición e agricultura s us tentable

55.932.019

0,7%

44.449.452

26%

3. Vida s audable e benes tar

4.531.996.826

55,5%

4.507.067.033

1%

4. Educación de calidade

2.630.368.293

32,2%

2.595.483.399

1%

38.753.478

0,5%

25.320.131

53%

837.922.343

10,3%

719.867.797

16%

8.007.368.112

2%

5. Igualdade de xénero
10. Redución das des igualdades
Total

8.168.755.468

Fonte: Consellería de Facenda

A redución da contribución ao ODS 1 con respecto a ano anterior débese fundamentalmente a que no ano 2021, para facer fronte á situación de emerxencia, destináronse máis recursos ás persoas en situación en risco de pobreza (en concreto, un plan de
rescate a autónomos que quedaron sen fonte de ingresos como consecuencia do peche
dos seus negocios). Na mesma liña, a dotación á RISGA (recollida no programa 312A) foi
maior no exercicio 2021.
Os programas de gasto onde se recolle o esforzo orzamentario son:
Cadro 12. Programas de gasto que contribúen ao ODS 1.
Prog ra m a de g a s to

Orza m e nto 2022

312A - PROTECCIÓN E INS ERCIÓN S OCIAL
313C - S ERVIZOS S OCIAIS COMUNITARIOS
322C - PROMOCIÓN DO EMPREGO, DO EMPREGO AUTÓNOMO E DO MERCADO DE TRABALLO
INCLUS
IVO l
Tota
l genera

61.694.486
3.389.625
8.698.398
73.782.509

Fonte: Consellería de Facenda

A pesar da redución con respecto ao ano anterior, son os proxectos relacionados
coa Renda de Inserción Social de Galicia (RISGA) os de maior importancia en termos de
contía, que suman máis de 70 millóns de euros, posto que a partida recollida no programa
de gasto 322C está relacionada con dita renda de inserción.
Se temos en conta o Índice de esforzo orzamentario por prioridades de actuación,
podemos observar onde se concentran os esforzos cando os proxectos contribúen directamente á consecución do obxectivo (ODS 1 como obxectivo principal) así coma
aquelas actuacións recollidas no orzamento que tamén contribúen, aínda que dun xeito
secundario, a reducir a pobreza na sociedade galega (ODS 1 como obxectivo secundario).
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Cadro 13. Índice de esforzo orzamentario corresponde ao ODS 1, dentro de cada prioridade de actuación.
IEO ODS
princ ipa l

Priorida de de a c tua c ión
PA.1.01
PA.1.02
PA.1.03
PA.1.04
PA.1.05
PA.2.01
PA.2.02
PA.2.03
PA.2.04
PA.2.05
PA.3.01
PA.3.02
PA.3.03
PA.3.04
PA.3.05
PA.4.01
PA.4.02
PA.4.03
PA.5.01
PA.5.02

I+D+i
Ac tivida de, c ompetitivida de e interna c iona liz a c ión
Emprega bilida de
Infra es trutura s , reha bilita c ión e c ons erva c ión
Educ a c ión
S a nida de
Fa milia , infa nc ia , pers oa s ma iores e dependentes
S ervic ios s oc ia is , c onc ilia c ión e igua lda de
Integra c ión s oc ia l e benes ta r
Ac c es o á vivenda
S ec tor prima rio
Enerx ía renova ble, efic iente e ba ix a en c a rbono
Turis mo
Cons erva c ión na turez a , ord. territorio e c ohes ión territ.
Tra ta mento de res iduos e c ic lo da a uga
Ec onomía dix ita l
Cultura
Ins tituc ións de a utogoberno
Func ión públic a
Adminis tra c ión tra ns pa rente e efic iente

IEO ODS
s ec unda rio

IEO tota l

2,2%

42,2%

2,2%

85,6%
37,5%
32,2%

85,6%
37,5%
74,4%

0,1%

0,1%

1,4%

1,4%

Fonte: Consellería de Facenda

O esforzo concéntrase na PA 2.04, onde a contribución directa ao ODS 1 é do 42,2%
do total da PA.
Finalmente, é importante por de manifesto que o ODS que maior complementariedade ou interrelación amosa con respecto aos demais ODS é o obxectivo 10 de redución
das desigualdades. Na práctica maioría dos casos, as actuacións contribúen de forma simultánea á consecución dos dous obxectivos, de forma que se unha actuación contribúe
de forma directa ao obxectivo 1, o máis habitual e que contribúa de forma secundaria ao
obxectivo 10, e viceversa.
En termos monetarios, a contribución directa e indirecta do orzamento ao obxectivo
1 sería a seguinte:
Cadro 14. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 1,contribución directa. e secundaria

ODS princ ipa l
PA
PA.1.03
PA.2.04
Total general

ODS s ec unda rio
Orzamento

PA

Orzamento

8.698.398

PA.2.02

494.192.198

65.084.111

PA.2.03

176.766.397

PA.2.04

49.736.755

-

PA.3.04

176.735

-

PA.4.03

-

Total general

73.782.509

3.280.094
724.152.179

Fonte: Consellería de Facenda

Se temos en conta o total, a contribución estaría preto dos 800 millóns de euros.
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ODS 2. Poñer fin á fame, lograr a seguridade alimentaria e a mellora da nutrición
e promover a agricultura sustentable

Tras décadas dunha diminución constante, o número de persoas que padecen fame
(medido pola prevalencia de desnutrición) comezou a aumentar lentamente de novo
en 2015. As estimacións actuais indican que preto de 690 millóns de persoas no mundo
padecen fame, é dicir, o 8,9 por cento da poboación mundial, o que supón un aumento
duns 10 millóns de persoas nun ano e duns 60 millóns en cinco anos. Segundo o Programa
Mundial de Alimentos, ao redor de 135 millóns de persoas padecen fame severa, debido
principalmente aos conflitos causados polos seres humanos, o cambio climático e as recesións económicas. A pandemia da COVID-19 podería duplicar agora esa cifra e sumar
uns 130 millóns de persoas máis que estarían en risco de padecer fame severa a finais de
2020 (13).
Dentro do ODS 2, as metas específicas recóllense na táboa seguinte:

13

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es
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Cadro 15. Obxectivos específicos dentro do ODS 2: Fame cero.
Objetivos

Denom inación Objetivos

2.1

De a quí a 2030, poñer fin á fa me e a s egura r o a c c es o de toda s a s pers oa s , en pa rtic ula r os pobres e a s pers oa s
en s itua c ións de vulnera bilida de, inc luídos os nenos menores de 1 a no, a unha a limenta c ión s a , nutritiva e s ufic iente
dura nte todo o a no

2.2

De a quí a 2030, poñer fin a toda s a s forma s de ma lnutric ión, inc lus o logra ndo, c omo moi ta rde en 2025, a s meta s
c onvida s interna c iona lmente s obre o a tra s o do c rec emento e a ema c ia c ión dos nenos menores de 5 a nos , e
a borda r a s nec es ida des de nutric ión da s a doles c entes , a s mulleres emba ra z a da s e la c ta ntes e a s pers oa s de ida de

2.3

2.4

2.5

2.a

De a quí a 2030, duplic a r a produtivida de a gríc ola e os ingres os dos produtores de a limentos en pequena es c a la , en
pa rtic ula r a s mulleres , os pobos indíx ena s , os a gric ultores fa milia res , os ga ndeiros e os pes c a dores , entre outra s
c ous a s media nte un a c c es o s eguro e equita tivo á s terra s , a outros rec urs os e ins umos de produc ión e a os
c oñec ementos , os s erviz os fina nc eiros , os merc a dos e a s oportunida des pa ra enga dir va lor e obter empregos non
De a quí a 2030, a s egura r a s us tenta bilida de dos s is tema s de produc ión de a limentos e a plic a r prá c tic a s a gríc ola s
res ilientes que a umenten a produtivida de e a produc ión, c ontribúa n a o ma ntemento dos ec os is tema s , forta lez a n a
c a pa c ida de de a da pta c ión a o c a mbio c limá tic o, os fenómenos meteorolóx ic os ex tremos , a s s ec a s , a s inunda c ións e
outros des a s tres , e melloren progres iva mente a c a lida de da terra e o c ha n
De a quí a 2020, ma nter a divers ida de x enétic a da s s ementes , a s pla nta s c ultiva da s e os a nima is de gra nx a e
domes tic a dos e a s s úa s c orres pondentes es pec ies s ilves tres , entre outra s c ous a s media nte unha boa x es tión e
divers ific a c ión dos ba nc os de s ementes e pla nta s a nivel na c iona l, rex iona l e interna c iona l, e promover o a c c es o
a os benefic ios que s e deriven da utiliz a c ión dos rec urs os x enétic os e os c oñec ementos tra dic iona is c onex os e a
Aumenta r, mes mo media nte unha ma ior c oopera c ión interna c iona l, os inves timentos en infra es trutura rura l,
inves tiga c ión e s erviz os de ex tens ión a gríc ola , des envolvemento tec nolóx ic o e ba nc os de x enes de pla nta s e
ga ña do a fin de mellora r a c a pa c ida de de produc ión a gropec ua ria nos pa ís es en des envolvemento, pa rtic ula rmente
nos pa ís es menos a dia nta dos

2.b

Corrix ir e previr a s res tric ións e dis tors iones c omerc ia is nos merc a dos a gropec ua rios mundia is , mes mo media nte a
elimina c ión pa ra lela de toda s a s forma s de s ubvenc ión á s ex porta c ións a gríc ola s e toda s a s medida s de
ex porta c ión c on efec tos equiva lentes , de c onformida de c o ma nda to da Rolda de Doha pa ra o Des envolvemento

2.c

Adopta r medida s pa ra a s egura r o bo func iona mento dos merc a dos de produtos bá s ic os a limenta rios e os s eus
deriva dos e fa c ilita r o a c c es o oportuno á informa c ión s obre os merc a dos , mes mo s obre a s res erva s de a limentos , a
fin de a x uda r a limita r a ex trema vola tilida de dos prez os dos a limentos

Fonte: Consellería de Facenda

Dentro deste ODS podemos diferenciar, a grandes trazos, dúas cuestións fundamentais, por una lado o tema da fame e mal nutrición e por outro, o que ten que ver coa
produción alimentaria sostible e resiliente (2.4 e 2.5 fundamentalmente).
Con respecto á alimentación, a meta focalízase na eliminación da malnutrición e os
efectos derivados a nivel de crecemento. Sobre este tema inflúen tanto aspectos sociais
como económicos, e non só hai que ter en conta un peso insuficiente, senón tamén o
porcentaxe de poboación con sobrepeso (tema de maior preocupación non países desenvolvidos). En Galicia, no ano 2017 (último dispoñible) a proporción de menores de 2
a 17 anos con obesidade(14) foi dun 6,18%; a proporción de menores de 2 a 17 anos
con sobrepeso (15) foi do 17,11%; a Proporción de menores de 2 a 17 anos con peso
insuficiente (16) foi do 10,53%.

14
15
16

Obesidade considerada cando: IMC>=30 kg/m2. Datos da Enquisa Nacional de Saúde para o último ano dispoñible, 2017.
Sobrepeso considerado cando: 25 kg/m2<=IMC<30 kg/m2. Datos da Enquisa Nacional de Saúde 2017.
Peso insuficiente considerado cando: IMC<18,5 kg/m2. Datos da Enquisa Nacional de Saúde 2017.
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En total, e como se pode observar na seguinte táboa, case un 34% dos menores de
17 presentan problemas relacionados co peso, aínda que este dato sitúase por debaixo da
media nacional, que amosa un dato moi preocupante.
Meta 2.2. De aquí a 2030, poñer fin a todas as for m as de
m alnutr ición, inclus o logr ando, com o m oi tar de en 2025, as
m etas convidas inter nacionalm ente s obr e o atr as o do
cr ecem ento e o enfr aquecem ento dos nenos m enor es de 5
anos , e abor dar as neces idades de nutr ición das
adoles centes , as m uller es em bar azadas e lactantes e as
per s oas de idade
Proporc ión de menores entre 2 e 17 a nos c on obes ida de, s obrepes o
ou pes o ins ufic iente

Es pazo

Ga lic ia
Es pa ña

Unidade

Porc enta x e

2015

2016

2017

2018

2019

2020

..

..

33,8

..

..

..

..

..

41,9

..

..

..

Con respecto á agricultura sustentable, a evolución é claramente positiva, pois a taxa
aumenta case un 56% en relación ao dato de 2015. A pesar dos bos datos dos anos 2018
e 2019, en 2020 baixa lixeiramente ata situarse no 3,9%.
Cadro 16. Indicadores relacionados coa meta 2.4
Meta 2.4. De aquí a 2030, as egur ar a s us tentabilidade dos
s is tem as de pr odución de alim entos e aplicar pr ácticas
agr ícolas r es ilientes que aum enten a pr odutividade e a
pr odución, contr ibúan ao m antem ento dos ecos is tem as ,
for talezan a capacidade de adaptación ao cam bio clim ático,
aos fenóm enos m eteor olóxicos extr em os , ás s ecas , ás
inundacións e outr os des as tr es , e m ellor en
pr ogr es ivam ente a calidade da ter r a e o s olo
Proporc ión da s uperfic ie a gríc ola en que s e pra c tic a unha a gric ultura
produtiva e s us tenta ble

Es pazo

Ga lic ia
Es pa ña

Unidade

Porc enta x e

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2,5

3,4

3,9

4,1

4,3

3,9

7,8

8,0

8,2

8,9

9,3

9,7

Fonte: IGE

No exercicio 2022, os orzamentos xerais destinan á fame, á seguridade alimentaria,
á mellora da nutrición e á agricultura sustentable 55,9 millóns de euros, un 26% máis que
no exercicio anterior.
Cadro 17. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 2.
Dimens ión S ocial

2022 % s obre o total

2021

% Var.

1. Fin da pobrez a

73.782.509

0,9%

115.180.300

-36%

2. Fame cero, nutrición e agricultura s us tentable

55.932.019

0,7%

44.449.452

26%

3. Vida s audable e benes tar

4.531.996.826

55,5%

4.507.067.033

1%

4. Educación de calidade

2.630.368.293

32,2%

2.595.483.399

1%

38.753.478

0,5%

25.320.131

53%

837.922.343

10,3%

719.867.797

16%

8.007.368.112

2%

5. Igualdade de xénero
10. Redución das des igualdades
Total

8.168.755.468

Fonte: Consellería de Facenda

Os programas de gasto onde se recolle o esforzo orzamentario pertencen ás funcións:
31 - ACCIÓN SOCIAL E PROMOCIÓN SOCIAL, con 100 mil euros, por un convenio co Banco de Alimentos.
56 - INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN, xa que no programa 561A se recollen actividade da Axencia Galega de Calidade Alimentaria.
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71 - DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DO MEDIO RURAL: con máis de 46 millóns
de euros. Dentro desta función, o programa que concentra maior contía orzamentaria é
o relativo á modernización e diversificación do tecido produtivo rural (712B), xa que dos
154,5 millóns de euros que concentra en total este programa de gasto, case 27 están relacionados con practicas agroalimentarias sustentables.
O peso da función 31 dentro do total do ODS non parece ser significativo por dúas
razóns:
- so hai un proxecto que teña como finalidade única e principal erradicar a fame en
colectivos vulnerables a través dos bancos de alimentos. A erradicación e prevención da
fame trata de atallarse a través de actuacións máis completas e diversas que teñen máis
implicación directa nos ODS 1 e 10.
- as actuacións encamiñadas a evitar o sobrepeso ou a obesidade encóntranse recollidas de forma directa no ODS 3, ao redundar no benestar e vida saudable. Polo tanto,
os proxectos que contribúen a potenciar hábitos de vida saudables entre a poboación,
aparecen ligados ao obxectivo 3 como principal, e ao 2 de xeito secundario.
Cadro 18. Programas de gasto que contribúen ao ODS 2.
Prog ra m a de g a s to

Orza m e nto 2022

312A - PROTECCIÓN E INS ERCIÓN S OCIAL
561A - PLAN GALEGO DE INVES TIGACIÓN, DES ENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA
712B - MODERNIZACIÓN E DIVERS IFICACIÓN DO TECIDO PRODUTIVO RURAL
713C - IMPLANTACIÓN DE S IS TEMAS PRODUTIVOS AGRARIOS S US TENTABLES
713D - MELLORA DA CALIDADE NA PRODUCIÓN AGROALIMENTARIA
713F - REGULACIÓNS DAS PRODUCIÓNS AGRARIAS E APOIO Á RENDA DOS AGRICULTORES
Tota l genera l

100.000
9.168.593
26.952.766
3.544.857
13.060.949
3.104.854
55.932.019

Fonte: Consellería de Facenda

Se temos en conta o Índice de esforzo orzamentario por prioridades de actuación,
podemos observar onde se concentran os esforzos cando os proxectos contribúen directamente á consecución do obxectivo (ODS 2 como obxectivo principal) así coma
aquelas actuacións recollidas no orzamento que tamén contribúen, aínda que dun xeito
secundario, a reducir a pobreza na sociedade galega (ODS 2 como obxectivo secundario).
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Cadro 19. Índice de esforzo orzamentario do ODS 2, para cada prioridade de actuación.
Priorida de de a c tua c ión
PA.1.01
PA.1.02
PA.1.03
PA.1.04
PA.1.05
PA.2.01
PA.2.02
PA.2.03
PA.2.04
PA.2.05
PA.3.01
PA.3.02
PA.3.03
PA.3.04
PA.3.05
PA.4.01
PA.4.02
PA.4.03
PA.5.01
PA.5.02

I+D+i
Ac tivida de, c ompetitivida de e interna c iona liz a c ión
Emprega bilida de
Infra es trutura s , reha bilita c ión e c ons erva c ión
Educ a c ión
S a nida de
Fa milia , infa nc ia , pers oa s ma iores e dependentes
S ervic ios s oc ia is , c onc ilia c ión e igua lda de
Integra c ión s oc ia l e benes ta r
Ac c es o á vivenda
S ec tor prima rio
Enerx ía renova ble, efic iente e ba ix a en c a rbono
Turis mo
Cons erva c ión na turez a , ord. territorio e c ohes ión territ.
Tra ta mento de res iduos e c ic lo da a uga
Ec onomía dix ita l
Cultura
Ins tituc ións de a utogoberno
Func ión públic a
Adminis tra c ión tra ns pa rente e efic iente

IEO ODS
princ ipa l
3,1%

IEO ODS
s ec unda rio
0,3%

IEO tota l

0,2%

0,2%

0,1%
6,2%

3,4%

0,1%
0,7%

6,9%

Fonte: Consellería de Facenda

O esforzo orzamentario concéntrase fundamentalmente na prioridade de gasto 3.01
do sector primario, ao ter en conta o relacionado coa agricultura sostible e resiliente, tal
como se comentou anteriormente.
Finalmente, en termos cuantitativos, a contribución directa e indirecta do orzamento
ao obxectivo 2 sería a seguinte:
Cadro 20. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 2, contribución directa e secundaria.

ODS princ ipa l
PA

ODS s ec unda rio
Orzamento

PA

Orzamento

PA.1.01

9.168.593

PA.1.01

PA.2.04

100.000

PA.1.05

514.859

PA.3.01

46.663.426

PA.2.01

7.961.210

Total general

55.932.019

PA.3.01

5.069.857

Total general

14.378.494

-

832.568

Fonte: Consellería de Facenda

Se temos en conta a contribución total, esta superaría os 66 millóns de euros.
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ODS 3. Garantir unha vida saudable e promover o benestar de todos a todas as
idades

Actualmente, o mundo enfróntase a unha crise sanitaria mundial sen precedentes; a
COVID-19 está a propagar o sufrimento humano, desestabilizando a economía mundial e
cambiando drasticamente as vidas de miles de millóns de persoas en todo o mundo.
Antes da pandemia, conseguíronse grandes avances na mellora da saúde de millóns
de persoas. En concreto, estes grandes avances alcanzáronse ao aumentar a esperanza de
vida e reducir algunhas das causas de morte comúns asociadas coa mortalidade infantil
e materna. Con todo, necesítanse máis esforzos para erradicar por completo unha gran
variedade de enfermidades e abordar un gran número de problemas de saúde, tanto
constantes como emerxentes. A través dun financiamento máis eficiente dos sistemas sanitarios, un maior saneamento e hixiene, e un maior acceso ao persoal médico, poderanse
conseguir avances significativos á hora de axudar a salvar as vidas de millóns de persoas.
As emerxencias sanitarias, como a derivada da COVID-19, supoñen un risco mundial
e demostran que a preparación e unha boa dotación de medios destinados á sanidade é
vital. O Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvemento sinalou as grandes diferenzas relativas ás capacidades dos países para lidar coa crise da COVID-19 e recuperarse
da mesma. A pandemia constitúe un punto de inflexión no referente á preparación para
as emerxencias sanitarias e o investimento en servizos públicos vitais do século XXI (17).
Dentro do ODS 3, as metas específicas recóllense na táboa seguinte:

17

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es
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Cadro 21. Obxectivos específicos dentro do ODS 3: vida saudable e benestar social.
Obxectivos

Denom inación obxectivos es pecíficos

3.1

De a quí a 2030, reduc ir a ta x a mundia l de morta lida de ma terna a menos de 70 por c a da 100.000 na dos vivos

3.2

De a quí a 2030, poñer fin á s mortes evita bles de rec entemente na dos e de nenos menores de 5 a nos , logra ndo que
todos os pa ís es tenten reduc ir a morta lida de neona ta l polo menos a 12 por c a da 1.000 na dos vivos e a morta lida de
dos nenos menores de 5 a nos polo menos a 25 por c a da 1.000 na dos vivos

3.3

De a quí a 2030, poñer fin á s epidemia s da S IDA, a tuberc ulos e, a ma la ria e a s enfermida des tropic a is des a tendida s
e c omba ter a hepa tite, a s enfermida des tra ns mitida s pola a uga e outra s enfermida des tra ns mis ibles

3.4

De a quí a 2030, reduc ir nun terz o a morta lida de prema tura por enfermida des non tra ns mis ibles media nte a s úa
prevenc ión e tra ta mento, e promover a s a úde menta l e o benes ta r

3.5

Forta lec er a prevenc ión e o tra ta mento do a bus o de s ubs ta nc ia s a ditiva s , inc luído o us o indebido de
es tupefa c ientes e o c ons umo noc ivo de a lc ohol

3.6

3.6 De a quí a 2020, reduc ir á meta de o número de mortes e les ións c a us a da s por a c c identes de trá fic o en o mundo

3.7

De a quí a 2030, ga ra ntir o a c c es o univers a l a os s erviz os de s a úde s ex ua l e reprodutiva , inc luídos os de
pla nific a c ión fa milia r, informa c ión e educ a c ión, e a integra c ión da s a úde reprodutiva na s es tra tex ia s e os progra ma s
na c iona is

3.8

Logra r a c obertura s a nita ria univers a l, inc luída a protec c ión c ontra os ris c os fina nc eiros , o a c c es o a s erviz os de
s a úde es enc ia is de c a lida de e o a c c es o a medic a mentos e va c úa s inoc uos , efic a c es , a lc a nz a bles e de c a lida de
pa ra todos

3.9

De a quí a 2030, reduc ir c ons idera blemente o número de mortes e enfermida des c a us a da s por produtos químic os
perigos os e pola poluc ión e c onta mina c ión do a ire, a a uga e o c ha n

3.a

Forta lec er a a plic a c ión do Convenio Ma rc o da Orga niz a c ión Mundia l da S a úde pa ra o Control do Ta ba c o en todos os
pa ís es , s egundo proc eda

3.b

Apoia r a s a c tivida des de inves tiga c ión e des envolvemento de va c ina s e medic a mentos c ontra a s enfermida des
tra ns mis ibles e non tra ns mis ibles que a fec ta n primordia lmente a os pa ís es en des envolvemento e fa c ilita r o a c c es o
a medic a mentos e va c ina s es enc ia is a lc a nz a bles de c onformida de c oa Dec la ra c ión rela tiva a o Ac ordo s obre os
As pec tos dos Dereitos de Propieda de Intelec tua l Rela c iona dos c o Comerc io e a S a úde Públic a , na que s e a firma o

3.c

Aumenta r c ons idera blemente o fina nc ia mento da s a úde e a c ontra ta c ión, o perfec c iona mento, a c a pa c ita c ión e a
retenc ión do pers oa l s a nita rio nos pa ís es en des envolvemento, es pec ia lmente nos pa ís es menos a dia nta dos e os
pequenos Es ta dos ins ula res en des envolvemento

3.d

Reforz a r a c a pa c ida de de todos os pa ís es , en pa rtic ula r os pa ís es en des envolvemento, en ma teria de a lerta
temperá , reduc ión de ris c os e x es tión dos ris c os pa ra a s a úde na c iona l e mundia l

Fonte: Consellería de Facenda

En Galicia, a taxa de mortalidade materna foi 0 no ano 2017 (último dispoñible),
pois non houbo mortes de mulleres debido a complicacións no embarazo, parto ou no
puerperio. Polo tanto, cómpre sinalar que se cumpre co obxectivo da meta de reducir a
taxa mundial de mortalidade materna a menos de 70 por cada 100.000 nados vivos. A
evolución da taxa de mortalidade en nenos menores de 5 anos (2017: 2,87 defuncións
por cada 1000 nados vivos) e a taxa de mortalidade neonatal (2017:1,46 defuncións por
mil nados vivos) evoluciona positivamente no período base considerado polo INE (2015-
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2017), cun descenso de 0.53 e 0.65 no número de defuncións por cada mil nados vivos
respectivamente.
A continuación recóllense os valores dos indicadores empregados para avaliar as metas específicas 3.4, 3.5 , 3a e 3c. Si observamos a evolución dos datos, a evolución é positiva
para a meirande parte dos indicadores, a excepción das taxas de mortalidade por cancro,
enfermidades respiratorias e cancro, así coma a mortalidade por accidentes de tráfico.
Cadro 22. Indicadores relacionados co ODS 3.
Meta 3.4. De aquí a 2030, r educir nun ter zo a m or talidade
pr em atur a por enfer m idades non tr ans m is ibles m ediante a
s úa pr evención e tr atam ento, e pr om over a s aúde m ental e o
benes tar
Ta x a de morta lida d a tribuida á s enfermida des c a rdiova s c ula res
Ta x a de morta lida d a tribuida a o c a nc ro
Ta x a de morta lida d a tribuida á dia betes
Ta x a de morta lida d a tribuida a enfermida des res pira toria s c rónic a s
Ta x a de morta lida de por s uic idio

Meta 3.6. De aquí a 2020, r educir á m etade o núm er o de
m or tes e les ións caus adas por accidentes de tr áfico no
m undo
Ta x a de morta lida de por les ións debida s a a c c identes de trá fic o

Meta 3.a. For talecer a aplicación do Convenio Mar co da
Or ganización Mundial da Saúde par a o Contr ol do Tabaco en
todos os país es , s egundo pr oceda
Proporc ión de pers oa s de 15 e má is a nos que fuma n a dia rio

Meta 3.c. Aum entar cons ider ablem ente o financiam ento da
s aúde e a contr atación, o per feccionam ento, a capacitación e
a r etención do per s oal s anitar io nos país es en
des envolvem ento, es pecialm ente nos país es m enos
adiantados e os pequenos es tados ins ular es en
des envolvem ento
Número de pers oa s c olex ia da s en medic ina por c a da 10.000
ha bita ntes
Número de pers oa s c olex ia da s en enferma ría por c a da 10.000
ha bita ntes

Es pazo

Unidade

2015

2016

2017

2018

Ga lic ia

Ta nto por
100.000

372,3

367,5

363,1

267,6

257,9

263,2

Ta nto por
100.000

303,4

310,1

231,0

Ta nto por
100.000

22,6

Es pa ña
Ga lic ia
Es pa ña
Ga lic ia
Es pa ña

2019

2020

358,1

..

..

258,6

247,6

..

312,5

303,6

..

..

234,0

234,4

232,3

231,1

..

24,3

22,1

19,6

..

..

21,9

20,0

21,0

21,2

20,5

..

Ta nto por
100.000

101,8

97,5

114,9

121,3

..

..

85,2

76,8

82,8

85,0

74,5

..

11,3

12,6

12,3

..

..

..

Es pa ña

Ta nto por
100.000

7,8

7,7

7,9

7,6

7,8

..

Es pazo

Unidade

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ga lic ia

Ta nto por
100.000

5,4

5,9

4,9

5,8

..

..

Es pa ña

4,1

4,1

4,2

4,1

3,9

..

Es pazo

Unidade

2015

2016

2017

2018

2019

2020

..

..

17,8

..

..

17,7

..

..

22,1

..

..

19,8

2016

2017

2018

2019

2020

Ga lic ia
Es pa ña
Ga lic ia

Ga lic ia
Es pa ña

Porc enta x e

Es pazo

Unidade

2015

Ga lic ia

Ta nto por
10.000

48,9

50,0

51,0

52,3

52,9

54,9

52,3

53,3

54,4

55,5

56,6

58,3

Ta nto por
10.000

51,6

52,4

52,9

53,8

54,2

53,3

61,1

62,6

64,3

65,6

66,8

68,6

Es pa ña
Ga lic ia
Es pa ña

Fonte: IGE

Tendo en conta o contexto actual de crisis sanitaria derivada da pandemia por COVID-19, os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2022 aumentan
os esforzos para mellorar o sistema de saúde e o benestar dos cidadáns, destinando a este
obxectivo máis de 4.544 millóns de euros, sen apenas diferencias co exercicio anterior.
Representa o 54,7% do orzamento total vinculado á dimensión social, sendo o ODS que
acapara a maior cifra orzamentaria dos 17 obxectivos totais.
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Cadro 23. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 3.
Dimens ión S ocial

2022 % s obre o total

2021

% Var.

1. Fin da pobrez a

73.782.509

0,9%

115.180.300

-36%

2. Fame cero, nutrición e agricultura s us tentable

55.932.019

0,7%

44.449.452

26%

3. Vida s audable e benes tar

4.531.996.826

55,5%

4.507.067.033

1%

4. Educación de calidade

2.630.368.293

32,2%

2.595.483.399

1%

38.753.478

0,5%

25.320.131

53%

837.922.343

10,3%

719.867.797

16%

8.007.368.112

2%

5. Igualdade de xénero
10. Redución das des igualdades
Total

8.168.755.468

Fonte: Consellería de Facenda

Os programas de gasto onde se recolle o esforzo orzamentario son fundamentalmente o 412A e B de atención primaria e hospitalaria. Séguelle o programa 413A de
protección e promoción da saúde pública, onde case 19 millóns destinaranse á vacinación
da poboación galega.
Cadro 24. Programas de gasto que contribúen ao ODS 3.
Prog ra m a de g a s to

Orza m e nto 2022

312A - PROTECCIÓN E INS ERCIÓN S OCIAL
411A - DIRECCIÓN E S ERVIZOS XERAIS DE S ANIDADE
412A - ATENCIÓN HOS PITALARIA
412B - ATENCIÓN PRIMARIA
413A - PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DA S AÚDE PÚBLICA
441A - PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE DEPORTIVA
561A - PLAN GALEGO DE INVES TIGACIÓN, DES ENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA
Tota l genera l

153.847
67.085.462
2.963.169.918
1.380.677.283
84.360.853
32.489.463
3.500.000
4.531.996.826

Fonte: Consellería de Facenda

A actividade de investigación no ámbito sanitario vincúlase especificamente ao ODS
9, en concreto coa meta 9.5 relativa á investigación científica. Sen embargo, a este ODS
vinculamos a investigación para o desenvolvemento de novos fármacos (meta 3.b), a través da plataforma Innopharma (por 3,5 millóns de euros).
Así mesmo, todo o relacionado coa aplicación das TIC no ámbito sanitario atópase
vinculado directamente ao ODS 9 (en concreto a meta 9.c), aínda que as actividades contribúen de xeito secundario ao ODS 3.
O programa 312A de protección e inserción social recolle un programa para drogodependentes, vinculado á meta 3.5.( Fortalecer a prevención e o tratamento do abuso de
substancias aditivas, incluído o uso indebido de estupefacientes e o consumo nocivo de
alcohol)
Se temos en conta o Índice de esforzo orzamentario por prioridades de actuación,
podemos observar onde se concentran os esforzos cando os proxectos contribúen directamente á consecución do obxectivo (ODS 3 como obxectivo principal) así coma
aquelas actuacións recollidas no orzamento que tamén contribúen, aínda que dun xeito
secundario, a reducir a pobreza na sociedade galega (ODS 3 como obxectivo secundario).
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Cadro 25. Índice de esforzo orzamentario do ODS 3, por prioridade de actuación.
Priorida de de a c tua c ión
PA.1.01
PA.1.02
PA.1.03
PA.1.04
PA.1.05
PA.2.01
PA.2.02
PA.2.03
PA.2.04
PA.2.05
PA.3.01
PA.3.02
PA.3.03
PA.3.04
PA.3.05
PA.4.01
PA.4.02
PA.4.03
PA.5.01
PA.5.02

I+D+i
Ac tivida de, c ompetitivida de e interna c iona liz a c ión
Emprega bilida de
Infra es trutura s , reha bilita c ión e c ons erva c ión
Educ a c ión
S a nida de
Fa milia , infa nc ia , pers oa s ma iores e dependentes
S ervic ios s oc ia is , c onc ilia c ión e igua lda de
Integra c ión s oc ia l e benes ta r
Ac c es o á vivenda
S ec tor prima rio
Enerx ía renova ble, efic iente e ba ix a en c a rbono
Turis mo
Cons erva c ión na turez a , ord. territorio e c ohes ión territ.
Tra ta mento de res iduos e c ic lo da a uga
Ec onomía dix ita l
Cultura
Ins tituc ións de a utogoberno
Func ión públic a
Adminis tra c ión tra ns pa rente e efic iente

IEO ODS
princ ipa l
1,3%

IEO ODS
s ec unda rio
1,93%

98,1%

0,0%
0,2%

IEO tota l
3,24%

98,1%
0,2%

0,1%

0,1%

0,2%

0,2%

Fonte: Consellería de Facenda

Son fundamentalmente as prioridades de gasto P.1.01 (pola I+d+i no ámbito sanitario, relacionado coa investigación en enfermidades, vacinas e medicamentos) e 2.01, onde
se concentra a actividade sanitaria.
En termos monetarios, a contribución directa e indirecta do orzamento ao obxectivo
3 sería a seguinte:
Cadro 26. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 3, contribución directa e secundaria.

ODS princ ipa l
PA

ODS s ec unda rio
Orzamento

PA

Orzamento

PA.1.01

3.500.000

PA.1.01

5.131.308

PA.2.01

4.527.782.979

PA.2.01

1.690.000

PA.2.04

153.847

PA.2.02

1.200.000

PA.4.03

560.000

Total general

8.021.308

Total general

4.531.996.826

-

Fonte: Consellería de Facenda

Se temos en conta a contribución total, esta superaría os 4.540 millóns de euros.
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ODS 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover
oportunidades de aprendizaxe permanente para todos

Segundo as Nacións Unidas, a educación permite unha mobilidade socioeconómica
ascendente e ademais é clave para saír da pobreza. Durante a última década, conseguíronse grandes avances á hora de ampliar o acceso á educación e as taxas de matriculación nas
escolas en todos os niveis, especialmente para as nenas.
En 2020, a medida que a pandemia da COVID-19 propagábase por todo o planeta, a
maior parte dos países anunciaron o peche temporal das escolas, o que afectou a máis do
91 % dos estudantes en todo o mundo. En abril de 2020, preto de 1600 millóns de nenos
e mozos estaban fóra da escola. Igualmente, preto de 369 millóns de nenos que dependen
dos comedores escolares tiveron que buscar outras fontes de nutrición diaria.
A pandemia mundial está a ter graves consecuencias no sector da educación e a formación, e está a cambiar o paradigma no que se vai a desenvolver nos próximos anos. A
dixitalización da educación é un gran reto para os países desenvolvidos.
Dentro do ODS 4, as metas específicas recóllense na táboa seguinte:
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Cadro 27. Obxectivos específicos dentro do ODS 4: Educación de calidade.
Obxectivos

Denom inación obxectivos es pecíficos

4.1

De aquí a 2030, as egurar que todas as nenas e todos os nenos terminen o ens ino primario e s ecundario, que ha de
s er gratuíta, equitativa e de calidade e producir res ultados de aprendiz ax e pertinentes e efectivos

4.2

De aquí a 2030, as egurar que todas as nenas e todos os nenos teñan acces o a s erviz os de atención e
des envolvemento na primeira infancia e educación prees colar de calidade, #a fin de que es tean preparados para o
ens ino primario

4.3

De aquí a 2030, as egurar o acces o igualitario de todos os homes e as mulleres a unha formación técnica,
profes ional e s uperior de calidade, incluída o ens ino univers itario

4.4

De aquí a 2030, aumentar cons iderablemente o número de moz os e adultos que teñen as competencias neces arias ,
en particular técnicas e profes ionais , para acceder ao emprego, o traballo decente e o emprendemento

4.5

De aquí a 2030, eliminar as dis paridades de x énero na educación e as egurar o acces o igualitario a todos os niveis
do ens ino e a formación profes ional para as pers oas vulnerables , incluídas as pers oas con dis capacidade, os
pobos indíx enas e os nenos en s ituacións de vulnerabilidade

4.6

De aquí a 2030, as egurar que todos os moz os e unha proporción cons iderable dos adultos , tanto homes como
mulleres , es tean alfabetiz ados e teñan nocións elementais de aritmética

4.7

De aquí a 2030, as egurar que todos os alumnos adquiran os coñecementos teóricos e prácticos neces arios para
promover o des envolvemento s us tentable, entre outras cous as mediante a educación para o des envolvemento
s us tentable e os es tilos de vida s us tentables , os dereitos humanos , a igualdade de x énero, a promoción dunha
cultura de paz e non violencia, a cidadanía mundial e a valoración da divers idade cultural e a contribución da cultura

4.a

Cons truír e adecuar ins talacións educativas que teñan en conta as neces idades dos nenos e as pers oas con
dis capacidade e as diferenz as de x énero, e que ofrez an contornas de aprendiz ax e s eguros , non violentos ,
inclus ivos e eficaces para todos

4.b

De aquí a 2020, aumentar cons iderablemente a nivel mundial o número de bols as dis poñibles para os país es en
des envolvemento, en particular os país es menos adiantados , os pequenos Es tados ins ulares en des envolvemento e
os país es africanos , #a fin de que os s eus es tudantes poidan matriculars e en programas de ens ino s uperior,
incluídos programas de formación profes ional e programas técnicos , científicos , de enx eñería e de tecnolox ía da

4.c

De aquí a 2030, aumentar cons iderablemente a oferta de docentes cualificados , mes mo mediante a cooperación
internacional para a formación de docentes nos país es en des envolvemento, es pecialmente os país es menos
adiantados e os pequenos Es tados ins ulares en des envolvemento

Fonte: Consellería de Facenda

En Galicia, para comprender o diagnóstico actual relacionado con este ODS podemos observar os seguintes indicadores:
- Taxa de abandono educativo temperán da poboación entre 18 e 24 anos (2020):
12%. Esta taxa descendeu máis dun 50% nos últimos 10 anos, e está por debaixo da media
estatal.
- Porcentaxe da poboación adulta (25-64 anos) que estudan formación académica ou
capacitación nas últimas catro semanas (2017): 9,40%.
- Porcentaxe da poboación adulta (25-64 anos) que completou polo menos o nivel
de educación secundaria (2020): 62,5%.
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Se temos en conta os indicadores da Axenda 2030 para este ODS, tanto para España
como para a nosa comunidade, os datos son os seguintes:
Cadro 28. Indicadores relacionados co ODS4
Meta 4.3. De aquí a 2030, as egur ar o acces o igualitar io de
todos os hom es e as m uller es a unha for m ación técnica,
pr ofes ional e s uper ior de calidade, incluida a ens inanza
univer s itar ia
Proporc ión de pers oa s entre 18 e 64 a ños que rea liz a ron a c tivida des
educ a tiva s nos últimos 12 mes es
Meta 4.4. De aquí a 2030, aum entar cons ider ablem ente o
núm er o de xoves e adultos que teñen as com petencias
neces ar ias , en par ticular técnicas e pr ofes ionais , par a
acceder ao em pleo, o tr aballo decente e o em pr endem ento
Proporc ión de pers oa s entre 16 e 74 a nos que emprega ron a lgunha
ha bilida de informá tic a nos últimos 12 mes es
Meta 4.5. De aquí a 2030, elim inar as dis par idades de xéner o
na educación e as egur ar o acces o igualitar io a todos os
niveis do ens ino e á for m ación pr ofes ional par a as per s oas
vulner ables , incluídas as per s oas con dis capacidade, os
pobos indíxenas e os nenos en s ituacións de vulner abilidade
Índic e de pa rida de entre mulleres e homes da poboa c ión entre 18 e 64
a nos que rea liz ou es tudos ou forma c ión na s última s c a tro s ema na s
Índic e de pa rida de entre pers oa s pertenc entes a foga res que s e
a topa n no nivel de ingres os inferior e s uperior da poboa c ión entre 18
e 64 a nos que rea liz ou a c tivida des educ a tiva s nos últimos 12 mes es

Es pazo
Ga lic ia
Es pa ña

Es pazo
Ga lic ia
Es pa ña

Es pazo

Ga lic ia
Es pa ña
Ga lic ia
Es pa ña

Unidade

Porc enta x e

Unidade

Porc enta x e

Unidade

Índic e
Índic e

2015

2016

2017

2018

2019

2020

..

45,6

..

..

..

..

..

47,7

..

..

..

..

2015

2016

2017

2018

2019

2020

60,1

58,0

61,2

..

62,9

63,3

65,2

65,2

67,5

..

70,8

72,8

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1,06

1,11

1,09

1,09

1,13

1,12

1,08

1,08

1,07

1,10

1,12

..

..

0,6

..

..

..

..

..

0,5

..

..

..

..

Fonte: IGE

En termos económicos, a Xunta e Galicia destina á educación e formación no ano
2022 máis de 2.630 millóns de euros, un 32% do total da dimensión social. O importe
supera nun 1% a cifra do ano anterior.
Cadro 29. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 4.
Dimens ión S ocial

2022 % s obre o total

2021

% Var.

1. Fin da pobrez a

73.782.509

0,9%

115.180.300

-36%

2. Fame cero, nutrición e agricultura s us tentable

55.932.019

0,7%

44.449.452

26%

3. Vida s audable e benes tar

4.531.996.826

55,5%

4.507.067.033

1%

4. Educación de calidade

2.630.368.293

32,2%

2.595.483.399

1%

38.753.478

0,5%

25.320.131

53%

837.922.343

10,3%

719.867.797

16%

8.007.368.112

2%

5. Igualdade de xénero
10. Redución das des igualdades
Total

8.168.755.468

Fonte: Consellería de Facenda

Os programas de gasto onde se recolle o esforzo orzamentario son fundamentalmente os dedicados á actividade propia de ensinanza (primaria, secundaria e universitaria),
concentrando máis de 2.124 millóns de euros.
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Cadro 30. Programas de gasto relacionados co ODS 4.
Prog ra m a de g a s to

Orza m e nto 2022

141A - ADMINIS TRACIÓN LOCAL
311A - DIRECCIÓN E S ERVIZOS XERAIS DE PROMOCIÓN S OCIAL
312B - PROGRAMAS DE PRES TACIÓNS ÁS FAMILIAS E Á INFANCIA
323A - FORMACIÓN PROFES IONAL DES EMPREGADOS
323B - FORMACIÓN PROFES IONAL DE OCUPADOS
324A - MELLORA DA ORGANIZACIÓN E ADMINIS TRACIÓN DAS RELACIÓNS LABORAIS E DA
PREVENCIÓN
DE RIS COS
LABORAIS E POS GRADUADOS
414A
- FORMACIÓN
DE GRADUADOS
421A - DIRECCIÓN E S ERVIZOS XERAIS DE EDUCACIÓN
422A - EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA E ES O
422C - ENS INANZAS UNIVERS ITARIAS
422D - EDUCACIÓN ES PECIAL
422E - ENS INANZAS ARTÍS TICAS
422G - ENS INANZAS ES PECIAIS
422I - FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PROFES ORADO
422K - ENS INANZAS PES QUEIRAS
422L - CAPACITACIÓN E EXTENS IÓN AGROFORES TAL
422M - ENS INANZA S ECUNDARIA , FORMACIÓN PROFES IONAL E OUTRAS ENS INANZAS
423A - S ERVIZOS E AXUDAS COMPLEMENTARIAS DA ENS INANZA
423B - PREVENCIÓN DO ABANDONO ES COLAR
512A - ORDENACIÓN E INS PECCIÓN DO TRANS PORTE
512B - CONS TRUCIÓN, CONS ERVACIÓN E EXPLOTACIÓN DE ES TRADAS
722A - PROMOCIÓN S OCIAL E DIVULGACIÓN DA TECNOLOXÍA PES QUEIRA.
741A - APOIO Á MODERNIZACIÓN, INTERNACIONALIZACIÓN E MELLORA DA COMPETITIVADE,
INNOVACIÓN
Tota
l genera l E PRODUTIVIDADE EMPRES ARIAL

30.000
900.000
21.090.639
36.973.965
5.585.844
42.000
62.501.432
107.735.397
890.044.166
342.180.465
51.627.903
40.101.569
19.067.254
1.918.125
9.518.057
8.706.822
857.217.551
139.956.774
33.748.287
500.000
50.000
262.043
610.000
2.630.368.293

Fonte: Consellería de Facenda

As partidas recollidas en programas de gasto de promoción social e prestacións ás
familias e á infancia (311A e 312B) identifícanse con proxectos de gasto relacionados coas
escolas infantís
Ao igual que ocorre co ODS 3, a investigación e a aplicación das Novas tecnoloxías
da Información (TIC) no ámbito da educación vincúlase de xeito directo coa meta 9.c,
pero cunha implicación secundaria a este ODS 4, ao repercutir ineludiblemente na calidade do sistema educativo.
Dado que unha das metas específicas deste ODS é aumentar considerablemente o
número de xoves e adultos que teñen as competencias necesarias, en particular técnicas e
profesionais, para acceder ao emprego, o traballo decente e o emprendemento (4.4), as
partidas recollidas en programas de gasto non especificamente relacionados coa ensinanza
están relacionadas coa formación ligada ao emprego.
Se temos en conta o Índice de esforzo orzamentario por prioridades de actuación,
podemos observar onde se concentran os esforzos cando os proxectos contribúen directamente á consecución do obxectivo (ODS 4 como obxectivo principal) así coma
aquelas actuacións recollidas no orzamento que tamén contribúen, aínda que dun xeito
secundario, a reducir a pobreza na sociedade galega (ODS 4 como obxectivo secundario).
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Cadro 31.Índice de esforzo orzamentario do ODS 4 por prioridade de actuación.
IEO ODS
princ ipa l

Priorida de de a c tua c ión
PA.1.01
PA.1.02
PA.1.03
PA.1.04
PA.1.05
PA.2.01
PA.2.02
PA.2.03
PA.2.04
PA.2.05
PA.3.01
PA.3.02
PA.3.03
PA.3.04
PA.3.05
PA.4.01
PA.4.02
PA.4.03
PA.5.01
PA.5.02

I+D+i
Ac tivida de, c ompetitivida de e interna c iona liz a c ión
Emprega bilida de
Infra es trutura s , reha bilita c ión e c ons erva c ión
Educ a c ión
S a nida de
Fa milia , infa nc ia , pers oa s ma iores e dependentes
S ervic ios s oc ia is , c onc ilia c ión e igua lda de
Integra c ión s oc ia l e benes ta r
Ac c es o á vivenda
S ec tor prima rio
Enerx ía renova ble, efic iente e ba ix a en c a rbono
Turis mo
Cons erva c ión na turez a , ord. territorio e c ohes ión territ.
Tra ta mento de res iduos e c ic lo da a uga
Ec onomía dix ita l
Cultura
Ins tituc ións de a utogoberno
Func ión públic a
Adminis tra c ión tra ns pa rente e efic iente

0,2%
10,8%
0,0%
95,1%
1,4%

IEO ODS
s ec unda rio
23,94%
0,2%
0,8%

IEO tota l
23,94%
0,2%
11,0%
0,0%
95,9%
1,4%

34,0%

34,0%

0,0%
0,460%

0,0%
0,460%

0,012%

0,012%

Fonte: Consellería de Facenda

Son fundamentalmente as prioridades de gasto P.1.01, 1.05 e 2.03 onde se concentra
a actividade do sector educativo.
Este ODS presenta un alto grao de complementariedade ou interrelación con ODS
8 (emprego decente e crecemento económico). En concreto, a meta ou obxectivo específico 4.4 “De aquí a 2030, aumentar considerablemente o número de mozos e adultos
que teñen as competencias necesarias, en particular técnicas e profesionais, para acceder
ao emprego, o traballo decente e o emprendemento” está, intimamente relacionado co
citado ODS 8. Isto implica que na práctica, hai moitas actuacións que contribúen de forma
simultánea á consecución dos dous obxectivos, de forma que se unha actuación contribúe
de forma directa ao obxectivo 4, o máis habitual e que contribúa de forma secundaria ao
obxectivo 8, e viceversa.
En termos monetarios, a contribución directa e indirecta do orzamento ao obxectivo
4 sería a seguinte:
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Cadro 32. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 4, contribución directa e secundaria.

ODS princ ipa l
PA

ODS s ec unda rio
PA

Orzamento

PA.1.02

610.000

PA.1.01

63.796.658

PA.1.03

42.601.809

PA.1.03

756.262

PA.1.05

20.345.021

Total general

84.897.941

PA.1.04

Orzamento

50.000

PA.1.05

2.361.865.596

PA.2.01

62.501.432

-

PA.2.03

161.947.413

-

PA.3.01

262.043

-

PA.3.02

500.000

-

PA.3.04

30.000

-

2.630.368.293

-

Total general

Fonte: Consellería de Facenda

Se temos en conta o total, a contribución sería de máis de 2.742 millóns de euros.
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ODS 5. Lograr a igualdade de xénero e empoderar a todas as mulleres e as
nenas

A igualdade de xénero non só é un dereito humano fundamental, senón que é un dos
fundamentos esenciais para construír un mundo pacífico, próspero e sostible.
A pesar destes logros, aínda existen moitas dificultades: as leis e as normas sociais
discriminatorias continúan sendo xeneralizadas, as mulleres seguen estando infrarrepresentadas a todos os niveis de liderado político, e 1 de cada 5 mulleres e nenas de entre 15
e 49 anos afirma sufrir violencia sexual ou física a mans dunha parella íntima nun período
de 12 meses(18).
Os efectos da pandemia da COVID-19 poderían reverter os escasos logros que se
alcanzaron en materia de igualdade de xénero e dereitos das mulleres. O brote de coronavirus agrava as desigualdades existentes para as mulleres e nenas a nivel mundial; desde
a saúde e a economía, ata a seguridade e a protección social.
A pandemia tamén conduciu a un forte aumento da violencia contra as mulleres e as
nenas. Coas medidas de confinamento en vigor, moitas mulleres atópanse con dificultades
para acceder a servizos de protección, que están a padecer importantes recortes e restricións. Os novos datos mostran que, desde o brote da pandemia, a violencia contra as
mulleres e as nenas (e, especialmente, a violencia doméstica) intensificouse (19).
Dentro do ODS 5, as metas específicas recóllense na táboa seguinte:

18
19

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es
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Cadro 33. Obxectivos específicos do ODS 5: igualdade de xénero.
Obxectivos

Denom inación obxectivos es pecíficos

5.1

Poñer fin a todas as formas de dis criminación contra todas as mulleres e as nenas en todo o mundo

5.2

Eliminar todas as formas de violencia contra todas as mulleres e as nenas nos ámbitos público e privado, incluídas
trátaa e a ex plotación s ex ual e outros tipos de ex plotación

5.3

Eliminar todas as prácticas nocivas , como o matrimonio infantil, precoz e forz ado e a mutilación x enital feminina

5.4

Recoñecer e valorar os coidados e o traballo domés tico non remunerados mediante s erviz os públicos ,
infraes truturas e políticas de protección s ocial, e promovendo a res pons abilidade compartida no fogar e a familia,
s egundo proceda en cada país

5.5

As egurar a participación plena e efectiva das mulleres e a igualdade de oportunidades de liderado a todos os niveis
decis orios na vida política, económica e pública

5.6

As egurar o acces o univers al á s aúde s ex ual e reprodutiva e os dereitos reprodutivos s egundo o acordado de
conformidade co Programa de Acción da Conferencia Internacional s obre a Poboación e o Des envolvemento, a
Plataforma de Acción de Beijing e os documentos finais das s úas conferencias de ex ame

5.6

As egurar o acces o univers al á s aúde s ex ual e reprodutiva e os dereitos reprodutivos s egundo o acordado de
conformidade co Programa de Acción da Conferencia Internacional s obre a Poboación e o Des envolvemento, a
Plataforma de Acción de Beijing e os documentos finais das s úas conferencias de ex ame

5.a

Emprender reformas que outorguen ás mulleres igualdade de dereitos aos recurs os económicos , as í como acces o á
propiedade e ao control da terra e outros tipos de bens , os s erviz os financeiros , a herdanz a e os recurs os naturais ,
de conformidade coas leis nacionais

5.b

Mellorar o us o da tecnolox ía ins trumental, en particular a tecnolox ía da información e as comunicacións , para
promover o empoderamento das mulleres

5.c

Aprobar e fortalecer políticas acertadas e leis aplicables para promover a igualdade de x énero e o empoderamento
de todas as mulleres e as nenas a todos os niveis

Fonte: Consellería de Facenda

En Galicia, no ano 2020 morreron 3 mulleres por violencia de xénero (cunha incidencia dun 2,14 por cada millón de habitantes (sendo a de España dun 1,86). As denuncias
por violencia de xénero alcanzaron no 2020 un total de 6.078 (aumentando considerablemente dende 2012, cando se rexistraron 4.788 denuncias). Sen embargo, o aumento
non ten que estar derivado directamente dun incremento da violencia. O incremento
de medios postos a disposición das vítimas e a concienciación da sociedade ao respecto
tamén derivou nun afloramento do número de denuncias.
Dentro dos indicadores empregados neste ODS para realizar o seguimento do cumprimento dos obxectivos, os seguinte é o de maior relevancia para Galicia:

Obxectivos 2030 e perspectiva Infancia e Adolescencia

63

ALIÑAMENTO DOS ORZAMENTOS COS ODS DA AXENDA 2030

Cadro 34. Indicadores relacionados co ODS 5.
Meta 5.5. As egur ar a par ticipación plena e efectiva das
m uller es e a igualdade de opor tunidades de lider ado en
todos os ám bitos decis or ios na vida política, económ ica e
pública

Es pazo
Ga lic ia

Proporc ión de mulleres en c a rgos direc tivos

Es pa ña

Unidade

Porc enta x e

2015

2016

2017

2018

2019

2020

31,6

27,8

30,2

31,3

33,3

34,2

31,4

32,2

30,6

32,1

33,2

35,0

Fonte: IGE

A evolución do indicador é claramente positiva, aumentando un 8% respecto a 2015,
estando ademais moi preto da media de España.
Tendo en conta a necesidade de seguir loitando activamente contra a violencia de
xénero e a discriminación da figura da muller en todos os ámbitos da vida social, política
e económica, os orzamentos do exercicio 2022 destinan ao ODS 5 case 38,5 millóns de
euros, o que supón un incremento dun 52% con respecto ao ano anterior.
Cadro 35. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 5.
Dimens ión S ocial

2022 % s obre o total

2021

% Var.

1. Fin da pobrez a

73.782.509

0,9%

115.180.300

-36%

2. Fame cero, nutrición e agricultura s us tentable

55.932.019

0,7%

44.449.452

26%

3. Vida s audable e benes tar

4.531.996.826

55,5%

4.507.067.033

1%

4. Educación de calidade

2.630.368.293

32,2%

2.595.483.399

1%

38.753.478

0,5%

25.320.131

53%

837.922.343

10,3%

719.867.797

16%

8.007.368.112

2%

5. Igualdade de xénero
10. Redución das des igualdades
Total

8.168.755.468

Fonte: Consellería de Facenda

O incremento experimentado tradúcese en 13 millóns adicionais, que fundamentalmente se derivan de dous importantes proxectos creados en 2022 neste eido. Case 8,5
millóns destinaranse a mellorar as capacidades dixitais das mulleres desempregadas e preto
de 3,1 millóns de euros a reforzar a prevención e a atención no marco da violencia sexual.
Os programas de gasto onde se recolle o esforzo orzamentario son:
Cadro 36. Programas de gasto relacionados co ODS 5.
Prog ra m a de g a s to

Orza m e nto 2022

131A - ADMINIS TRACIÓN DE XUS TIZA
311A - DIRECCIÓN E S ERVIZOS XERAIS DE PROMOCIÓN S OCIAL
313B - ACCIÓNS PARA A IGUALDADE, PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DA MULLER
313D - PROTECCIÓN E APOIO ÁS MULLERES QUE S OFREN VIOLENCIA DE XÉNERO
322A - MELLORA E FOMENTO DA EMPREGABILIDADE
323A - FORMACIÓN PROFES IONAL DES EMPREGADOS
324A - MELLORA DA ORGANIZACIÓN E ADMINIS TRACIÓN DAS RELACIÓNS LABORAIS E DA
PREVENCIÓN
COS LABORAIS
451B
- ACCESDE
O ÁRISVIVENDA
Tota l genera l

257.423
154.276
11.374.256
17.915.189
292.822
8.478.386
124.152
156.974
38.753.478

Fonte: Consellería de Facenda

Os proxectos de maior importancia en termos de contía son os relacionados coa
promoción do autoemprego da muller, a promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero así coma as axudas para mulleres vítimas da mesma.
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Se temos en conta o Índice de esforzo orzamentario por prioridades de actuación,
podemos observar onde se concentran os esforzos cando os proxectos contribúen directamente á consecución do obxectivo (ODS 5 como obxectivo principal) así coma
aquelas actuacións recollidas no orzamento que tamén contribúen, aínda que dun xeito
secundario, a reducir a pobreza na sociedade galega (ODS 5 como obxectivo secundario).
Cadro 37. Índice de esforzo orzamentario do ODS 5 por prioridade de actuación.
IEO ODS
princ ipa l

Priorida de de a c tua c ión
PA.1.01
PA.1.02
PA.1.03
PA.1.04
PA.1.05
PA.2.01
PA.2.02
PA.2.03
PA.2.04
PA.2.05
PA.3.01
PA.3.02
PA.3.03
PA.3.04
PA.3.05
PA.4.01
PA.4.02
PA.4.03
PA.5.01
PA.5.02

I+D+i
Ac tivida de, c ompetitivida de e interna c iona liz a c ión
Emprega bilida de
Infra es trutura s , reha bilita c ión e c ons erva c ión
Educ a c ión
S a nida de
Fa milia , infa nc ia , pers oa s ma iores e dependentes
S ervic ios s oc ia is , c onc ilia c ión e igua lda de
Integra c ión s oc ia l e benes ta r
Ac c es o á vivenda
S ec tor prima rio
Enerx ía renova ble, efic iente e ba ix a en c a rbono
Turis mo
Cons erva c ión na turez a , ord. territorio e c ohes ión territ.
Tra ta mento de res iduos e c ic lo da a uga
Ec onomía dix ita l
Cultura
Ins tituc ións de a utogoberno
Func ión públic a
Adminis tra c ión tra ns pa rente e efic iente

IEO ODS
s ec unda rio

IEO tota l

2,2%

2,2%

0,0%
19,0%
0,4%

0,0%
19,0%
0,4%

0,1%

0,1%

Fonte: Consellería de Facenda

É fundamentalmente a prioridade P.2.04, que destina un 19% da súa actuación ao
ODS 5 (prioridade que comparte cos demais ODS da dimensión social, sobre todo co
ODS 1, ao que se destinan o 50% dos recursos desta PA).
En termos monetarios, a contribución directa e indirecta do orzamento ao obxectivo
5 sería a seguinte:
Cadro 38. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 5, contribución directa. e secundaria

ODS princ ipa l
PA

Orzamento

PA.1.03

8.895.360

PA.2.03

154.276

PA.2.04

29.289.445

PA.2.05

156.974

PA.4.03

257.423

Total general

38.753.478

Fonte: Consellería de Facenda
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Pola súa temática tan concreta, as actuacións están perfectamente acotadas en
proxectos concretos, habendo pouca interrelación ou implicación noutros ODS, polo que
neste caso solo hai unha contribución directa.
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ODS 10. Reducir a desigualdade nos países e entre eles

Reducir as desigualdades e garantir que ninguén queda atrás forma unha parte fundamental da consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.
A desigualdade dentro dos países e de estes entre si é un continuo motivo de preocupación para os dirixentes mundiais. A pesar da existencia dalgúns indicios positivos cara
á redución da desigualdade nalgunhas dimensións, como a redución da desigualdade de
ingresos nalgúns países e o status comercial preferente que beneficia aos países de baixos
ingresos, a desigualdade aínda continúa.
A COVID-19 intensificou as desigualdades existentes e afectou en maior proporción
aos pobres e ás comunidades máis vulnerables. A crise mundial está poñendo en foco a
importancia dos sistemas de protección social dos países e as súas carencias e dificultades
para facer fronte aos seus efectos.
Dentro do ODS 10, as metas específicas recóllense na táboa seguinte:
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Cadro 39. Obxectivos específicos dentro do ODS 10: redución das desigualdades.
Obxectivos

Denom inación obxectivos es pecíficos

10.1

De aquí a 2030, lograr progres ivamente e manter o crecemento dos ingres os do 40% máis pobre da poboación a
unha tax a s uperior á media nacional

10.2

De aquí a 2030, potenciar e promover a inclus ión s ocial, económica e política de todas as pers oas ,
independentemente da s úa idade, s ex o, dis capacidade, raz a, etnia, orix e, relix ión ou s ituación económica ou outra
condición

10.3

Garantir a igualdade de oportunidades e reducir a des igualdade de res ultados , inclus o eliminando as leis , políticas e
prácticas dis criminatorias e promovendo lex is lacións , políticas e medidas adecuadas a es e res pecto

10.4

Adoptar políticas , es pecialmente fis cais , s alariais e de protección s ocial, e lograr progres ivamente unha maior
igualdade

10.5

Mellorar a regulamentación e vix ilancia das ins titucións e os mercados financeiros mundiais e fortalecer a aplicación
des es regulamentos

10.6

As egurar unha maior repres entación e intervención dos país es en des envolvemento nas decis ións adoptadas polas
ins titucións económicas e financeiras internacionais para aumentar a eficacia, fiabilidade, rendición de contas e
lex itimidade des as ins titucións

10.7

Facilitar a migración e a mobilidade ordenadas , s eguras , regulares e res pons ables das pers oas , mes mo mediante a
aplicación de políticas migratorias planificadas e ben x es tionadas

10.a

Aplicar o principio do trato es pecial e diferenciado para os país es en des envolvemento, en particular os país es
menos adiantados , de conformidade cos acordos da Organiz ación Mundial do Comercio

10.b

Fomentar a as is tencia oficial para o des envolvemento e as correntes financeiras , incluída o inves timento es tranx eiro
directo, para os Es tados con maiores neces idades , en particular os país es menos adiantados , os país es africanos ,
os pequenos Es tados ins ulares en des envolvemento e os país es en des envolvemento s en litoral, en cons onancia
cos s eus plans e programas nacionais

10.c

De aquí a 2030, reducir a menos do 3% os cus tos de trans acción das remes as dos migrantes e eliminar os
corredores de remes as cun cus to s uperior ao 5%

Fonte: Consellería de Facenda

En canto a situación actual en Galicia, con respecto aos indicadores empregados no
seguimento da Axenda 2030, os datos son os seguintes:
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Cadro 40. Indicadores relacionados co ODS 10.
Meta 10.1. De aquí a 2030, logr ar pr ogr es ivam ente e m anter o
cr ecem ento dos ingr es os do 40 % m áis pobr e da poboación
a unha taxa s uper ior á m edia nacional
Ta x a de c rec emento per c á pita dos ingres os dos foga res do 40%
má is pobre da poboa c ión

Ga lic ia
Es pa ña
Ga lic ia

Ta x a de c rec emento per c á pita dos ingres os dos foga res da
poboa c ión tota l

Es pa ña

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar e pr om over a inclus ión
s ocial, económ ica e política de todas as per s oas ,
independentem ente da s úa idade, s exo, dis capacidade, r aza,
etnia, or ixe, r elixión ou s ituación económ ica ou outr a
condición
Proporc ión de pers oa s que viven por deba ix o do 50% da media na
dos ingres os (conseiderando mediana autonómica en ambos casos)
Meta 10.4. Adoptar políticas , es pecialm ente fis cais , s alar iais
e de pr otección s ocial, e logr ar pr ogr es ivam ente unha m aior
igualdade
Proporc ión do PIB x era da polo tra ba llo

Es pazo

Es pazo

Ga lic ia
Es pa ña
Es pazo
Ga lic ia
Es pa ña

Unidade

Porc enta x e
Porc enta x e

Unidade

Porc enta x e

Unidade
Porc enta x e

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-1,0

1,3

2,7

4,4

5,3

..

-0,9

0,6

2,3

3,7

4,7

..

-0,2

1,2

2,3

3,3

4,1

..

-0,3

0,5

1,6

2,4

3,4

..

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10,5

9,9

9,8

9,5

9,7

..

14,7

14,7

13,8

13,5

13,7

..

2015

2016

2017

2018

2019

2020

56,9

56,5

56,2

..

..

56,7

56,3

56,3

56,4

57,2

58,8

Fonte: IGE

Con respecto á dependencia, no ano 2017 (último dispoñible) había 117.875 persoas
que se declaran en situación de dependencia en Galicia, un 25,06% máis que en 2011.
Comparando esta cifra coa poboación de Galicia obtense que o 4,40% das persoas ten
dependencia en 2017. A indecencia é menor nos homes que nas mulleres. Ademais, e
como era de esperar, a incidencia aumenta a medida que se incrementa a idade da poboación. Ademais, en 2017 había 4.248 persoas dependentes que reciben menos horas
de coidados das que necesitan.
Se temos en conta datos mais actuais, que permiten valorar a incidencia do COVID
na situación económica dos fogares, no segundo trimestre de 2021 o 44,1% dos fogares
galegos chega con facilidade ou moita facilidade a fin de mes, o 46,8% con dificultade e o
9% restante con moita dificultade (neste último caso, produciuse un incremento notable
con respecto ao mesmo trimestre dos dous anos anteriores, sendo dun 6,6% en 2019 e
dun 7% no 2020).
Os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2022 aumentan os
esforzos para tratar de reducir as desigualdades existentes na poboación galega, destinando a este ODS case 838 millóns de euros, un 16% máis que no exercicio anterior.
Cadro 41. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 10. Comparativa con 2020.
Dimens ión S ocial

2022 % s obre o total

2021

% Var.

1. Fin da pobrez a

73.782.509

0,9%

115.180.300

-36%

2. Fame cero, nutrición e agricultura s us tentable

55.932.019

0,7%

44.449.452

26%

3. Vida s audable e benes tar

4.531.996.826

55,5%

4.507.067.033

1%

4. Educación de calidade

2.630.368.293

32,2%

2.595.483.399

1%

38.753.478

0,5%

25.320.131

53%

837.922.343

10,3%

719.867.797

16%

8.007.368.112

2%

5. Igualdade de xénero
10. Redución das des igualdades
Total

8.168.755.468

Fonte: Consellería de Facenda

Os programas de gasto onde se recolle o esforzo orzamentario son:
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Cadro 42. Programas de gasto relacionados co ODS 10.
Prog ra m a de g a s to

Orza m e nto 2022

111B - ACTIVIDADE LEXIS LATIVA
123A - ACCIÓN S OCIAL EN FAVOR DO PERS OAL DA ADMINIS TRACIÓN
311A - DIRECCIÓN E S ERVIZOS XERAIS DE PROMOCIÓN S OCIAL
312A - PROTECCIÓN E INS ERCIÓN S OCIAL
312B - PROGRAMAS DE PRES TACIÓNS ÁS FAMILIAS E Á INFANCIA
312C - S ERVIZOS S OCIAIS RELATIVOS ÁS MIGRACIÓNS
312D - PROGRAMA DE ATENCIÓN Á DEPENDENCIA
312E - PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERS OAL E PREVENCION DA DEPENDENCIA PARA PERS OAS CON
DIS CAPACIDADE
E ASDEPERS
OAS MAIORES
312F
- PROGRAMAS
S OLIDARIEDADE
312G - APOIO Á CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E PERS OAL E OUTROS S ERVIZOS DE PROTECCIÓN
S OCIAL
313A
- S ERVIZOS Á XUVENTUDE
313C - S ERVIZOS S OCIAIS COMUNITARIOS
323A - FORMACIÓN PROFES IONAL DES EMPREGADOS
411A - DIRECCIÓN E S ERVIZOS XERAIS DE S ANIDADE
413A - PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DA S AÚDE PÚBLICA
451A - FOMENTO DA REHABILITACIÓN E DA CALIDADE DA VIVENDA
451B - ACCES O Á VIVENDA
511A - DIRECCIÓN E S ERVIZOS XERAIS DE TERRITORIO E INFRAES TRUTURAS
541A - DIRECCIÓN E S ERVIZOS XERAIS DE MEDIO AMBIENTE
Tota l genera l

2.417.945
150.000
82.999.418
4.099.273
148.051.870
15.687.451
462.441.583
61.084.470
2.294.889
1.992.489
14.305.705
38.760.179
55.776
300.000
2.100.000
1.000.000
4.560
8.000
168.735
837.922.343

Fonte: Consellería de Facenda

Os proxectos de maior importancia en termos de contía son os relacionados coa
dependencia, ámbito ao que se destinan máis de 462 millóns de euros (22 máis que no
exercicio 2021). Por importancia, séguenlle as actuacións relacionadas con prestacións a
familias, infancia e conciliación, con mais de 148 millóns de euros. É importante salientar
que nos programas 312A e B integran proxectos relacionados coa dinamización demográfica por valor de máis de 67 millóns de euros. A dinamización demográfica está a ser un
reto fundamental para a nosa comunidade autónoma pero non se recolle como meta específica dentro dos obxectivos de desenvolvemento sustentable. Dado que as actuacións
se levan a cabo dende o eido da promoción social, incluímos estas actuacións no presente
ODS 10, con implicacións tamén no ODS 8 (como contribución secundaria).
Se temos en conta o Índice de esforzo orzamentario por prioridades de actuación,
podemos observar onde se concentran os esforzos cando os proxectos contribúen directamente á consecución do obxectivo (ODS 10 como obxectivo principal) así coma
aquelas actuacións recollidas no orzamento que tamén contribúen, aínda que dun xeito secundario, a reducir a pobreza na sociedade galega (ODS 10 como obxectivo secundario).
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Cadro 43. Índice de esforzo orzamentario do ODS 10, por prioridade de actuación.
IEO ODS
princ ipa l

Priorida de de a c tua c ión
PA.1.01
PA.1.02
PA.1.03
PA.1.04
PA.1.05
PA.2.01
PA.2.02
PA.2.03
PA.2.04
PA.2.05
PA.3.01
PA.3.02
PA.3.03
PA.3.04
PA.3.05
PA.4.01
PA.4.02
PA.4.03
PA.5.01
PA.5.02

I+D+i
Ac tivida de, c ompetitivida de e interna c iona liz a c ión
Emprega bilida de
Infra es trutura s , reha bilita c ión e c ons erva c ión
Educ a c ión
S a nida de
Fa milia , infa nc ia , pers oa s ma iores e dependentes
S ervic ios s oc ia is , c onc ilia c ión e igua lda de
Integra c ión s oc ia l e benes ta r
Ac c es o á vivenda
S ec tor prima rio
Enerx ía renova ble, efic iente e ba ix a en c a rbono
Turis mo
Cons erva c ión na turez a , ord. territorio e c ohes ión territ.
Tra ta mento de res iduos e c ic lo da a uga
Ec onomía dix ita l
Cultura
Ins tituc ións de a utogoberno
Func ión públic a
Adminis tra c ión tra ns pa rente e efic iente

IEO ODS
s ec unda rio

IEO tota l

2,2%

2,2%
0,3%

0,0%
0,2%
1,0%
42,8%
19,0%

0,0%
94,1%
47,9%
80,2%
19,0%

0,3%

93,9%
47,0%
37,3%
0,0%

0,1%

0,1%
0,2%

0,2%

1,0%
1,0%

1,0%
1,0%

Fonte: Consellería de Facenda

O esforzo concéntrase na PA 2.02 cunha contribución directa dos fondos do 94%,
e as PA 2.03 e 2.04, con índices de esforzo de forma principal do 47% e 37% respectivamente. Ademais, como xa se mencionou ao analizar o ODS1, estes dous ODS (1 e 10)
son os que presentan maior interrelación entre eles. Por esta razón a practica maioría
dos proxectos que contribúen de xeito principal ao ODS 1 están contribuíndo de forma
secundaria ao 10, fundamentalmente a través das Pas 2.04 e 2.05.
En termos monetarios, a contribución directa e indirecta do orzamento ao obxectivo
10 sería a seguinte:
Cadro 44. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 10, contribución directa e secundaria.

ODS princ ipa l
PA

ODS s ec unda rio
Orzamento

PA

Orzamento

PA.1.03

55.776

PA.1.03

PA.1.04

1.000.000

PA.2.01

8.698.398
148.436

PA.2.01

2.400.000

PA.2.03

1.580.999

PA.2.02

547.576.053

PA.2.04

65.337.958

PA.2.03

225.594.371

PA.2.05

7.775.000

PA.2.04

58.546.903

PA.4.01

3.664.046

PA.2.05

4.560

Total general

87.204.837

PA.3.04

176.735

-

PA.4.03

2.417.945

-

PA.5.01

150.000

-

837.922.343

-

Total general

Fonte: Consellería de Facenda

Se temos en conta o total, a contribución superaría os 916 millóns de euros.
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IV.2.2. DIMENSIÓN ECONÓMICA
Neste grupo inclúense o seguintes seis obxectivos de desenvolvemento sustentable:

- ODS 8: Traballo decente e crecemento económico
- ODS 9: Industria, innovación e infraestruturas
Cadro 45. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución dos ODS da dimensión económica.
Dimens ión económica

2022 % s obre o total

2021

% Var.

8. Traballo decente e crecemento económico

981.408.712

51,9%

825.245.668

19%

9. Indus tria, innovación e infraes truturas

908.078.827

48,1%

925.956.105

-2%

1.751.201.773

8%

Total

1.889.487.539

Fonte: Consellería de Facenda

O total orzamentado para os ODS pertencentes á dimensión económica situase lixeiramente por riba dos 1.889 millón de euros, supoñendo un 16% do total dos orzamentos
xerais para 2022. Esta cifra incrementouse un 8% con respecto ao exercicio anterior.
Se temos en conta o Índice de esforzo orzamentario descrito no apartado de metodoloxía empregada, podemos observar as prioridades de actuación onde se concentran os
maiores esforzos para acadar as metas específicas previstas nos ODS 8 e 9:
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Cadro 46. Índice de esforzo orzamentario dos ODS 8 e 9 por prioridade de actuación.
IEO ODS
princ ipa l

Priorida de de a c tua c ión

IEO ODS
s ec unda rio

IEO tota l

PA.1.01

I+D+i

65,5%

42,7%

108,2%

PA.1.02

Ac tivida de, c ompetitivida de e interna c iona liz a c ión

91,3%

10,3%

101,7%

PA.1.03

Emprega bilida de

83,7%

13,5%

97,2%

PA.1.04

Infra es trutura s , reha bilita c ión e c ons erva c ión

78,8%

0,0%

78,8%

PA.1.05

Educ a c ión

5,4%

5,4%

PA.2.01

S a nida de

PA.2.02

Fa milia , infa nc ia , pers oa s ma iores e dependentes

1,6%

0,5%

2,1%

1,1%

1,1%

PA.2.03

S ervic ios s oc ia is , c onc ilia c ión e igua lda de

1,0%

7,5%

8,5%

PA.2.04

Integra c ión s oc ia l e benes ta r

0,5%

2,8%

3,3%

PA.2.05

Ac c es o á vivenda

0,4%

PA.3.01

S ec tor prima rio

34,5%

5,1%

39,6%

PA.3.02

Enerx ía renova ble, efic iente e ba ix a en c a rbono

0,5%

0,5%

0,4%

PA.3.03

Turis mo

86,2%

86,2%

PA.3.04

Cons erva c ión na turez a , ord. territorio e c ohes ión territ.

0,8%

0,8%

PA.3.05

Tra ta mento de res iduos e c ic lo da a uga

PA.4.01

Ec onomía dix ita l

96,6%

96,6%

PA.4.02

Cultura

57,3%

PA.4.03

Ins tituc ións de a utogoberno

0,3%

PA.5.01

Func ión públic a

PA.5.02

Adminis tra c ión tra ns pa rente e efic iente

2,7%

57,3%
0,9%

1,2%
2,7%

Fonte: Consellería de Facenda

De novo, son as prioridades de actuación relacionadas coas materias en cuestión
(I+D+i, infraestruturas, actividade e competitividade) as que acaparan unha maior contía
económica, e polo mais contribúen á consecución destes obxectivos de desenvolvemento
sustentable. Hai que ter en conta que nesta dimensión económica tamén se inclúen a
cultura e o turismo.
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Gráfico 5. Índice de esforzo orzamentario do ODS 8 e 9, dimensión económica. 2022
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Fonte: Consellería de Facenda

Imos ver a continuación os ODS 8 e 9 con maior grao de detalle.
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ODS 8. Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sustentable, o
emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos

Segundo as Nacións Unidas, un crecemento económico inclusivo e sustentable pode
impulsar o progreso, crear empregos decentes para todos e mellorar os estándares de
vida.
A COVID-19 alterou miles de millóns de vidas e puxo en perigo a economía mundial.
O Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé unha recesión mundial tan mala ou peor
que a de 2009. A medida que se intensifica a perda de emprego, a Organización Internacional do Traballo estima que preto da metade de todos os traballadores a nivel mundial
atópase en risco de perder os seus medios de subsistencia.(20)
Mesmo antes do brote da COVID-19, era probable que uno de cada cinco países
(onde habitan miles de millóns de persoas que viven en situación de pobreza) visen os
seus ingresos per cápita estancarse ou reducirse en 2020. A día de hoxe, as perturbacións
económicas e financeiras derivadas da COVID-19 (como as alteracións na produción industrial, a caída dos prezos dos produtos básicos, a volatilidade do mercado financeiro e o
aumento da inseguridade) están a desbaratar o xa de seu morno crecemento económico
e empeorando os riscos acentuados doutros factores.(21)
Dentro do ODS 8, as metas específicas recóllense na táboa seguinte:

20
21

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
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Cadro 47. Obxectivos específicos do ODS 8.
Obxectivos

Denom inación obxectivos es pecíficos

8.1

Manter o crecemento económico per cápita de conformidade coas circuns tancias nacionais e, en particular, un
crecemento do produto interno bruto de polo menos o 7% anual nos país es menos adiantados

8.2

Lograr niveis máis elevados de produtividade económica mediante a divers ificación, a moderniz ación tecnolóx ica e a
innovación, entre outras cous as centrándos e nos s ectores con gran valor engadido e un us o intens ivo da man de
obra

8.3

Promover políticas orientadas ao des envolvemento que apoien as actividades produtivas , a creación de pos tos de
traballo decentes , o emprendemento, a creatividade e a innovación, e fomentar a formaliz ación e o crecemento das
microempres as e as pequenas e medianas empres as , mes mo mediante o acces o a s erviz os financeiros

8.4

Mellorar progres ivamente, de aquí a 2030, a produción e o cons umo eficientes dos recurs os mundiais e procurar
des vincular o crecemento económico da degradación do medio ambiente, conforme ao Marco Decenal de
Programas s obre Modalidades de Cons umo e Produción s us tentables , empez ando polos país es des envolvidos

8.5

De aquí a 2030, lograr o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todas as mulleres e os homes ,
incluídos os moz os e as pers oas con dis capacidade, as í como a igualdade de remuneración por traballo de igual
valor

8.6

De aquí a 2020, reducir cons iderablemente a proporción de moz as que non es tán empregados e non curs an
es tudos nin reciben capacitación

8.7

Adoptar medidas inmediatas e eficaces para erradicar o traballo forz os o, poñer fin ás formas contemporáneas de
es cravitude e trátaa de pers oas e as egurar a prohibición e eliminación das peores formas de traballo infantil,
incluídos o recrutamento e a utiliz ación de nenos s oldados , e, de aquí a 2025, poñer fin ao traballo infantil en todas
as s úas formas

8.8

Protex er os dereitos laborais e promover unha contorna de traballo s eguro e s en ris cos para todos os traballadores ,
incluídos os traballadores migrantes , en particular as mulleres migrantes e as pers oas con empregos precarios

8.8

Protex er os dereitos laborais e promover unha contorna de traballo s eguro e s en ris cos para todos os traballadores ,
incluídos os traballadores migrantes , en particular as mulleres migrantes e as pers oas con empregos precarios

8.9

De aquí a 2030, elaborar e poñer en práctica políticas encamiñadas a promover un turis mo s us tentable que cre
pos tos de traballo e promova a cultura e os produtos locais

8.10

Fortalecer a capacidade das ins titucións financeiras nacionais para fomentar e ampliar o acces o aos s erviz os
bancarios , financeiros e de s eguros para todos

8.a

Aumentar o apoio á iniciativa de ax uda para o comercio nos país es en des envolvemento, en particular os país es
menos adiantados , mes mo mediante o Marco Integrado Mellorado para a As is tencia Técnica aos País es Menos
Adiantados en Materia de Comercio

8.b

De aquí a 2020, des envolver e poñer en marcha unha es tratex ia mundial para o emprego dos moz os e aplicar o
Pacto Mundial para o Emprego da Organiz ación Internacional do Traballo

Fonte: Consellería de Facenda

O contexto económico en Galicia amosa as seguintes cifras:
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Cadro 48. Indicadores relacionados co ODS 8.
Meta 8.1. Manter o cr ecem ento económ ico per cápita de
confor m idade coas cir cuns tancias nacionais e, en par ticular ,
un cr ecem ento do pr oduto inter no br uto de polo m enos o 7
% anual nos país es m enos adiantados

Es pazo
Ga lic ia

Ta x a de c rec emento a nua l do PIB rea l per c á pita

Es pa ña

Meta 8.2. Logr ar niveis m áis elevados de pr odutividade
económ ica m ediante a diver s ificación, a m oder nización
tecnolóxica e a innovación, entr e outr as cous as centr ándos e
nos s ector es con gr an valor engadido e un us o intens ivo da
m an de obr a

Es pazo

Ga lic ia

Ta x a de c rec emento a nua l do PIB rea l por pos to de tra ba llo
equiva lente a tempo c ompleto

Es pa ña

Meta 8.5. De aquí a 2030, logr ar o em pr ego pleno e pr odutivo
e o tr aballo decente par a todas as m uller es e os hom es ,
incluídos os m ozos e as per s oas con dis capacidade, as í
com o a igualdade de r em uner ación por tr aballo de igual valor

Es pazo

Ga lic ia

Ingres o medio por hora de tra ba llo dos homes

Es pa ña
Ga lic ia

Ingres o medio por hora de tra ba llo da s mulleres

Es pa ña
Ga lic ia

Ta x a de des emprego dos homes

Es pa ña
Ga lic ia

Ta x a de des emprego da s mulleres

Es pa ña

Meta 8.6. De aquí a 2020, r educir cons ider ablem ente a
pr opor ción de m ozos e m ozas que non es tán em pr egados e
non cur s an es tudos nin r eciben capacitación
Proporc ión de moz os e moz a s entre 15 e 24 a nos que non c urs a n
es tudos , non es tá n emprega dos nin rec iben forma c ión

Es pazo
Ga lic ia
Es pa ña

Unidade

Porc enta x e

Unidade

Porc enta x e

Unidade

Euros
Euros
Porc enta x e
Porc enta x e

Unidade

Porc enta x e

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3,3

3,7

2,6

2,3

1,8

-8,9

3,9

2,9

2,8

2,0

1,1

-11,3

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1,7

1,4

-0,4

1,7

0,7

-0,9

0,7

0,2

0,1

0,1

-0,5

-3,5

2015

2016

2017

2018

2019

2020

14,3

14,4

14,7

15,1

14,9

..

16,0

15,9

16,1

16,5

16,6

..

12,2

12,2

12,6

13,2

13,4

..

13,8

13,6

13,9

14,4

14,9

..

18,7

16,5

15,0

12,4

10,8

10,9

20,8

18,1

15,7

13,7

12,5

13,9

20,0

17,8

16,4

14,4

12,8

13,3

23,6

21,4

19,0

17,0

16,0

17,4

2015

2016

2017

2018

2019

2020

12,7

12,4

10,9

9,3

8,6

9,2

15,6

14,6

13,3

12,5

12,1

13,9

Fonte: IGE

Como se pode observar, a crise económica derivada da Covid-19 estase a reflexar
nos principais indicadores, cun notable descenso na taxa de crecemento e un importante
incremento na taxa de paro.
Tendo en conta o contexto actual de crisis económica e social, os orzamentos xerais
da Comunidade Autónoma de Galicia para 2022 aumentan os esforzos para a reactivar a
economía aumentando a contía orzamentaria destinada a esta materia ata acadar case 981
millóns de euros, un 19% mais que no orzamento anterior.
Cadro 49. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 8.
Dimens ión económica

2022 % s obre o total

2021

% Var.

8. Traballo decente e crecemento económico

981.408.712

51,9%

825.245.668

19%

9. Indus tria, innovación e infraes truturas

908.078.827

48,1%

925.956.105

-2%

1.751.201.773

8%

Total

1.889.487.539

Fonte: Consellería de Facenda

Os programas de gasto onde se recolle o esforzo orzamentario son:
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Cadro 50. Programas de gasto relacionados co ODS 8.
Prog ra m a de g a s to

Orza m e nto 2022

312G - APOIO Á CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E PERS OAL E OUTROS S ERVIZOS DE PROTECCIÓN
S OCIAL
321A
- DIRECCIÓN E S ERVIZOS XERAIS DE EMPREGO
322A - MELLORA E FOMENTO DA EMPREGABILIDADE
322C - PROMOCIÓN DO EMPREGO, DO EMPREGO AUTÓNOMO E DO MERCADO DE TRABALLO
INCLUS- IVO
323A
FORMACIÓN PROFES IONAL DES EMPREGADOS
323B - FORMACIÓN PROFES IONAL DE OCUPADOS
324A - MELLORA DA ORGANIZACIÓN E ADMINIS TRACIÓN DAS RELACIÓNS LABORAIS E DA
PREVENCIÓN
DE RIS
COS
324B
- MELLORA
DOS
S ISLABORAIS
TEMAS DE S AÚDE E S EGURIDADE NO TRABALLO
324C - PROMOCIÓN DA ECONOMIA S OCIAL
412A - ATENCIÓN HOS PITALARIA
413A - PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DA S AÚDE PÚBLICA
422M - ENS INANZA S ECUNDARIA , FORMACIÓN PROFES IONAL E OUTRAS ENS INANZAS
423A - S ERVIZOS E AXUDAS COMPLEMENTARIAS DA ENS INANZA
431A - DIRECCIÓN E S ERVIZOS XERAIS DE CULTURA
432A - BIBLIOTECAS , ARQUIVOS , MUS EOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS
432B - FOMENTO DAS ACTIVIDADES CULTURAIS
433A - PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DO PATRIMONIO HIS TÓRICO, ARTÍS TICO ECULTURAL
451A - FOMENTO DA REHABILITACIÓN E DA CALIDADE DA VIVENDA
461B - RADIODIFUS IÓN E TVG
512B - CONS TRUCIÓN, CONS ERVACIÓN E EXPLOTACIÓN DE ES TRADAS
514A - INFRAES TRUTURAS PES QUEIRAS
531A - PROMOCIÓN DE S OLO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS
541E - COÑECEMENTO DO MEDIO AMBIENTE E FOMENTO DA S US TENTABILIDADE
561A - PLAN GALEGO DE INVES TIGACIÓN, DES ENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA
571A - FOMENTO DA S OCIEDADE DA INFORMACIÓN E DO COÑECEMENTO
613A - ORDENACIÓN , INFORMACIÓN E DEFENS A DO CONS UMIDOR E DA COMPETENCIA
711A - DIRECCIÓN E S ERVIZOS XERAIS DO MEDIO RURAL
712A - FIXACIÓN DE POBOACIÓN NO MEDIO RURAL
712B - MODERNIZACIÓN E DIVERS IFICACIÓN DO TECIDO PRODUTIVO RURAL
712C - FOMENTO DO AS OCIACIONIS MO AGRARIO E DIVULGACIÓN DA TECNOLOXÍA AGRARIA
713B - ORDENACIÓN DAS PRODUCIÓNS FORES TAIS
713C - IMPLANTACIÓN DE S IS TEMAS PRODUTIVOS AGRARIOS S US TENTABLES
722A - PROMOCIÓN S OCIAL E DIVULGACIÓN DA TECNOLOXÍA PES QUEIRA.
723A - COMPETITIV. E MELLORA DA CALIDADE DA PROD. PES QUEIRA E DA ACUICULTURA
732A - REGULACIÓN E S OPORTE DA ACTIVIDADE INDUS TRIAL
733A - EFICIENCIA ENERXÉTICA E ENERXÍAS RENOVABLES
734A - FOMENTO DA MINARÍA
741A - APOIO Á MODERNIZACIÓN, INTERNACIONALIZACIÓN E MELLORA DA COMPETITIVADE,
751A - ORDENACIÓN, REGULACIÓN E PROMOCIÓN DO COMERCIO INTERIOR DE GALICIA
761A - POTENCIACIÓN E PROMOCIÓN DO TURIS MO
Tota l genera l

6.000
5.361.220
98.028.870
106.331.061
60.374.060
1.455.918
23.326.295
755.520
34.876.138
1.380.000
1.419.691
714.859
800.000
8.995.285
22.700.236
42.028.290
160.000
9.703.683
117.385.440
12.085.496
11.463.000
3.321.048
2.000.000
832.568
269.680
724.367
16.625.228
720.900
127.562.760
500.000
3.586.748
2.775.000
635.500
82.047.129
10.160.140
500.000
1.230.000
41.547.681
18.375.611
108.643.290
981.408.712

Fonte: Consellería de Facenda

Os proxectos de maior importancia en termos de contía son os relacionados coa
promoción do emprego, a potenciación da cultura e o turismo, así como a mellora da
competitividade e promoción do comercio interior.
Se temos en conta o Índice de esforzo orzamentario por prioridades de actuación,
podemos observar onde se concentran os esforzos cando os proxectos contribúen directamente á consecución do obxectivo (ODS 8 como obxectivo principal) así coma
aquelas actuacións recollidas no orzamento que tamén contribúen, aínda que dun xeito
secundario, a reducir a pobreza na sociedade galega (ODS 8 como obxectivo secundario).
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Cadro 51. Índice de esforzo orzamentario para o ODS 8.
Priorida de de a c tua c ión
PA.1.01
PA.1.02
PA.1.03
PA.1.04
PA.1.05
PA.2.01
PA.2.02
PA.2.03
PA.2.04
PA.2.05
PA.3.01
PA.3.02
PA.3.03
PA.3.04
PA.3.05
PA.4.01
PA.4.02
PA.4.03
PA.5.01
PA.5.02

I+D+i
Ac tivida de, c ompetitivida de e interna c iona liz a c ión
Emprega bilida de
Infra es trutura s , reha bilita c ión e c ons erva c ión
Educ a c ión
S a nida de
Fa milia , infa nc ia , pers oa s ma iores e dependentes
S ervic ios s oc ia is , c onc ilia c ión e igua lda de
Integra c ión s oc ia l e benes ta r
Ac c es o á vivenda
S ec tor prima rio
Enerx ía renova ble, efic iente e ba ix a en c a rbono
Turis mo
Cons erva c ión na turez a , ord. territorio e c ohes ión territ.
Tra ta mento de res iduos e c ic lo da a uga
Ec onomía dix ita l
Cultura
Ins tituc ións de a utogoberno
Func ión públic a
Adminis tra c ión tra ns pa rente e efic iente

IEO ODS
princ ipa l
0,3%
24,1%
82,2%
6,6%
0,1%

IEO ODS
s ec unda rio
37,9%
7,5%
12,9%
0,0%
1,9%
0,0%

IEO tota l
38,2%
31,6%
95,2%
6,6%
1,9%
0,1%

0,0%

7,1%
2,8%

7,1%
2,8%

30,7%

4,9%
0,5%

86,2%
0,8%

35,6%
0,5%
86,2%
0,8%

51,3%
57,3%

51,3%
57,3%

Fonte: Consellería de Facenda

Ao ter en conta os créditos adicados á consecución do ODS en relación cos iniciais,
observamos que a maior contribución directa atópase na PA 1.03, dedica á empregabilidade e PA 3.03 dedicada ao turismo. O turismo foi un dos sectores máis castigados pola
crise derivada da COVID-19, circunstancia que xunto coa celebración do ano Xacobeo
(prolongado para o ano 2022), explican a concentración do esforzo orzamentario nesta
PA. Ademais, no marco do mecanismo de recuperación e resiliencia destinaranse á potenciación do turismo 3,7 millóns de euros.
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En termos monetarios, a contribución directa e indirecta do orzamento ao obxectivo
8 sería a seguinte:
Cadro 52. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 8, contribución directa e secundaria

ODS princ ipa l
PA

ODS s ec unda rio
Orzamento

PA

Orzamento

PA.1.01

832.568

PA.1.03

PA.1.02

75.358.847

PA.2.01

8.698.398
148.436

PA.1.03

330.509.082

PA.2.03

1.580.999
65.337.958

PA.1.04

21.789.179

PA.2.04

PA.1.05

714.859

PA.2.05

7.775.000

PA.2.01

2.799.691

PA.4.01

3.664.046

PA.2.03

806.000

PA.3.01

245.916.265

-

PA.3.03

108.643.290

-

PA.3.04

2.500.000

-

PA.4.01

159.683.410

-

PA.4.02
Total general

Total general

87.204.837

31.855.521

-

981.408.712

-

Fonte: Consellería de Facenda

Se temos en conta o total, a contribución estaría por riba dos 1.068 millóns de euros.
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ODS 9. Construír infraestruturas resilientes, promover a industrialización
inclusiva e sustentable e fomentar a innovación

A industrialización inclusiva e sostible, xunto coa innovación e a infraestrutura, son as
principais pancas que xeran o emprego e os ingresos. Ademais, desempeñan un papel chave á hora de introducir e promover novas tecnoloxías, facilitar o comercio internacional e
permitir o uso eficiente dos recursos.
A innovación e o progreso tecnolóxico son claves para descubrir solucións duradeiras
para os desafíos económicos e ambientais, como o aumento da eficiencia enerxética e
de recursos. A nivel mundial, o investimento en investigación e desenvolvemento (I+D),
como porcentaxe do PIB, aumentou dun 1,5 % no 2000 a un 1,7 % no 2015, e continuou
case no mesmo nivel no 2017 (22).
En termos de infraestrutura de comunicacións, máis da metade da poboación mundial
está agora conectada e case toda a poboación global vive nunha área con cobertura de
rede móbil. Estímase que, en 2019, o 96,5 % da poboación tiña cobertura de rede, como
mínimo, 2 G (23).
Dentro do ODS 9, as metas específicas recóllense na táboa seguinte:

22
23

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es
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Cadro 53. Obxectivos específicos ODS 9.
Obxectivos

Denom inación obxectivos es pecíficos

9.1

Des envolver infraes truturas fiables , s us tentables , res ilientes e de calidade, incluídas infraes truturas rex ionais e
trans fronteiriz as , para apoiar o des envolvemento económico e o benes tar humano, facendo es pecial fincapé no
acces o alcanz able e equitativo para todos

9.2

Promover unha indus trializ ación inclus iva e s us tentable e, de aquí a 2030, aumentar s ignificativamente a contribución
da indus tria ao emprego e ao produto interno bruto, de acordo coas circuns tancias nacionais , e duplicar es a
contribución nos país es menos adiantados

9.3

Aumentar o acces o das pequenas indus trias e outras empres as , particularmente nos país es en des envolvemento,
aos s erviz os financeiros , incluídos créditos alcanz ables , e a s úa integración nas cadeas de valor e os mercados

9.4

9.5

De aquí a 2030, moderniz ar a infraes trutura e reconverter as indus trias para que s ex an s us tentables , utiliz ando os
recurs os con maior eficacia e promovendo a adopción de tecnolox ías e proces os indus triais limpos e
ambientalmente racionais , e logrando que todos os país es tomen medidas de acordo coas s úas capacidades
res pectivas
Aumentar a inves tigación científica e mellorar a capacidade tecnolóx ica dos s ectores indus triais de todos os país es ,
en particular os país es en des envolvemento, entre outras cous as fomentando a innovación e aumentando
cons iderablemente, de aquí a 2030, o número de pers oas que traballan en inves tigación e des envolvemento por
millón de habitantes e os gas tos dos s ectores público e privado en inves tigación e des envolvemento

9.a

Facilitar o des envolvemento de infraes truturas s us tentables e res ilientes nos país es en des envolvemento mediante
un maior apoio financeiro, tecnolóx ico e técnico aos país es africanos , os país es menos adiantados , os país es en
des envolvemento s en litoral e os pequenos Es tados ins ulares en des envolvemento

9.b

Apoiar o des envolvemento de tecnolox ías , a inves tigación e a innovación nacionais nos país es en
des envolvemento, inclus o garantindo unha contorna normativa propicia á divers ificación indus trial e a adición de
valor aos produtos bás icos , entre outras cous as

9.c

Aumentar s ignificativamente o acces o á tecnolox ía da información e as comunicacións e es forz ars e por
proporcionar acces o univers al e alcanz able a Internet nos país es menos adiantados de aquí a 2020

Fonte: Consellería de Facenda

En Galicia, os datos económicos fundamentais para entender o contexto no que se
atopa a comunidade na consecución deste ODS son os seguintes:

Obxectivos 2030 e perspectiva Infancia e Adolescencia

82

ALIÑAMENTO DOS ORZAMENTOS COS ODS DA AXENDA 2030

Cadro 54. Indicadores relacionados co ODS 9.
Meta 9.2. Pr om over unha indus tr ialización inclus iva e
s us tentable e, de aquí a 2030, aum entar s ignificativam ente a
contr ibución da indus tr ia ao em pr ego e ao pr oduto inter no
br uto, de acor do coas cir cuns tancias nacionais , e duplicar
es a contr ibución nos país es m enos adiantados
Va lor enga dido do s ec tor ma nufa c tureiro en proporc ión a o PIB
Proporc ión de pers oa s oc upa da s no s ec tor ma nufa c tureiro
Meta 9.3. Aum entar o acces o das pequenas indus tr ias e
outr as em pr es as , aos s er vizos financeir os , incluidos
cr éditos as equibles , e a s úa integr ación nas cadeas de valor
e os m er cados
Proporc ión do va lor enga dido tota l do s ec tor ma nufa c turero
c orres pondente á s pequena s empres a s
Meta 9.4. De aquí a 2030, m oder nizar a infr aes tr utur a e
r econver ter as indus tr ias par a que s exan s us tentables ,
utilizando os r ecur s os con m aior eficacia e pr om ovendo a
adopción de tecnoloxías e pr oces os indus tr iais lim pos e
am bientalm ente r acionais , e logr ando que todos os país es
tom en m edidas de acor do coas s úas capacidades
r es pectivas
Emis ións de CO2 da s unida des res identes por unida de de va lor
enga dido do s ec tor ma nufa c tureiro
Meta 9.5. Aum entar a inves tigación científica e m ellor ar a
capacidade tecnolóxica dos s ector es indus tr iais de todos os
país es , en par ticular os país es en des envolvem ento, entr e
outr as cous as fom entando a innovación e aum entando
cons ider ablem ente, de aquí a 2030, o núm er o de per s oas
que tr aballan en inves tigación e des envolvem ento por m illón
de habitantes e os gas tos dos s ector es público e pr ivado en
inves tigación e des envolvem ento
Ga s tos en inves tiga c ión e des envolvemento en proporc ión a o PIB
Número de pers oa s inves tiga dora s (en equiva lente a tempo c ompleto)
por c a da millón de ha bita ntes

Es pazo

Ga lic ia
Es pa ña
Ga lic ia
Es pa ña

Es pazo
Ga lic ia
Es pa ña

Es pazo

Ga lic ia
Es pa ña

Es pazo

Ga lic ia
Es pa ña
Ga lic ia
Es pa ña

Unidade

Porc enta x e
Porc enta x e

Unidade

Porc enta x e

Unidade

Kilogra mos

Unidade

Porc enta x e
Ta nto por
1.000.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

11,5

11,4

12,0

12,1

11,9

11,3

11,3

11,3

11,3

11,1

11,2

11,0

14,2

14,2

14,7

14,3

15,1

15,4

12,5

12,5

12,7

12,7

12,6

12,7

2015

2016

2017

2018

2019

2020

14,4

14,0

13,2

13,7

13,9

..

15,9

14,2

14,1

14,7

..

..

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,7

0,7

0,7

0,6

0,3

..

0,6

0,6

0,6

0,6

0,2

..

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,88

0,86

0,94

0,94

0,97

..

1,22

1,19

1,21

1,24

1,25

..

1.970,0 2.131,4 2.266,6 2.419,4 2.491,4

..

2.638,2 2.726,2 2.862,8 2.998,6 3.056,4

..

Fonte: IGE

O valor engadido do sector manufactureiro en relación ao PIB aumentou entre os
anos 2015 a 2019 case un 4%, sen embargo, no contexto actual de crise económica, o
valor regresou a niveis incluso lixeiramente inferiores ao ano 2015. Aínda así, o valor engadido que proporciona este sector é incluso superior á media de España.
Con respecto ás emisións de CO2 neste sector, sitúanse a niveis da media estatal,
cunha redución de máis do 50% con respecto a 2015.
En relación coa I+D, os gastos en investigación e desenvolvemento en proporción ao
PIB apenas variaron nos últimos anos, sen embargo, o número de persoas investigadoras
aumentou máis dun 26% con respecto a 2015.
Os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2022 destinan á
consecución do ODS 9 máis de 908 millóns de euros,o que supón un 48% do total do
orzamento vinculado á dimensión económica.

Obxectivos 2030 e perspectiva Infancia e Adolescencia

83

ALIÑAMENTO DOS ORZAMENTOS COS ODS DA AXENDA 2030

Cadro 55. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 9
Dimens ión económica

2022 % s obre o total

2021

% Var.

8. Traballo decente e crecemento económico

981.408.712

51,9%

825.245.668

19%

9. Indus tria, innovación e infraes truturas

908.078.827

48,1%

925.956.105

-2%

1.751.201.773

8%

Total

1.889.487.539

Fonte: Consellería de Facenda

Os programas de gasto onde se recolle o esforzo orzamentario son:
Cadro 56. Programas de gasto relacionados co ODS 9.
Prog ra m a de g a s to

Orza m e nto 2022

311A - DIRECCIÓN E S ERVIZOS XERAIS DE PROMOCIÓN S OCIAL
412B - ATENCIÓN PRIMARIA
413A - PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DA S AÚDE PÚBLICA
422C - ENS INANZAS UNIVERS ITARIAS
422L - CAPACITACIÓN E EXTENS IÓN AGROFORES TAL
422M - ENS INANZA S ECUNDARIA , FORMACIÓN PROFES IONAL E OUTRAS ENS INANZAS
432B - FOMENTO DAS ACTIVIDADES CULTURAIS
451A - FOMENTO DA REHABILITACIÓN E DA CALIDADE DA VIVENDA
451B - ACCES O Á VIVENDA
512B - CONS TRUCIÓN, CONS ERVACIÓN E EXPLOTACIÓN DE ES TRADAS
531A - PROMOCIÓN DE S OLO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS
551A - INFRAES TRUTURAS E EQUIPAMENTOS NO MEDIO RURAL
561A - PLAN GALEGO DE INVES TIGACIÓN, DES ENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA
561B - INVES TIGACIÓN UNIVERS ITARIA
561C - INVES TIGACIÓN S ANITARIA
571A - FOMENTO DA S OCIEDADE DA INFORMACIÓN E DO COÑECEMENTO
581A - ELABORACIÓN E DIFUS IÓN ES TATÍS TICA
611A - DIRECCIÓN E S ERVIZOS XERAIS DE FACENDA
613A - ORDENACIÓN , INFORMACIÓN E DEFENS A DO CONS UMIDOR E DA COMPETENCIA
712C - FOMENTO DO AS OCIACIONIS MO AGRARIO E DIVULGACIÓN DA TECNOLOXÍA AGRARIA
731A - DIRECCIÓN E S ERVIZOS XERAIS DE INDUS TRIA
732A - REGULACIÓN E S OPORTE DA ACTIVIDADE INDUS TRIAL
734A - FOMENTO DA MINARÍA
741A - APOIO Á MODERNIZACIÓN, INTERNACIONALIZACIÓN E MELLORA DA COMPETITIVADE,
INNOVACIÓN
Tota
l genera l E PRODUTIVIDADE EMPRES ARIAL

1.580.999
8.185.553
1.690.000
34.631.725
40.000
103.696
625.000
38.075.331
150.000
199.710.438
7.500.000
27.352.515
157.831.769
78.956.048
5.131.308
140.928.295
1.150.840
2.398.164
5.411.159
775.310
4.296.028
6.085.265
2.788.980
182.680.404
908.078.827

Fonte: Consellería de Facenda

Os proxectos de maior importancia en termos de contía son os relacionados coas
infraestruturas (fundamentalmente destinado a estradas), seguidos dos proxectos implicados na modernización, internacionalización e mellora da competitividade, fomento da
investigación e da sociedade da información e o coñecemento. No marco do mecanismo
de recuperación e resiliencia, máis de 15 millóns de euros destinaranse a este eido, fundamentalmente ao que ten que ver coa dixitalización e a ciberseguridade.
Hai que ter en conta que neste ODS recóllese toda a actividade de investigación
científica e a aplicación das TIC nos ámbitos sanitario e educativo, ademais de na actividade económica en xeral. Só o que ten que ver coa investigación no eido da pesca se atopa
vinculado ao ODS 14, por estar vinculado a unha meta específica desde obxectivo e por
ser facilmente identificable.
Se temos en conta o Índice de esforzo orzamentario por prioridades de actuación,
podemos observar onde se concentran os esforzos cando os proxectos contribúen di-
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rectamente á consecución do obxectivo (ODS 9 como obxectivo principal) así coma
aquelas actuacións recollidas no orzamento que tamén contribúen, aínda que dun xeito
secundario, a reducir a pobreza na sociedade galega (ODS 9 como obxectivo secundario).
Cadro 57. Índice de esforzo orzamentario do ODS 9.
Priorida de de a c tua c ión
PA.1.01
PA.1.02
PA.1.03
PA.1.04
PA.1.05
PA.2.01
PA.2.02
PA.2.03
PA.2.04
PA.2.05
PA.3.01
PA.3.02
PA.3.03
PA.3.04
PA.3.05
PA.4.01
PA.4.02
PA.4.03
PA.5.01
PA.5.02

I+D+i
Ac tivida de, c ompetitivida de e interna c iona liz a c ión
Emprega bilida de
Infra es trutura s , reha bilita c ión e c ons erva c ión
Educ a c ión
S a nida de
Fa milia , infa nc ia , pers oa s ma iores e dependentes
S ervic ios s oc ia is , c onc ilia c ión e igua lda de
Integra c ión s oc ia l e benes ta r
Ac c es o á vivenda
S ec tor prima rio
Enerx ía renova ble, efic iente e ba ix a en c a rbono
Turis mo
Cons erva c ión na turez a , ord. territorio e c ohes ión territ.
Tra ta mento de res iduos e c ic lo da a uga
Ec onomía dix ita l
Cultura
Ins tituc ións de a utogoberno
Func ión públic a
Adminis tra c ión tra ns pa rente e efic iente

IEO ODS
princ ipa l
90,8%
68,1%

IEO ODS
s ec unda rio

2,2%
72,2%
1,4%
0,2%
0,3%
0,4%
3,7%

45,6%

2,1%

0,0%

IEO tota l
90,77%
68,1%
2,2%
72,2%
1,4%
0,2%

0,3%
42,3%
19,0%

0,7%
42,3%
19,3%
3,7%

1,2%

46,7%

2,1%

Fonte: Consellería de Facenda

Son fundamentalmente as prioridades de gasto P.1.01, PA 1.02 e P.1.04, con índices
de esforzo substancialmente superiores ás outras prioridades implicadas neste ODS, dentro do eixe 1, e a PA 4.01 no eixe 4.
Finalmente, mencionar, que este ODS presenta interrelación fundamentalmente co
ODS 8.
En termos monetarios, a contribución directa e indirecta do orzamento ao obxectivo
9 sería a seguinte:
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Cadro 58. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 9, contribución directa e secundaria

ODS princ ipa l

ODS s ec unda rio

PA

Orzamento

PA

PA.1.01

241.919.125

PA.1.01

Orzamento
11.868.593
8.568.024

PA.1.02

208.761.836

PA.1.02

PA.1.04

237.785.769

PA.1.03

2.100.000

PA.1.05

34.775.421

PA.1.05

30.102.269

PA.2.01

9.875.553

PA.2.01

19.831.552

PA.2.03

1.580.999

PA.2.03

1.660.000

PA.2.05

150.000

PA.3.01

1.250.000

PA.3.01

28.127.825

PA.3.02

3.299.174

PA.4.01

141.553.295

PA.4.03

2.102.428

PA.5.02

3.549.004

PA.5.02

Total general

908.078.827

640.000

Total general

81.422.040

Fonte: Consellería de Facenda

Se temos en conta o total, a contribución estaría preto dos 990 millóns de euros.
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IV.2.3. DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL
Neste grupo inclúense o seguintes seis obxectivos de desenvolvemento sustentable:

- ODS 6: Auga limpa e saneamento.
- ODS 7: Enerxía accesible e sustentable
- ODS 11: Cidades e comunidades sustentables
- ODS: 12. Produción e consumo responsables
- ODS 13: Acción polo clima
- ODS 14: Vida submarina
- ODS 15: Vida dos ecosistemas terrestres
Cadro 59. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución da dimensión medioambiental.
Dimens ión medioambiental

2022 % s obre o total

2021

% Var.

68.710.442

7,0%

69.076.598

-1%

7. Enerxía as equible e s us tentable

100.192.174

10,3%

68.316.175

47%

11. Cidades e comunidades s us tentables

292.393.232

29,9%

252.514.191

16%

36.658.504

3,8%

34.731.119

6%

195.947.214

20,1%

201.041.897

-3%

6. Auga limpa e s aneamento

12. Produción e cons umo res pons ables
13. Acción polo clima

94.115.304

9,6%

99.477.305

-5%

15.Vida dos ecos is temas terres tres

189.022.170

19,3%

183.724.203

3%

Total

977.039.040

908.881.488

7%

14. Vida s ubmarina

Fonte: Consellería de Facenda

O total orzamentado para os ODS pertencentes á dimensión medioambiental situase ao redor dos 960,7 millóns de euros supoñendo un 8% do total dos orzamentos xerais
para 2022, experimentando un incremento dun 6% con respecto ao exercicio anterior.
Se temos en conta o Índice de esforzo orzamentario descrito no apartado de metodoloxía empregada, podemos observar as prioridades de actuación onde se concentran os
maiores esforzos para acadar as metas específicas previstas nos ODS 6,7,11,12,13,14 e 15:
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Cadro 60.Índice de esforzo orzamentario dos ODS da dimensión medioambiental.
Priorida de de a c tua c ión

IEO ODS
princ ipa l

IEO ODS
s ec unda rio

IEO tota l

PA.1.01

I+D+i

3,1%

0,3%

3,4%

PA.1.02

Ac tivida de, c ompetitivida de e interna c iona liz a c ión

4,3%

1,0%

5,3%

PA.1.03

Emprega bilida de

PA.1.04

Infra es trutura s , reha bilita c ión e c ons erva c ión

12,7%

2,8%

15,5%

PA.1.05

Educ a c ión

0,1%

0,1%

0,2%

PA.2.01

S a nida de

0,1%

0,1%

0,2%

PA.2.02

Fa milia , infa nc ia , pers oa s ma iores e dependentes

2,5%

2,5%

5,1%

PA.2.03

S ervic ios s oc ia is , c onc ilia c ión e igua lda de

14,9%

14,9%

29,7%

PA.2.04

Integra c ión s oc ia l e benes ta r

0,8%

0,8%

PA.2.05

Ac c es o á vivenda

99,2%

PA.3.01

S ec tor prima rio

54,9%

33,0%

87,9%

PA.3.02

Enerx ía renova ble, efic iente e ba ix a en c a rbono

94,2%

76,3%

170,5%

PA.3.03

Turis mo

PA.3.04

Cons erva c ión na turez a , ord. territorio e c ohes ión territ.

31,1%

1,0%

32,1%

PA.3.05

Tra ta mento de res iduos e c ic lo da a uga

99,8%

5,5%

105,4%

PA.4.01

Ec onomía dix ita l

0,3%

1,1%

PA.4.02

Cultura

42,0%

PA.4.03

Ins tituc ións de a utogoberno

4,3%

4,4%

8,7%

PA.5.01

Func ión públic a

PA.5.02

Adminis tra c ión tra ns pa rente e efic iente

7,9%

3,6%

11,5%

1,5%
99,2%

1,4%
42,0%

Fonte: Consellería de Facenda

Gráfico 6. Índice de esforzo orzamentario dos ODS da dimensión medioambiental. 2022
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I+D+i
Actividade, competitividade e internacionalización
Empregabilidade
Infraestruturas, rehabilitación e conservación
Educación
Sanidade
Familia, infancia, persoas maiores e dependentes
Servicios sociais, conciliación e igualdade
Integración social e benestar
Acceso á vivenda
Sector primario
Enerxía renovable, eficiente e baixa en carbono
Turismo
Conservación natureza, ord. territorio e cohesión territ.
Tratamento de residuos e ciclo da auga
Economía dixital
Cultura
Institucións de autogoberno
Función pública
Administración transparente e eficiente
IEO ODS principal

IEO ODS secundario

Fonte: Consellería de Facenda
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ODS 6. Garantir a dispoñibilidade e a xestión sustentable da auga e o
saneamento para todos

Aínda que se conseguiu progresar de maneira substancial á hora de ampliar o acceso
a auga potable e saneamento, existen miles de millóns de persoas (principalmente en áreas
rurais) que aínda carecen destes servizos básicos.
A pandemia da COVID-19 puxo de manifesto a importancia vital do saneamento,
a hixiene e un acceso adecuado a auga limpa para previr e conter as enfermidades (24).
Dentro do ODS 1, as metas específicas recóllense na táboa seguinte:

24

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/

Obxectivos 2030 e perspectiva Infancia e Adolescencia

89

ALIÑAMENTO DOS ORZAMENTOS COS ODS DA AXENDA 2030

Cadro 61. Obxectivos específicos ODS 6.
Obxectivos

Denom inación obxectivos es pecíficos

6.1

De aquí a 2030, lograr o acces o univers al e equitativo á auga potable a un prez o alcanz able para todos

6.2

De aquí a 2030, lograr o acces o a s erviz os de s aneamento e hix iene adecuados e equitativos para todos e poñer fin
á defecación ao aire libre, pres tando es pecial atención ás neces idades das mulleres e as nenas e as pers oas en
s ituacións de vulnerabilidade

6.3

De aquí a 2030, mellorar a calidade da auga reducindo a contaminación, eliminando o vertimiento e minimiz ando a
emis ión de produtos químicos e materiais perigos os , reducindo á metade a porcentax e de augas res iduais s en tratar
e aumentando cons iderablemente a reciclax e e a reutiliz ación s en ris cos a nivel mundial

6.4

De aquí a 2030, aumentar cons iderablemente o us o eficiente dos recurs os hídricos en todos os s ectores e as egurar
a s us tentabilidade da ex tracción e o abas tecemento de auga doce para facer fronte á es cas ez a de auga e reducir
cons iderablemente o número de pers oas que s ofren falta de auga

6.5

De aquí a 2030, implementar a x es tión integrada dos recurs os hídricos a todos os niveis , mes mo mediante a
cooperación trans fronteiriz a, s egundo proceda

6.6

De aquí a 2020, protex er e res tablecer os ecos is temas relacionados coa auga, incluídos os bos ques , as montañas ,
os humidais , os ríos , os acuíferos e os lagos

6.a

De aquí a 2030, ampliar a cooperación internacional e o apoio pres tado aos país es en des envolvemento para a
creación de capacidade en actividades e programas relativos á auga e o s aneamento, como os de captación de
auga, des aliniz ación, us o eficiente dos recurs os hídricos , tratamento de augas res iduais , reciclado e tecnolox ías de
reutiliz ación

6.b

Apoiar e fortalecer a participación das comunidades locais na mellora da x es tión da auga e o s aneamento

Fonte: Consellería de Facenda

Na actualidade, non contamos con indicadores con datos homoxeneizados a nivel
estatal e por CCAA neste ámbito, sen embargo, podemos ter en conta os seguintes datos
para definir o contexto actual no que se desenvolven as actuacións.
En 2015 (último ano dispoñible), o porcentaxe de poboación con rede de abastecemento municipal era do 83,2%. Esta porcentaxe aumenta ao 93,%% se temos en conta a
poboación con rede de abastecemento en núcleos urbanos.
Para o mesmo ano, o porcentaxe de poboación con acceso a rede de saneamento
municipal é do 79,2%, aumentando ao 89% se temos en conta a poboación en núcleos de
máis de 50 habitantes.
O volume de augas residuais depuradas por habitante e día no ano 2016 foi de 0,410
metros cúbicos, un 53% superior con respecto a 2008.
Con respecto á calidade das augas, as masas de auga superficial cun estado “bo ou
mellor” no ano 2017 supoñían un 82,0% na demarcación hidrográfica Galicia Costa, menos
dun 75% no caso da demarcación Miño-Sil e case un 97% na demarcación do Cantábrico.
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Con respecto á xestión sustentable dos recursos, o consumo medio de auga por habitante en Galicia Costa (2017) - medido en litros por habitante e día- foi de 170,80, cun
0,61% de incremento entre os anos 2013-2017.
Os orzamentos xerais destinan no exercicio 2022 á “Auga limpa e o saneamento”
máis de 68,7 millóns de euros.
Cadro 62. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 6.
Dimens ión medioambiental

2022 % s obre o total

2021

% Var.

68.710.442

7,0%

69.076.598

-1%

7. Enerxía as equible e s us tentable

100.192.174

10,3%

68.316.175

47%

11. Cidades e comunidades s us tentables

292.393.232

29,9%

252.514.191

16%

36.658.504

3,8%

34.731.119

6%

195.947.214

20,1%

201.041.897

-3%

6. Auga limpa e s aneamento

12. Produción e cons umo res pons ables
13. Acción polo clima

94.115.304

9,6%

99.477.305

-5%

15.Vida dos ecos is temas terres tres

189.022.170

19,3%

183.724.203

3%

Total

977.039.040

908.881.488

7%

14. Vida s ubmarina

Fonte: Consellería de Facenda

O programa de gasto onde se recolle o esforzo orzamentario é neste caso soamente
un, o 542A de planificación e xestión hidrolóxica.
Cadro 63. Programas de gasto relacionados co ODS 6.
Prog ra m a de g a s to

Orza m e nto 2022

541B - CONS ERVACIÓN DA BIODIVERS IDADE E POS TA EN VALOR DO MEDIO NATURAL
542A - PLANIFICACIÓN E XES TIÓN HIDROLÓXICA
734A - FOMENTO DA MINARÍA
Tota l genera l

1.406.000
67.304.442
68.710.442

Fonte: Consellería de Facenda

Os proxectos de maior importancia en termos de contía son os relacionados coa
planificación hidrolóxica.
Se temos en conta o Índice de esforzo orzamentario por prioridades de actuación,
podemos observar onde se concentran os esforzos cando os proxectos contribúen directamente á consecución do obxectivo (ODS 6 como obxectivo principal) así coma
aquelas actuacións recollidas no orzamento que tamén contribúen, aínda que dun xeito
secundario, a reducir a pobreza na sociedade galega (ODS 6 como obxectivo secundario).
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Cadro 64. Índice de esforzo orzamentario do ODS 6.
IEO ODS
princ ipa l

Priorida de de a c tua c ión
PA.1.01
PA.1.02
PA.1.03
PA.1.04
PA.1.05
PA.2.01
PA.2.02
PA.2.03
PA.2.04
PA.2.05
PA.3.01
PA.3.02
PA.3.03
PA.3.04
PA.3.05
PA.4.01
PA.4.02
PA.4.03
PA.5.01
PA.5.02

I+D+i
Ac tivida de, c ompetitivida de e interna c iona liz a c ión
Emprega bilida de
Infra es trutura s , reha bilita c ión e c ons erva c ión
Educ a c ión
S a nida de
Fa milia , infa nc ia , pers oa s ma iores e dependentes
S ervic ios s oc ia is , c onc ilia c ión e igua lda de
Integra c ión s oc ia l e benes ta r
Ac c es o á vivenda
S ec tor prima rio
Enerx ía renova ble, efic iente e ba ix a en c a rbono
Turis mo
Cons erva c ión na turez a , ord. territorio e c ohes ión territ.
Tra ta mento de res iduos e c ic lo da a uga
Ec onomía dix ita l
Cultura
Ins tituc ións de a utogoberno
Func ión públic a
Adminis tra c ión tra ns pa rente e efic iente

IEO ODS
s ec unda rio

54,1%

IEO tota l

54,1%

Fonte: Consellería de Facenda

O esforzo orzamentario concéntrase case en exclusiva na PA 3.05, onde se recolle
toda a actividade relacionada co ciclo da auga. Isto quere dicir que do total do crédito
orzamentario contido nesta PA (adicado a auga e residuos) un 58,7% destínase de maneira
directa á consecución do ODS 6.
En termos monetarios, a contribución directa do orzamento ao obxectivo 6 sería a
seguinte:
Cadro 65. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 6, contribución directa

ODS princ ipa l
PA

Orzamento

PA.1.02

-

PA.3.04

1.406.000

PA.3.05

67.304.442

Total general

68.710.442

Fonte: Consellería de Facenda
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ODS 7. Garantir o acceso a unha enerxía alcanzable, fiable, sustentable e
moderna para todos

O mundo está a avanzar cara á consecución do Obxectivo 7 con indicios alentadores
de que a enerxía se está volvendo máis sostible e amplamente dispoñible. O acceso á
electricidade nos países máis pobres comezou a acelerarse, a eficiencia enerxética continúa
mellorando e a enerxía renovable está a lograr resultados excelentes no sector eléctrico.
O informe de progreso en materia de enerxía proporciona un rexistro mundial do
progreso relativo ao acceso á enerxía, a eficiencia enerxética e a enerxía renovable. Avalía
o progreso conseguido por cada país nestes tres alicerces e ofrece unha panorámica do
camiño que nos queda por percorrer para conseguir as metas dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible 2030 (25).
Dentro do ODS 7, as metas específicas recóllense na táboa seguinte:
Cadro 66. Obxectivos específicos do ODS 7.
Obxectivos

Denom inación obxectivos es pecíficos

7.1

De a quí a 2030, ga ra ntir o a c c es o univers a l a s erviz os enerx étic os a lc a nz a bles , fia bles e modernos

7.2

De a quí a 2030, a umenta r c ons idera blemente a proporc ión de enerx ía renova ble no c onx unto de fontes enerx étic a s

7.3

De a quí a 2030, duplic a r a ta x a mundia l de mellora da efic ienc ia enerx étic a

7.a

De a quí a 2030, a umenta r a c oopera c ión interna c iona l pa ra fa c ilita r o a c c es o á inves tiga c ión e a tec nolox ía rela tiva s
á enerx ía limpa , inc luída s a s fontes renova bles , a efic ienc ia enerx étic a e a s tec nolox ía s a va nz a da s e menos
c onta mina ntes de c ombus tibles fós iles , e promover o inves timento en infra es trutura enerx étic a e tec nolox ía s limpa s

7.b

De a quí a 2030, a mplia r a infra es trutura e mellora r a tec nolox ía pa ra pres ta r s erviz os enerx étic os modernos e
s us tenta bles pa ra todos nos pa ís es en des envolvemento, en pa rtic ula r os pa ís es menos a dia nta dos , os pequenos
Es ta dos ins ula res en des envolvemento e os pa ís es en des envolvemento s en litora l, en c ons ona nc ia c os s eus
res pec tivos progra ma s de a poio

Fonte: Consellería de Facenda

Ao igual que no obxectivo anterior, non se dispón de datos autonómicos en relación
aos indicadores definidos na Axenda 2030. Pero recóllense a continuación indicadores
alternativos que permiten facer unha diagnose da situación actual.
En Galicia, a porcentaxe de consumo bruto de enerxía procedente de Fontes de
Enerxía Renovable (2017) foi 35,20%, experimentando un aumento do 73% dende o ano
2005.

25

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/
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Con respecto á eficiencia enerxética, a intensidade enerxética medida en función da
enerxía final e o PIB no ano 2015 - medida en ktep / millón de euros PIB cte 2010- foi
de 0,11 cunha redución do 7,56% en relación a 2010, o que implica un notable avance na
consecución do obxectivo.
Os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2022 destinan ao
ODS 7 de enerxía asumible e sustentable case 100,2 millóns de euros, un 47% máis que
no orzamento do exercicio anterior.
Cadro 67. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 7
Dimens ión medioambiental

2022 % s obre o total

2021

% Var.

68.710.442

7,0%

69.076.598

-1%

7. Enerxía as equible e s us tentable

100.192.174

10,3%

68.316.175

47%

11. Cidades e comunidades s us tentables

292.393.232

29,9%

252.514.191

16%

36.658.504

3,8%

34.731.119

6%

195.947.214

20,1%

201.041.897

-3%

6. Auga limpa e s aneamento

12. Produción e cons umo res pons ables
13. Acción polo clima

94.115.304

9,6%

99.477.305

-5%

15.Vida dos ecos is temas terres tres

189.022.170

19,3%

183.724.203

3%

Total

977.039.040

908.881.488

7%

14. Vida s ubmarina

Fonte: Consellería de Facenda

Os programas de gasto onde se recolle o esforzo orzamentario son:
Cadro 68. Programas de gasto relacionados co ODS 7.
Prog ra m a de g a s to

Orza m e nto 2022

121A - DIRECCIÓN E S ERVIZOS XERAIS DE ADMINIS TRACIÓN XERAL
311A - DIRECCIÓN E S ERVIZOS XERAIS DE PROMOCIÓN S OCIAL
312C - S ERVIZOS S OCIAIS RELATIVOS ÁS MIGRACIÓNS
412A - ATENCIÓN HOS PITALARIA
412B - ATENCIÓN PRIMARIA
422A - EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA E ES O
422M - ENS INANZA S ECUNDARIA , FORMACIÓN PROFES IONAL E OUTRAS ENS INANZAS
451A - FOMENTO DA REHABILITACIÓN E DA CALIDADE DA VIVENDA
451B - ACCES O Á VIVENDA
541A - DIRECCIÓN E S ERVIZOS XERAIS DE MEDIO AMBIENTE
541E - COÑECEMENTO DO MEDIO AMBIENTE E FOMENTO DA S US TENTABILIDADE
621A - ADMINIS TRACIÓN FINANCEIRA, TRIBUTARIA, PATRIMONIAL E DE CONTROL.
733A - EFICIENCIA ENERXÉTICA E ENERXÍAS RENOVABLES
Tota l genera l

5.416.333
566.264
1.160.000
3.688.980
234.500
10.300.533
12.016.810
5.691.655
7.775.000
552.841
174.204
2.591.544
50.023.510
100.192.174

Fonte: Consellería de Facenda

Á consecución deste ODS contribúen numerosos programas de gasto, posto que
o aforro enerxético está presente en todas as políticas de gasto que poden incidir neste
eido, podendo consideralo un obxectivo transversal.
Os proxectos de maior importancia en termos de contía son os relacionados coa
mellora da eficiencia enerxética dos edificios públicos (recollidos no programa 121A) e
nas vivendas (recollidos no programa 451B), pero sobre todo aqueles destinados á potenciación das fontes de enerxía renovables (recollidos fundamentalmente no programa
733A).
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Como se pode apreciar no cadro anterior, o programa 733A relativo á eficiencia
enerxética e enerxía renovables é que concentra un maior esforzo orzamentario. Neste
programa de gasto tamén se atopan os proxectos destinados a combater a pobreza enerxética dos consumidores máis vulnerables (fundamentalmente a través de bonos sociais).
Se temos en conta o Índice de esforzo orzamentario por prioridades de actuación,
podemos observar onde se concentran os esforzos cando os proxectos contribúen directamente á consecución do obxectivo (ODS 7 como obxectivo principal) así coma
aquelas actuacións recollidas no orzamento que tamén contribúen, aínda que dun xeito
secundario, a reducir a pobreza na sociedade galega (ODS 7 como obxectivo secundario).
Cadro 69. Índice de esforzo orzamentario do ODS7.
Priorida de de a c tua c ión
PA.1.01
PA.1.02
PA.1.03
PA.1.04
PA.1.05
PA.2.01
PA.2.02
PA.2.03
PA.2.04
PA.2.05
PA.3.01
PA.3.02
PA.3.03
PA.3.04
PA.3.05
PA.4.01
PA.4.02
PA.4.03
PA.5.01
PA.5.02

I+D+i
Ac tivida de, c ompetitivida de e interna c iona liz a c ión
Emprega bilida de
Infra es trutura s , reha bilita c ión e c ons erva c ión
Educ a c ión
S a nida de
Fa milia , infa nc ia , pers oa s ma iores e dependentes
S ervic ios s oc ia is , c onc ilia c ión e igua lda de
Integra c ión s oc ia l e benes ta r
Ac c es o á vivenda
S ec tor prima rio
Enerx ía renova ble, efic iente e ba ix a en c a rbono
Turis mo
Cons erva c ión na turez a , ord. territorio e c ohes ión territ.
Tra ta mento de res iduos e c ic lo da a uga
Ec onomía dix ita l
Cultura
Ins tituc ións de a utogoberno
Func ión públic a
Adminis tra c ión tra ns pa rente e efic iente

IEO ODS
princ ipa l

IEO ODS
s ec unda rio

1,7%
0,1%
0,1%

0,3%

IEO tota l

2,0%
0,1%
0,1%

0,1%
0,8%
19,0%

0,1%
0,8%
19,0%

46,0%

46,0%

1,1%

1,1%

4,8%

4,8%

Fonte: Consellería de Facenda

Como era de esperar, o esforzo concéntrase na PA 3.02, de enerxía renovable, eficiente e baixa en carbono. Sen embargo, nesta PA tamén se recollen todas as actuacións
encamiñadas a reducir as emisións e empregar fontes de enerxía máis limpas no ámbito
do transporte e outras infraestruturas (o que está directamente relacionado co ODS 11,
onde se atopa a mobilidade sostible), de aí que de maneira directa só se destine de forma
directa á consecución do ODS 7 o 45,7%.
Este ODS ten por tanto especial interpelación co ODS 11 (onde se atopa o transporte e a creación de infraestruturas sustentables dende o punto de vista da eficiencia
enerxética, como son os ecobarrios, por exemplo) e tamén co ODS 13 de acción polo
clima.
En termos monetarios, a contribución directa e indirecta do orzamento ao obxectivo
7 sería a seguinte:
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Cadro 70. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 7, contribución directa e secundaria

ODS princ ipa l
PA

ODS s ec unda rio
Orzamento

PA

Orzamento

PA.1.04

5.691.655

PA.1.04

1.000.000

PA.1.05

22.317.343

Total general

1.000.000

PA.2.01

3.923.480

-

PA.2.03

566.264

-

PA.2.04

1.160.000

-

PA.2.05

7.775.000

-

PA.3.02

50.023.510

-

PA.3.04

727.045

-

PA.5.02

8.007.877

-

100.192.174

-

Total general

Fonte: Consellería de Facenda

Se temos en conta o total, a contribución estaría preto dos 100,2 millóns de euros.
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ODS 11. Lograr que as cidades e os asentamentos humanos sexan inclusivos,
seguros, resilientes e sustentables

Nas últimas décadas estamos a experimentar un importante proceso de urbanización.
Dende 2007, máis da metade da poboación mundial vive en cidades, e espérase que esta
proporción aumente ata o 60 % para 2030.
As cidades e as áreas metropolitanas son centros neurálxicos do crecemento económico, xa que contribúen ao 60 % aproximadamente do PIB mundial. Con todo, tamén
representan ao redor do 70 % das emisións de carbono mundiais e máis do 60 % do uso
de recursos.
A rápida urbanización está a dar como resultado un número crecente de habitantes
en barrios pobres, infraestruturas e servizos inadecuados e sobrecargados (como a recollida de residuos e os sistemas de auga e saneamento, estradas e transporte), o cal está a
empeorar a contaminación do aire e o crecemento urbano incontrolado.
O impacto da COVID-19 será máis devastador nas zonas urbanas pobres e densamente poboadas, especialmente para o mil millón de persoas que vive en asentamentos
informais e en barrios marxinais en todo o mundo, onde o amontoamento tamén dificulta
cumprir coas medidas recomendadas, como o distanciamento social e o autoaislamiento
(26).
Dentro do ODS 11, as metas específicas recóllense na táboa seguinte:

26

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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Cadro 71. Obxectivos específicos do ODS 11.
Obxectivos

Denom inación obxectivos es pecíficos

11.1

De aquí a 2030, as egurar o acces o de todas as pers oas a vivendas e s erviz os bás icos adecuados , s eguros e
alcanz ables e mellorar os barrios marx inais

11.2

De aquí a 2030, proporcionar acces o a s is temas de trans porte s eguros , alcanz ables , acces ibles e s us tentables
para todos e mellorar a s eguridade viaria, en particular mediante a ampliación do trans porte público, pres tando
es pecial atención ás neces idades das pers oas en s ituación de vulnerabilidade, as mulleres , os nenos , as pers oas
con dis capacidade e as pers oas de idade

11.3

De aquí a 2030, aumentar a urbaniz ación inclus iva e s us tentable e a capacidade para a planificación e a x es tión
participativas , integradas e s us tentables dos as entamentos humanos en todos os país es

11.4

Redobrar os es forz os para protex er e s alvagardar o patrimonio cultural e natural do mundo

11.5

De aquí a 2030, reducir s ignificativamente o número de mortes caus adas polos des as tres , incluídos os relacionados
coa auga, e de pers oas afectadas por eles , e reducir cons iderablemente as perdas económicas directas
provocadas polos des as tres en comparación co produto interno bruto mundial, facendo es pecial fincapé na
protección dos pobres e as pers oas en s ituacións de vulnerabilidade

11.6

De aquí a 2030, reducir o impacto ambiental negativo per cápita das cidades , inclus o pres tando es pecial atención á
calidade do aire e a x es tión dos refugallos municipais e doutro tipo

11.7

De aquí a 2030, proporcionar acces o univers al a z onas verdes e es paz os públicos s eguros , inclus ivos e
acces ibles , en particular para as mulleres e os nenos , as pers oas de idade e as pers oas con dis capacidade

11.a

Apoiar os vínculos económicos , s ociais e ambientais pos itivos entre as z onas urbanas , periurbanas e rurais
fortalecendo a planificación do des envolvemento nacional e rex ional

11.b

De aquí a 2020, aumentar cons iderablemente o número de cidades e as entamentos humanos que adoptan e
implementan políticas e plans integrados para promover a inclus ión, o us o eficiente dos recurs os , a mitigación do
‑
cambio climático e a adaptación a el e a res iliencia #ante os des as tres , e des envolver e poñer en práctica, en
cons onancia co Marco de S endái para a Redución do Ris co de Des as tres 2015 2030, a xestión integral dos riscos

11.c

Proporcionar apoio aos país es menos adiantados , mes mo mediante as is tencia financeira e técnica, para que poidan
cons truír edificios s us tentables e res ilientes utiliz ando materiais locais

Fonte: Consellería de Facenda

Este é posiblemente o ODS que incorpora unha maior variedade de metas de diversa
índole, xa que se incorpora o tema do sistema de transporte, o acceso á vivenda, a urbanización e os asentamentos, pero tamén cuestións coma a protección do patrimonio natural
e cultural ou a redución do impacto das cidades no medio ambiente, especialmente a
calidade do aire. Son todas elas cuestións que están estreitamente relacionadas con outros
ODS, coma o 13 (acción polo clima), 9 (infraestruturas) ou o 15 (ecosistemas terrestres).
O IGE recolle os seguintes indicadores relacionados con este ODS, en concreto coas
metas 11.1, 11.5 e 11.6.
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Cadro 72. Indicadores relacionados co ODS 11.
Meta 11.1. De aquí a 2030, as egur ar o acces o de todas as
per s oas a vivendas e s er vizos bás icos adecuados , s egur os e Es pazo Unidade
alcanzables e m ellor ar os bar r ios m ar xinais
Proporc ión de pers oa s que viven en foga res c on determina da s
Ga lic ia
Porc enta x e
Es pa ña
defic ienc ia s na vivenda

2015

2016

2017

2018

2019

2020

30,5
15,2

..
15,9

..
11,5

..
15,9

..
14,7

24,3
19,7

Meta 11.5. De aquí a 2030, r educir s ignificativam ente o núm er o
de m or tes caus adas polos des as tr es , incluídos os
r elacionados coa auga, e de per s oas afectadas por eles , e
r educir cons ider ablem ente as per das económ icas dir ectas
Es pazo
pr ovocadas polos des as tr es en com par ación co pr oduto
inter no br uto m undial, e facer es pecial fincapé na pr otección
dos pobr es e as per s oas en s ituacións de vulner abilidade

Unidade

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Número de pers oa s morta s direc ta mente a tribuído a des a s tres por
c a da 100.000 ha bita ntes

Ga lic ia
Es pa ña

Ta nto por
100.000

0,1
0,2

0,2
0,1

0,0
0,1

0,2
0,2

..
0,2

..
..

Meta 11.6. De aquí a 2030, r educir o im pacto am biental
negativo per cápita das cidades , inclus o pr es tando es pecial
atención á calidade do air e e a xes tión dos r efugallos
m unicipais e doutr o tipo

Es pazo

Unidade

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Res iduos urba nos rec ollidos per c á pita

Ga lic ia
Es pa ña

Kilogra mos

419,4
466,4

409,4
471,0

413,9
483,9

421,7
485,9

..
..

..
..

Fonte: IGE

Como se pode observar no cadro anterior, no ano 2020 en Galicia un 20% da poboación vive en fogares con deficiencias na vivenda, case 5 puntos porcentuais da media
española, aínda que esta porcentaxe é notablemente inferior á de 2015 (case un 31%).
Con respecto á meta 11.5, as mortes atribuídas a desastres en Galicia supoñen unha
porcentaxe moi baixa, sen cambios nos últimos anos. Esta meta concreta está estreitamente relacionada coa seguridade da cidadanía á que se refire a meta 16.1 de redución de
todas as formas de violencia e as correspondentes taxas de mortalidade e coa meta 13.1
relativo á resiliencia e capacidade de adaptación aos desastres naturais e causados polo
clima. Dada a interrelación que existe, e para tratar de esclarecer a contribución a un ODS,
a vinculación realizouse tendo en conta o seguinte criterio:
- todos aqueles proxectos que teñen por obxecto a prevención de desastres especificamente naturais (fundamentalmente incendios e inundacións), teñen unha vinculación
directa ao ODS 13.1 e contribúen de xeito secundario ao ODS 11.5
- o resto de proxectos destinados á protección civil da cidadanía vincúlanse directamente ao ODS 16.
Con respecto á meta 11.6, relativo á redución do impacto ambiental das cidades, o
indicador tomado como referencia é os quilogramos de residuos urbanos que se recollen per cápita, sen embargo, é importante matizar que o relativo á economía circular e
a reciclaxe de residuos están tamén vinculados ao ODS 12, polo que a maior parte das
actuacións vinculadas cos residuos terían máis implicación no mesmo.
Os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2022 destinan ao
ODS 11 un total de 292,4 millóns de euros, cifra un 16% superior á do ano anterior.
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Cadro 73. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 11
Dimens ión medioambiental

2022 % s obre o total

2021

% Var.

68.710.442

7,0%

69.076.598

-1%

7. Enerxía as equible e s us tentable

100.192.174

10,3%

68.316.175

47%

11. Cidades e comunidades s us tentables

292.393.232

29,9%

252.514.191

16%

36.658.504

3,8%

34.731.119

6%

195.947.214

20,1%

201.041.897

-3%

6. Auga limpa e s aneamento

12. Produción e cons umo res pons ables
13. Acción polo clima

94.115.304

9,6%

99.477.305

-5%

15.Vida dos ecos is temas terres tres

189.022.170

19,3%

183.724.203

3%

Total

977.039.040

908.881.488

7%

14. Vida s ubmarina

Fonte: Consellería de Facenda

Os programas de gasto onde se recolle o esforzo orzamentario son:
Cadro 74 . Programas de gasto relacionados co ODS 11.
Prog ra m a de g a s to

Orza m e nto 2022

121A - DIRECCIÓN E S ERVIZOS XERAIS DE ADMINIS TRACIÓN XERAL
141A - ADMINIS TRACIÓN LOCAL
151A - FOMENTO DA LINGUA GALEGA
312D - PROGRAMA DE ATENCIÓN Á DEPENDENCIA
312E - PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERS OAL E PREVENCION DA DEPENDENCIA PARA PERS OAS CON
DIS CAPACIDADE
PERS OASXERAIS
MAIORES
421A
- DIRECCIÓNE EAS
S ERVIZOS
DE EDUCACIÓN
423A - S ERVIZOS E AXUDAS COMPLEMENTARIAS DA ENS INANZA
433A - PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DO PATRIMONIO HIS TÓRICO, ARTÍS TICO ECULTURAL
451A - FOMENTO DA REHABILITACIÓN E DA CALIDADE DA VIVENDA
451B - ACCES O Á VIVENDA
511A - DIRECCIÓN E S ERVIZOS XERAIS DE TERRITORIO E INFRAES TRUTURAS
512A - ORDENACIÓN E INS PECCIÓN DO TRANS PORTE
512B - CONS TRUCIÓN, CONS ERVACIÓN E EXPLOTACIÓN DE ES TRADAS
521A - URBANIS MO
711A - DIRECCIÓN E S ERVIZOS XERAIS DO MEDIO RURAL
712A - FIXACIÓN DE POBOACIÓN NO MEDIO RURAL
721A - DIRECCIÓN E S ERVIZOS XERAIS DE POLÍTICAS PES QUEIRAS
733A - EFICIENCIA ENERXÉTICA E ENERXÍAS RENOVABLES
Tota l genera l

1.342.800
3.065.000
9.910.185
10.486.225
4.168.800
25.200
70.197.879
19.062.936
13.964.121
32.890.000
5.430.513
39.018.337
22.216.836
10.928.705
173.000
41.170.895
252.800
8.089.000
292.393.232

Fonte: Consellería de Facenda

Os proxectos de maior importancia en termos de contía son os relacionados coa
mobilidade e a vivenda.
No primeiro caso as actuacións se concentran non só nos programas de gasto 512A
e 733A senón tamén no 312D e 312E onde se atopa recollida a actividade do Servicio Galego de apoio á mobilidade persoal (27) (por un importe superior ós 14 millóns de euros),
e no 423A, que recolle o transporte escolar (máis de 70 millóns de euros). Residualmente,
tamén se recollen partidas coa finalidade de promover unha mobilidade sustentable (no
marco do mecanismo de recuperación e resiliencia) no ámbito da administración, o medio
rural e pesca, polo que están polo tanto presentes os programas de gasto 571A, 721A e
712A

27

O Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal é un servizo de transporte adaptado, programado e non urxente, para traslados puntuais, que ten como
finalidade facilitar a mobilidade das persoas que se encontren en situación de discapacidade e/ou dependencia e imposibilidade de utilización de transporte público colectivo
e favorecer o seu acceso, en condicións de igualdade efectiva, aos servizos e recursos que faciliten a promoción da súa autonomía persoal, así como a súa participación no
contorno habitual.
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No que respecta á vivenda, as actuacións encamiñadas a garantir a todos os galegos
unha vivenda segura e adecuada están recollidas nos programas de gasto 451A e B fundamentalmente.
Xunto coa mobilidade e a vivenda, tamén cabe mencionar que neste ODS se encadra, como xa se comentou ao abordar as metas, as actuacións relacionadas coa protección
do patrimonio cultural e natural ( a actividade de fixación da poboación no rural (case 41,2
millóns de euros).
Se temos en conta o Índice de esforzo orzamentario por prioridades de actuación,
podemos observar onde se concentran os esforzos cando os proxectos contribúen directamente á consecución do obxectivo (ODS 11 como obxectivo principal) así coma
aquelas actuacións recollidas no orzamento que tamén contribúen, aínda que dun xeito secundario, a reducir a pobreza na sociedade galega (ODS 11 como obxectivo secundario).
Cadro 75. Índice de esforzo orzamentario do ODS 11.
Priorida de de a c tua c ión
PA.1.01
PA.1.02
PA.1.03
PA.1.04
PA.1.05
PA.2.01
PA.2.02
PA.2.03
PA.2.04
PA.2.05
PA.3.01
PA.3.02
PA.3.03
PA.3.04
PA.3.05
PA.4.01
PA.4.02
PA.4.03
PA.5.01
PA.5.02

I+D+i
Ac tivida de, c ompetitivida de e interna c iona liz a c ión
Emprega bilida de
Infra es trutura s , reha bilita c ión e c ons erva c ión
Educ a c ión
S a nida de
Fa milia , infa nc ia , pers oa s ma iores e dependentes
S ervic ios s oc ia is , c onc ilia c ión e igua lda de
Integra c ión s oc ia l e benes ta r
Ac c es o á vivenda
S ec tor prima rio
Enerx ía renova ble, efic iente e ba ix a en c a rbono
Turis mo
Cons erva c ión na turez a , ord. territorio e c ohes ión territ.
Tra ta mento de res iduos e c ic lo da a uga
Ec onomía dix ita l
Cultura
Ins tituc ións de a utogoberno
Func ión públic a
Adminis tra c ión tra ns pa rente e efic iente

IEO ODS
princ ipa l

IEO ODS
s ec unda rio

11,0%
0,0%

0,9%

2,5%
14,8%
80,3%
5,5%
48,151%

11,9%
0,0%
2,5%
14,8%

4,2%

5,820%

80,3%
9,8%
48,151%
5,820%

0,8%
47,3%
4,4%
0,8%

IEO tota l

0,8%
47,3%
4,4%
0,8%

Fonte: Consellería de Facenda

Como era de esperar tras o análise dos programas de gasto implicados, o esforzo
concéntrase na PA 2.05 de acceso á vivenda, a PA 3.02 relacionada coa eficiencia enerxética e por orde de importancia, en termos de contribución, no terceiro lugar está a PA
4.02 relacionada coa actividade cultural.
En termos monetarios, a contribución directa e indirecta do orzamento ao obxectivo
11 sería a seguinte:
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Cadro 76. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 11, contribución directa e secundaria

ODS princ ipa l

ODS s ec unda rio

PA

Orzamento

PA

PA.1.04

36.180.957

PA.1.04

Orzamento
2.991.655

PA.1.05

25.200

PA.3.01

31.912.660

PA.2.02

14.655.025

PA.4.01

2.500.000

PA.2.03

70.197.879

PA.4.03

10.469.574

PA.2.05

32.890.000

Total general

47.873.889

PA.3.01

41.596.695

-

PA.3.02

52.357.337

-

PA.3.04

14.174.218

-

PA.4.02

28.973.121

-

PA.5.02

1.342.800

-

292.393.232

-

Total general

Fonte: Consellería de Facenda

A contribución total non supera os 340 millóns de euros.
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ODS 12. Garantir modalidades de consumo e produción sustentables

O consumo e a produción mundiais dependen do uso do medio natural e dos recursos dunha maneira que continúa tendo efectos destrutivos sobre o planeta.
O progreso económico e social conseguido durante o último século estivo acompañado dunha degradación ambiental que está a poñer en perigo os mesmos sistemas dos
que depende o noso desenvolvemento.
A pandemia da COVID-19 ofrece aos países a oportunidade de elaborar plans de
recuperación que revertan as tendencias actuais e cambien os nosos patróns de consumo
e produción cara a un futuro máis sostible.
O consumo e a produción sostibles consisten en facer máis e mellor con menos.
Tamén se trata de desvincular o crecemento económico da degradación ambiental, aumentar a eficiencia de recursos e promover estilos de vida sostibles. O consumo e a produción sostibles tamén poden contribuír de maneira substancial á mitigación da pobreza e
á transición cara a economías verdes e con baixas emisións de carbono.(28)
Dentro do ODS 12, as metas específicas recóllense na táboa seguinte:

28
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Cadro 77. Obxectivos específicos do ODS 12.
Obxectivos

Denom inación obxectivos es pecíficos

12.1

Aplicar o Marco Decenal de Programas s obre Modalidades de Cons umo e Produción s us tentables , coa participación
de todos os país es e baix o o liderado dos país es des envolvidos , @teniendo en cuenta o grao de des envolvemento
e as capacidades dos país es en des envolvemento

12.2

De aquí a 2030, lograr a x es tión s us tentable e o us o eficiente dos recurs os naturais

12.3

De aquí a 2030, reducir á metade o des perdicio de alimentos per cápita mundial na venda polo miúdo e a nivel dos
cons umidores e reducir as perdas de alimentos nas cadeas de produción e s ubminis tración, incluídas as perdas
pos teriores á colleita

12.4

De aquí a 2020, lograr a x es tión ecolox icamente racional dos produtos químicos e de todos os refugallos ao longo do
s eu ciclo de vida, de conformidade cos marcos internacionais convidos , e reducir s ignificativamente a s úa liberación
á atmos fera, a auga e o chan a fin de minimiz ar os s eus efectos advers os na s aúde humana e o medio ambiente

12.5

De aquí a 2030, reducir cons iderablemente a x eración de refugallos mediante actividades de prevención, redución,
reciclado e reutiliz ación

12.6

Alentar ás empres as , en es pecial as grandes empres as e as empres as trans nacionales , a que adopten prácticas
s us tentables e incorporen información s obre a s us tentabilidade no s eu ciclo de pres entación de informes

12.7

Promover prácticas de adquis ición pública que s ex an s us tentables , de conformidade coas políticas e prioridades
nacionais

12.8

De aquí a 2030, as egurar que as pers oas de todo o mundo teñan a información e os coñecementos pertinentes para
o des envolvemento s us tentable e os es tilos de vida en harmonía coa naturez a

12.a

Ax udar aos país es en des envolvemento a fortalecer a s úa capacidade científica e tecnolóx ica para avanz ar cara a
modalidades de cons umo e produción máis s us tentables

12.b

Elaborar e aplicar ins trumentos para vix iar os efectos no des envolvemento s us tentable, a fin de lograr un turis mo
s us tentable que cre pos tos de traballo e promova a cultura e os produtos locais

12.c

Racionaliz ar os s ubs idios ineficientes aos combus tibles fós iles que fomentan o cons umo antieconómico eliminando
as dis tors iones do mercado, de acordo coas circuns tancias nacionais , mes mo mediante a rees truturación dos
s is temas tributarios e a eliminación gradual dos s ubs idios prex udiciais , cando ex is tan, para reflectir o s eu impacto
ambiental, tendo plenamente en conta as neces idades e condicións es pecíficas dos país es en des envolvemento e

Fonte: Consellería de Facenda

Moitos dos indicadores de referencia da Axenda 2030 para avaliar a consecución das
metas deste ODS non están dispoñibles na actualidade para Galicia.
Entre os datos dispoñibles podemos mencionar a xeración de residuos industriais
perigosos por VAB Sector Industrial (2016) situada en 15,88 kg/1000 € (cifra reducida
en case un 8% dende 2010). Por outra banda, os residuos perigosos tratados mediante
eliminación en entulleira (ano 2016) foi de case o 43%.
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Cadro 78. Indicadores relacionados co ODS 12.
Meta 12.5. De aquí a 2030, r educir cons ider ablem ente a
xer ación de r efugallos m ediante actividades de pr evención,
r edución, r eciclado e r eutilización

Es pazo

Unidade

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Proporc ión de res iduos munic ipa is rec ic la dos en rela c ión a o tota l de
res iduos munic ipa is x era dos e tra ta dos

Ga lic ia
Es pa ña

Porc enta x e

19,1
30,5

19,8
33,9

19,1
36,1

19,7
35,0

..
..

..
..

Fonte: IGE

Con respecto á reciclaxe, a proporción de residuos municipais reciclados aumentou
con respecto a 2015 pero de forma moi pouco significativa, sendo a proporción moi inferior á media nacional. Este dato pon de manifesto o principal reto que ten Galicia neste
ámbito da economía circular.
Os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2022 destinan a
este ODS 36,7 millóns de euros, un 6% máis que no exercicio anterior.
Cadro 79. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 12
2022 % s obre o total

Dimens ión medioambiental

2021

% Var.

68.710.442

7,0%

69.076.598

-1%

7. Enerxía as equible e s us tentable

100.192.174

10,3%

68.316.175

47%

11. Cidades e comunidades s us tentables

292.393.232

29,9%

252.514.191

16%

36.658.504

3,8%

34.731.119

6%

195.947.214

20,1%

201.041.897

-3%

6. Auga limpa e s aneamento

12. Produción e cons umo res pons ables
13. Acción polo clima

94.115.304

9,6%

99.477.305

-5%

15.Vida dos ecos is temas terres tres

189.022.170

19,3%

183.724.203

3%

Total

977.039.040

908.881.488

7%

14. Vida s ubmarina

Fonte: Consellería de Facenda

O programa de gasto onde se concentran as actuacións para a consecución deste
ODS é o 541D de Control ambiental e xestión de residuos.
Os proxectos de maior importancia en termos de contía son os relacionados coa
xestión de residuos, fundamentalmente recollida e reciclaxe. Dos 36,7 millóns, 20 destinaranse á creación de novas plantas de bioresiduos.
Se temos en conta o Índice de esforzo orzamentario por prioridades de actuación, o
esforzo concéntrase na PA 3.05, pero como podemos observar na táboa, o emprego de
recursos orzamentarios para a consecución deste ODS non chega ao 30%. A razón é que
este programa de gasto contribúe en maior medida a outros ODS medioambientais (6,13
e 15), sobre todo, ao que ten que ver coa auga limpa e saneamento.
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Cadro 80. Índice de esforzo orzamentario do ODS 12.
IEO ODS
princ ipa l

Priorida de de a c tua c ión
PA.1.01
PA.1.02
PA.1.03
PA.1.04
PA.1.05
PA.2.01
PA.2.02
PA.2.03
PA.2.04
PA.2.05
PA.3.01
PA.3.02
PA.3.03
PA.3.04
PA.3.05
PA.4.01
PA.4.02
PA.4.03
PA.5.01
PA.5.02

I+D+i
Ac tivida de, c ompetitivida de e interna c iona liz a c ión
Emprega bilida de
Infra es trutura s , reha bilita c ión e c ons erva c ión
Educ a c ión
S a nida de
Fa milia , infa nc ia , pers oa s ma iores e dependentes
S ervic ios s oc ia is , c onc ilia c ión e igua lda de
Integra c ión s oc ia l e benes ta r
Ac c es o á vivenda
S ec tor prima rio
Enerx ía renova ble, efic iente e ba ix a en c a rbono
Turis mo
Cons erva c ión na turez a , ord. territorio e c ohes ión territ.
Tra ta mento de res iduos e c ic lo da a uga
Ec onomía dix ita l
Cultura
Ins tituc ións de a utogoberno
Func ión públic a
Adminis tra c ión tra ns pa rente e efic iente

IEO ODS
s ec unda rio

29,7%

IEO tota l

29,7%

Fonte: Consellería de Facenda

Ao tratarse dunha temática tan específica, as actuacións vinculadas a este ODS están
todas recollidas na PA 3.05 de Tratamento de residuos e ciclo da auga, e so se contribúe
a este obxectivo de forma directa.
Cadro 81. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 12, contribución directa.

ODS princ ipa l
PA

Orzamento

PA.3.05

36.658.504

Total general

36.658.504

Fonte: Consellería de Facenda
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ODS 13. Adoptar medidas urxentes para combater o cambio climático e os seus
efectos

O cambio climático está a afectar a todos os países de todos os continentes. Está a
alterar as economías nacionais e afectando a distintas vidas. Os sistemas meteorolóxicos
están a cambiar, os niveis do mar están a subir e os fenómenos meteorolóxicos son cada
vez máis extremos.
A pesar de que se estima que as emisións de gases de efecto invernadoiro caian ao
redor dun 6 % en 2020 debido ás restricións de movemento e as recesións económicas
derivadas da pandemia da COVID-19, esta mellora é só temporal. É necesario tomar
medidas urxentes para abordar tanto a pandemia como a emerxencia climática co fin de
salvar vidas e medios de subsistencia (29).
Dentro do ODS 13, as metas específicas recóllense na táboa seguinte:
Cadro 82. Obxectivos específicos do ODS 13.
Obxectivos

Denom inación obxectivos es pecíficos

13.1

Fortalecer a res iliencia e a capacidade de adaptación aos ris cos relacionados co clima e os des as tres naturais en
todos os país es

13.2

Incorporar medidas relativas ao cambio climático nas políticas , es tratex ias e plans nacionais

13.3

Mellorar a educación, a s ens ibiliz ación e a capacidade humana e ins titucional res pecto da mitigación do cambio
climático, a adaptación a el, a redución dos s eus efectos e a alerta temperá

13.a

Cumprir o compromis o dos país es des envolvidos que s on partes na Convención Marco das Nacións Unidas s obre o
Cambio Climático de lograr para o ano 2020 o obx ectivo de mobiliz ar conx untamente 100.000 millóns de dólares
anuais procedentes de todas as fontes a fin de atender as neces idades dos país es en des envolvemento res pecto
da adopción de medidas concretas de mitigación e a trans parencia da s úa aplicación, e poñer en pleno

13.b

Promover mecanis mos para aumentar a capacidade para a planificación e x es tión eficaces en relación co cambio
climático nos país es menos adiantados e os pequenos Es tados ins ulares en des envolvemento, facendo particular
fincapé nas mulleres , os moz os e as comunidades locais e marx inadas

Fonte: Consellería de Facenda

En Galicia no ano 2018 o número de incidencias atendidas en eventos meteorolóxicos extremos (alerta vermella) e importantes (alerta laranxa) foi dun total de 5.496.
O número de leis e /ou regulacións feitas para a xestión do risco por desastres (ata
xuño 2018) é de 23 e a proporción de gobernos locais que adoptan e aplican estratexias

29
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locais de redución do risco de desastres en consonancia coas estratexias nacionais de
redución do risco de desastres (ata xuño 2018) é do 24,24%.
Con respecto ás emisións, o seguinte cadro amosa a evolución ata 2019, último ano
con datos dispoñibles.
Cadro 83. Indicadores relacionados co ODS 13.
Meta 13.2. Incor por ar m edidas r elativas ao cam bio clim ático
nas políticas , es tr atexias e plans nacionais

Es pazo

Unidade

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Emis ións tota is de ga s es de efec to inverna doiro da s unida des
res identes por unida de de PIB
Emis ións tota is de ga s es de efec to inverna doiro da s unida des
res identes per c á pita

Ga lic ia
Es pa ña
Ga lic ia
Es pa ña

kilogra mos
por euro

0,6
0,3
11,2
7,5

0,5
0,3
10,7
7,2

0,5
0,3
11,5
7,5

0,5
0,3
11,3
7,3

0,4
0,3
8,5
6,9

..
..
..
..

Tonela da s

Fonte: IGE

Os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2022 destinan á
consecución deste ODS case 196 millóns de euros que supón un 20% do total do orzamento destinado á dimensión medioambiental.
Cadro 84. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 13
Dimens ión medioambiental

2022 % s obre o total

2021

% Var.

68.710.442

7,0%

69.076.598

-1%

7. Enerxía as equible e s us tentable

100.192.174

10,3%

68.316.175

47%

11. Cidades e comunidades s us tentables

292.393.232

29,9%

252.514.191

16%

36.658.504

3,8%

34.731.119

6%

195.947.214

20,1%

201.041.897

-3%

6. Auga limpa e s aneamento

12. Produción e cons umo res pons ables
13. Acción polo clima

94.115.304

9,6%

99.477.305

-5%

15.Vida dos ecos is temas terres tres

189.022.170

19,3%

183.724.203

3%

Total

977.039.040

908.881.488

7%

14. Vida s ubmarina

Fonte: Consellería de Facenda

Os programas de gasto onde se recolle o esforzo orzamentario son:
Cadro 85. Programas de gasto relacionados co ODS 13.
Prog ra m a de g a s to

Orza m e nto 2022

141A - ADMINIS TRACIÓN LOCAL
212A - PROTECCIÓN CIVIL E S EGURIDADE DA COMUNIDADE AUTÓNOMA
541D - CONTROL AMBIENTAL E XES TIÓN DE RES IDUOS
541E - COÑECEMENTO DO MEDIO AMBIENTE E FOMENTO DA S US TENTABILIDADE
551B - ACCIÓNS PREVENTIVAS E INFRAES TRUTURA FORES TAL
711A - DIRECCIÓN E S ERVIZOS XERAIS DO MEDIO RURAL
713B - ORDENACIÓN DAS PRODUCIÓNS FORES TAIS
Tota l genera l

1.630.000
10.129.574
19.970.093
2.837.905
135.883.432
1.586.000
23.910.210
195.947.214

Fonte: Consellería de Facenda

Os proxectos de maior importancia en termos de contía son os relacionados coa
resiliencia e capacidade de adaptación aos riscos e catástrofes naturais (sobre todo no ámbito forestal, ao que se dedican case 136 millóns de euros), recollidos tanto nos programas
551B, 212A e 713B.
Se temos en conta o Índice de esforzo orzamentario por prioridades de actuación,
podemos observar onde se concentran os esforzos cando os proxectos contribúen di-
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rectamente á consecución do obxectivo (ODS 13 como obxectivo principal) así coma
aquelas actuacións recollidas no orzamento que tamén contribúen, aínda que dun xeito secundario, a reducir a pobreza na sociedade galega (ODS 13 como obxectivo secundario).
Cadro 86. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 13
IEO ODS
princ ipa l

Priorida de de a c tua c ión
PA.1.01
PA.1.02
PA.1.03
PA.1.04
PA.1.05
PA.2.01
PA.2.02
PA.2.03
PA.2.04
PA.2.05
PA.3.01
PA.3.02
PA.3.03
PA.3.04
PA.3.05
PA.4.01
PA.4.02
PA.4.03
PA.5.01
PA.5.02

I+D+i
Ac tivida de, c ompetitivida de e interna c iona liz a c ión
Emprega bilida de
Infra es trutura s , reha bilita c ión e c ons erva c ión
Educ a c ión
S a nida de
Fa milia , infa nc ia , pers oa s ma iores e dependentes
S ervic ios s oc ia is , c onc ilia c ión e igua lda de
Integra c ión s oc ia l e benes ta r
Ac c es o á vivenda
S ec tor prima rio
Enerx ía renova ble, efic iente e ba ix a en c a rbono
Turis mo
Cons erva c ión na turez a , ord. territorio e c ohes ión territ.
Tra ta mento de res iduos e c ic lo da a uga
Ec onomía dix ita l
Cultura
Ins tituc ións de a utogoberno
Func ión públic a
Adminis tra c ión tra ns pa rente e efic iente

21,5%

IEO ODS
s ec unda rio
0,20%
0,5%

IEO tota l
0,20%
0,5%

1,9%
0,1%
0,1%
2,5%
14,9%
0,8%

1,9%
0,1%
0,1%
2,5%
14,9%
0,8%

0,4%
76,309%

21,8%
76,309%

1,835%
45,5%

1,835%
45,5%

4,3%

4,3%
3,6%

3,6%

Fonte: Consellería de Facenda

A PA onde se concentra o maior esforzo é a 3.01, por ser a prioridade onde se sitúa
o programa de gasto 551B de accións preventivas e actividade forestal, que como xa se
comentou na páxina anterior, é o programa de maior importe.
En termos monetarios, a contribución directa e indirecta do orzamento ao obxectivo
13 sería a seguinte:
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Cadro 87. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 13, contribución directa e secundaria.

ODS princ ipa l

ODS s ec unda rio

PA

Orzamento

PA

PA.3.01

161.379.642

PA.1.01

533.334

PA.3.04

4.467.905

PA.1.02

1.667.193

PA.3.05

56.628.597

PA.4.03
Total general

Orzamento

PA.1.04

6.364.587

10.129.574

PA.1.05

2.317.343

232.605.718

PA.2.01

3.923.480

-

PA.2.02

14.655.025

-

PA.2.03

70.764.143

-

PA.2.04

-

PA.3.01

2.923.857

1.160.000

-

PA.3.02

82.975.077

-

PA.4.03

-

PA.5.02

-

Total general

5.985.169
193.269.208

Fonte: Consellería de Facenda

A contribución total estaría por riba dos 425 millóns de euros.
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ODS 14. Conservar e utilizar sustentablemente os océanos, os mares e os
recursos mariños para o desenvolvemento sustentable

Na actualidade, existe unha deterioración continua das augas costeiras debido á contaminación e á acidificación dos océanos que está a ter un efecto adverso sobre o funcionamento dos ecosistemas e a biodiversidade. Así mesmo, tamén está a ter un impacto
prexudicial sobre as pesqueiras de pequena escala.
Protexer os océanos debe seguir sendo unha prioridade. A biodiversidade mariña é
vital para a saúde das persoas e do planeta. As áreas mariñas protexidas deben ser xestionadas de maneira efectiva, do mesmo xeito que os seus recursos, e débense poñer en
marcha regulamentos que reduzan a sobrepesca, a contaminación mariña e a acidificación
dos océanos (30).
Dentro do ODS 14, as metas específicas recóllense na táboa seguinte:

30
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Cadro 88. Obxectivos específicos ODS 14.
Obxectivos

Denom inación obxectivos es pecíficos

14.1

De a quí a 2025, previr e reduc ir s ignific a tiva mente a c onta mina c ión ma riña de todo tipo, en pa rtic ula r a produc ida por
a c tivida des rea liz a da s en terra , inc luídos os detritos ma riños e a poluc ión por nutrientes

14.2

De a quí a 2020, x es tiona r e protex er s us tenta blemente os ec os is tema s ma riños e c os teiros pa ra evita r efec tos
a dvers os importa ntes , inc lus o forta lec endo o s eu res ilienc ia , e a dopta r medida s pa ra res ta ura los a fin de
res ta blec er a s a úde e a produtivida de dos oc éa nos

14.3

Minimiz a r e a borda r os efec tos da a c idific a c ión dos oc éa nos , mes mo media nte unha ma ior c oopera c ión c ientífic a a
todos os niveis

14.4

De a quí a 2020, regula menta r efic a z mente a ex plota c ión pes queira e poñer fin á pes c a ex c es iva , a pes c a ilega l, non
dec la ra da e non regula menta da e a s prá c tic a s pes queira s des trutiva s , e a plic a r pla ns de x es tión c on funda mento
c ientífic o a fin de res ta blec er a s poboa c ións de peix es no pra z o má is breve pos ible, polo menos a lc a nz a ndo niveis
que poida n produc ir o má x imo rendemento s us tenta ble de a c ordo c oa s s úa s c a ra c terís tic a s biolóx ic a s

14.5

De a quí a 2020, c ons erva r polo menos o 10% da s z ona s c os teira s e ma riña s , de c onformida de c oa s leis na c iona is e
o dereito interna c iona l e s obre a ba s e da mellor informa c ión c ientífic a dis poñible

14.6

De a quí a 2020, prohibir c erta s forma s de s ubvenc ións á pes c a que c ontribúen á s obrec a pa c ida d e a pes c a
ex c es iva , elimina r a s s ubvenc ións que c ontribúen á pes c a ilega l, non dec la ra da e non regula menta da e a bs ters e de
introduc ir nova s s ubvenc ións des a índole, rec oñec endo que a negoc ia c ión s obre a s s ubvenc ións á pes c a no ma rc o
da Orga niz a c ión Mundia l do Comerc io debe inc luír un tra to es pec ia l e diferenc ia do, a propia do e efec tivo pa ra os

14.7

De a quí a 2030, a umenta r os benefic ios ec onómic os que os pequenos Es ta dos ins ula res en des envolvemento e os
pa ís es menos a dia nta dos obteñen do us o s us tenta ble dos rec urs os ma riños , en pa rtic ula r media nte a x es tión
s us tenta ble da pes c a , a a c uic ultura e o turis mo

14.a

Aumenta r os c oñec ementos c ientífic os , des envolver a c a pa c ida de de inves tiga c ión e tra ns ferir tec nolox ía ma riña ,
tendo en c onta os Criterios e Direc tric es pa ra a Tra ns ferenc ia de Tec nolox ía Ma riña da Comis ión Oc ea nográ fic a
Intergoberna menta l, a fin de mellora r a s a úde dos oc éa nos e potenc ia r a c ontribuc ión da biodivers ida de ma riña a o
des envolvemento dos pa ís es en des envolvemento, en pa rtic ula r os pequenos Es ta dos ins ula res en
des envolvemento e os pa ís es menos a dia nta dos

14.b

Fa c ilita r o a c c es o dos pes c a dores a rtes a na is a os rec urs os ma riños e os merc a dos

14.c

Mellora r a c ons erva c ión e o us o s us tenta ble dos oc éa nos e os s eus rec urs os a plic a ndo o dereito interna c iona l
reflec tido na Convenc ión da s Na c ións Unida s s obre o Dereito do Ma r, que c ons titúe o ma rc o x urídic o pa ra a
c ons erva c ión e a utiliz a c ión s us tenta ble dos oc éa nos e os s eus rec urs os , c omo s e lembra no pa rá gra fo 158 do
doc umento “O futuro que queremos ”

Fonte: Consellería de Facenda

En Galicia, (segundo o informe do ano 2012), o 100 % das zonas mariñas teñen cualificación de “Bo Estado Ambiental” con respecto á Eutrofización
A proporción de poboacións avaliadas na Zona Atlántico Nororiental que se pescan
dentro do principio do Rendemento Máximo Sustentable (2017) foi do 69%, cun aumento de case o 33% con respecto a 2004. A presión pesqueira diminuíu un 37,5% dende
2004 (2004-2017).
Tendo en conta o contexto actual os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma
de Galicia para 2022 destinan ao ODS 14 máis de 94,1 millóns de euros.
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Cadro 89. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 14.
Dimens ión medioambiental

2022 % s obre o total

2021

% Var.

68.710.442

7,0%

69.076.598

-1%

7. Enerxía as equible e s us tentable

100.192.174

10,3%

68.316.175

47%

11. Cidades e comunidades s us tentables

292.393.232

29,9%

252.514.191

16%

36.658.504

3,8%

34.731.119

6%

195.947.214

20,1%

201.041.897

-3%

6. Auga limpa e s aneamento

12. Produción e cons umo res pons ables
13. Acción polo clima

94.115.304

9,6%

99.477.305

-5%

15.Vida dos ecos is temas terres tres

189.022.170

19,3%

183.724.203

3%

Total

977.039.040

908.881.488

7%

14. Vida s ubmarina

Fonte: Consellería de Facenda

Os programas de gasto onde se recolle o esforzo orzamentario son:
Cadro 90. Programas de gasto relacionados co ODS 14.
Prog ra m a de g a s to

Orza m e nto 2022

513A - CONS TRUCIÓN, CONS ERVACIÓN E EXPLOTACIÓN PORTUARIA
541B - CONS ERVACIÓN DA BIODIVERS IDADE E POS TA EN VALOR DO MEDIO NATURAL
541C - PROTECCIÓN, CONTROL TÉCNICO- S ANITARIO DOS PRODUTOS DO MAR,MELLORA DO MEDIO
NATURAL
MARIÑO
E S ALVAMENTO
MARÍTIMO
561A
- PLAN
GALEGO
DE INVES TIGACIÓN,
DES ENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA
621A - ADMINIS TRACIÓN FINANCEIRA, TRIBUTARIA, PATRIMONIAL E DE CONTROL.
721A - DIRECCIÓN E S ERVIZOS XERAIS DE POLÍTICAS PES QUEIRAS
722A - PROMOCIÓN S OCIAL E DIVULGACIÓN DA TECNOLOXÍA PES QUEIRA.
723A - COMPETITIV. E MELLORA DA CALIDADE DA PROD. PES QUEIRA E DA ACUICULTURA
723B - REGULACIÓN DAS PRODUCIÓNS E DOS MERCADOS DA PES CA
723C - DES ENVOLVEMENTO S OS TIBLE DAS ZOAS DE PES CA
Tota l genera l

10.351.448
4.200.000
28.661.627
4.919.066
3.740.000
8.148.467
2.337.370
1.643.333
13.735.684
16.378.309
94.115.304

Fonte: Consellería de Facenda

Os proxectos de maior importancia en termos de contía son os relacionados coa
protección do medio mariño e os produtos do mar e a regulación da pesca, recollido
fundamentalmente nos programas 541C e 723B e C.No programa 561A recóllense os
proxectos vinculados coa consecución da meta 14.a relativa á investigación mariña, por
case 5 millóns de euros (é o único caso xunto coa investigación en fármacos onde a actividade de investigación non está recollida no ODS 9).
Se temos en conta o Índice de esforzo orzamentario por prioridades de actuación,
podemos observar onde se concentran os esforzos cando os proxectos contribúen directamente á consecución do obxectivo (ODS 14 como obxectivo principal) así coma aquelas actuacións recollidas no orzamento que tamén contribúen, aínda que dun xeito secundario, a reducir a pobreza na sociedade galega (ODS 14 como obxectivo secundario).
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Cadro 91. Índice de esforzo orzamentario do ODS 14.
Priorida de de a c tua c ión
PA.1.01
PA.1.02
PA.1.03
PA.1.04
PA.1.05
PA.2.01
PA.2.02
PA.2.03
PA.2.04
PA.2.05
PA.3.01
PA.3.02
PA.3.03
PA.3.04
PA.3.05
PA.4.01
PA.4.02
PA.4.03
PA.5.01
PA.5.02

I+D+i
Ac tivida de, c ompetitivida de e interna c iona liz a c ión
Emprega bilida de
Infra es trutura s , reha bilita c ión e c ons erva c ión
Educ a c ión
S a nida de
Fa milia , infa nc ia , pers oa s ma iores e dependentes
S ervic ios s oc ia is , c onc ilia c ión e igua lda de
Integra c ión s oc ia l e benes ta r
Ac c es o á vivenda
S ec tor prima rio
Enerx ía renova ble, efic iente e ba ix a en c a rbono
Turis mo
Cons erva c ión na turez a , ord. territorio e c ohes ión territ.
Tra ta mento de res iduos e c ic lo da a uga
Ec onomía dix ita l
Cultura
Ins tituc ións de a utogoberno
Func ión públic a
Adminis tra c ión tra ns pa rente e efic iente

IEO ODS
princ ipa l
1,8%

IEO ODS
s ec unda rio

10,4%

10,8%

IEO tota l
1,8%

21,2%

1,7%

1,7%

2,3%

2,3%

Fonte: Consellería de Facenda

O esforzo concéntrase na prioridade de gasto 3.01, onde se atopa toda a actividade
da pesca. De xeito residual, a innovación no ámbito mariño recóllese na PA 1.01.
En termos monetarios, a contribución directa e indirecta do orzamento ao obxectivo
14 sería a seguinte:
Cadro 92. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 14, contribución directa e secundaria

ODS princ ipa l
PA

ODS s ec unda rio
Orzamento

PA

Orzamento

PA.1.01

4.919.066

PA.1.01

PA.3.01

81.256.238

PA.3.01

80.797.129

-

PA.3.04

4.200.000

Total general

80.797.129

PA.5.02

3.740.000

-

Total general

94.115.304

-

Fonte: Consellería de Facenda

Se temos en conta o total, a contribución superaría os 174 millóns de euros.
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ODS 15. Protexer, restablecer e promover o uso sustentable dos ecosistemas
terrestres, xestionar sustentablementee os bosques, loitar contra a
desertificación, deter e investir a degradación das terras e deter a perda de
biodiversidade

O brote da COVID-19 resalta a necesidade de abordar as ameazas ás que se enfrontan as especies silvestres e os ecosistemas.
En 2016, o Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente ( PNUMA) alertou
de que un aumento mundial das epidemias zoonóticas era motivo de preocupación. En
concreto, sinalou que o 75 % de todas as enfermidades infecciosas novas en humanos
son zoonóticas e que ditas enfermidades están estreitamente relacionadas coa saúde dos
ecosistemas (31).
Dentro do ODS 15, as metas específicas recóllense na táboa seguinte:

31

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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Cadro 93. Obxectivos específicos do ODS 15.
Obxectivos

Denom inación obxectivos es pecíficos

15.1

De aquí a 2020, as egurar a cons ervación, o res tablecemento e o us o s us tentable dos ecos is temas terres tres e os
ecos is temas interiores de auga doce e os s eus s erviz os , en particular os bos ques , os humidais , as montañas e as
z onas áridas , en cons onancia coas obrigacións contraídas en virtude de acordos internacionais

15.2

De aquí a 2020, promover a pos ta en práctica da x es tión s us tentable de todos os tipos de bos ques , deter a
defores tación, recuperar os bos ques degradados e aumentar cons iderablemente a fores tación e a refores tación a
nivel mundial

15.3

De aquí a 2030, loitar contra a des ertificación, rehabilitar as terras e os chans degradados , incluídas as terras
afectadas pola des ertificación, a s eca e as inundacións , e procurar lograr un mundo con efecto neutro na
degradación das terras

15.4

De aquí a 2030, as egurar a cons ervación dos ecos is temas montaños os , incluída a s úa divers idade biolóx ica, a fin
de mellorar a s úa capacidade de proporcionar beneficios es enciais para o des envolvemento s us tentable

15.5

Adoptar medidas urx entes e s ignificativas para reducir a degradación dos hábitats naturais , deter a perda de
biodivers idade e, de aquí a 2020, protex er as es pecies ameaz adas e evitar a s úa ex tinción

15.6

Promover a participación x us ta e equitativa nos beneficios derivados da utiliz ación dos recurs os x enéticos e
promover o acces o adecuado a es es recurs os , s egundo o convido internacionalmente

15.7

Adoptar medidas urx entes para poñer fin á caz a furtiva e o tráfico de es pecies protex idas de flora e fauna e
abordar tanto a demanda como a oferta de produtos ilegais de flora e fauna s ilves tres

15.8

De aquí a 2020, adoptar medidas para previr a introdución de es pecies ex óticas invas oras e reducir
s ignificativamente os s eus efectos nos ecos is temas terres tres e acuáticos e controlar ou erradicar as es pecies
prioritarias

15.9

De aquí a 2020, integrar os valores dos ecos is temas e a biodivers idade na planificación, os proces os de
des envolvemento, as es tratex ias de redución da pobrez a e a contabilidade nacionais e locais

15.a

Mobiliz ar e aumentar s ignificativamente os recurs os financeiros procedentes de todas as fontes para cons ervar e
utiliz ar de forma s us tentable a biodivers idade e os ecos is temas

15.b

Mobiliz ar recurs os cons iderables de todas as fontes e a todos os niveis para financiar a x es tión fores tal
s us tentable e proporcionar incentivos adecuados aos país es en des envolvemento para que promovan dita x es tión,
en particular con miras á cons ervación e a refores tación

15.c

Aumentar o apoio mundial á loita contra a caz a furtiva e o tráfico de es pecies protex idas , inclus o aumentando a
capacidade das comunidades locais para pers eguir oportunidades de s ubs is tencia s us tentables

Fonte: Consellería de Facenda

En Galicia, a superficie afectada por erosión (procesos erosivos medios e altos) en
2016 era do 25,67%. Por outra banda, a superficie montañosa sobre o total de Superficie
terrestre Protexida era do 75,8% en 2017.
Con respecto as especies en extinción, en 2017 o total Especies en perigo de extinción era de 75 mentres que o total de Especies Vulnerables para o mesmo ano era de 126.
En termos relativos, as especies ameazadas con instrumento de planificación aprobado
eran, en 2017, dera do 2%.
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Os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2022 aumentaron
un 3% na dedicación a este ODS 15, acadando unha cifra total de 189 millóns de euros.
Cadro 94. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 15
Dimens ión medioambiental

2022 % s obre o total

2021

% Var.

68.710.442

7,0%

69.076.598

-1%

7. Enerxía as equible e s us tentable

100.192.174

10,3%

68.316.175

47%

11. Cidades e comunidades s us tentables

292.393.232

29,9%

252.514.191

16%

36.658.504

3,8%

34.731.119

6%

195.947.214

20,1%

201.041.897

-3%

6. Auga limpa e s aneamento

12. Produción e cons umo res pons ables
13. Acción polo clima

94.115.304

9,6%

99.477.305

-5%

15.Vida dos ecos is temas terres tres

189.022.170

19,3%

183.724.203

3%

Total

977.039.040

908.881.488

7%

14. Vida s ubmarina

Fonte: Consellería de Facenda

Os programas de gasto onde se recolle o esforzo orzamentario son:
Cadro 95. Programas de gasto relacionados co ODS5
Prog ra m a de g a s to

Orza m e nto 2022

141A - ADMINIS TRACIÓN LOCAL
541B - CONS ERVACIÓN DA BIODIVERS IDADE E POS TA EN VALOR DO MEDIO NATURAL
541E - COÑECEMENTO DO MEDIO AMBIENTE E FOMENTO DA S US TENTABILIDADE
551B - ACCIÓNS PREVENTIVAS E INFRAES TRUTURA FORES TAL
561A - PLAN GALEGO DE INVES TIGACIÓN, DES ENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA
712A - FIXACIÓN DE POBOACIÓN NO MEDIO RURAL
713B - ORDENACIÓN DAS PRODUCIÓNS FORES TAIS
713C - IMPLANTACIÓN DE S IS TEMAS PRODUTIVOS AGRARIOS S US TENTABLES
713E - BENES TAR ANIMAL E S ANIDADE VEXETAL
721A - DIRECCIÓN E S ERVIZOS XERAIS DE POLÍTICAS PES QUEIRAS
734A - FOMENTO DA MINARÍA
741A - APOIO Á MODERNIZACIÓN, INTERNACIONALIZACIÓN E MELLORA DA COMPETITIVADE,
INNOVACIÓN
Tota l genera l E PRODUTIVIDADE EMPRES ARIAL

7.715.174
39.140.567
3.528.914
6.562.886
3.395.000
1.590.002
63.077.392
365.000
54.475.337
293.874
8.878.024
189.022.170

Fonte: Consellería de Facenda

Os proxectos de maior importancia en termos de contía son os relacionados coa
sanidade vexetal (fundamentalmente pragas) e a ordenación forestal (tanto a produción
coma a conservación e posta en valor, aínda que a silvicultura preventiva para aumentar
a resiliencia fronte os incendios forestais está vinculada ao ODS 13 de acción contra o
cambio climático).
Se temos en conta o Índice de esforzo orzamentario por prioridades de actuación,
podemos observar onde se concentran os esforzos cando os proxectos contribúen directamente á consecución do obxectivo (ODS 15 como obxectivo principal) así coma aquelas actuacións recollidas no orzamento que tamén contribúen, aínda que dun xeito secundario, a reducir a pobreza na sociedade galega (ODS 15 como obxectivo secundario).
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Cadro 96. Índice de esforzo orzamentario do ODS 15.
Priorida de de a c tua c ión
PA.1.01
PA.1.02
PA.1.03
PA.1.04
PA.1.05
PA.2.01
PA.2.02
PA.2.03
PA.2.04
PA.2.05
PA.3.01
PA.3.02
PA.3.03
PA.3.04
PA.3.05
PA.4.01
PA.4.02
PA.4.03
PA.5.01
PA.5.02

I+D+i
Ac tivida de, c ompetitivida de e interna c iona liz a c ión
Emprega bilida de
Infra es trutura s , reha bilita c ión e c ons erva c ión
Educ a c ión
S a nida de
Fa milia , infa nc ia , pers oa s ma iores e dependentes
S ervic ios s oc ia is , c onc ilia c ión e igua lda de
Integra c ión s oc ia l e benes ta r
Ac c es o á vivenda
S ec tor prima rio
Enerx ía renova ble, efic iente e ba ix a en c a rbono
Turis mo
Cons erva c ión na turez a , ord. territorio e c ohes ión territ.
Tra ta mento de res iduos e c ic lo da a uga
Ec onomía dix ita l
Cultura
Ins tituc ións de a utogoberno
Func ión públic a
Adminis tra c ión tra ns pa rente e efic iente

IEO ODS
princ ipa l
1,3%
3,0%

IEO ODS
s ec unda rio

17,4%

17,3%

IEO tota l
1,3%
3,0%

34,7%

20,7%

20,7%

Fonte: Consellería de Facenda

As actuacións están concentradas nas PA 3.01 do medio rural e 3.04 de conservación
da natureza.
En termos monetarios, a contribución directa e indirecta do orzamento ao obxectivo
15 sería a seguinte:
Cadro 97. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 15, contribución directa e secundaria

ODS princ ipa l
PA
PA.1.01

ODS s ec unda rio
Orzamento

PA

3.395.000

Orzamento

PA.1.01

PA.1.02

9.171.898

PA.3.01

126.070.617

-

PA.3.01

80.797.129

Total general

80.797.129

PA.3.04

50.384.655

-

Total general

189.022.170

-

Fonte: Consellería de Facenda

Se temos en conta o total, a contribución estaría preto dos 270 millóns de euros.

Obxectivos 2030 e perspectiva Infancia e Adolescencia

118

ALIÑAMENTO DOS ORZAMENTOS COS ODS DA AXENDA 2030

IV.2.4. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL.
Finalmente, neste grupo inclúense o seguintes dous obxectivos de desenvolvemento
sustentable:

- ODS 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír a todos nivélelos institucións
eficaces e inclusivas que rendan contas
- ODS 17. Fortalecer os medios de implantación e revitalizar a Alianza Mundial para
o Desenvolvemento sustentable
Cadro 98. Orzamento exercicio 2021 destinado á consecución da dimensión institucional.
Dimens ión ins titucional
16. Paz , xus tiz a e ins titucións s ólidas
17. Alianz as para cumplir os obxectivos
Total

2022 % s obre o total

2021

% Var.

207.392.926

94,2%

202.668.257

2%

12.829.825

5,8%

12.585.000

2%

215.253.257

2%

220.222.751

Fonte: Consellería de Facenda

O total orzamentado para os ODS pertencentes á dimensión institucional situase
por riba dos 220 millóns de euros, supoñendo un 2% do total dos orzamentos xerais para
2022.
Se temos en conta o Índice de esforzo orzamentario descrito no apartado de metodoloxía empregada, podemos observar as prioridades de actuación onde se concentran os
maiores esforzos para acadar as metas específicas previstas nos ODS 16 e 17:
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Cadro 99. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 16 e 17 por prioridade de actuación.
IEO ODS
princ ipa l

Priorida de de a c tua c ión
PA.1.01

I+D+i

PA.1.02

Ac tivida de, c ompetitivida de e interna c iona liz a c ión

PA.1.03

Emprega bilida de

PA.1.04

Infra es trutura s , reha bilita c ión e c ons erva c ión

PA.1.05

Educ a c ión

PA.2.01

S a nida de

PA.2.02

Fa milia , infa nc ia , pers oa s ma iores e dependentes

PA.2.03

S ervic ios s oc ia is , c onc ilia c ión e igua lda de

PA.2.04

Integra c ión s oc ia l e benes ta r

PA.2.05

Ac c es o á vivenda

PA.3.01

S ec tor prima rio

PA.3.02

Enerx ía renova ble, efic iente e ba ix a en c a rbono

PA.3.03

Turis mo

PA.3.04

Cons erva c ión na turez a , ord. territorio e c ohes ión territ.

PA.3.05

Tra ta mento de res iduos e c ic lo da a uga

PA.4.01
PA.4.02

IEO ODS
s ec unda rio

IEO tota l

0,0%

0,0%

1,6%

1,6%

0,0%

0,0%

0,1%

0,1%

Ec onomía dix ita l

1,1%

1,1%

Cultura

0,1%

0,1%

PA.4.03

Ins tituc ións de a utogoberno

73,1%

73,1%

PA.5.01

Func ión públic a

59,7%

59,7%

PA.5.02

Adminis tra c ión tra ns pa rente e efic iente

15,0%

15,0%

Fonte: Consellería de Facenda

Son as prioridades de actuación relacionadas coas materias en cuestión (institucións
e autogoberno, función pública e transparencia da administración) as que acaparan unha
maior contía económica, sen embargo, hai que ter en conta que hai actuacións que teñen
relación directa cos ODS 16 e 17 pero se atopan recollidas en PA propias da inclusión
social ou da economía dixital. Isto último ten a súa xustificación en que a aplicación das
TIC á Administración contribúe dunha maneira directa na eficacia e transparencia das institucións, unha das principais metas desta dimensión.

Obxectivos 2030 e perspectiva Infancia e Adolescencia

120

ALIÑAMENTO DOS ORZAMENTOS COS ODS DA AXENDA 2030

Gráfico 7. Índice de esforzo orzamentario do ODS 16 e 17 da dimensión institucional.
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Fonte: Consellería de Facenda

Imos ver a continuación, con maior grao de detalle, cada un dos obxectivos de desenvolvemento sustentable recollidos nesta dimensión institucional.
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ODS 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento
sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír a todos nivélelos
institucións eficaces e inclusivas que rendan contas

Os conflitos, a inseguridade, as institucións débiles e o acceso limitado á xustiza continúan supoñendo unha grave ameaza para o desenvolvemento sostible de todos os países.
En 2019, as Nacións Unidas rexistraron 357 asasinatos e 30 desaparicións forzadas de
defensores dos dereitos humanos, xornalistas e sindicalistas en 47 países (32).
Dentro do ODS 16, as metas específicas recóllense na táboa seguinte:
Cadro 100. Obxectivos específicos do ODS 16
Obxectivos

Denom inación obxectivos es pecíficos

16.1

Reduc ir s ignific a tiva mente toda s a s forma s de violenc ia e a s c orres pondentes ta x a s de morta lida de en todo o
mundo

16.2

Poñer fin a os ma los tra tos , a ex plota c ión, trá ta a e toda s a s forma s de violenc ia e tortura c ontra os nenos

16.3

Promover o es ta do de dereito nos pla nos na c iona l e interna c iona l e ga ra ntir a igua lda de de a c c es o á x us tiz a pa ra
todos

16.3

Promover o es ta do de dereito nos pla nos na c iona l e interna c iona l e ga ra ntir a igua lda de de a c c es o á x us tiz a pa ra
todos

16.4

De a quí a 2030, reduc ir s ignific a tiva mente a s c orrentes fina nc eira s e de a rma s ilíc ita s , forta lec er a rec upera c ión e
devoluc ión dos a c tivos rouba dos e loita r c ontra toda s a s forma s de delinc uenc ia orga niz a da

16.5

Reduc ir c ons idera blemente a c orrupc ión e o s uborno en toda s a s s úa s forma s

16.6

Crea r a todos nivélelos ins tituc ións efic a c es e tra ns pa rentes que renda n c onta s

16.7

Ga ra ntir a a dopc ión en todos os niveis de dec is ións inc lus iva s , pa rtic ipa tiva s e repres enta tiva s que res ponda n a s
nec es ida des

16.8

Amplia r e forta lec er a pa rtic ipa c ión dos pa ís es en des envolvemento na s ins tituc ións de goberna nz a mundia l

16.9

De a quí a 2030, proporc iona r a c c es o a unha identida de x urídic a pa ra todos , en pa rtic ula r media nte o rex is tro de
na c ementos

16.10
16.a
16.b

Ga ra ntir o a c c es o públic o á informa c ión e protex er a s liberda des funda menta is , de c onformida de c oa s leis na c iona is
e os a c ordos interna c iona is
Forta lec er a s ins tituc ións na c iona is pertinentes , mes mo media nte a c oopera c ión interna c iona l, pa ra c rea r a todos os
niveis , pa rtic ula rmente nos pa ís es en des envolvemento, a c a pa c ida de de previr a violenc ia e c omba ter o terroris mo
e a delinc uenc ia
Promover e a plic a r leis e polític a s non dis c rimina toria s en fa vor do des envolvemento s us tenta ble

Fonte: Consellería de Facenda

Con respecto a meta 16.1, os datos de Galicia e España son os seguintes:

32
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Cadro 101. Indicadores relacionados co ODS 16.
Meta 16.1. Reducir s ignificativam ente todas as for m as de
violencia e as cor r es pondentes taxas de m or talidade en todo
o m undo
Proporc ión de pers oa s de 16 e má is a nos que s e s inten s egura s a o
c a mina r s oa s na s úa z ona de res idenc ia

Es pazo
Ga lic ia
Es pa ña

Unidade
Porc enta x e

2015

2016

2017

2018

2019

2020

..
..

..
..

..
..

..
..

74,4
..

..
..

Fonte: IGE

En Galicia, o número de homicidios dolosos/asasinatos no ano 2017 foi de 40, cunha
importante diminución (en concreto dun 20%) no período 2010-2017. Por outra banda,
o número de vítimas de violencia de xénero (con orde de protección ou medidas cautelares) en 2018 foi de 1.306, cun descenso de case un 4% con respecto a 2011.
O número de agresións a nenos de entre 0 e 17 anos en 2017 foi de 566, un 28%
menos en relación a 2010.
Con respecto á transparencia da administración, o número de visitas realizadas ó
Portal de Transparencia e Goberno Aberto da Xunta de Galicia e 2018 foi de 132.071,
experimentando un notable aumento tendo en conta que no ano 2016 o número de
visitas apenas chegaba a 66.000.
O número de concellos que se adhiren ó Portal de Transparencia local de Galicia
aumentou un 83% en 2019 con respecto a 2015.
Os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2022 destinan á
consecución do ODS 16 un total de 207,4 millóns de euros, aumentando un 2% con respecto ao exercicio anterior.
Cadro 102. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 16
Dimens ión ins titucional
16. Paz , xus tiz a e ins titucións s ólidas
17. Alianz as para cumplir os obxectivos
Total

2022 % s obre o total

2021

% Var.

207.392.926

94,2%

202.668.257

2%

12.829.825

5,8%

12.585.000

2%

215.253.257

2%

220.222.751

Fonte: Consellería de Facenda

Os programas de gasto onde se recolle o esforzo orzamentario son:
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Cadro 103. Programas de gasto relacionados co ODS16.
Prog ra m a de g a s to

Orza m e nto 2022

111B - ACTIVIDADE LEXIS LATIVA
111C - CONTROL EXTERNO DO S ECTOR PÚBLICO
111D - ALTO AS ES ORAMENTO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.
121A - DIRECCIÓN E S ERVIZOS XERAIS DE ADMINIS TRACIÓN XERAL
121B - AS ES ORAMENTO E DEFENS A DOS INTERES ES DA COMUNIDADE AUTÓNOMA
122A - AVALIACIÓN E CALIDADE DA ADMINIS TRACIÓN PÚBLICA
122B - FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERS OAL DA ADMINIS TRACIÓN DA C.A.
124A - DIRECCIÓN, MODERNIZACIÓN E XES TIÓN DA FUNCIÓN PUBLICA
131A - ADMINIS TRACIÓN DE XUS TIZA
141A - ADMINIS TRACIÓN LOCAL
212A - PROTECCIÓN CIVIL E S EGURIDADE DA COMUNIDADE AUTÓNOMA
311A - DIRECCIÓN E S ERVIZOS XERAIS DE PROMOCIÓN S OCIAL
461A - COBERTURA INFORMATIVA E APOIO Á COMUNICACIÓN S OCIAL
581A - ELABORACIÓN E DIFUS IÓN ES TATÍS TICA
611A - DIRECCIÓN E S ERVIZOS XERAIS DE FACENDA
612A - PLANIFICACIÓN, ELABORACIÓN DE ORZAMENTOS E COORDINACIÓN ECONÓMICA
621A - ADMINIS TRACIÓN FINANCEIRA, TRIBUTARIA, PATRIMONIAL E DE CONTROL.
Tota l genera l

10.601.687
6.876.703
1.929.200
508.355
1.640.728
3.756.999
4.950.415
136.575.669
134.375
13.343.255
3.483.302
263.064
5.317.580
6.975.915
11.035.679
207.392.926

Fonte: Consellería de Facenda

Os proxectos de maior importancia en termos de contía son os relacionados coa
administración de xustiza (131A) e a protección civil (212A). Como xa se adiantou, a protección civil que non ten que ver especificamente con desastres naturais (que se vinculan
directamente ao ODS 13) estaría recollida neste obxectivo de desenvolvemento.
Se temos en conta o Índice de esforzo orzamentario por prioridades de actuación,
podemos observar onde se concentran os esforzos cando os proxectos contribúen directamente á consecución do obxectivo (ODS 16 como obxectivo principal) así coma
aquelas actuacións recollidas no orzamento que tamén contribúen, aínda que dun xeito secundario, a reducir a pobreza na sociedade galega (ODS 16 como obxectivo secundario).
Cadro 104. Índice de esforzo orzamentario do ODS 16
IEO ODS
princ ipa l

Priorida de de a c tua c ión
PA.1.01
PA.1.02
PA.1.03
PA.1.04
PA.1.05
PA.2.01
PA.2.02
PA.2.03
PA.2.04
PA.2.05
PA.3.01
PA.3.02
PA.3.03
PA.3.04
PA.3.05
PA.4.01
PA.4.02
PA.4.03
PA.5.01
PA.5.02

I+D+i
Ac tivida de, c ompetitivida de e interna c iona liz a c ión
Emprega bilida de
Infra es trutura s , reha bilita c ión e c ons erva c ión
Educ a c ión
S a nida de
Fa milia , infa nc ia , pers oa s ma iores e dependentes
S ervic ios s oc ia is , c onc ilia c ión e igua lda de
Integra c ión s oc ia l e benes ta r
Ac c es o á vivenda
S ec tor prima rio
Enerx ía renova ble, efic iente e ba ix a en c a rbono
Turis mo
Cons erva c ión na turez a , ord. territorio e c ohes ión territ.
Tra ta mento de res iduos e c ic lo da a uga
Ec onomía dix ita l
Cultura
Ins tituc ións de a utogoberno
Func ión públic a
Adminis tra c ión tra ns pa rente e efic iente
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IEO ODS
s ec unda rio

IEO tota l

0,2%

0,2%

0,1%
1,1%
71,0%
59,7%
15,0%

0,1%
1,4%

2,5%

1,6%

71,0%
59,7%
16,6%
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Fonte: Consellería de Facenda

As actuacións están concentradas, nas Pas 4.03 e 5.01 e 5.02, relacionadas coa actividade institucional en todas as súas variantes.
En termos monetarios, a contribución directa e indirecta do orzamento ao obxectivo
16 sería a seguinte:
Cadro 105. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 16, contribución directa.

ODS princ ipa l
PA

ODS s ec unda rio
Orzamento

PA

Orzamento

PA.3.04

134.375

PA.1.01

PA.4.01

3.483.302

PA.3.01

80.797.129

PA.4.03

169.326.514

Total general

80.797.129

PA.5.01

8.707.414

-

PA.5.02

25.741.321

-

Total general

207.392.926

-

-

Fonte: Consellería de Facenda

A contribución total a este ODS estaría por riba dos 288 millóns de euros.
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ODS 17. Fortalecer os medios de implementación e revitalizar a Alianza Mundial
para o Desenvolvemento sustentable

Os ODS só se poden conseguir con asociacións mundiais sólidas e a cooperación
de todos os países e institucións. Para que un programa de desenvolvemento se cumpra
satisfactoriamente é necesario establecer asociacións inclusivas (a nivel mundial, rexional,
nacional e local) sobre principios e valores, así como sobre unha visión e uns obxectivos
compartidos que se centren primeiro nas persoas e o planeta.
Debido á pandemia da COVID-19, a economía mundial contraeuse fortemente en
2020, supoñendo a peor recesión dende a Gran depresión, cunha previsión de lenta recuperación no ano 2021 e seguintes.
Agora máis que nunca é necesaria unha sólida cooperación internacional co fin de garantir que os países que posúen os medios para recuperarse da pandemia se reconstrúan
e consigan os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.(33)
Dentro do ODS 17, as metas específicas recóllense na táboa seguinte:

33
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Cadro 106. Obxectivos específicos do ODS 17.
Denom inación obxectivos es pecíficos

Obxectivos
17.1

Fortalecer a mobiliz ación de recurs os internos , mes mo mediante a pres tación de apoio internacional aos país es en
des envolvemento, co fin de mellorar a capacidade nacional para recadar ingres os fis cais e doutra índole

17.2

Velar por que os país es des envolvidos cumpran plenamente os s eus compromis os en relación coa as is tencia oficial
para o des envolvemento, incluído o compromis o de numeros os país es des envolvidos de alcanz ar o obx ectivo de
des tinar o 0,7% do ingres o nacional bruto á as is tencia oficial para o des envolvemento dos país es en
des envolvemento e entre o 0,15% e o 0,20% do ingres o nacional bruto á as is tencia oficial para o des envolvemento

17.3

Mobiliz ar recurs os financeiros adicionais de múltiples fontes para os país es en des envolvemento

17.4

Ax udar aos país es en des envolvemento a lograr a s us tentabilidade da débeda a longo praz o con políticas
coordinadas orientadas a fomentar o financiamento, o alivio e a rees truturación da débeda, s egundo proceda, e
facer fronte á débeda ex terna dos país es pobres moi endebedados a fin de reducir o endebedamento ex ces ivo

17.5
17.6

17.6

17.7

Adoptar e aplicar s is temas de promoción dos inves timentos en favor dos país es menos adiantados
Mellorar a cooperación rex ional e internacional Norte-S ur, S ur-S ur e triangular en materia de ciencia, tecnolox ía e
innovación e o acces o a es tas , e aumentar o intercambio de coñecementos en condicións mutuamente convidas ,
inclus o mellorando a coordinación entre os mecanis mos ex is tentes , en particular a nivel das Nacións Unidas , e
mediante un mecanis mo mundial de facilitación da tecnolox ía
Mellorar a cooperación rex ional e internacional Norte-S ur, S ur-S ur e triangular en materia de ciencia, tecnolox ía e
innovación e o acces o a es tas , e aumentar o intercambio de coñecementos en condicións mutuamente convidas ,
inclus o mellorando a coordinación entre os mecanis mos ex is tentes , en particular a nivel das Nacións Unidas , e
mediante un mecanis mo mundial de facilitación da tecnolox ía
Promover o des envolvemento de tecnolox ías ecolox icamente racionais e a s úa trans ferencia, divulgación e difus ión
aos país es en des envolvemento en condicións favorables , mes mo en condicións conces ionarias e preferentes ,
s egundo o convido de mutuo acordo

17.8

Poñer en pleno funcionamento, como moi tarde en 2017, o banco de tecnolox ía e o mecanis mo de apoio á creación
de capacidade en materia de ciencia, tecnolox ía e innovación para os país es menos adiantados e aumentar a
utiliz ación de tecnolox ías ins trumentais , en particular a tecnolox ía da información e as comunicacións

17.9

Aumentar o apoio internacional para realiz ar actividades de creación de capacidade eficaces e es pecíficas nos
país es en des envolvemento a fin de apoiar os plans nacionais de implementación de todos os Obx ectivos de
Des envolvemento s us tentable, mes mo mediante a cooperación Norte-S ur, S ur-S ur e triangular

17.10

Promover un s is tema de comercio multilateral univers al, bas eado en normas , aberto, non dis criminatorio e equitativo
no marco da Organiz ación Mundial do Comercio, mes mo mediante a conclus ión das negociacións no marco do
Programa de Doha para o Des envolvemento

17.11

Aumentar s ignificativamente as ex portacións dos país es en des envolvemento, en particular con miras a duplicar a
participación dos país es menos adiantados nas ex portacións mundiais de aquí a 2020

17.12
17.13

Lograr a cons ecución oportuna do acces o aos mercados libre de dereitos e continx entes de maneira duradeira para
todos os país es menos adiantados , conforme ás decis ións da Organiz ación Mundial do Comercio, inclus o velando
por que as normas de orix e preferentes aplicables ás importacións dos país es menos adiantados s ex an
trans parentes e s inx elas e contribúan a facilitar o acces o aos mercados
Aumentar a es tabilidade macroeconómica mundial, mes mo mediante a coordinación e coherencia das políticas

17.14

Mellorar a coherencia das políticas para o des envolvemento s us tentable

17.15

Res pectar a marx e normativa e o liderado de cada país para es tablecer e aplicar políticas de erradicación da
pobrez a e des envolvemento s us tentable

17.16

Mellorar a Alianz a Mundial para o Des envolvemento s us tentable, complementada por alianz as entre múltiples
interes ados que mobilicen e intercambien coñecementos , es pecializ ación, tecnolox ía e recurs os financeiros , a fin de
apoiar o logro dos Obx ectivos de Des envolvemento s us tentable en todos os país es , particularmente os país es en
des envolvemento

17.17

Fomentar e promover a cons titución de alianz as eficaces nas es feras pública, público-privada e da s ociedade civil,
aproveitando a ex periencia e as es tratex ias de obtención de recurs os das alianz as

17.18

17.18

17.18

17.19

De aquí a 2020, mellorar o apoio á creación de capacidade pres tado aos país es en des envolvemento, incluídos os
país es menos adiantados e os pequenos Es tados ins ulares en des envolvemento, para aumentar s ignificativamente
a dis poñibilidade de datos oportunos , fiables e de gran calidade des agregados por ingres os , s ex o, idade, raz a, orix e
étnica, s tatus migratorio, dis capacidade, localiz ación x eográfica e outras caracterís ticas pertinentes nos contex tos
De aquí a 2020, mellorar o apoio á creación de capacidade pres tado aos país es en des envolvemento, incluídos os
país es menos adiantados e os pequenos Es tados ins ulares en des envolvemento, para aumentar s ignificativamente
a dis poñibilidade de datos oportunos , fiables e de gran calidade des agregados por ingres os , s ex o, idade, raz a, orix e
étnica, s tatus migratorio, dis capacidade, localiz ación x eográfica e outras caracterís ticas pertinentes nos contex tos
De aquí a 2020, mellorar o apoio á creación de capacidade pres tado aos país es en des envolvemento, incluídos os
país es menos adiantados e os pequenos Es tados ins ulares en des envolvemento, para aumentar s ignificativamente
a dis poñibilidade de datos oportunos , fiables e de gran calidade des agregados por ingres os , s ex o, idade, raz a, orix e
étnica, s tatus migratorio, dis capacidade, localiz ación x eográfica e outras caracterís ticas pertinentes nos contex tos
De aquí a 2030, aproveitar as iniciativas ex is tentes para elaborar indicadores que permitan medir os progres os en
materia de des envolvemento s us tentable e complementen o produto interno bruto, e apoiar a creación de
capacidade es tatís tica nos país es en des envolvemento

Fonte: Consellería de Facenda
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En Galicia, con respecto á meta sobre a mobilización de recursos internos, o indicador “Total de ingresos das Administracións públicas (Xunta de Galicia, Deputacións e
Concellos) en proporción ó PIB (ano 2017)” foi do 11,75%, lixeiramente inferior (1,12%)
con respecto a 2015.
Cadro 107. Indicadores relacionados co ODS 17.
Meta 17.8. Poñer en pleno funcionam ento, com o m oi tar de en
2017, o banco de tecnoloxía e o m ecanis m o de apoio á
cr eación de capacidade en m ater ia de ciencia, tecnoloxía e
innovación par a os país es m enos adiantados e aum entar a
utilización de tecnoloxías ins tr um entais , en par ticular a
tecnoloxía da infor m ación e as com unicacións
Proporc ión de pers oa s entre 16 e 74 a nos que utiliz a ron Internet nos
últimos tres mes es

Es pazo

Ga lic ia
Es pa ña

Unidade

Porc enta x e

2015

2016

2017

2018

2019

2020

70,7

74,0

78,4

80,1

85,6

..

78,7

80,6

84,6

86,1

90,7

93,2

Fonte: IGE

Por outra banda, a proporción de persoas que utilizaron Internet nos últimos tres meses (2019) foi do 85,6%, experimentando un incremento de máis dun 21% con respecto
a 2015.
Os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2022 destinan á
consecución do ODS 17 ó redor de 12,8 millóns de euros, aumentando un 2% con respecto a 2021.
Cadro 108. Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 17
Dimens ión ins titucional

2022 % s obre o total

16. Paz , xus tiz a e ins titucións s ólidas
17. Alianz as para cumplir os obxectivos
Total

2021

% Var.

207.392.926

94,2%

202.668.257

2%

12.829.825

5,8%

12.585.000

2%

215.253.257

2%

220.222.751

Fonte: Consellería de Facenda

Os programas de gasto onde se recolle o esforzo orzamentario son:
Cadro 109. Programas e gasto relacionados co ODS 17.
Prog ra m a de g a s to

Orza m e nto 2022

111D - ALTO AS ES ORAMENTO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.
111E - RELACIÓNS EXTERIORES
121C - RELACIÓNS INS TITUCIONAIS
141A - ADMINIS TRACIÓN LOCAL
151A - FOMENTO DA LINGUA GALEGA
331A - COOPERACIÓN EXTERIOR E AO DES ENVOLVEMENTO
512A - ORDENACIÓN E INS PECCIÓN DO TRANS PORTE
Tota l genera l

1.774.692
2.459.155
687.342
8.750
45.000
7.834.886
20.000
12.829.825

Fonte: Consellería de Facenda

Os proxectos de maior importancia en termos de contía son os relacionados coas
acordos de cooperación con países terceiros.
Se temos en conta o Índice de esforzo orzamentario por prioridades de actuación,
podemos observar onde se concentran os esforzos cando os proxectos contribúen directamente á consecución do obxectivo (ODS 17 como obxectivo principal) así coma
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aquelas actuacións recollidas no orzamento que tamén contribúen, aínda que dun xeito secundario, a reducir a pobreza na sociedade galega (ODS 17 como obxectivo secundario).
Cadro 110. Índice de esforzo orzamentario do ODS 17.
IEO ODS
princ ipa l

Priorida de de a c tua c ión
PA.1.01
PA.1.02
PA.1.03
PA.1.04
PA.1.05
PA.2.01
PA.2.02
PA.2.03
PA.2.04
PA.2.05
PA.3.01
PA.3.02
PA.3.03
PA.3.04
PA.3.05
PA.4.01
PA.4.02
PA.4.03
PA.5.01
PA.5.02

I+D+i
Ac tivida de, c ompetitivida de e interna c iona liz a c ión
Emprega bilida de
Infra es trutura s , reha bilita c ión e c ons erva c ión
Educ a c ión
S a nida de
Fa milia , infa nc ia , pers oa s ma iores e dependentes
S ervic ios s oc ia is , c onc ilia c ión e igua lda de
Integra c ión s oc ia l e benes ta r
Ac c es o á vivenda
S ec tor prima rio
Enerx ía renova ble, efic iente e ba ix a en c a rbono
Turis mo
Cons erva c ión na turez a , ord. territorio e c ohes ión territ.
Tra ta mento de res iduos e c ic lo da a uga
Ec onomía dix ita l
Cultura
Ins tituc ións de a utogoberno
Func ión públic a
Adminis tra c ión tra ns pa rente e efic iente

IEO ODS
s ec unda rio
0,01%

IEO tota l
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1,6%

0,018%

0,018%

0,004%

0,004%

0,1%
2,1%

0,1%
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Fonte: Consellería de Facenda

As actuacións están concentradas, na PA 4.03, aínda que o esforzo orzamentario é
mínimo con respecto á consecución deste ODS.
En termos monetarios, a contribución directa e indirecta do orzamento ao obxectivo
17 sería a seguinte:
Cadro 111.Orzamento exercicio 2022 destinado á consecución do ODS 17, contribución directa e secundaria

ODS princ ipa l
PA
PA.2.03

ODS s ec unda rio
Orzamento

PA

7.834.886

Orzamento

PA.1.01

32.960

Total general

32.960

PA.3.01

-

PA.3.02

20.000

-

PA.3.04

8.750

-

PA.4.02

45.000

-

PA.4.03

4.921.189

-

12.829.825

-

Total general

Fonte: Consellería de Facenda

A contribución total a este ODS estaría preto dos 13 millóns de euros.
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