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II. GASTO ESTRATÉXICO
Neste apartado analízase, por unha parte, a estrutura do Marco Financeiro Plurianual
(MFP) da UE-28 e as principais características da política de cohesión comunitaria do
próximo período 2014-2020, e por outra parte, detállanse as Axudas da UE correspondentes aos Fondos que se integran nos presupostos da C.A. de Galicia para 2015.

II.1. A POLÍTICA DE COHESIÓN E O PERÍODO COMUNITARIO 20142020
II.1.1. O Marco Financeiro Plurianual da UE-28
O Marco Financeiro Plurianual da UE-28, que se constitúe como un plan
que transforma as prioridades comunitarias en gasto, permitirá ao conxunto
da Unión investir no período 2014-2020 ata 1.082.555 millóns de euros en créditos de
compromiso (prezos correntes).
Os instrumentos para circunstancias imprevistas, tales como a reserva para axudas de
urxencia, o Fondo Europeo de Adaptación á Globalización, o Fondo de Solidariedade, o
Instrumento de Flexibilidade e o Fondo Europeo de Desenvolvemento, non se teñen en
conta nos límites máximos do MFP. En caso de activarse plenamente, estes representarían
41.559 millóns de euros adicionais.
O orzamento da UE planificouse a sete anos, o que ofrece un contexto estable e
seguro para realizar investimentos públicos. Esta estabilidade financeira é particularmente
importante para proxectos de infraestrutura de gran envergadura cuxa finalización requirirá varios anos, pero tamén para empresas e organismos públicos que doutro xeito estarían
a funcionar nun contexto de gran incerteza.
O marco orzamentario da UE-28 define os obxectivos e programas de gasto
comunitario para 2014-2020, que se orientan cara ao crecemento sustentable, o emprego
e a competitividade, en consonancia coa estratexia Europa 2020 de crecemento da UE.
Algúns elementos destacados do orzamento da UE-28 para os próximos
sete anos son os seguintes:
•

A política de cohesión reformada, que destinará ata 366.791 millóns de euros a
investimentos nas rexións e cidades de Europa, así como na economía real (Rúbrica
1: Crecemento Intelixente e Integrador / Subrúbrica 1b: Cohesión económica, social
e territorial). Supón a ferramenta principal para cumprir cos obxectivos da estratexia
Europa 2020 e fortalecer a cohesión económica, social e territorial dentro da UE a
través da corrección dos desequilibrios entre as diferentes rexións.
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Marco Financeiro Plurianual UE-28 período 2014-2020
Denominación

Rúbricas
R1

Millóns de euros
(prezos correntes)
508.921

Crecemento intelixente e integrador
R 1a: Competitividade para o Crecemento e o Emprego

142.130

Obxectivo investimento en crecemento e emprego:
- Rexións menos desenvolvidas

185.374

- Rexións en transición

35.701

- Rexións máis desenvolvidas

55.780

- Fondo de Cohesión

74.928

R 1b: Cohesión
- Rex. Ultraperif., pouco poboadas e insulares
económica, social
Obxectivo
Cooperación Territorial Europea:
e territorial
- Cooper. Territorial Europea Transfronteiriza

1.563
7.575

- Cooper. Territorial Europea Transnacional

2.083

- Cooper. Territorial Europea Interrexional

572

Marxe

366.791

4

Iniciativa Emprego Xuvenil (YEI)

3.211

R2

Crecemento sustentable: recursos naturais

R3

Seguridade e cidadanía

17.725

R4

Unha Europa global

66.262

R5

Administración

69.584

R6

Compensacións

420.034

29
TOTAL

1.082.555

•

O novo programa Erasmus+ da UE, que busca mellorar as cualificacións e a empregabilidade dos mozos apoiando a súa estancia no estranxeiro, terá un orzamento
aproximado de 14.775 millóns de euros.

•

O novo programa Europa Creativa, que apoiará a cultura, o cinema, a televisión, a
música, a literatura, as artes escénicas, o patrimonio e os ámbitos conexos de Europa,
dispoñerá dun orzamento de 1.463 millóns de euros.

•

O programa de investigación e innovación Horizonte 2020, cunha dotación de
79.402 millóns de euros, que impulsará a investigación de excelencia en Europa e a
cooperación internacional, consolidará o liderado industrial en materia de innovación
e contribuirá a facer fronte aos principais retos da sociedade e a salvar a brecha entre
a investigación e o mercado.

•

O novo programa COSME, que axudará ás pequenas e medianas empresas, que
representan ao redor dun 99% do total das empresas europeas, dispoñerá dun orzamento de 2.298 millóns de euros para fomentar a súa competitividade e estimular o
crecemento na UE. Constitúe o primeiro programa da UE centrado nas PEME, que
facilitará o seu acceso aos mercados dentro e fóra da UE, ademais de ofrecerlles un
acceso máis fácil ao financiamento mediante garantías de préstamos e capital de risco.

•

O novo Mecanismo Conectar Europa (MCE), que será o principal instrumento
de investimento en infraestruturas estratéxicas a escala europea. Este mecanismo
axudará a construír estradas, ferrocarrís, redes eléctricas e gasodutos, así como a
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infraestrutura e os servizos para o mercado único dixital. Terá unha asignación de
33.236 millóns de euros, contando coa achega de 11.300 millóns de euros procedentes do Fondo de Cohesión. Para o sector do transporte destinaranse 26.245 millóns
de euros, 5.850 para a enerxía e 1.141 millóns de euros para as infraestruturas dixitais.
•

Un uso máis amplo dos instrumentos financeiros, como os préstamos, as garantías, as accións e outros instrumentos de risco compartido, que buscan liberar fontes
de financiamento e xerar un efecto multiplicador para o orzamento da UE.

•

O apoio a unha economía hipocarbónica limpa e competitiva de Europa a través de
proxectos e políticas relacionadas co clima.

•

A nova Política Agrícola Común (PAC) que se constitúe como unha resposta
firme aos grandes retos actuais da UE, será máis eficaz, transparente e ecolóxica, a
través do gasto para medidas do mercado e axudas directas (Alicerce 1: 312.735 millóns de euros) e para o desenvolvemento rural (Alicerce 2: 95.577 millóns de euros).

•

A reforma das políticas marítima e pesqueira da UE, que serán desenvolvidas
a través do novo Fondo Europeo Marítimo Pesqueiro (FEMP), terá unha
asignación de 6.397 millóns de euros, dos que 647 millóns de euros serán xestionados
de forma directa pola Comisión e o resto será repartido entre os Estados membros.
O FEMP contribuirá ao logro dos obxectivos seguintes: fomentar unha pesca e unha
acuicultura competitivas, medioambientalmente sustentables, economicamente viables e socialmente responsables; impulsar a aplicación da Política Pesqueira Común
(PPC); fomentar un desenvolvemento territorial equilibrado e integrador das zonas
pesqueiras e acuícolas; e impulsar o desenvolvemento e a aplicación da política Marítima Integrada (PMI) da Unión de forma complementaria á política de cohesión e á
PPC.

•

A atención ao benestar e seguridade dos cidadáns europeos ponse de manifesto no orzamento da UE (Rúbrica 3) a través dos apoios ás distintas políticas e
programas, relacionados, entre outros, coa cooperación en materia de dereito civil e
penal, a igualdade, o asilo, a inmigración, o control das fronteiras e os visados, a loita
contra a delincuencia e o terrorismo, as emerxencias, a saúde ou a protección dos
consumidores, o que axudará aos europeos para sentirse a gusto ao residir, viaxar,
estudar ou facer negocios noutros Estados membros.

•

O fomento da acción exterior da UE (Rúbrica 4), que busca garantir que a UE
continúe sendo un socio influente e eficaz que promova a democracia, a solidariedade, a estabilidade, a prevención de crise a fin de preservar a paz, o aumento da
seguridade máis aló das fronteiras, a prosperidade, a redución da pobreza tanto na
inmediata veciñanza da Unión como en todo o mundo, a reacción rápida e eficaz
da UE ante as catástrofes naturais e as provocadas polo home en todo o mundo, e
o reforzo do mantemento con terceiros países de temas de interese mundial, tales
como o cambio climático, a protección do medio ambiente e a inestabilidade rexional.
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II.1.2. A Política de Cohesión 2014-2020
A nova política de cohesión representa o principal capítulo de investimento do
orzamento da UE para o período comunitario 2014-2020. Converteuse na principal ferramenta de consecución dos grandes obxectivos da estratexia da UE para 2020:
•

Alcanzar unha taxa de emprego do 75% para a poboación de 20 a 64 anos.

•

Investir o 3% do PIB da UE en I+D.

•

Relacionado co cambio climático e sustentabilidade enerxética:

•

•

--

Reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro un 20% (ou un 30% se se
dan as condicións) respecto dos niveis de 1990.

--

Aumentar ata o 20% as enerxías renovables.

--

Aumentar o 20% na eficiencia enerxética.

No ámbito da educación:
--

Reducir a taxa de abandono escolar a menos do 10%.

--

Polo menos un 40% das persoas de 30 a 34 anos de idade deberán completar
estudos de nivel terciario.

Reducir polo menos en 20 millóns o número de persoas en situación ou risco de
pobreza e de exclusión social.

A través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), o Fondo de
Cohesión e o Fondo Social Europeo (FSE), a UE proporciona axuda ás novas empresas
innovadoras, apoia ás PEME, crea postos de traballo sustentables, mellora as capacidades,
loita contra a pobreza, promove a inclusión social, ofrece banda ancha ás rexións remotas,
combate a fuga de cerebros, mellora o medio ambiente, promociona a eficiencia enerxética e o uso de fontes de enerxía renovables, constrúe conexións de transporte vitais e
fortalece a eficiencia das administracións públicas.
Xuntos, estes fondos representan máis dun terzo do orzamento total da UE. Todas as
rexións da UE benefícianse da política de cohesión reformada, pero as rexións máis pobres
reciben niveis máis elevados de investimento. Tendo en conta a contribución nacional dos
Estados membros e o efecto multiplicador dos instrumentos financeiros, estímase que o
impacto global de investimento ascenda a 500.000 millóns de euros, en función das necesidades individuais das rexións e as cidades.
A arquitectura lexislativa para a política de cohesión comprende:
•

Un regulamento global que establece normas comúns para o FEDER, o FSE, o Fondo
de Cohesión, o Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) e o
Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP) e outras normas xerais para o FEDER, o
FSE, o Fondo de Cohesión e o FEMP.

•

Tres regulamentos específicos para o FEDER, o FSE e o Fondo de Cohesión;
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•

Dous regulamentos acerca do obxectivo de Cooperación Territorial Europea e a
Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT).

Os Fondos Estruturais e de Investimento Europeos (Fondos EIE) contribuirán ao
fortalecemento da estratexia da Unión para un crecemento intelixente, sustentable e integrador a través das prioridades dos 11 seguintes obxectivos temáticos (OT):
1.

Potenciar a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación.

2.

Mellorar o uso e a calidade das tecnoloxías da información e da comunicación e o
acceso ás mesmas.

3.

Mellorar a competitividade das PEME, do sector agrícola (no caso do FEADER) e do
sector da pesca e a acuicultura (no caso do FEMP).

4.

Favorecer a transición a unha economía baixa en carbono en todos os sectores.

5.

Promover a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de riscos.

6.

Conservar e protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos.

7.

Promover o transporte sustentable e eliminar os estrangulamentos nas infraestruturas
de rede fundamentais.

8.

Promover a sustentabilidade e a calidade no emprego e favorecer a mobilidade laboral.

9.

Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación.

10. Investir en educación, formación e formación profesional para a adquisición de capacidades e unha aprendizaxe permanente.
11. Mellorar a capacidade institucional das autoridades públicas e as partes interesadas e
a eficiencia da administración pública.
Os elementos crave da reforma da política de cohesión da UE, que abarca
aos obxectivos “Investimento en crecemento e emprego” e “Cooperación Territorial Europea”, ademais da Iniciativa de emprego xuvenil (YEI), detállanse a continuación.
1.

O investimento en todas as rexións da UE e a adaptación do nivel da axuda
e a contribución nacional (taxa de cofinanciamento) aos seus respectivos niveis de
desenvolvemento segundo o PIB medio da UE no período 2007-2009:
--

Rexións menos desenvolvidas (PIB < 75% da media da EU-27). Cofinanciadas
polo FEDER, o FSE e o Fondo de Cohesión. Dispoñerán dunha axuda de cohesión de 185.374 millóns de euros.

--

Rexións en transición (PIB entre o 75% e o 90% da media da EU-27). Cofinanciadas polo FEDER, o FSE e o Fondo de Cohesión. Dispoñerán dunha axuda de
cohesión de 35.701 millóns de euros.

--

Rexións máis desenvolvidas (PIB > 90% da media da EU-27). Cofinanciadas polo
FEDER e o FSE. Dispoñerán dunha axuda de cohesión de 55.780 millóns de
euros.
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2.

O Fondo de Cohesión, que apoiará aos Estados membros cuxa RNB per cápita
sexa inferior ao 90% da media da UE-27 en paridades de poder adquisitivo de compra
e calculada sobre o período 2008-2010, e tamén aos Estados que a superan por primeira vez de forma transitoria e específica, contará cun orzamento de 74.928 millóns
de euros para proxectos prioritarios relacionados co medio ambiente e o sector das
infraestruturas de transporte.
A España non lle corresponde asignación algunha do Fondo de Cohesión para o período 2014-2020.

3.

A dotación do FSE, que principalmente contribuirá ás prioridades da UE nos ámbitos do emprego, a educación, a formación e a inclusión social, establecerase en
función das necesidades de cada Estado membro e dispoñerá por primeira vez dun
mínimo predefinido, o que supón un total estimado de polo menos 78.800 millóns
de euros.
A efectos de lograr unha simplificación efectiva da xestión do FSE, a Comisión
poderá reembolsar os gastos pagados polos Estados membros sobre a base de baremos estándar de custos unitarios e de importes máximos a tanto alzado por ela definidos, tendo en conta a experiencia adquirida no anterior período de programación.

4.

A atención ás rexións ultraperiféricas, escasamente poboadas e insulares,
que serán apoiadas cunha axuda de cohesión de 1.563 millóns de euros para a posta
en marcha de medidas eficaces que contribúan a compensar a súa específica situación
estrutural natural, social e económica.

5.

O apoio ao obxectivo de Cooperación Territorial Europea, que dispón dun
orzamento global de 10.230 millóns de euros, repartido entre as Cooperacións Transfronteiriza (7.575 millóns de euros), Transnacional (2.083 millóns de euros) e Interrexional (572 millóns de euros), proporcionará un marco para o intercambio de
experiencias entre axentes locais, rexionais e nacionais dos Estados membros. Dita
cooperación é un importante instrumento de política de desenvolvemento rexional e
debe tamén beneficiar ás rexións dos Estados membros limítrofes con terceiros países. Con todo, é necesario garantir que a axuda do FEDER para operacións realizadas
no territorio de terceiros países redunde fundamentalmente en beneficio das rexións
da Unión.
A regulamentación da Cooperación Territorial Europea é independente da de Fondos e dispón de normas específicas e máis simples que no período 2007-2013,
por exemplo a consideración dos custos de persoal dunha operación, que poderán
calcularse como unha cantidade a tanto alzada de ata o 20% dos custos directos distintos dos custos de persoal da devandita operación.

6.

A nova Iniciativa sobre Emprego Xuvenil (YEI) terá unha asignación de 3.211
millóns de euros, á que haberá que sumarlle outra do FSE de 3.211 millóns de euros,
para apoiar a aplicación da garantía xuvenil en 2014-2015. Irá destinada a todos os
mozos menores de 25 anos sen traballo e non integrados nos sistemas de educación
ou formación que residan nas rexións elixibles e que se achen inactivos ou desempre-
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gados, incluídos os desempregados de longa duración, estean inscritos ou non como
solicitantes de emprego. Os Estados membros poderán decidir con carácter voluntario ampliar o grupo destinatario para incluír a mozos menores de 30 anos.
7.

A creación dunha “rede de seguridade” para todas as rexións cuxo PIB per cápita (en PPA) fose utilizado como criterio de admisibilidade durante o período de
programación 2007-2013 e fose inferior ao 75 % da media da UE-25, pero cuxo PIB
per cápita é superior ao 75 % da media da UE-27, pola que o nivel mínimo de axuda
para o período 2014-2020 no marco do obxectivo de investimento en crecemento
e emprego corresponderá cada ano ao 60 % da súa anterior asignación anual media
indicativa en virtude do obxectivo de converxencia, calculada pola Comisión dentro
do marco financeiro plurianual 2007-2013.

8.

A concentración temática nos Fondos Estruturais. Para asegurar que os investimentos da UE se concentren por prioridades, establécense dotacións mínimas por
Obxectivos Temáticos e prioridades. Por exemplo, nas rexións máis desenvolvidas, polo menos o 80% dos recursos totais do FEDER a nivel nacional deberán
destinarse a 2 ou máis dos OT 1, 2, 3 e 4, que están relacionados respectivamente
coa innovación, as TIC, as PEME e a Economía baixa en carbono. Así mesmo, o 20%
como mínimo do total do FEDER asignarase ao OT 4 (Economía baixa en carbono).
Tamén nas rexións máis desenvolvidas, os Estados membros concentrarán, polo menos o 80% da dotación do FSE asignada a cada PO, nun máximo de 5 prioridades de
investimento, das establecidas nos OT 8, 9, 10 e 11, que están relacionados respectivamente co emprego, coa inclusión social e pobreza, coa educación e formación e
coa capacidade institucional. Así mesmo, o 20% como mínimo do total do FSE deberá
asignarse ao OT 9 (inclusión social e pobreza).

9.

A definición dunha estratexia común para reforzar a coordinación e reducir os
solapamentos. O Marco Estratéxico Común establecido no Regulamento xeral
dos Fondos EIE senta as bases para unha mellor coordinación entre todos eles, o que
proporcionará, de conformidade coas prioridades e obxectivos definidos nas normas
específicas de cada Fondo EIE, principios reitores estratéxicos a fin de lograr un enfoque de desenvolvemento integrado e coordinado con outros instrumentos e políticas
comunitarias, en consonancia coas metas e os obxectivos políticos da Estratexia da
Unión para un crecemento intelixente, sustentable e integrador e, cando cumpra, as
súas iniciativas emblemáticas, á vez que terá en conta os principais retos territoriais e
os contextos nacionais, rexionais e locais específicos.

10. A introdución de normas de financiamento máis simples, que levarán consigo
unha comprensión máis fácil para os beneficiarios e un reforzamento da seguridade
xurídica, o que levará a reducir erros e a mellorar a garantía que ofrecen os sistemas de aplicación nacionais, por exemplo o establecemento de disposicións
comúns para os Fondos EIE, o apoio á tecnoloxía dixital (“e-cohesión”) e a redución do número de auditorías, o que contribuirá á redución da carga administrativa de maneira considerable.
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Outro exemplo para destacar é a aplicación dos custos simplificados. Os valores a
tanto alzado e os custos unitarios establecidos a nivel da UE facilitan aos beneficiarios
a redución de trámites burocráticos e o esforzo, así como unha mellor xestión e rendemento dos proxectos.
11. O aumento da participación dos socios na planificación e implementación dos
programas 2014-2020. O Código de Conduta Europeo establece un conxunto de
normas comúns dirixidas a mellorar as consultas, a participación e o diálogo entre os
socios durante a planificación, a execución, o seguimento e a avaliación dos proxectos
financiados polos Fondos EIE.
Os Estados membros deben reforzar a cooperación entre as autoridades responsables do investimento dos Fondos EIE e os socios dos proxectos, como son as autoridades rexionais, locais, urbanas ou públicas doutro tipo, as organizacións sindicais, os
empresarios, as ONGs e os organismos responsables da inclusión social, a igualdade
de xénero e a non discriminación.
12. O establecemento de condicións ex ante para garantir investimentos máis eficaces
nos fondos. Entre elas destacan as estratexias de especialización intelixente destinadas
a identificar os puntos fortes e liberar o potencial de excelencia na investigación e
innovación, as reformas favorables ás empresas, as estratexias de transporte, as medidas destinadas a mellorar os sistemas de contratación pública, o cumprimento da
normativa sobre medio ambiente e as estratexias para combater o desemprego dos
mozos e o abandono escolar e para promover a igualdade entre homes e mulleres e
a non discriminación.
13. A maior vinculación da política de cohesión coa gobernanza económica
da UE. Os programas operativos dos fondos deberán ser coherentes cos Programas
Nacionais de Reforma dos Estados membros e incluír as reformas pertinentes identificadas nas recomendacións específicas para cada país no Semestre Europeo. Cando
sexa necesario, a Comisión poderá solicitar aos Estados membros, no marco das condicionalidades macroeconómicas, a modificación dos programas para apoiar reformas
estruturais clave que contribúan á superación de desequilibrios macroeconómicos
e de problemas económicos e sociais. Como último recurso, poderá suspender os
fondos se se incumpren de maneira grave e repetida as recomendacións económicas.
14. A potenciación do apoio ás PEME e ao acceso ao crédito a través dun maior
fomento dos instrumentos financeiros, cunha maior flexibilidade e efectividade dos
seus marcos de execución. Os Fondos da UE apoiarán os préstamos, as garantías e
o capital social/capital risco a través de normas comúns e claras, unha ampliación do
seu ámbito de aplicación e a oferta de incentivos (por exemplo, porcentaxes de cofinanciamento máis elevados). Favorecer os préstamos en detrimento das subvencións
debería mellorar a calidade dos proxectos e disuadir a dependencia das subvencións
tradicionais.
15. O impulso da dimensión urbana no obxectivo “Investimento en crecemento e
emprego” da política de cohesión, que mellorará a súa visualización grazas á asigna-
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ción mínima do 5% dos recursos do FEDER a nivel nacional para investimentos integrados, combinando diversas medidas para abordar os retos económicos, ambientais
e sociais dentro das cidades, ademais doutros gastos en zonas urbanas.
16. A fixación de metas e obxectivos claros para alcanzar un maior rendemento. Os países e as rexións deberán anunciar con antelación os obxectivos que
pretenden alcanzar cos recursos dispoñibles e determinar con precisión como van
medir os progresos realizados na consecución dos mesmos. Deste xeito, a utilización
dos recursos financeiros poderá ser obxecto dun seguimento e debate periódicos.
Isto significa que cara ao final do período, no ano 2019, poderán poñerse fondos
adicionais (6% da asignación destinada ao Obxectivo de Investimento e crecemento e
emprego) a disposición dos programas máis eficientes a través da denominada “Reserva de rendemento”, sobre a base da información e as avaliacións incluídas nos
informes de evolución presentados polos Estados membros en 2017 e 2019.
17. Os informes de evolución estratéxica do Acordo de Asociación, que é un documento de programación nacional elaborado polo Estado membro, en colaboración
coa Comisión e con participación dos socios, no que se expón fundamentalmente a
estratexia e as prioridades dos Fondos EIE nese Estado membro. Como moi tarde,
o 31 de agosto de 2017 e o 31 de agosto de 2019, o Estado membro presentará á
Comisión un informe de evolución sobre a execución do Acordo de Asociación a 31
de decembro de 2016 e a 31 de decembro de 2018, respectivamente.
18. Os informes anuais de execución dos programas operativos. Desde 2016
ata 2023 inclusive, os Estados membros presentarán á Comisión un informe anual
sobre a execución do programa no exercicio financeiro anterior. Polo que respecta ao
FEDER, ao FSE e ao Fondo de Cohesión, cada Estado membro presentará á Comisión
un informe final sobre a execución do programa.
Os informes de execución anuais, que serán máis automatizados e notablemente máis lixeiros que no período 2007-2013, presentarán a información crave
sobre a execución do programa e as súas prioridades en relación cos datos financeiros, os indicadores comúns e específicos do mesmo e os valores previstos cuantificados, incluídos, no seu caso, os cambios producidos nos valores dos indicadores de
resultados, así como os fitos definidos no marco de rendemento desde o informe
anual de aplicación que deberá presentarse en 2017.
Poñeranse a disposición do público os informes de execución anual e final, así como
un resumo para o cidadán do seu contido.
19. A reunión de exame anual dos programas operativos. A partir de 2016 e ata
2023 inclusive, deberá celebrarse unha reunión de exame anual entre a Comisión e
cada Estado membro para examinar o rendemento de cada programa, tendo en conta o informe de execución anual e as observacións e recomendacións da Comisión,
cando proceda.
A reunión de exame anual poderá abranguer máis dun programa. En 2017 e 2019, a
reunión de exame anual comprenderá todos os programas do Estado membro.
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20. A elaboración das avaliacións dos programas 2014-2020 contribuirá a mellorar
a calidade da concepción e a execución dos mesmos, así como valorar a súa eficacia,
eficiencia e impacto. As avaliacións realizaranse ex ante, durante o período de programación e ex post.
Durante o período de programación deberá avaliarse polo menos unha vez o xeito
en que a axuda dos Fondos EIE contribuíu aos obxectivos de cada prioridade. Todas
as avaliacións serán examinadas polo comité de seguimento e enviadas á Comisión.
As avaliacións ex post serán levadas a cabo pola Comisión ou polos Estados membros
en estreita colaboración coa Comisión. Deberán completarse, como moi tarde, o 31
de decembro de 2024. Para cada un dos Fondos EIE, a Comisión preparará, como
moi tarde o 31 de decembro de 2025, un informe de síntese que resuma as principais
conclusións das avaliacións ex post.
As avaliacións, que serán levadas a cabo por expertos, internos ou externos, funcionalmente independentes das autoridades responsables da execución dos programas,
deberán poñerse a disposición do público.
21. O impulso das medidas de información e comunicación da política de cohesión constitúe unha prioridade para a UE. Trátase de comunicar mellor os obxectivos,
oportunidades de financiamento, proxectos e logros dos programas cofinanciados,
para que sexan máis visualizados polos cidadáns europeos e aumente a sensibilización
do labor comunitario nas súas comunidades locais.
Aínda que existe certo continuísmo das prácticas existentes en materia de información e publicidade comunitaria, para o período 2014-2020 existen melloras regulamentarias respecto do período anterior nalgunhas áreas, por exemplo na transparencia e na accesibilidade da información. Algunhas das medidas destacadas son
as seguintes:
--

O Estado membro ou a autoridade de xestión organizará e publicitará un acto
de lanzamento de cada programa operativo.

--

Cada Estado membro debe nomear a un responsable nacional de información e comunicación, que se encargará da creación e o mantemento do sitio
web nacional dedicado á política de cohesión e de coordinar as actividades de
comunicación dun a varios fondos, así como as redes de comunicación nacionais
e o intercambio de experiencias e de boas prácticas.

--

O Estado membro ou a autoridade de xestión deberá ter un sitio web nacional único que proporcione información sobre todos os programas operativos e
acceso aos mesmos, incluído o calendario de execución e todos os procesos de
consulta pública relacionados.

--

Os Comités de seguimento adoptarán unha estratexia de comunicación
a sete anos para cada programa, ou ben unha estratexia común que abarque a
varios deles, no prazo de seis meses desde a adopción do programa ou programas pertinentes. Esta estratexia deberá ser actualizada anualmente no Comité de
seguimento.
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--

O Estado membro ou a autoridade de xestión publicará nun sitio de internet
único unha lista de operacións por programa e por Fondo nun formato de
folla de cálculo ou XML, que permita clasificar, consultar, extraer e comparar os
datos. Esta lista actualizarase polo menos cada seis meses. Os exemplos deben
formularse nunha lingua oficial da Unión de ampla difusión distinta da lingua ou as
linguas oficiais do Estado membro en cuestión.

--

Toda autoridade de xestión designará a unha persoa encargada da información e a comunicación a nivel de programa operativo. Poderase
designar a unha mesma persoa para varios programas operativos.

--

O Estado membro ou a autoridade de xestión dará a coñecer aos cidadáns da
Unión o papel e os logros da política de cohesión e dos Fondos por medio de accións de información e comunicación acerca dos resultados e o impacto
dos acordos de asociación, os programas operativos e as operacións.

As dotacións asignadas aos Estados membros a través do obxectivo “Investimento
en crecemento e emprego” da política de cohesión serán revisadas pola Comisión
Europea en 2016, tendo en conta a situación de crise dalgúns Estados membros e as
estatísticas máis recentes. A Comisión axustará ditas asignacións totais sempre que exista
unha diverxencia acumulativa superior a +/- 5%.
A C.A. de Galicia, que pertence ao grupo de rexións máis desenvolvidas e ao mesmo
tempo está integrada na denominada “rede de seguridade”, dispoñerá no obxectivo de
“Investimento en crecemento e emprego” dunha axuda estrutural estimada de 2.810 millóns de euros no período 2014-2020 para a execución da política de cohesión na rexión,
a través do investimento deseñado nos programas do FEDER, 1.956 millóns de euros (no
PO rexional Galicia, e nos plurirrexionais PO Crecemento Intelixente, PO Crecemento
Sostible e PO Iniciativa PEME) e do FSE, 854 millóns de euros (no PO rexional Galicia,
e nos plurirrexionais PO Emprego Xuvenil, PO Emprego, Formación e Educación, PO
Inclusión Social e Economía Social, PO do Fondo de Axuda Europea para as persoas máis
desfavorecidas e PO Asistencia Técnica).

II.2.

A AXUDA COMUNTARIA NOS ORZAMEANTOS 2015

As axudas máis importantes dos programas comunitarios 2007-2013 e 2014-2020
acadan nos orzamentos da C.A para 2015 un montante de 414,7 millóns de euros e
correspóndense coa política de cohesión a través do FEDER, FSE, Emprego Xuvenil e
Cooperación Territorial e coas políticas de medio rural e de pesca a través do FEADER e
FEP, respectivamente.
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Distribución da Axuda Comunitaria nos orzamentos 2015 por OE do PEG e Programas Operativos (euros)
PEG 10-14

EIXO

PROGRAMAS COMUNITARIOS

OE

FEDER

FEADER

FEP

FSE

Emprego
Xuvenil

COOPER TERRITORIAL
TRANSFR

E1

E2

E3
E4
E5

OE01
OE02
OE03
OE04
OE05
OE01
OE02
OE03
OE04
OE01
OE02
OE01
OE02
OE03
OE01
OE02

TOTAL

TOTAL

%

ESP ATL

775.872
0
34.809.724
0
5.563.731
660.699
0
0
1.190.217
0
4.830.989
0
6.000.000 14.352.000
14.373.339 102.430.045
0
0
20.966.332
2.137.046
19.116.572
0
30.784.669
1.296.225
0 38.801.423
0 10.000.000
1.273.459
0
9.935.450
0

0
552.000
0
0
0 19.622.414
0
250.000
0 8.973.508
0
0
0 3.558.357
22.902.249
0
0 18.864.848
0
200.000
0
64.000
298.739
0
0
0
0
0
58.718 1.058.002
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
18.000.000
0
0
0
0
0
211.531
0

0
0
11.250
0
0
0
131.145
7.031
0
0
422.231
20.737
30.750
4.866
0
0

0
0
0
0
0
0
0
5.525
0
55.988
52.153
51.285
0
0
0
0

1.327.872
34.809.724
25.858.094
250.000
10.163.725
4.830.989
24.041.502
139.718.189
36.864.848
23.359.366
19.654.956
32.451.655
38.832.173
10.004.866
2.601.710
9.935.450

0,3
8,4
6,2
0,1
2,5
1,2
5,8
33,7
8,9
5,6
4,7
7,8
9,4
2,41
0,63
2,40

149.620.354 169.677.438

23.259.706 53.143.129

18.211.531

628.010

164.951

414.705.119

100

Fonte: elaboración propia

Por Programas destaca a Axuda do PO FEADER, con 169,7 millóns de euros, que
representa o 40,92% do total, seguido dos POs FEDER, que con 149,6 millóns de euros,
supón o 36,1% da Axuda total. Os programas do FSE ascenden a 53,1 millóns de euros,
que supoñen o 12,8% do total da Axuda. O PO FEP, con 23,3 millóns de euros, supón o
5,6% do total, mentres que o PO de Emprego Xuvenil, con 18,2 millóns de euros, alcanza o 4,4% do total da Axuda orzamentada. E finalmente, os Programas de Cooperación
Territorial alcanzan 792.961 euros, que supoñen o 0,19% do total da Axuda, sendo o de
maior importe o transfronteirizo de Galicia coa rexión Norte de Portugal, con 628.010
euros, que representa o 0,15% do total da Axuda orzamentada.
Analizando a distribución da Axuda comunitaria nos orzamentos da C.A. para 2015
por Obxectivos Estratéxicos do PEG, obsérvase que o OE que máis destaca é o
2.3, vinculado cos sectores produtivos galegos, que con 139,7 millóns de euros representa
o 33,7% do total, seguido do OE 4.2, relacionado co territorio sostible e equilibrado, que
con 38,8 millóns de euros, representa o 9,4% do total, e do OE 2.4, que está relacionado
co emprego de calidade, con 36,8 millóns de euros, e que supón o 8,9% do total.
Arredor do 8% da Axuda aparece o OE 1.2, que está relacionado coa prestación
sanitaria pública, con 34,8 millóns de euros, e o OE 4.1, relacionado co contorno natural,
con 32,5 millóns de euros.
A continuación sobresae o OE 1.3, relacionado coa educación e a cultura, que cun
orzamento de 25,9 millóns de euros, supón o 6,2% do total.
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Representando o 5,8% do total figura a continuación o OE 2.2, internacionalización da
economía galega, con 24 millóns de euros, co 5,6% do total aparece o OE 3.1, vinculado
co desenvolvemento da investigación e a innovación, con 23,4 millón de euros, e co 4,7%
do total está o OE 3.2, vinculado co uso xeral das TIC, con 19,7 millóns de euros.
Figuran despois o OE 1.5, vinculado coa igualdade de oportunidades e a inclusión
social, con 10,2 millóns de euros, o OE 4.3, relacionado coa eficiencia enerxética, con 10
millóns de euros, o OE 5.2, vinculado coa capacidade institucional e financeira, con 9,9
millóns de euros, que representan respectivamente o 2,5%, 2,41% e 2,40% do total da
Axuda.
O OE 2.1, accesibilidade do territorio, con 4,8 millóns de euros, representa o 1,2%,
do total da Axuda orzamentada.
E finalmente, cunha representación inferior ao 1% do total da Axuda comunitaria
aparecen o OE 5.1 (Administración moderna e próxima, 2,6 millóns de euros), o OE 1.1
(revitalización demográfica, 1,3 millóns de euros), e o OE 1.4 (benestar social, 0,25 millóns
de euros), que representan respectivamente o 0,6%, 0,3% e 0,1% do total da Axuda.
En canto a contribución dos Programas ao PEG, observase que todos os OE
do PEG presentan una relación directa, ao menos, con algún Programa comunitario, sobresaíndo o OE 2.3 (sectores produtivos estratéxicos) e o OE 4.1 (contorno natural), que
están vinculados cada un deles con 5 Programas comunitarios.
E vinculados con 4 programas comunitarios figuran destacados así mesmo o OE 1.3
(educación e cultura), o OE 2.2 (internacionalización da economía galega), o OE 3.1 (investigación e innovación), o OE 3.2 (aplicación TIC), e o OE 5.1 (Administración moderna
e cercana).
A anualidade orzamentada do PO FEDER Galicia 2007-2013 correspondente á
Comunidade Autónoma de Galicia no 2015, repartida por centros xestores e Consellerías
da Xunta ascende, en termos de Axuda comunitaria, a 93.136.792 euros.
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Distribución da axuda do PO FEDER Galicia 2007-2013 por órgano xestor e consellerías no orzamento 2015 (euros)
Centro Xestor
SECRETARIA XERAL DE IGUALDADE
D.X DE EMERXENCIAS E INTERIOR

Órgano/Consellería
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
AAPP. E XUSTIZA
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
AAPP. E XUSTIZA

Euros
148.800
5.295.450

SECRETARÍA XERAL TECNICA E DO PATRIMONIO

CONSELLERÍA DE FACENDA

D.X DE PROXECTOS E FONDOS EUROPEOS

D.X DE COMERCIO
SECRETARÍA XERAL TÉCNICA
DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

CONSELLERÍA DE FACENDA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E
INFRAESTRUTURAS
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E
INFRAESTRUTURAS
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E
INFRAESTRUTURAS
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U

SECRETARIA XERAL DE UNIVERSIDADES

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U

SECRETARIA XERAL TECNICA
D. X. DE FAMILIA E INCLUSIÓN
SECRETARIA XERAL DE MEDIO RURAL E MONTES

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR

1.041.417
775.872
8.000.000

DIRECCION XERAL SS. CC.

SERGAS - DIRECCIÓN XERAL

3.500.000

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E
INFRAESTRUTURAS

1.578.740

S.X DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL
D.X. DE MOBILIDADE
D.X. DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA

AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE
PRESIDENCIA DA XUNTA
GALICIA

661.160
250.479
7.906.401
3.252.249
2.283.538
1.691.353
5.273.282
290.449
973.885

13.669.028

AXENCIA GALEGA DE INNOVACION

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

8.497.047

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS
CENTRO INFORMATICO XESTION TRIBUTARIA
ECONOMICA E CONTABLE

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS
CENTRO INFORMATICO XESTION TRIBUTARIA
ECONOMICA E CONTABLE
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E
INFRAESTRUTURAS

1.681.986
4.640.000

AUGAS de GALICIA

Orzamento

1.130.926
20.594.730
93.136.792

O número de centros directivos que xestionarán o FEDER orzamentado para o ano
2015 elévase a 22. Destaca a Axuda comunitaria que será xestionada por Augas de Galicia
da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (20,6 millóns de euros),
que supón o 22,1% do total, e a da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
da Presidencia da Xunta (13,7 millóns de euros), que supón o 14,7% do total, seguidas
da Axencia Galega de Innovación da Consellería de Economía e Industria (8,5 millóns de
euros), da Secretaria Xeral de Medio Rural e Montes da Consellería de Medio Rural e do
Mar (8,0 millóns de euros) e da SX de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (7,9 millóns de euros), que representan
respectivamente o 9,1%, 8,6% e 8,5% do total da Axuda FEDER 2007-2013 orzamentada.
A anualidade orzamentada do PO FEDER Galicia 2014-2020 correspondente á
Comunidade Autónoma de Galicia no 2015, repartida por centros xestores e Consellerías
da Xunta ascende, en termos de Axuda comunitaria, a 56.483.562 euros.
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Distribución da axuda do PO FEDER Galicia 2014-2020 por órgano xestor e consellerías no orzamento 2015 (euros)
Centro Xestor

Órgano/Consellería

SECRETARÍA XERAL TECNICA E DO PATRIMONIO

CONSELLERÍA DE FACENDA

D.X DE PROXECTOS E FONDOS EUROPEOS

CONSELLERÍA DE FACENDA

SECRETARIA XERAL DE UNIVERSIDADES

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U

DIRECCION XERAL SS. CC.

SERGAS - DIRECCIÓN XERAL

AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE
GALICIA
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION

AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE
GALICIA
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Orzamento

Euros
160.000
13.838
1.000.000
31.309.724
5.000.000
10.000.000
3.000.000
6.000.000
56.483.562

Fonte: elaboración propia

O número de centros directivos que xestionarán o FEDER 2014-2020 orzamentado
para o ano 2015 elévase a 8. Destaca a Axuda comunitaria que será xestionada polo
SERGAS - Dirección Xeral (31,3 millóns de euros), a Axencia Galega de Innovación (10
millóns de euros), o Instituto Galego de Promoción Económica (6 millóns de euros), e a
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (5 millóns de euros), que representan respectivamente o 55,4%, 17,7%, 10,6% e 8,9% do total da Axuda FEDER 2014-2020
orzamentada.
A anualidade orzamentada do PO FEADER 2007-2013 correspondente á Comunidade Autónoma de Galicia no 2015, repartida por centros xestores e Consellerías da
Xunta ascende, en termos de Axuda comunitaria, a 169.677.438 euros.
Distribución da axuda PO FEADER Galicia 2007-2013 por centros xestores e consellerías no orzamento 2015 (euros)
Centro Xestor

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA
SECRETARIA XERAL DE MEDIO RURAL E MONTES
D.X. DE DESENVOLVEMENTO RURAL
D.X. DE PRODUCIÓN AGROPECUARIA
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Órgano/Consellería
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO
E INFRAESTRUTURAS
CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR
CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR
CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR
CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR
CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA
CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR

INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA

INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA

D.X DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
D.X. DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA

Orzamento

Euros
1.500.000
1.296.225
1.999.005
39.332.568
9.530.942
58.467.180
18.406.037
1.000.000
10.000.000
27.770.481
375.000
169.677.438

Fonte: elaboración propia

O número de centros que xestionarán a axuda FEADER orzamentada para o ano
2015 elévase a 11. Destaca a axuda que será xestionada por a DX de Produción Agropecuaria (58,5 millóns de euros), a SX de Medio Rural e Montes (39,3 millóns de euros),
a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (27,8 millóns de euros) e o Fondo Galego
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de Garantía Agraria (18,4 millóns de euros), todos pertencentes a Consellería de Medio
Rural e do Mar, que representan respectivamente o 34,5%, 23,2%, 16,4% e 10,8% do total
da Axuda FEADER.
A anualidade orzamentada para o ano 2015 da Axuda comunitaria FEP Galicia
2007-2013, repartida por centros xestores e Consellerías da Xunta de Galicia, ascende
a 23.259.706 euros.
Distribución da axuda PO FEP Galicia 2007-2013 por centros xestores e consellerías no orzamento 2015 (euros)
Centro Xestor

Órgano/Consellería

Euros

SECRETARÍA XERAL TECNICA E DO PATRIMONIO

CONSELLERÍA DE FACENDA

SECRETARÍA XERAL DO MAR

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR

12.638.077

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR

10.562.911

D.X. DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO

58.718

23.259.706

Orzamento
Fonte: elaboración propia

Son 3 os centros directivos que xestionarán o FEP orzamentado para o ano 2015.
Destaca a SX do Mar, con 12,7 millóns de euros, seguida da DX de Desenvolvemento
Pesqueiro, con 10,6 millóns de euros, pertencentes os dous a Consellería de Medio Rural
e do Mar, que supoñen respectivamente o 54,3% e o 45,4% do total da Axuda.
A anualidade orzamentada do PO FSE Galicia 2007-2013 correspondente á Comunidade Autónoma de Galicia no 2015, repartida por centros xestores e Consellerías da
Xunta ascende, en termos de Axuda comunitaria, a 19.982.005 euros.
Distribución da axuda do PO FSE Galicia 2007-2013 por centro xestor e consellerías no orzamento 2015 (euros)
Centro Xestor

Órgano/Consellería

SECRETARIA XERAL DE IGUALDADE
SECRETARÍA XERAL TECNICA E DO PATRIMONIO
D.X DE PROXECTOS E FONDOS EUROPEOS
D.X. DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS
D.X DE TRABALLO E ECONOMIA SOCIAL
D.X. DE EMPREGO E FORMACIÓN
D. X. DE FAMILIA E INCLUSIÓN
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION
CENTRO INFORMATICO XESTION TRIBUTARIA
ECONOMICA E CONTABLE
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
AAPP. E XUSTIZA
CONSELLERÍA DE FACENDA
CONSELLERÍA DE FACENDA
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION
CENTRO INFORMATICO XESTION TRIBUTARIA
ECONOMICA E CONTABLE
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Orzamento

Euros
1.027.000
652.739
193.732
9.522.761
1.436.000
580.000
2.747.416
200.000
64.000
3.558.357
19.982.005

O número de centros directivos que xestionarán o FSE 2007-2013 orzamentado
para o ano 2015 elévase a 10. Destaca a Axuda comunitaria que será xestionada pola
DX de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e O. U. (9,5
millóns de euros), o Instituto Galego de Promoción Económica (3,6 millóns de euros), a
DX de Familia e Inclusión (2,7 millóns de euros), e a DX de Traballo e Economía Social
(1,4 millóns de euros), que representan respectivamente o 47,7%, 17,8%, 13,7% e 7,2%
do total da Axuda FSE 2007-2013 orzamentada.
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A anualidade orzamentada do PO FSE Galicia 2014-2020 correspondente á Comunidade Autónoma de Galicia no 2015, repartida por centros xestores e Consellerías da
Xunta ascende, en termos de Axuda comunitaria, a 33.161.124 euros.
Distribución da axuda do PO FSE Galicia 2014-2020 por centro xestor e consellerías no orzamento 2015 (euros)
Centro Xestor

Órgano/Consellería

Euros

SECRETARÍA XERAL TECNICA E DO PATRIMONIO

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
AAPP. E XUSTIZA
CONSELLERÍA DE FACENDA

D.X DE PROXECTOS E FONDOS EUROPEOS

CONSELLERÍA DE FACENDA

SECRETARIA XERAL DE UNIVERSIDADES

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U

D.X. DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U

D.X DE TRABALLO E ECONOMIA SOCIAL

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

S.X. DE POLITICA SOCIAL

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

250.000

D. X. DE FAMILIA E INCLUSIÓN

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

2.950.000

SECRETARIA XERAL DE IGUALDADE

ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA

ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA
Orzamento

4.649.940
200.000
11.531
2.163.200
7.536.453
15.000.000

400.000
33.161.124

Fonte: elaboración propia

O número de centros directivos que xestionarán o FSE 2014-2020 orzamentado
para o ano 2015 elévase a 9. Destaca a Axuda comunitaria que será xestionada pola a DX
de Traballo e Economía Social da Consellería de Traballo e Benestar (15 millóns de euros),
DX de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e O. U. (7,5
millóns de euros), a SX de Igualdade (4,6 millóns de euros), e a DX de Familia e Inclusión
(2,95 millóns de euros), que representan respectivamente o 45,2%, 22,7%, 14% e 8,9% do
total da Axuda FSE 2014-2020 orzamentada.
A anualidade orzamentada do PO Emprego Xuvenil 2014-2020 correspondente a Comunidade Autónoma de Galicia no 2015, repartida por centros xestores e Consellerías da Xunta ascende, en termos de Axuda Comunitaria a 18.211.531 euros.
Distribución da axuda do PO Emprego Xuvenil 2014-2020 por centro xestor e consellerías no orzamento 2015 (euros)
Centro Xestor

Órgano/Consellería

SECRETARÍA XERAL TECNICA E DO PATRIMONIO
D.X DE PROXECTOS E FONDOS EUROPEOS
D.X DE TRABALLO E ECONOMIA SOCIAL
D.X. DE EMPREGO E FORMACIÓN
D.X. DE XUVENTUDE E VOLUNTARIADO

CONSELLERÍA DE FACENDA
CONSELLERÍA DE FACENDA
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

Orzamento

Euros
200.000
11.531
6.500.000
10.500.000
1.000.000
18.211.531

O número de centros que xestionarán o PO Emprego Xuvenil orzamentado para o
ano 2015 elévase a 5. Destaca na Consellería de Traballo e Benestar a Axuda comunitaria
que será xestionada pola DX de Emprego e Formación da (10,5 millóns de euros), a DX
de Traballo e Economía Social (6,5 millóns de euros) e a DX de Xuventude e Voluntariado (1 millón de euros), que supoñen respectivamente o 57,7%, o 35,7% e 5,5% do total
da axuda.
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A anualidade orzamentada para o ano 2015 do PO de Cooperación Territorial
Transfronteiriza España - Portugal 2007-2013, repartida por centros xestores e
Consellerías da Xunta, ascende a 628.010 euros en Axuda FEDER.
Distribución da axuda CT Transfronteiriza España-Portugal 2007-2013 por centros xestores e consellerías no
orzamento 2015 (euros)
Centro Xestor

Órgano/Consellería

Euros

D.X DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
AAPP. E XUSTIZA

30.750

SECRETARIA XERAL DE CULTURA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U

11.250

AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA
DE GALICIA

AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE
GALICIA

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

CENTRO INFORMATICO XESTION TRIBUTARIA
ECONOMICA E CONTABLE

CENTRO INFORMATICO XESTION TRIBUTARIA
ECONOMICA E CONTABLE

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

AXENCIA PUBLICA INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA
O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO
MEDIO MARIÑO DE GALICIA

Orzamento

350.981
7.031
71.250
131.145
4.866
20.737
628.010

Fonte: elaboración propia

O número de centros que xestionarán a Axuda do PO Cooperación Territorial
Transfronteiriza España - Portugal orzamentada para o ano 2015 son 8. Destaca a
Axuda comunitaria que será xestionada pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia (350.981 euros), o Instituto Galego de Promoción Económica (131.145 euros)
e o Centro Informático de Xestión Tributaria Económica e Contable (71.250 euros), que
supoñen respectivamente o 55,9%, 20,9% e 11,3% do total.
A anualidade orzamentada para o ano 2015 do PO de Cooperación Territorial
Transnacional Espazo Atlántico, repartida por centros xestores e Consellerías da
Xunta, ascende a 164.951 euros en Axuda FEDER.
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Distribución da axuda CT Transnacional Espazo Atlántico 2007-2013 por centros xestores e consellerías no
orzamento 2015 (euros)
Centro Xestor

Órgano/Consellería

Euros

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR

16.575

AXENCIA PARA A MODERNIZACION
TECNOLOXICA DE GALICIA

AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA
DE GALICIA

52.153

AXENCIA GALEGA DE INNOVACION

AXENCIA GALEGA DE INNOVACION

55.988

AXENCIA PUBLICA INSTITUTO TECNOLÓXICO
PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE
GALICIA

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO
MEDIO MARIÑO DE GALICIA

40.235

Orzamento

164.951

Fonte: elaboración propia

O número de centros que xestionarán a Axuda do PO Cooperación Territorial
Transnacional Espazo Atlántico orzamentada para o ano 2015 son 4. Destaca a
Axuda comunitaria que será xestionada pola Axencia Galega de Innovación (55.988 euros), seguida da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (52.153 euros), que
supoñen respectivamente o 33,9% e o 31,6% do total orzamentado.
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