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PRESENTACIÓN 

O Plan de implementación dos obxectivos de desenvolvemento sostible a nivel local é froito 

do traballo do equipo político, técnico e da veciñanza de Barreiros, onde se recollen os obxectivos 

principais da acción do goberno deste mandato 2019 – 2023.  

É inevitable non reflexionar sobre o acontecido nas últimas décadas deste século XXI, cando se 

demostrou que nos atopamos nunha época inestable e incerta dominada por crises económicas 

que tiveron un alto impacto nas desigualdades sociais, polo cambio climático, cunhas 

consecuencias ambientais, económicas, sociais e migratorias... Esta realidade provoca un 

contexto incerto que nos fai poñer en dúbida que vaiamos ser quen de deixar un mundo mellor 

ás xeracións futuras.  

O modelo preponderante até o momento demostrou que o crecemento económico non foi 

acompañado por un sistema equitativo garante de oportunidades para todas as persoas nin 

respectuoso co medio ambiente. Vivimos nun modelo de sociedade que xera unha emerxencia 

social e climática onde urxen medidas urxentes que revertan os efectos provocados nos últimos 

tempos.  

Ante este modelo a Axenda 2030 avisa que a sostibilidade tense que entender en tres 

dimensións: a económica, a social e a ambiental. Esta dimensión tripla comprende a 

oportunidade de pór en práctica os 17 ODS para tomar conciencia de que non se pode facer 

fronte ao reto ambiental sen deixar de ter en conta os retos económicos e sociais, sen formular 

un modelo económico que garanta a sostibilidade ambiental e non deixe a ninguén atrás. Con 

este marco de referencia nace o Plan de implementación dos obxectivos de desenvolvemento 

sostible a nivel local e co obxectivo de artellar unha axenda local que se guíe por metas locais 

inspiradas na Axenda 2030.  

Como alcaldesa, hoxe comprométome a garantir o cumprimento das metas locais que hoxe 

poñemos enriba da mesa, para así apostar por un Barreiros máis coidadoso coas persoas e co 

medio ambiente.  

 

Ana Ermida 

Alcaldesa de Barreiros  
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O Plan de implementación dos obxectivos de desenvolvemento sostible a nivel local é a folla 

de ruta que marca as políticas públicas a realizar aliñadas no marco dos obxectivos da Axenda 

2030 de Nacións Unidas, trátase dun compromiso real cos 17 Obxectivos de Desenvolvemento 

Sostible que trata de mellorar a vida das persoas, tanto a nivel individual como colectivo. Así, o 

plan comprende unha folla de ruta onde aliñamos a política local no marco dos 17 ODS e nos 

marcamos novos retos para seguir avanzando coa mirada posta nas persoas, na prosperidade, no 

planeta, nas parcerías e na paz.  

A través deste Plan o Concello de Barreiros comprométese co desenvolvemento sostible dende 

un plano multidimensional; dende o social, dende a educación, dende a vida cultural e deportiva 

e dende o respecto e o coidado do territorio.  

O plan foi construído de maneira participativa sumando moitas voces e miradas. Por unha 

banda, o documento foi traballado en diferentes mesas de traballo por parte do persoal técnico e 

político municipal; e por outra, no marco de dous espazos sociais onde a veciñanza posicionou as 

súas visións de propostas para seguir avanzando. Ademais, apostamos pola transparencia 

política, creando un espazo de traballo conxunto onde o goberno municipal, o persoal técnico e 

as entidades sociais sentámonos para poñer en común as nosas visións.  

En definitiva, levamos a cabo un proceso aberto e inclusivo onde non quixemos deixar a ninguén 

atrás. Así, quero agradecer a todas as persoas que contribuíron neste proceso.  

Hoxe comezamos un camiño para avanzar cara a responsabilidade e o desenvolvemento 

sostible, un camiño que será revisado en 2024, cando finalizará este Plan e deberemos voltar a 

mirada atrás para valorar como mellorar e como seguir adiante.  

 

Montserrat Porteiro Sánchez.  

Concelleira de Igualdade 
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1. INTRODUCIÓN 

Introdución 

POR QUE UN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DOS ODS 
A formulación dun Plan Municipal de implementación dos ODS responde a unha 

vontade clara por parte do Concello de Barreiros co desenvolvemento sostible, co 

respecto coas persoas dende un enfoque igualitario e co coidado co territorio. O 

documento que tes nas mans recolle o traballo realizado nesta fase de planificación e 

formulación. O primeiro paso consistiu na elaboración dun estudo sobre a realidade do 

territorio e das políticas municipais en base á Axenda 2030. Ese informe foi o punto de 

partida aterrado na realidade do territorio para así garantir unha formulación dun plan 

municipal realista e abarcable.  

 

ESTE PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DOS ODS 
Neste documento vas atopar varios apartados onde expoñemos a folla de ruta para 

apostar polos 17 ODS nos vindeiros tres anos: 

 ELABORACIÓN DO PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Comezamos presentando un esquema explicativo sobre os obxectivos e a metodoloxía 

utilizada para construír este proceso de elaboración do Plan. 

 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Visión xeral 

Neste apartado presentamos un esquema visual sobre a estrutura do Plan de 

Implementación. Así como fixemos non informe da diagnose previa, este Plan artéllase 

no marco das 5p: Persoas, Prosperidade, Planeta, Paz e Parcerías. Grazas a este punto de 

partida, fixamos a seguinte lóxica de acción: en cada unha das 5p marcamos un eixo 

estratéxico onde se engloban as metas locais de cada un dos ODS que abranguen 

medidas aliñadas do goberno municipal e novas medidas a desenvolver nos vindeiros 

tres anos.  
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Cadros resumo de metas globais e locais onde encaixan as medidas formuladas 

Neste apartado presentamos un cadro resumo por cada un dos ODS onde expomos: por 

unha banda, un resumo sobre a súa relación coa administración local; por outra, a 

relación das metas globais que se relacionan co plan; e por último, as metas locais que 

nos marcamos para estes vindeiros tres anos.  

Planificación de medidas por cada ODS 

Neste apartado expomos unha ficha de acción para cada un dos ODS. Así, en cada un 

deles enumeramos as metas locais (ou obxectivos) onde encaixan dous subapartados: 

→ Seguimos apostando por... trátase das políticas locais que xa se veñen 

desenvolvendo e encaixan cos ODS 

→ Poñemos enerxía en... facemos referencia ás novas medidas que se formulan 

para seguir avanzando en cada un dos ODS 

 SISTEMA DE SEGUIMIENTO E DE RENDICIÓN DE CONTAS 

Neste apartado facemos referencia ao “como” de analizar os logros no futuro e como 

avaliar o traballado en 2024.  
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2. ELABORACIÓN DO PLAN DE ACCIÓN 

Plan de acción 
 

COMO SE FIXO 
FASE 0. COMPROMETÉMONOS 

Compromiso do Goberno Municipal e persoal técnico do Concello. 

De cara a elaboración da diagnose e a formulación do Plan Municipal para a 

implementación dos ODS é imprescindible contar coa complicidade e a colaboración do 

persoal político e técnico.  

Creación do grupo de traballo técnico e político para liderar o proceso de 
construción do Plan, onde participa a totalidade de áreas políticas do Concello. 

Os encontros de traballo realizados foron: 

• 15 de setembro de 2021: Achegámonos ao proxecto a partir dunha dinámica 

formativa e comezamos o mapeo dos ODS. 

• 15 de decembro de 2021: Revisamos os indicadores e o mapeo dos ODS.  

FASE 1. MAPEAMOS 

Localizamos e analizamos a acción local respecto aos ODS.  

Artellamos unha estratexia para analizar a acción local dende unha óptica centrada nos 

ODS. No caso de Barreiros, e debido a ausencia de políticas sectoriais e transversais, 

realizamos un estudo minucioso a partir do establecemento de varias categorías: 

recursos, servizos, equipamentos, políticas ou programas, actividades ou accións. Para 

elaborar este estudo definimos conxuntamente unha temporalidade concreta, e 

acordouse que fora o tempo da lexislatura política actual.  

Análise de recursos, servizos, equipamentos, políticas ou programas, actividades ou 
accións que se levaron ou se levan a cabo dende 2019 até a actualidade. 

Nesta fase o traballo realizado foi: 

• Revisión de fontes de información municipal. 

• Solicitude e análise de documentación.  
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• Análise colectiva no grupo de traballo técnico político.  

FASE 2. RELACIONAMOS COS ODS 

Coñecemos os ODS dende o territorio.  

As competencias municipais teñen un carácter directo na intervención coa veciñanza, 

de aí o gran potencial da administración local como axente transformador da realidade 

das nosas vidas. Nesta fase traballamos no estudo da relación das competencias 

municipais de cada un dos concellos e os ODS.  

Análise dos ámbitos da xestión municipal que aborda cada ODS  

Tendo en conta este marco conceptual centramos os esforzos en: 

• Revisamos as competencias municipais dende a óptica dos ODS: a través de 

ferramentas e instrumentos adaptados ao alcance e contidos dos 17 ODS, 169 

metas e ás competencias municipais. Neste sentido relacionamos dentro de cada 

área, as competencias municipais agrupándoas o máis posible nos 5 P da Axenda 

2030 (planeta, persoas, prosperidade, paz e alianzas).  

• Analizamos a relación de cada área cun sistema de indicadores creado para cada 

ODS nas metas analizadas. Abordamos esta cuestión tendo en conta bibliografía 

relacionada e achegas doutras experiencias afíns noutros territorios.  

• Elaborar unha liña de base dos indicadores correspondentes, co obxectivo de 

debuxar o estado actual do logro dos ODS.  

FASE 3. DESEÑAMOS O PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Artellamos a folla de ruta para os vindeiros tres anos 

Realizamos varios encontros de traballo onde revisar as medidas aliñadas no informe 

diagnose e reflexionar sobre a que nos podemos comprometer para seguir avanzando 

no futuro.  

Revisión das políticas aliñadas e deseño de novas medidas 

Os encontros de traballo do grupo de traballo técnico e político foron os seguintes: 

• 15 de decembro de 2021: Revisamos as medidas propostas pola veciñanza e 

realizamos unha filtraxe para incluír no futuro plan aquelas que podemos asumir.   
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• 14 de xaneiro de 2022: Traballamos de maneira conxunta coa cidadanía para 

trasladarlle como se fixo a filtraxe e pensar en común novas propostas naqueles 

ODS que precisan máis enerxía.  

• 18 de febreiro de 2022: Traballamos para revisar o documento de Plan de 

Implementación, asignándolle área responsable e indicadores a cada unha das 

medidas deseñadas.  

FASE TRANSVERSAL. DIVULGAMOS E FACEMOS PARTÍCIPES 

Sensibilizamos e establecemos unha estratexia de participación coa veciñanza 

Esta fase consistiu na implementación de dúas estratexias; por unha banda, a creación 

de contidos para incluír nos webs e perfís das RRSS institucionais; e por outra, 

achegamos o proceso á veciñanza a partir dun encontro de traballo cos axentes sociais 

e económicos máis relevantes do territorio.  

Comunicamos a toda a veciñanza e sensibilizamos e recollemos información dos 
axentes sociais, culturais, deportivos e económicos do territorio.  

Esta fase de traballo incorporou: 

• Creación de notas de prensa para difundir nos medios locais o proceso.  

• Deseño de textos para web e redes sociais institucionais.  

• Dous encontros de traballo.  

o Encontro participativo o 10 de novembro de 2021 para dar a coñecer o 

proceso, trasladar resultados do mapeo e comezar a recoller as propostas e 

ideas de cara o Plan de Implementación dos ODS. 

o Encontro de traballo conxunto e de transparencia conxunta o 14 de xaneiro 

de 2022 para rendir contas da filtraxe e validación de medidas propostas. 
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QUEN PARTICIPOU 
O GRUPO DE TRABALLO TÉCNICO E POLÍTICO QUE LIDERA O PROCESO 

Representantes do persoal técnico e político das áreas de: 

• Urbanismo, turismo, contratación e persoal: Alcaldesa, arquitecta e técnica. 

• Igualdade, educación, saúde pública, EIM, educación familiar e abastecemento de 

auga: Concelleira, educadora familiar e responsable técnico de augas.  

• Medio ambiente, rural, saneamento, residuos, prevención de incendios, alumeado 

público: Concelleiro e responsable técnico.  

• Dinamización e participación veciñal, cultura, deporte, mocidade, actividades de 

dinamización, praias e tecido asociativo: concelleiro e educadora familiar.  

• Servizos sociais e SAF: Concelleira e traballadora social.  

O GRUPO DE TRABALLO DE AXENTES SOCIAIS,  

CULTURAIS, DEPORTIVOS E ECONÓMICOS 

Comunidade educativa: 

• CEIP San Cosme 

• CEIP San Miguel de Reinante 

• ANPA CEIP San Cosme 

• ANPA CEIP San Miguel de Reinante 

Tecido social, veciñal, deportivo, cultural e económico: 

• Iberia Club Fútbol 

• Educando en Familia 

• Asociación Irmandade de San Caetano 

• Asociación Cultural A Barrala 

• C. Cultural Ollomao 

• Seminario de Estudos Espigueiros 

• ACD Praias de Comado e os Veteranos de Barreiros 

• AAVV San Xoán Delgado 

• Asociación de Hostalería de Barreiros 

• Asociación de Veciños de San Pastor de San Xusto 

• Asociación S. Miguel de Reinante 

• Asociación de Veiños de Vilamartin Grande “Virxe do Carme” 

• Asociación de “Mulleres Rurais Tea de Araña de Barreiros” 
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3. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

O camiño dos ODS en Barreiros  
 

VISIÓN XERAL 
 

Neste apartado presentamos un esquema visual sobre a estrutura do Plan de 

Implementación. Así como fixemos non informe da diagnose previa, este Plan artéllase 

no marco das 5p: Persoas, Prosperidade, Planeta, Paz e Parcerías. Grazas a este punto de 

partida, fixamos a seguinte lóxica de acción: en cada unha das 5p marcamos un eixo 

estratéxico onde se engloban as metas locais de cada un dos ODS que abranguen 

medidas aliñadas do goberno municipal e novas medidas a desenvolver nos vindeiros 

tres anos.  
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PERSOAS 
 

Cadros resumo de metas globais e locais onde 
encaixan as medidas formuladas 
Neste apartado presentamos un cadro resumo por cada un dos ODS onde expomos: por 

unha banda, un resumo sobre a súa relación coa administración local; por outra, a 

relación das metas globais que se relacionan co plan; e por último, as metas locais que 

nos marcamos para estes vindeiros tres anos.  
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EIXO 1. Artellar unha estratexia de loita contra a pobreza e a fame en todas as súas 
dimensións poñendo o foco na equidade e na dignidade 

 

 

Poñer fin á pobreza en todas as súas formas e en todo o 
mundo. 

 

RESUMO DA TEMÁTICA PARA A REALIDADE LOCAL  

Este ODS aborda un punto de vista multidimensional da pobreza e, por tanto, require 
múltiples respostas coordinadas. Os gobernos locais atópanse na posición ideal para 
identificar ás persoas máis desfavorecidas sobre o terreo, e para identificar os recursos e 
servizos necesarios para axudarlles a escapar da pobreza. 

Este ODS abrangue todas as áreas ligadas ás condicións de vida, incluíndo a vivenda, a 
saúde, a educación, o emprego. A planificación das cidades, da educación, da dinámica 
económica dos territorios e acceso a recursos fundamentais garanten unha abordaxe 
multidimensional para o combate á exclusión e á pobreza. 

METAS GLOBAIS DE REFERENCIA QUE ENCAIXAN COAS MEDIDAS FORMULADAS 

 

1.1 Para 2030, erradicar para todas as persoas e en todo o mundo a pobreza extrema. 

1.2 Para 2030, reducir polo menos á metade a proporción de homes, mulleres e nenos de 
todas as idades que viven na pobreza en todas as súas dimensións con arranxo ás 
definicións nacionais. 

1.3 Implementar a nivel nacional sistemas e medidas apropiados de protección social 
para todas as persoas, incluídos niveis mínimos e de aquí a 2030, lograr unha ampla 
cobertura das persoas pobres e vulnerables. 

 

METAS LOCAIS (2022-2024): POLÍTICAS ALIÑADAS E NOVAS MEDIDAS  

Meta 1.2 Garantir o benestar das persoas da terceira idade 
→ 6 medidas aliñadas  
→ 2 medidas novas 

Meta 1.2 Favorecer o benestar das persoas vulnerables ou en situación de risco de 
excusión social 

→ 12 medidas aliñadas 
META 1.3 Informar e asegurar os recursos de asistencia social 

→ 2 medidas aliñadas 
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Pór fin á fame, lograr a seguridade alimentaria e a mellora 
da nutrición e promover a agricultura sostible. 

 

RESUMO DA TEMÁTICA PARA A REALIDADE LOCAL  

O acceso a alimentos nutritivos e a prezos asumibles é determinante para asegurar unha 
vida saudábel. 

A alimentación é un dereito humano e engloba un variado conxunto de dimensións, 
tales como a saúde, a economía e a cultura. 

A posta en valor das persoas agricultoras e produtoras locais, a conexión cos centros 
urbanos, ben como a transición para unha agricultura máis sustentábel serán factores 
determinante para a seguranza alimentar e nutricional das poboacións. 

METAS GLOBAIS DE REFERENCIA QUE ENCAIXAN COAS MEDIDAS FORMULADAS 

2.1 Para 2030, pór fin á fame e asegurar o acceso de todas as persoas, en particular os 
pobres e as persoas en situacións vulnerables, incluídos os lactantes, a unha 
alimentación sa, nutritiva e suficiente durante todo o ano  

2.2 De aquí a 2030, asegurar a sustentabilidade dos sistemas de produción de 
alimentos e aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten a produtividade e a 
produción, contribúan ao mantemento dos ecosistemas, fortalezan a capacidade de 
adaptación ao cambio climático, os fenómenos meteorolóxicos extremos, as secas, as 
inundacións e outros desastres, e melloren progresivamente a calidade da terra e o 
chan. 

METAS LOCAIS (2022-2024): POLÍTICAS ALIÑADAS E NOVAS MEDIDAS 

META 2.1 Garantir unha alimentación sa, nutritiva e suficiente para a poboación 
→ 1 medida aliñada 

META 2.2 Para potenciar a substitución xeracional e a instalación de novos 
agricultores no medio rural 

→ 1 medida aliñada 
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Garantir unha vida sa e promover o benestar de todas as 
persoas a todas as idades 

 

RESUMO DA TEMÁTICA PARA A REALIDADE LOCAL  

Tal como definido pola OMS, a saúde é un estado de benestar físico, mental, económico e 
social que non se limita á mera ausencia de doenza. 

A prevención das doenzas e o acceso a coidados de saúde de calidade e a prezos  
comportabades é esencial para asegurar boas condicións de vida para todos. 

Unha política de saúde abarcadora, integrada e inclusiva contribúe aos outros ODS e xera 
efectos multiplicadores. 

METAS GLOBAIS DE REFERENCIA QUE ENCAIXAN COAS MEDIDAS FORMULADAS 

3.1 De aquí a 2030, reducir nun terzo a mortalidade prematura por enfermidades non 
transmisibles mediante a súa prevención e tratamento, e promover a saúde mental e o 
benestar. 

3.1 De aquí a 2020, reducir á metade o número de mortes e lesións causadas por 
accidentes de tráfico no mundo. 

3.3 De aquí a 2030, reducir considerablemente o número de mortes e enfermidades 
causadas por produtos químicos perigosos e pola polución e contaminación do aire, a 
auga e o chan. 

METAS LOCAIS (2022-2024): POLÍTICAS ALIÑADAS E NOVAS MEDIDAS 

META 3.1 Promover a saúde de toda a poboación  
→ 6 medidas aliñadas  
→ 1 medida nova 

META 3.2 Garantir a salubridade da contorna urbana máis próximo  
→ 2 medidas aliñadas  

META 3.3 Favorecer os desprazamentos a pé e en bicicleta  
→ 2 medidas aliñadas  

META 3.4 Garantir e mellorar a accesibilidade viaria local e rexional  
→ 1 medida aliñada  

META 3.5 Resolver os conflitos e fluxos de mobilidade  
→ 1 medida aliñada  

 

 

  



 17 

 

Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade, e 
promover oportunidades de aprendizaxe permanente para 
todas as persoas. 

 

RESUMO DA TEMÁTICA PARA A REALIDADE LOCAL  

A educación é factor fundamental de desenvolvemento, permitindo valorizar o potencial 
humano das comunidades. 

Non só debe ser asegurado o acceso á educación (en termos cuantitativos) mais a boa 
calidade da educación e ensino, sen discriminacións. 

O investimento na educación é tamén unha aposta pola inclusión, na redución das 
desigualdades, no aumento de oportunidades no mercado de traballo e na melloría das 
condicións de vida das persoas 

 

METAS GLOBAIS DE REFERENCIA QUE ENCAIXAN COAS MEDIDAS FORMULADAS  

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas as nenas e todos os nenos teñan acceso a servizos 
de atención e desenvolvemento na primeira infancia e educación preescolar de calidade, 
a fin de que estean preparados para o ensino primario. 

4.2 De aquí a 2030, asegurar que todo o alumnado adquira os coñecementos teóricos e 
prácticos necesarios para promover o desenvolvemento sostible, entre outras cousas 
mediante a educación para o desenvolvemento sostible e os estilos de vida sostibles, os 
dereitos humanos, a igualdade de xénero, a promoción dunha cultura de paz e non 
violencia, a cidadanía mundial e a valoración da diversidade cultural e a contribución da 
cultura ao desenvolvemento sostible. 

METAS LOCAIS (2022-2024): POLÍTICAS ALIÑADAS E NOVAS MEDIDAS 

 

META 4.1 Garantir a dispoñibilidade e accesibilidade do conxunto da poboación aos 
equipamentos e servizos educativos e culturais e deportivos 

→ 1 medida aliñada 
META 4.2 Facilitar e xeneralizar o acceso ás novas tecnoloxías 

→ 1 medida aliñada 
META 4.3 Promover a conciliación da vida persoal, laboral e familiar 

→ 1 medida aliñada 
META 4.4 Promover a actividade cultural en galego 

→ 1 medida aliñada 
META 4.5 Dinamizar as actividades e tecido cultural do municipio 

→ 2 medidas aliñadas 
→ 3 medidas novas 
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Lograr a igualdade de xénero e apoderar a todas as mulleres 
e as nenas.  

 

RESUMO DA TEMÁTICA PARA A REALIDADE LOCAL  

A igualdade de xénero non é só unha cuestión de xustiza social, é tamén un imperativo 
para o desenvolvemento económico. 

A eliminación das asimetrías existentes a través da promoción da igualdade de 
oportunidades iguais para mulleres e homes é unha tarefa que atinxe a todos os niveis de 
decisión política e a todas as políticas- 

Das desigualdades salariais á violencia contra as mulleres, existe aínda un longo camiño a 
recorrer para asegurar a igualdade de xénero. 

 

METAS GLOBAIS DE REFERENCIA QUE ENCAIXAN COAS MEDIDAS FORMULADAS  

5.1 Pór fin a todas as formas de discriminación 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 explotación sexual e outros tipos de explotación. 

5.4 Recoñecer e valorar os coidados e o traballo doméstico non remunerados mediante 
servizos públicos, infraestruturas e políticas de protección social, e promovendo a 
responsabilidade compartida no fogar e a familia, segundo proceda en cada país. 

5.5 Asegurar a participación plena e efectiva das mulleres e a igualdade de 
oportunidades de liderado a todos os niveis decisorios na vida política, económica e 
pública. 

METAS LOCAIS (2022-2024): POLÍTICAS ALIÑADAS E NOVAS MEDIDAS 

 

META 5.1 Promover a participación social das mulleres en todos os ámbitos e espazos 
→ 1 medida aliñada 

META 5.2 Sensibilizar á poboación sobre a necesidade de fomentar a igualdade de 
oportunidades e sensibilizar sobre a violencia machista 

→ 1 medida aliñada 
→ 1 nova medida 

META 5.3 Ofrecer unha atención integral ás vítimas da violencia contra as mulleres. 
→ 1 medida aliñada 
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Planificación de medidas por cada ODS 
Neste apartado expomos unha ficha de acción para cada un dos ODS. Así, en cada un 

deles enumeramos as metas locais (ou obxectivos) onde encaixan dous subapartados: 

→ Seguimos apostando por... trátase das políticas locais que xa se veñen 

desenvolvendo e encaixan cos ODS 

→ Poñemos enerxía en... facemos referencia ás novas medidas que se formulan 

para seguir avanzando en cada un dos ODS 

 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

(aliñamento da acción local) 

Recursos, servizos e equipamentos: 11 

Políticas ou programas municipais: 8 

Programación de actividades ou accións 3 

 

POÑEMOS ENERXÍA EN... 

(novas liñas de acción) 

Recursos, servizos e equipamentos: 1 

Programación de actividades ou accións 1 
 

 

META 1.1 BARREIROS 2022 – 2024 

Garantir o benestar das persoas da terceira idade 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Manter e fortalecer os recursos servizos e equipamentos: 

1.1.1 Préstamos de axudas técnicas (camas, grúas, cadeiras de rodas...) 
1.1.2 Teleasistencia a domicilio  
1.1.3 Servizo de axuda no fogar (en libre concorrencia e dependencia) 

Continuar as políticas ou programas municipais:  
1.1.4 Apoio mensual familiares persoas con alzheimer 
1.1.5 Apoio a persoas coidadoras 

Seguir a impulsar programación de apoio e sensibilización: 
1.1.6 Actividades de saúde, benestar, lecer e prevención en materia de saúde. 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Servizos sociais  

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de persoas usuarias por sexo por ano 
Nivel de satisfacción das persoas usuarias por ano 
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POÑEMOS ENERXÍA EN... 

1.1.7 Por en funcionamento un centro de día 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Servizos sociais en parcería coa Deputación, Xunta 

ou Fundacións 

Como? (recursos necesarios) 

Recursos externos 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Centro de día habilitado e en funcionamento 

 

1.1.8 Dinamizar con actividades os centros sociais das parroquias para xerar lugares de 
encontro das persoas maiores 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Servizos Sociais 

Como? (recursos necesarios) 

Recursos propios 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de persoas usuarias por sexo por ano 

Nivel de satisfacción das persoas usuarias por ano 

 

META 1.2 BARREIROS 2022 – 2024 

Favorecer o benestar das persoas vulnerables ou en situación de risco de excusión social 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Manter e fortalecer os recursos servizos e equipamentos: 

1.2.1 Servizo de educación e apoio familiar (intervención con familias en situación de risco e /ou 
marxinación) 
1.2.2 Emerxencia social municipal (alugueiro, suministros...) 
1.2.3 Roupeiro municipal 
1.2.4 Préstamo de artigos de bebé, menores e outros enseres 
1.2.5 Axuda económica San Aníbal covid-19 
1.2.6 Compras emerxencia municipal 
1.2.7 Banco alimentos municipal 
1.2.8 Banco alimentos perecedoiros 

Continuar as políticas ou programas municipais: 
1.2.9 Plan de alimentos en convenio coa Cruz Vermella. 
1.2.10 Programa alimentos (Fondo de axuda europea para as persoas desfavorecidas). Organización de 
reparto 
1.2.11 Programa básico de inserción social  
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1.2.12 "Un nen@ un xoguete" 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Servizos sociais  

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de persoas usuarias por sexo por ano 

Nivel de satisfacción das persoas usuarias por ano 

 

META 1.3 BARREIROS 2022 – 2024  

Informar e asegurar os recursos de asistencia social 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Continuar as políticas ou programas municipais  
1.3.1 Programa de valoración, orientación e información en materia social 
1.3.2 Programa de aloxamento alternativo (información, asesoramento e canalización de recursos para 
proporcionar temporal ou permanentemente un aloxamento digno). 
 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de persoas usuarias por sexo por ano 
Nivel de satisfacción das persoas usuarias por ano 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Servizos sociais  
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SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

(aliñamento da acción local) 

Recursos, servizos e equipamentos: 1 

Políticas e programas municipais: 1 

 

 

 

META 2.1 BARREIROS 2022 – 2024 

Garantir unha alimentación sa, nutritiva e suficiente para a poboación 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Manter e fortalecer os recursos servizos e equipamentos: 

2.1.1 Xestión do comedor escolar do CEIP de San Cosme para garantir a súa continuidade (Conciliación 
familiar e alimentación saudable: promoción e  consumo de produtos frescos e de proximidade) 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Igualdade, Educación e Servizos Sociais  

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de persoas usuarias por sexo por ano 
Nivel de satisfacción das persoas usuarias por ano 

 

META 2.2 BARREIROS 2022 – 2024 

Potenciar a substitución xeracional e a instalación de novos agricultores no medio rural. 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Políticas ou programas municipais: 

2.2.1 Proxectos de inserción de mozas e mozos no rural. (iniciativas similares a Prende! Bota raíces no 
rural. Proxecto de inserción de mozos/as no rural da Deputación de Lugo). 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Emprego  

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de persoas usuarias por sexo por ano 
Nivel de satisfacción das persoas usuarias por ano 
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SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

(aliñamento da acción local) 

Políticas ou programas municipais: 1 

Servizos, recursos e equipamentos: 9 

Programación de actividades ou accións 2 

 

POÑEMOS ENERXÍA EN... 

(novas liñas de acción) 

Políticas ou programas municipais: 1 

 

 

META 3.1 BARREIROS 2022 – 2024 

Promover a saúde de toda a poboación 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Continuar con políticas ou programas municipais: 

3.1.1 Programa de actividades deportivas para mocidade e persoas adultas (“Movernos no verán”) 

Manter a programación de actividades e accións: 

3.1.2 Celebración de “Días de...” con actividades de prevención e sensibilización en saúde comunitaria. 
3.1.3 Actividades de educación pola saúde a través de fomento do deporte ao aire libre 

Reforzar os recursos, servizos e equipamentos: 

3.1.4 Mantemento e mellora de instalacións deportivas e habilitación de espazos públicos para o deporte. 
3.1.5 Escolas deportivas municipais 
3.1.6 Campus deportivos: celta, triatlón 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de persoas usuarias por sexo por ano 
Nivel de satisfacción das persoas usuarias por ano 
Espazos públicos habilitados por ano 
Obras de mellora das instalacións existentes por ano 
Nº de actividades por ano 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Dinamización, Educación e Saúde Pública  

 

POÑEMOS ENERXÍA EN... 

3.1.7 + Barreiros Saúde: Programa integral que aposta pola sensibilización, formación, educación e 

intervención. Este programa está iniciando a día de hoxe e o obxectivo é promocionar condutas e 

hábitos saudables a través de intervencións que poñan o foco na eliminación de factores de risco 

modificables e na alimentación saudable (formación en saúde básica -charlas ou obradoiros-, 

actividade física para a saúde...) 
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Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Saúde pública, dinamización, educación e turismo 

Como? (recursos necesarios) 

Propios e captación de fondos externos doutras administracións 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de persoas usuarias por sexo, idade e ano 
Nivel de satisfacción das mesmas 

 

META 3.2 BARREIROS 2022 – 2024 

Garantir a salubridade da contorna urbana máis próximo 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Reforzar os recursos, servizos e equipamentos: 

3.2.1 Mantemento e mellora da rede de abastecemento de augas 
3.2.2 Creación de espazos sostibles e accesibles a núcleos de poboación rural 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de melloras realizadas na rede e nº de núcleos de poboación beneficiados por ano 
Nº de espazos habilitados e nº de núcleos de poboación beneficiados por ano 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Saúde Pública  

 

META 3.3 BARREIROS 2022 – 2024 

Favorecer os desprazamentos a pé e en bicicleta 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Reforzar os recursos, servizos e equipamentos: 

3.3.1 Creación de espazos ciclopeonís 
3.3.2 Proxectos de humanización de espazo público 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de espazos habilitados e nº de núcleos de poboación beneficiados por ano 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Urbanismo  
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META 3.4 BARREIROS 2022 – 2024 

Garantir e mellorar a accesibilidade viaria local e rexional 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Reforzar os recursos, servizos e equipamentos: 

3.4.1 Mantemento e arranxo de vías municipais 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de vías e nº de núcleos de poboación beneficiados por ano 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Urbanismo  

 

META 3.5 BARREIROS 2022 – 2024 

Resolver os conflitos e fluxos de mobilidade 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Reforzar os recursos, servizos e equipamentos: 

3.5.1 Dotación de accesibilidade en espazos públicos 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de obras de accesibilidade realizados 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Urbanismo  
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SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

(aliñamento da acción local) 

Programación de actividades ou accións: 3 

Servizos, recursos e equipamentos: 3 

Política ou programa municipal: 1 

 

POÑEMOS ENERXÍA EN... 

(novas liñas de acción) 

Programación de actividades ou accións: 1 

Política ou programa municipal: 1  

 

META 4.1 BARREIROS 2022 – 2024 

Garantir a dispoñibilidade e accesibilidade do conxunto da poboación aos equipamentos e servizos 

educativos e culturais e deportivos 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Reforzar os recursos, servizos e equipamentos: 

4.1.1 Mellora e mantemento de espazos públicos para actividades comunitarias (locais sociais) e de 
coidados (parques infantís...) 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de obras realizadas por ano 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Urbanismo  

 

META 4.2 BARREIROS 2022 – 2024 

Facilitar e xeneralizar o acceso ás novas tecnoloxías 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Reforzar os recursos, servizos e equipamentos: 

4.2.1 Mantemento e fortalecemento da Aula Cemit e os seus equipamentos e recursos 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de persoas beneficiarias e melloras realizadas por ano 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Urbanismo  
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META 4.3 BARREIROS 2022 – 2024 

Facilitar conciliación da vida laboral e persoal... 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Reforzar os recursos, servizos e equipamentos: 

4.3.1 Mantemento e fortalecemento da Escola Infantil Municipal “O bítere” 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de persoas beneficiarias e melloras realizadas por ano 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Educación e Igualdade 

 

META 4.4 BARREIROS 2022 – 2024 

Promover unha actividade cultural en galego 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Manter a programación de actividades: 

4.4.1 Mantemento e fortalecemento da programación existente centrada na dinamización comunitaria 
en galego en coordinación coa Biblioteca Municipal e outras administracións 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de persoas usuarias 
Nivel de satisfacción 
Nº de actividades programadas 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Dinamización 

 

META 4.5 BARREIROS 2022 – 2024 

Dinamizar as actividades e tecido cultural do municipio 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Manter a programación de actividades 

4.5.1 Mantemento e fortalecemento da programación existente centrada na dinamización de crianzas, 
familias e poboación en xeral (entroido, samaín, nadal...) 

Continuar con políticas e programas municipais 

4.5.2 Dinamizar e mellorar AESCOLA – plataforma de divulgación e dinamización cultural municipal. 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de persoas usuarias 
Nivel de satisfacción 
Nº de actividades programadas 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 
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2022 2023 2024 Dinamización, Educación e Igualdade 

 

POÑEMOS ENERXÍA EN... 

4.5.3 Crear espazos interxeraccionais onde poñer en valor os saberes e traballos das persoas máis 
maiores, quen se converta en formadoras para o resto da comunidade. 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

En función da crise da Covid Dinamización 

Como? (recursos necesarios) 

As propias veciñas e veciños 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de espazos impulsados 
Nº de persoas participantes por sexo e idade 

Nivel de satisfacción 

 
4.5.4 Torneos de petanca, xogos tradicionais (pendente de validar) 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Dinamización e Servizos Sociais 

Como? (recursos necesarios) 

Recursos propios 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de persoas usuarias por sexo e idade 

Nivel de satisfacción das mesmas 

 

4.5.5 Biblio – bus polas parroquias 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

En función da crise da Covid  Dinamización 

Como? (recursos necesarios) 

As propias veciñas e veciños 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de espazos impulsados 
Nº de persoas participantes por sexo e idade 
Nivel de satisfacción 
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SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

(aliñamento da acción local) 

Programación de actividades ou accións: 1 

Recurso institucional de coordinación: 1 

Políticas ou programas: 1  

 

POÑEMOS ENERXÍA EN... 

(novas liñas de acción) 

Programación de actividades ou accións 1 

 

 

META 5.1 BARREIROS 2022 – 2024 

Promover a participación social das mulleres en todos os ámbitos e espazos 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Continuar con políticas e programas municipais 

5.1.1 Desenvolver as medidas formuladas en “+ Igualdade. I Plan de igualdade de xénero do cadro de 
persoal” 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de medidas desenvolvidas por ano 
Grao de satisfacción das e dos traballadores do Concello 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Igualdade, Comisión Negociadora de Igualdade e 

todas as áreas implicadas no Plan 

 

META 5.2 BARREIROS 2022 – 2024 

Sensibilizar á poboación sobre a necesidade de fomentar a igualdade de oportunidades e 

sensibilizar sobre a violencia machista 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Reforzar a programación de actividades 

5.2.1 Dinamizar campañas de sensibilización polo 25N e o 8M e avanzar cara unha programación 
centrada na posta en valor do papel da muller na comunidade e na prevención da violencia machista. 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº actividades programadas por ano 
Nº de participantes por ano 
Grao de satisfacción 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Igualdade 
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POÑEMOS ENERXÍA EN... 

5.2.2 Iniciar unha liña centrada na corresponsabilidade a partir de obradoiros centrados en 

educación para familias 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

En función da crise da Covid Igualdade 

Como? (recursos necesarios) 

Recursos propios e captación de fondos doutras adminsitracións (ex. Pacto do Estado) 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de espazos impulsados 
Nº de persoas participantes por sexo e idade 
Nivel de satisfacción 

 

META 5.3 BARREIROS 2022 – 2024 

Ofrecer unha atención integral ás vítimas da violencia contra as mulleres. 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Fortalecer os recursos interinstitucionais de coordinación 

5.3.1 Dinamizar e fortalecer o funcionamento da Mesa Interinstitucional contra a violencia de xénero 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de reunións por ano (2 ordinarias – semestrais – e o que se precise extraordinario) 
Nivel de satisfacción das persoas que forman parte 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Igualdade 
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PROSPERIDADE 
Cadros resumo de metas globais e locais 
onde encaixan as medidas formuladas 
Neste apartado presentamos un cadro resumo por cada un dos ODS onde expomos: por 

unha banda, un resumo sobre a súa relación coa administración local; por outra, a 

relación das metas globais que se relacionan co plan; e por último, as metas locais que 

nos marcamos para estes vindeiros tres anos.  

EIXO 2. Formular unha estratexia de desenvolvemento sostible que alcance a toda a 
poboación en igualdade de condicións nun marco de progreso económico, 
tecnolóxico e social. 

 

 

Garantir o acceso a unha enerxía alcanzable, fiable, sostible 
e moderna para todas as persoas. 

 

RESUMO DA TEMÁTICA PARA A REALIDADE LOCAL  

O acceso a enerxías limpas e eficientes é esencial para mellorar as condicións de vida das 
persoas (con especial atención aos grupos máis vulnerables) e para promover unha 
economía máis sostible. 

A transición enerxética será un dos principais factores para a loita contra as alteracións 
climáticas. 

A produción e a utilización da enerxía deben ser máis eficientes. A eficiencia enerxética das 
organizacións é actualmente un factor que identifica a súa capacidade innovadora e o 
impacto das súas actividades. 

 

METAS GLOBAIS DE REFERENCIA QUE ENCAIXAN COAS MEDIDAS FORMULADAS  

7.1 De aquí a 2030, aumentar considerablemente a proporción de enerxía renovable no 
conxunto de fontes enerxéticas. 

7.2 De aquí a 2030, duplicar a taxa mundial de mellora da eficiencia enerxética. 

METAS LOCAIS (2022-2024): POLÍTICAS ALIÑADAS E NOVAS MEDIDAS 
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META 7.1 Avanzar cara o aforro enerxético 

→ 2 medidas aliñadas 
→ 2 medidas novas 

 

 

 

Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e 
sostible, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente 
para todas as persoas. 

 

RESUMO DA TEMÁTICA PARA A REALIDADE LOCAL  

O emprego é unha plataforma para a mellora das condicións de vida, para a mobilidade 
social e é tamén un instrumento para asegurar a dignidade humana. 

Os gobernos locais teñen un papel fundamental na promoción da competitividade da 
economía local e do emprego, incluíndo ao nivel da protección dos dereitos laborais. 

As políticas municipais deben de ser axeitadas aos novos desafíos da sociedade, dando 
resposta á economía sostible. O crecemento económico non debe ter efectos nocivos en 
termos ambientais ou sociais, e iso debe ser asegurado tamén a nivel local. 

METAS GLOBAIS DE REFERENCIA QUE ENCAIXAN COAS MEDIDAS FORMULADAS 

8.1 Promover políticas orientadas ao desenvolvemento que apoien as actividades 
produtivas, a creación de postos de traballo decentes, o emprendemento, a creatividade 
e a innovación, e fomentar a formalización e o crecemento das microempresas e as 
pequenas e medianas empresas, mesmo mediante o acceso a servizos financeiros. 

8.2 De aquí a 2030, lograr o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todas as 
mulleres e os homes, incluídas as persoas novas e as persoas con discapacidade, así 
como a igualdade de remuneración por traballo de igual valor. 

8.3 De aquí a 2030, reducir considerablemente a proporción de persoas novas que non 
están empregadas e non cursan estudos nin reciben capacitación. 

METAS LOCAIS (2022-2024): POLÍTICAS ALIÑADAS E NOVAS MEDIDAS 

META 8.1 Facilitar información e orientación laboral ao colectivo de persoas 
desocupadas 

→ 1 política aliñada 

META 8.2 Formar e mellorar no acceso ao mercado laboral 

→ 1 política aliñada 

META 8.3 Achegar aos colectivos máis desfavorecidos ao mercado laboral 

→ 3 políticas aliñadas 
→ 3 medidas novas 
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Construír infraestruturas resilientes, promover a 
industrialización inclusiva e sostible e fomentar a 
innovación. 

 

RESUMO DA TEMÁTICA PARA A REALIDADE LOCAL  

Os municipios son investidores importantes en infraestruturas. A existencia dunha 

economía e un Estado social fortes baséanse en infraestruturas e equipamentos sostibles, 

eficientes e sólidos. 

 

METAS GLOBAIS DE REFERENCIA QUE ENCAIXAN COAS MEDIDAS FORMULADAS  

9.1 Aumentar o acceso das pequenas industrias e outras empresas, particularmente nos 
países en desenvolvemento, aos servizos financeiros, incluídos créditos alcanzables, e a 
súa integración nas cadeas de valor e os mercados. 

9.2 De aquí a 2030, modernizar a infraestrutura e reconverter as industrias para que 
sexan sostibles, utilizando os recursos con maior eficacia e promovendo a adopción de 
tecnoloxías e procesos industriais limpos e ambientalmente racionais, e logrando que 
todos os países tomen medidas de acordo coas súas capacidades respectivas. 

METAS LOCAIS (2022-2024): POLÍTICAS ALIÑADAS E NOVAS MEDIDAS 

 

META 9.1 Fomentar a mellora do comportamento ambiental das actividades 

→ 2 medidas novas 
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Reducir as desigualdades en e entre países e garantir que 
ninguén se queda atrás.   

 

RESUMO DA TEMÁTICA PARA A REALIDADE LOCAL  

O crecemento das desigualdades é un factor de desestabilización da cohesión social e 
impide un desenvolvemento inclusivo integrado. 

A diversidade crea novos desafíos para as políticas públicas mais tamén constitúe un factor 
de riqueza en termos económicos, sociais e culturais. 

A protección social das persoas máis vulnerables e as políticas de inclusión son esenciais 
para diminuír as desigualdades, eliminar as discriminacións e aumentar a cohesión social. 

 

METAS GLOBAIS DE REFERENCIA QUE ENCAIXAN COAS MEDIDAS FORMULADAS  

10.1 De aquí a 2030, potenciar e promover a inclusión social, económica e política de todas 
as persoas, independentemente da súa idade, sexo, discapacidade, raza, etnia, orixe, 
relixión ou situación económica ou outra condición. 

10.2 Facilitar a migración e a mobilidade ordenadas, seguras, regulares e responsables 
das persoas, mesmo mediante a aplicación de políticas migratorias planificadas e ben 
xestionadas. 

METAS LOCAIS (2022-2024): POLÍTICAS ALIÑADAS E NOVAS MEDIDAS 

 

META 10.1 Mellorar a integración da poboación migrante 

→ 1 política aliñada 
→ 1 nova medida 

META 10.2 Mellorar a integración dos colectivos máis desfavorecidos 

→ 3 políticas aliñadas 

META 10.3 Mellorar o acceso á vivenda de todas e todos 

→ 1 política aliñada 
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Lograr que as cidades e os asentamentos humanos sexan 
inclusivos, seguros, resilientes e sostibles 

 

RESUMO DA TEMÁTICA PARA A REALIDADE LOCAL  

As políticas sociais e de xestión sostible dos territorios están ligadas a todos os ODS. 

Estas políticas deben promover a participación, a integración, a resiliencia e a sostibilidade. 

As cidades teñen un gran poder transformador e poden afirmarse como promotoras do 
progreso social e económico. 

 

METAS GLOBAIS DE REFERENCIA QUE ENCAIXAN COAS MEDIDAS FORMULADAS  

11.1 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, alcanzables, 
accesibles e sostibles para todas as persoas e mellorar a seguridade viaria, en particular 
mediante a ampliación do transporte público, prestando especial atención ás 
necesidades das persoas en situación de vulnerabilidade, as mulleres, os nenos, as 
persoas con discapacidade e as persoas de idade. 

11.2 De aquí a 2030, aumentar a urbanización inclusiva e sostible e a capacidade para a 
planificación e a xestión participativas, integradas e sostibles dos asentamentos 
humanos en todos os países. 

11.3 Redobrar os esforzos para protexer e salvagardar o patrimonio cultural e natural do 
mundo. 

11.4 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes e espazos públicos 
seguros, inclusivos e accesibles, en particular para as mulleres e os nenos, as persoas de 
idade e as persoas con discapacidade. 

11.5 Apoiar os vínculos económicos, sociais e ambientais positivos entre as zonas urbanas, 
periurbanas e rurais fortalecendo a planificación do desenvolvemento nacional e rexional. 

METAS LOCAIS (2022-2024): POLÍTICAS ALIÑADAS E NOVAS MEDIDAS 

 

META 11.1 Favorecer a conservación e valorización dos espazos rurais 

→ 1 política aliñada 

META 11.2 Fomentar diferentes usos do espazo público 

→ 2 políticas aliñadas 

META 11.3 Facilitar o acceso de todas as persoas usen os equipamentos (locais, 
edificios...) públicos 

→ 1 política aliñada 

META 11.4 Conservar o patrimonio histórico, arquitectónico 

→ 1 política aliñada 
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Planificación de medidas por cada ODS 
Neste apartado expomos unha ficha de acción para cada un dos ODS. Así, en cada un 

deles enumeramos as metas locais (ou obxectivos) onde encaixan dous subapartados: 

→ Seguimos apostando por... trátase das políticas locais que xa se veñen 

desenvolvendo e encaixan cos ODS 

→ Poñemos enerxía en... facemos referencia ás novas medidas que se formulan 

para seguir avanzando en cada un dos ODS 

 

 
SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

(aliñamento da acción local) 

Recursos, servizos e equipamentos: 1 

Política ou programa municipal: 1 

 

POÑEMOS ENERXÍA EN... 

(novas liñas de acción) 

Recursos, servizos e equipamentos: 2 
 

 

META 7.1 BARREIROS 2022 – 2024 

Avanzar cara o aforro enerxético 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Reforzar os recursos, servizos e equipamentos 

7.1.1 Mantemento e mellora da instalación de condensadores eléctricos 

Fortalecer as políticas e programas municipais 

7.1.2 Avanzar nas medidas establecidas no PACES nesta liña 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Concello 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de condensadores eléctricos revisados e instalados e nº de núcleos de poboación aos que chega 
Nº de medidas implantadas do PACES nesta liña 
 

POÑEMOS ENERXÍA EN... 

7.1.2 Revisar e analizar o consumo da iluminación pública 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 
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2022 2023 2024 Concello 

Como? (recursos necesarios) 

Recursos propios 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Informe realizado e medidas implantadas 

7.1.3 Implantación de paneis solares en equipamentos públicos e na iluminación pública 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Concello 

Como? (recursos necesarios) 

Recursos do Estado ou da Xunta 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de paneis solares instalados 

 

 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

(aliñamento da acción local) 

Políticas ou programas municipais: 4 

Recursos, servizos e equipamentos: 2 

 

POÑEMOS ENERXÍA EN... 

(novas liñas de acción) 

Política ou programa municipal: 2 

 
 

 

META 8.1 BARREIROS 2022 – 2024 

Facilitar información e orientación laboral ao colectivo de persoas desocupadas 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Fortalecer as políticas e programas municipais 

8.1.1 Ofrecer obradoiros de emprego ás persoas desempregadas, con especial atención a colectivos que o 
necesitan (mocidade, persoas en desemprego de longa duración – mulleres-) 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Emprego 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de obradoiros por ano 
Nº de persoas usuarias por sexo, idade por ano 
Nivel de satisfacción 
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META 8.2 BARREIROS 2022 – 2024 

Formar e mellorar no acceso ao mercado laboral 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Reforzar os recursos e equipamentos municipais 

8.2.1 Manter e fortalecer a Aula CEMIT e impartir cursos de competencias clave 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Emprego 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de cursos por ano 
Nº de persoas usuarias por sexo, idade por ano 
Nivel de satisfacción 
 

Reforzar os recursos e equipamentos municipais 

8.2.2 Manter e fortalecer a Aula Mentor 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Emprego 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de cursos por ano 
Nº de persoas usuarias por sexo, idade por ano 
Nivel de satisfacción 

 

META 8.3 BARREIROS 2022 – 2024 

Achegar aos colectivos máis desfavorecidos ao mercado laboral 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Fortalecer as políticas e programas municipais 

8.3.1 Manter os programas de contratación de persoas en risco de exclusión social no sector da 
administración municipal 
8.3.2 Desenvolver o Programa de Garantía Xuvenil 
8.3.3 Desenvolver os obradoiros de emprego 

Impulsar programas en parcerías 

Convenios para programas de inserción socio laboral (COGAMI E ONCE) 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de cursos por ano 
Nº de persoas usuarias por sexo, idade por ano 
Nivel de satisfacción 
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POÑEMOS ENERXÍA EN... 

8.3.4 Liñas de emprendemento no marco da economía social e fomentando proxectos sostibles co 

medio ambiente. 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Concello 

Como? (recursos necesarios) 

Recursos propios e captación de fondos doutras administracións (Deputación de Lugo, Xunta de Galicia) 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de persoas beneficiarias por sexo e idade 

Nivel de satisfacción das mesmas 

8.3.5 Programas de fomento de emprego e inserción dirixido a mulleres en desemprego de longa 

duración.  

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Concello 

Como? (recursos necesarios) 

Recursos propios e captación de fondos doutras administracións (Deputación de Lugo, Xunta de Galicia) 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de persoas beneficiarias por sexo e idade 

Nivel de satisfacción das mesmas 
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POÑEMOS ENERXÍA EN... 

(novas liñas de acción) 

Políticas ou programas municipais: 2 

 

 

 

META 9.1 BARREIROS 2022 – 2024 

Fomentar a mellora do comportamento ambiental das actividades 

POÑEMOS ENERXÍA EN... 

9.1.1 Ampliación da terceira fase do Polígono Industrial e creación de acceso que comuniquen o 

Polígono coas principais infraestruturas 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Urbanismo 

Como? (recursos necesarios) 

Recursos propios 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de obras 

9.1.2 Apostar pola creación da liña ferroviaria de cercanías (FEVE) para comunicar o municipio, cunha 

infraestrutura de baixo custe e sostible, e con outros concellos para o acceso de servizos e emprego  

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Concello e Ministerio 

Como? (recursos necesarios) 

Captación de fondos doutras administracións 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Liña en funcionamento 

Nº de viaxes intramunicipais e intermunicipais 
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SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

(aliñamento da acción local) 

Programas en parcerías: 2 

Política ou programa municipal: 2 

Recursos, servizos e equipamentos: 1 

 

POÑEMOS ENERXÍA EN... 

(novas liñas de acción) 

Políticas e programas: 1 
 

 

META 10.1 BARREIROS 2022 – 2024 

Mellorar a integración da poboación migrante 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Impulsar programas en parcerías 

10.1.1 Seguir a desenvolver os programas dirixidos a poboación migrante centrados na inserción 
sociolaboral (DIACONIA) 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Servizos Sociais 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de convenios 
Nº de participantes por sexo e idade 
Nivel de satisfacción 
 

POÑEMOS ENERXÍA EN... 

10.1.2 Formación para a poboación inmigrante (lingua e formación específicas) para fomentar a 

integración persoal, social e laboral 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Servizos Sociais 

Como? (recursos necesarios) 

Captación de fondos doutras administracións ou convenios con entidades 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de persoas participantes por sexo e idade 

Nivel de satisfacción das mesmas 
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META 10.2 BARREIROS 2022 – 2024 

Mellorar a integración dos colectivos máis desfavorecidos 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Reforzar políticas e programas municipais 

10.2.1 Desenvolver programas de bancos de alimentos e emerxencia social 

Impulsar programas en parcerías 

10.2.2  Seguir a desenvolver programas de alimentos (Fondo de axuda europea para as persoas 
desfavorecidas e Cruz Vermella) 

Mantemento e mellora de recursos, servizos e equipamentos 

10.2.3 Servizo de educación e apoio familiar municipal 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Servizos Sociais e Educación 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de convenios 
Nº de participantes por sexo e idade 
Nivel de satisfacción 

 

META 10.3 BARREIROS 2022 – 2024 

Mellorar o acceso á vivenda de todas e todos 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

10.3.1 Reforzar políticas e programas municipais 

Desenvolver o programa de aloxamento alternativo 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Servizos Sociais 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de participantes por sexo e idade 
Nivel de satisfacción 
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SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

(aliñamento da acción local) 

Melloras de servizos e equipamentos: 5 

 

 

 

 

META 11.1 BARREIROS 2022 – 2024 

Favorecer a conservación e valorización dos espazos rurais 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Mantemento e mellora de recursos, servizos e equipamentos 

11.1.1 Mellora e sinalización de rutas de sendeirismo, así como habilitación de paraxes naturais e 
recuperación de espazos naturais 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Medio rural e urbanismo 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de rutas de sendeirismo 
Nº de espazos naturais recuperados 

 

META 11.2 BARREIROS 2022 – 2024 

Fomentar diferentes usos do espazo público 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Reforzar os recursos, servizos e equipamentos 

11.2.1 Creación de espazos ciclopeonís 
11.2.2 Proxectos de humanización de espazo público 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Urbanismo 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de espazos habilitados e nº de núcleos de poboación beneficiados por ano 
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META 11.3 BARREIROS 2022 – 2024 

Facilitar o acceso de todas as persoas usen os equipamentos (locais, edificios...) públicos 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Reforzar os recursos, servizos e equipamentos 

11.3.1 Habilitación de espazos para o uso comunitario, mantemento e mellora de instalacións deportivas e 
habilitación de espazos públicos para o deporte e desenvolvemento de proceso de humanización dos 
espazos públicos para os coidados e o lecer. 
 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Urbanismo 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de espazos habilitados e nº de núcleos de poboación beneficiados por ano 

 

META 11.4 BARREIROS 2022 – 2024 

conservar o patrimonio histórico, arquitectónico 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Reforzar os recursos, servizos e equipamentos 

11.4.1 Creación de rutas para recuperar o patrimonio histórico e rehabilitación de elementos etnográficos. 
 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Urbanismo e Medio Rural 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de rutas por ano 
Nº de espazos recuperados por ano 
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PLANETA 
Cadros resumo de metas globais e locais 
onde encaixan as medidas formuladas 
Neste apartado presentamos un cadro resumo por cada un dos ODS onde expomos: 

por unha banda, un resumo sobre a súa relación coa administración local; por outra, a 

relación das metas globais que se relacionan co plan; e por último, as metas locais que 

nos marcamos para estes vindeiros tres anos.  

EIXO 3. Deseñar e lavar a práctica unha estratexia que protexa ao planeta da 
degradación ambiental, para lograr un consumo e produción sustentables e 
administrar mellor os recursos naturais.  

 

 

Garantir a dispoñibilidade e a xestión sostible da auga e o 
saneamento para todas as persoas. 

 

RESUMO DA TEMÁTICA PARA A REALIDADE LOCAL  

Todas as persoas deben ter acceso a auga potable e saneamento axeitados. Se ben esta 
materia está regulada a nivel europeo e tamén estatal, os municipios teñen un papel 
importante a desempeñar en varias vertentes. 

A xestión sostible dos recursos hídricos require dunha abordaxe integrada que inclúe a 
xestión de residuos, a mellora da calidade da auga, a xestión da auga para actividades 
económicas, o consumo responsable, a redución da contaminación e o respecto polo 
medio ambiente e o ordenamento do territorio. 

 

METAS GLOBAIS DE REFERENCIA QUE ENCAIXAN COAS MEDIDAS FORMULADAS  

6.1 De aquí a 2030, lograr o acceso a servizos de saneamento e hixiene adecuados e 
equitativos para todas as persoas e pór fin á defecación ao aire libre, prestando especial 
atención ás necesidades das mulleres e as nenas e as persoas en situacións de 
vulnerabilidade. 

6.2 De aquí a 2030, mellorar a calidade da auga reducindo a contaminación, eliminando o 
vertido e minimizando a emisión de produtos químicos e materiais perigosos, reducindo 
á metade a porcentaxe de augas residuais sen tratar e aumentando considerablemente 
a reciclaxe e a reutilización sen riscos a nivel mundial. 

6.3 De aquí a 2030, aumentar considerablemente o uso eficiente dos recursos hídricos en 
todos os sectores e asegurar a sustentabilidade da extracción e o abastecemento de 
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auga doce para facer fronte á escaseza de auga e reducir considerablemente o número 
de persoas que sofren falta de auga. 

6.4 De aquí a 2030, implementar a xestión integrada dos recursos hídricos a todos os 
niveis, mesmo mediante a cooperación transfronteiriza, segundo proceda. 

6.5 De aquí a 2020, protexer e restablecer os ecosistemas relacionados coa auga, 
incluídos os bosques, as montañas, os humidais, os ríos, os acuíferos e as lagoas. 

6.6 Apoiar e fortalecer a participación das comunidades locais na mellora da xestión da 
auga e o saneamento. 

METAS LOCAIS (2022-2024): POLÍTICAS ALIÑADAS E NOVAS MEDIDAS 

META 6.1 Garantir o abastecemento de auga tanto en cantidade como en calidade 

→ 2 medidas aliñadas 

META 6.2 Manter e mellorar a rede de subministración 

→ 3 medidas aliñadas 

META 6.3 Educar e concienciar sobre a importancia das augas pluviais 

→ 1 medida nova 
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 Garantir modalidades de consumo e produción sostibles 

 

RESUMO DA TEMÁTICA PARA A REALIDADE LOCAL  

As nosas sociedades producen gran cantidade de desperdicio, residuos e lixo, os cales 
deben ser reducidos ao máximo, reciclados e reaproveitados. 

Os recursos naturais e as materias primas deben xestionarse de forma sostible e deben ser 
usadas dun xeito máis eficiente. 

 

METAS GLOBAIS DE REFERENCIA QUE ENCAIXAN COAS MEDIDAS FORMULADAS  

12.1 De aquí a 2030, lograr a xestión sostible e o uso eficiente dos recursos naturais. 

12.2 De aquí a 2030, reducir á metade o desperdicio de alimentos per cápita mundial na 
venda polo miúdo e a nivel de consumo e reducir as perdas de alimentos nas cadeas de 
produción e subministración, incluídas as perdas posteriores á colleita. 

12.3 De aquí a 2030, reducir considerablemente a xeración de refugallos mediante 
actividades de prevención, redución, reciclado e reutilización. 

12.4 Promover prácticas de adquisición pública que sexan sostibles, de conformidade 
coas políticas e prioridades nacionais. 

12.5 De aquí a 2030, asegurar que as persoas de todo o mundo teñan a información e os 
coñecementos pertinentes para o desenvolvemento sostible e os estilos de vida en 
harmonía coa natureza. 

METAS LOCAIS (2022-2024): POLÍTICAS ALIÑADAS E NOVAS MEDIDAS 

 

META 12.1 Fomentar a educación para a sustentabilidade en todos os sectores da 
poboación 

→ 1 medida aliñada 

META 12.2 Garantir o acceso á información ambiental ao conxunto de sectores da 
poboación 

→ 1 medida aliñada 
→ 1 medida nova 

META 12.3 Mellorar a eficiencia da recollida e xestión dos residuos 

→ 1 medida aliñada 
→ 4 medidas novas 
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Adoptar medidas urxentes para combater o cambio 
climático e os seus efectos. 

 

RESUMO DA TEMÁTICA PARA A REALIDADE LOCAL  

As alteracións climáticas afectan a todos os países en todos os continentes. Desta maneira, 
a loita contra este fenómenos é crucial para o futuro das sociedades e do planeta. 

Os municipios poden e deben tomar medidas tanto para mitigar (reducir a emoción de 
gases con efecto invernadoiro) como para a adaptación (minimizar os efectos das 
alteracións climáticas), aumentando deste xeito a resiliencia das súas comunidades. 

 

METAS GLOBAIS DE REFERENCIA QUE ENCAIXAN COAS MEDIDAS FORMULADAS  

13.1 Fortalecer a resiliencia e a capacidade de adaptación aos riscos relacionados co clima 
e os desastres naturais en todos os países.  

13.2 Incorporar medidas relativas ao cambio climático nas políticas, estratexias e plans 
nacionais. 

13.3 Mellorar a educación, a sensibilización e a capacidade humana e institucional 
respecto da mitigación do cambio climático, a adaptación a el, a redución dos seus 
efectos e a alerta temperá. 

METAS LOCAIS (2022-2024): POLÍTICAS ALIÑADAS E NOVAS MEDIDAS 

 

META 13.1 Mitigar e adaptarse ao cambio climático fomentando a sensibilización á 
cidadanía 

→ 1 medida aliñada 
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Conservar e utilizar de maneira sostible os océanos, os 
mares e os recursos mariños para o desenvolvemento 
sostible. 

 

RESUMO DA TEMÁTICA PARA A REALIDADE LOCAL  

Os mares e océanos están en risco, debido á crecente presión provocada polo aumento 
das actividades humanas. O medio mariño debe ser protexido e preservado xa que 
presenta ecosistemas de gran complexidade con funcións ecolóxicas vitais, soporta unha 
elevada biodiversidade e, ademais, tamén proporciona innumerables recursos e servizos. 

Ademais do aumento do nivel das augas, da acidificación dos océanos ou do aumento da 
contaminación (ex: plásticos), a sobrepesca e a pesca ilegal xeran a insostibilidade dos 
recursos, con efectos evidentes para a condicións de vida. 

 

METAS GLOBAIS DE REFERENCIA QUE ENCAIXAN COAS MEDIDAS FORMULADAS  

14.1 De aquí a 2025, previr e reducir significativamente a contaminación mariña de todo 
tipo, en particular a producida por actividades realizadas en terra, incluídos os detritos 
mariños e a polución por nutrientes.  

METAS LOCAIS (2022-2024): POLÍTICAS ALIÑADAS E NOVAS MEDIDAS 

 

META 14.1 Poñer en valor o ámbito mariño e sensibilizar á cidadanía na importancia da 
súa conservación 

→ 1 medida aliñada 

META 14.2 Fomentar actividades de lecer vinculadas ao mar dunha maneira sostible 

→ 1 medida aliñada 
→ 2 medidas novas 

 

 
  



 50 

 

Xestión sostible dos ecosistemas terrestres e a 
biodiversidade. 

 

RESUMO DA TEMÁTICA PARA A REALIDADE LOCAL  

A conservación da estrutura ecolóxica e do patrimonio natural dun municipio é condición 
esencial para o seu desenvolvemento sostible. 

Os ecosistemas terrestres, como os montes ou as montañas, constitúen unha riqueza para 
os territorios e deben ser protexidos, razón pola cal a conservación da biodiversidade é un 
dos principais obxectivos. 

A biodiversidade e o patrimonio natural dun municipio son un elemento chave para a súa 
identificación e distinción. 

 

METAS GLOBAIS DE REFERENCIA QUE ENCAIXAN COAS MEDIDAS FORMULADAS  

15.1 De aquí a 2020, asegurar a conservación, o restablecemento e o uso sostible dos 
ecosistemas terrestres e os ecosistemas interiores de auga doce e os seus servizos, en 
particular os bosques, os humidais, as montañas e as zonas áridas, en consonancia coas 
obrigacións contraídas en virtude de acordos internacionais. 

15.2 De aquí a 2020, promover a posta en práctica da xestión sostible de todos os tipos de 
bosques, deter a deforestación, recuperar os bosques degradados e aumentar 
considerablemente a forestación e a reforestación a nivel mundial. 

15.3 De aquí a 2030, asegurar a conservación dos ecosistemas montañosos, incluída a súa 
diversidade biolóxica, a fin de mellorar a súa capacidade de proporcionar beneficios 
esenciais para o desenvolvemento sostible. 

15.4 De aquí a 2020, adoptar medidas para previr a introdución de especies exóticas 
invasoras e reducir significativamente os seus efectos nos ecosistemas terrestres e 
acuáticos e controlar ou erradicar as especies prioritarias. 

METAS LOCAIS (2022-2024): POLÍTICAS ALIÑADAS E NOVAS MEDIDAS 

 

META 15.1 Motivar os usos dos recursos naturais e a conservación do medio natural 

→ 1 medida aliñada 

META 15.2 Conservar as especies animais e vexetais de interese ou ameazadas e 
avanzar na prevención e control das especies exóticas invasoras 

→ 1 medida aliñada 

META 15.3 Coñecer os valores naturais paisaxísticos e de biodiversidade do municipio 

→ 1 medida aliñada 
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Planificación de medidas por cada ODS 
Neste apartado expomos unha ficha de acción para cada un dos ODS. Así, en cada un 

deles enumeramos as metas locais (ou obxectivos) onde encaixan dous subapartados: 

→ Seguimos apostando por... trátase das políticas locais que xa se veñen 

desenvolvendo e encaixan cos ODS 

→ Poñemos enerxía en... facemos referencia ás novas medidas que se formulan 

para seguir avanzando en cada un dos ODS 

 

 
SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

(aliñamento da acción local) 

Políticas ou programas municipais: 3 

Melloras de servizos e equipamentos: 2 

 

POÑEMOS ENERXÍA EN... 

(novas liñas de acción) 

Programación de actividades e accións: 1  

 

META 6.1 BARREIROS 2022 – 2024 

Garantir o abastecemento de auga tanto en cantidade como en calidade 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Reforzar os recursos, servizos e equipamentos 

6.1.1 Dispor dos medios para garantir a integridade da rede de abastecemento – ex. instalación de 
redutores-. 

Reforzar as políticas e programas municipais 

6.1.2 Desenvolver as liñas que fixa o PACES nesta liña 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Saúde pública e Medio rural 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de instalación de medios e recursos por ano 
Nº de medidas implementadas do PACES no ano 

 

META 6.2 BARREIROS 2022 – 2024 

Manter e mellorar a rede de subministración 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 
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Reforzar os recursos, servizos e equipamentos 

6.2.1 Dispor dos medios para garantir ou mellorar o funcionamento das depuradoras municipais, 
depósitos ou bombas de impulsión.  
6.2.2 Mellora da rede e servizos de abastecemento.  

Fortalecer as políticas e programas municipais 

6.2.3 Desenvolver as liñas que fixa o PACES nesta liña 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Saúde pública e Medio rural 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de instalación de medios e recursos por ano 
Nº de medidas implementadas do PACES no ano 

 

META 6.3 BARREIROS 2022 – 2024 

Educar e concienciar sobre a importancia das augas pluviais 

POÑEMOS ENERXÍA EN... 

6.3.1 Actividades de sensibilización e concienciación a través da instalación de depósitos e recollidas 

de augas pluviais para o rego de xardíns – ex. adaptar o modelo dos composteiros-. 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Concello 

Como? (recursos necesarios) 

Ordenanzas 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Ordenanza publicada 

 

  



 53 

 
SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

(aliñamento da acción local) 

Recursos, servizos e equipamentos: 1 

Programación de actividades e accións: 2 

 

POÑEMOS ENERXÍA EN... 

(novas liñas de acción) 

Recursos, servizos e equipamentos: 3 

Normativa municipal: 1 

Políticas ou programas municipais: 1 

 

META 12.1 BARREIROS 2022 – 2024 

Fomentar a educación para a sustentabilidade en todos os sectores da poboación 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Reforzar a programación de accións ou actividades 

12.1.1 Fortalecer a liña de composteiros comunitarios e formación para a poboación. 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de composteiros 
Nº de actividades 
Nº de persoas participantes por sexo 
Nivel de satisfacción 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Saúde pública e Medio rural 

 

META 12.2 BARREIROS 2022 – 2024 

Garantir o acceso á información ambiental ao conxunto de sectores da poboación 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Reforzar a programación de accións ou actividades 

12.2.1 Accións de sensibilización sobre a xestión dos residuos e o consumo responsable 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de actividades 
Nº de persoas participantes por sexo 
Nivel de satisfacción 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Saúde pública e Medio rural 
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POÑEMOS ENERXÍA EN... 

12.2.2 Contratación de persoal especialista en medio ambiente no Concello 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Medio Rural e Medio Ambiente 

Como? (recursos necesarios) 

Recursos propios e captación de fondos doutras administracións 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Contratación formalizada 

 

META 12.3 BARREIROS 2022 – 2024 

Mellorar a eficiencia da recollida e xestión dos residuos 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Reforzar os recursos, servizos e equipamentos 

12.3.1 Mantemento e ampliación da rede de colectores 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Medio Rural e Medio Ambiente 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº colectores por ano 

 

POÑEMOS ENERXÍA EN... 

12.3.2 Creación dun sistema que fomente o aproveitamento dos residuos alimentarios do comercio e 

hostalería 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Medio Rural e Medio Ambiente 

Como? (recursos necesarios) 

Traballo en rede co sector 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Sistema implantado 
Nº de persoas usuarias segundo sector 
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12.3.3 Recurso gráfico ou cartográfico de localización dos diferentes colectores 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Medio Ambiente 

Como? (recursos necesarios) 

Recursos externos 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Recurso publicado 

12.3.4 Sistema de recollida de plásticos agrícolas achegado ás granxas 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Medio Ambiente 

Como? (recursos necesarios) 

Recursos externos 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Sistema implantado 
Nº de persoas beneficiarias 
Nivel de satisfacción 

12.3.5 Normativa municipal que inste á poboación á responsabilidade coa recollida de residuos 

caninos no espazo público 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Concello 

Como? (recursos necesarios) 

Ordenanza 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Ordenanza publicada e publicitada 
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SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

(aliñamento da acción local) 

Políticas ou programas municipais: 1 

 

 

 

META 13.1 BARREIROS 2022 – 2024 

Mitigar e adaptarse ao cambio climático fomentando a sensibilización na cidadanía 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Reforzar as políticas e programas municipais 

13.1.1 Desenvolver as medidas que contempla o PACES nesta liña 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de medidas implantadas por ano 
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SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

(aliñamento da acción local) 

Programación de actividades e accións:: 2 

 

POÑEMOS ENERXÍA EN... 

(novas liñas de acción) 

Programación de actividades e accións:: 2 

 

 

META 14.1 BARREIROS 2022 – 2024 

Poñer en valor o ámbito mariño e sensibilizar á cidadanía na importancia da súa conservación 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Reforzar a programación de accións municipal 

14.1.1 Programas educativos de coidado do mar 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Medio Ambiente e Educación 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de actividades desenvolvidas 
Nº de persoas participantes por sexo e idade 
Nivel de satisfacción 

 

META 14.2 BARREIROS 2022 – 2024 

Fomentar actividades de lecer vinculadas ao mar dunha maneira sostible 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Reforzar a programación de accións municipal 

14.2.1 Fomento de rutas ambientais vinculadas ao mundo marítimo 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Medio Ambiente e Educación 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de rutas 
Nº de persoas participantes por sexo e idade 
Nivel de satisfacción 
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POÑEMOS ENERXÍA EN... 

14.2.3 Fomentar as accións lúdicas de pesca a pé e pesca artesanal – poñendo énfase na pesca 

respectuosa das especies dos nosos ríos (Masma: salmón, troitas, reos...) 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Concello  

Como? (recursos necesarios) 

Traballo en rede coas asociacións do ámbito 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de actividades impulsadas 

Nº de persoas participantes por sexo e idade 

14.2.4 Vincular o turismo coa pesca do salmón no Río Masma, xa que é dos poucos que é salmoneiro 

na Galiza 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Concello  

Como? (recursos necesarios) 

Traballo en rede coas asociacións do ámbito 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de actividades impulsadas 

Nº de persoas participantes por sexo e idade 
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SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

(aliñamento da acción local) 

Programación de actividades e accións: 3 

 

 

 

META 15.1 BARREIROS 2022 – 2024 

Motivar os usos dos recursos naturais e a conservación do medio natural 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Reforzar a programación de accións municipal 

15.1.1 Rutas de sendeirismo 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Medio Ambiente, Medio rural e Urbanismo 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de rutas implantadas 

 

META 15.2 BARREIROS 2022 – 2024 

Conservar as especies animais e vexetais de interese ou ameazadas e avanzar na prevención e 

control das especies exóticas invasoras 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Reforzar as políticas ou programas municipais 

15.2.1 Desenvolver as medidas fixadas no PACES nesta liña 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Medio Ambiente, Medio rural e Urbanismo 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de medidas 
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META 15.3 BARREIROS 2022 – 2024 

Coñecer os valores naturais paisaxísticos e de biodiversidade do municipio 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Reforzar a programación de accións municipal 

15.3.1 Actividades de educación e sensibilización – ex. rutas en kaiak-. 

Cando? (calendario) Quen? (área responsable) 

2022 2023 2024 Medio Ambiente, Medio rural e Urbanismo 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de medidas 
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PAZ e PARCERÍAS 
Cadros resumo de metas globais e locais 
onde encaixan as medidas formuladas 
Neste apartado presentamos un cadro resumo por cada un dos ODS onde expomos: 

por unha banda, un resumo sobre a súa relación coa administración local; por outra, a 

relación das metas globais que se relacionan co plan; e por último, as metas locais que 

nos marcamos para estes vindeiros tres anos.  

EIXO 4. Afianzar unha rede de alianzas que apunten á paz global e á garantía de 
dereitos no local.  

PAZ E PARCERÍAS 

 

Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para o desenvolvemento 
sostible. Fortalecer os medios de 
implementación e revitalizar a Alianza 
Mundial para o Desenvolvemento 
Sostible. 

 

RESUMO DA TEMÁTICA PARA A REALIDADE LOCAL  

A eficacia e eficiencia das institucións públicas poden medirse en función da súa 
capacidade de resposta aos anhelos da cidadanía e das súas necesidades nun contexto 
inclusivo e participativo. 

O acceso á xustiza, a garantía da protección legal, a loita contra a corrupción ou o 
investimento na transparencia das institucións son fundamentais para mellorar a 
confianza da cidadanía nas institucións e no goberno local. 

Só a través de parcerías e dun esforzo conxunto será posible acadar resultados efectivos e 
globais. 

É importante reforzar a cooperación e a colaboración dos actores relevantes, incluíndo 
empresas, entidades públicas de varios niveis de goberno, as organizacións da sociedade 
civil e asociacións, as institucións educativas, culturais e a cidadanía. 

Resulta tamén crucial realizar estratexias integradas e multisectoriais que aseguren unha 
maior coherencia entre obxectivos e accións. 

 

METAS GLOBAIS DE REFERENCIA QUE ENCAIXAN COAS MEDIDAS FORMULADAS  
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16.1 Reducir significativamente todas as formas de violencia e as correspondentes taxas de 
mortalidade en todo o mundo. 

16.6 Crear a todos niveis, institucións eficaces e transparentes que rendan contas. 

17.1 De aquí a 2020, mellorar o apoio á creación de capacidade prestado aos países en 
desenvolvemento, incluídos os países menos adiantados e os pequenos Estados insulares 
en desenvolvemento, para aumentar significativamente a dispoñibilidade de datos 
oportunos, fiables e de gran calidade desagregados por ingresos, sexo, idade, raza, orixe 
étnica, status migratorio, discapacidade, localización xeográfica e outras características 
pertinentes nos contextos nacionais. 

METAS LOCAIS (2022-2024): POLÍTICAS ALIÑADAS E NOVAS MEDIDAS 

 

META 16_17. 1 Fomentar as parcerías de cara a consecución da paz e o 
desenvolvemento a nivel global 

→ 1 medida aliñada 

META 16_17.2 Fomentar as parcerías de cara a diminución das desigualdades e da 
exclusión social 

→ 1 medida aliñada 
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Planificación de medidas por cada ODS 
Neste apartado expomos unha ficha de acción para cada un dos ODS. Así, en cada un 

deles enumeramos as metas locais (ou obxectivos) onde encaixan dous subapartados: 

→ Seguimos apostando por... trátase das políticas locais que xa se veñen 

desenvolvendo e encaixan cos ODS 

→ Poñemos enerxía en... facemos referencia ás novas medidas que se formulan 

para seguir avanzando en cada un dos ODS 

 

 
 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

(aliñamento da acción local) 

Convenios e redes: 2 

Plans ou programas en parcerías: 4 

 
 

 

 

META 16_17.1 BARREIROS 2022 – 2024 

Fomentar as parcerías de cara a consecución da paz e o desenvolvemento a nivel global 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Manter e reforzar os convenios e redes 

16_17.1.1 Convenios para aportar ao desenvolvemento a nivel global – Fondo Galego de Cooperación e 
Pobo Saharaui-. 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de convenios 
Nº de actividade e actos realizados 

META 16_17.2 BARREIROS 2022 – 2024 

Fomentar as parcerías de cara a diminución das desigualdades e da exclusión social 

SEGUIMOS APOSTANDO POR... 

Reforzar as políticas ou programas en parcería 

16_17.1.2 Fortalecer os programas existentes e localizar novos escenarios de colaboración -Cruz Vermella, 
COGAMI, Fundación ONCE, Diaconia, Cáritas-. 

Avanzamos en logros (indicadores de seguimento) 

Nº de programas desenvolvidos 
Novas colaboracións  
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4. SISTEMA DE SEGUIMENTO E RENDICIÓN 
DE CONTAS  

Medidas para acompañar o camiño 
 

OBXECTIVOS DA AVALIACIÓN 

 
 Coñecer o grao de desenvolvemento de todas as medidas. 

 Valorar o nivel de impacto das medidas. 

 Recompilar información estatística sobre o grao de desenvolvemento das 

medidas.  

 Elaborar informes anuais de seguimento e o da avaliación final. 

TIPOS DE AVALIACIÓN 

 
 Seguimento anual do nivel de execución das medidas do Plan a través da 

elaboración dun informe anual. 

 Avaliación intermedia do Plan de Igualdade no segundo ano dende a entrada en 

vigor do mesmo. 

 Avaliación final do Plan de Igualdade a través da elaboración dun informe 

avaliativo. 

INDICADORES DE AVALIACIÓN 

Cada unha das accións contempla diferentes indicadores para facilitar a avaliación e 

medición de varias cuestións: 

 Por unha banda, os indicadores de seguimento facilitan a valoración do nivel de 

desenvolvemento das accións.  

 Por outra, os indicadores de impacto fan posible que valoremos as mudanzas 

cuantitativas e cualitativas conseguidas. 

RESPONSABILIDADES 

 

O grupo de traballo técnico e político será a responsable de realizar o seguimento e a 

avaliación do Plan de Implementación dos ODS.  
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ANEXOS 

Documentación  
 

CALENDARIOS OPERATIVOS PARA CADA ÁREA TÉCNICA 
Urbanismo 

EIXO 1. PERSOAS: Artellar unha estratexia de loita contra a pobreza e a fame en todas as súas dimensións poñendo o 

foco na equidade e na dignidade 

META LOCAL 3.3. Favorecer os desprazamentos a pé e en bicicleta ODS3 

3.3.1 Creación de espazos ciclopeonís 2022 2023 2024 

3.3.2 Proxectos de humanización de espazo público 2022 2023 2024 

META LOCAL 3.4. Garantir e mellorar a accesibilidade viaria local e rexional ODS3 

3.4.1 Mantemento e arranzo de vías municipais 2022 2023 2024 

META LOCAL 3.5. Resolver conflitos e fluxos de mobilidade ODS3 

3.5.1 Dotación de accesibilidade en espazos públicos 2022 2023 2024 

META LOCAL 4.1 Garantir a dispoñibilidade e accesibilidade do conxunto da poboación 
aos equipamentos e servizos educativos e culturais e deportivos 

ODS4 

4.1.1 Mellora e mantemento de espazos públicos para actividades comunitarias (locais 
sociais) e de coidados (parques infantís...) 

2022 2023 2024 

META LOCAL 4.2 Facilitar e xeneralizar o acceso ás novas tecnoloxías ODS4 

4.2.1 Mantemento e fortalecemento da Aula Cemit e os seus equipamentos e recursos 2022 2023 2024 
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EIXO 2. PROSPERIDADE: Formular unha estratexia de desenvolvemento sostible que alcance a toda a poboación en 

igualdade de condicións nun marco de progreso económico, tecnolóxico e social 

META LOCAL 9.1 Fomentar a mellora do comportamento ambiental das actividades ODS9 

9.1.1 Ampliación da terceira fase do Polígono Industrial e creación de acceso que 
comuniquen o Polígono coas principais infraestruturas 

2022 2023 2024 

META LOCAL 11.1 Favorecer a conservación e valoración dos espazos rurais ODS11 

11.1.1 Mellora e sinalización de rutas de sendeirismo, así como habilitación de paraxes naturais 
e recuperación de espazos naturais da man de medio rural 

2022 2023 2024 

META LOCAL 11.2 Fomentar diferentes usos do espazo público ODS11 

11.2.1 Creación de espazos ciclopeonís 2022 2023 2024 

11.2.2 Proxectos de humanización de espazo público    

META LOCAL 11.3 Fomentar diferentes usos do espazo público ODS11 

11.3.1 Habilitación de espazos para o uso comunitario, mantemento e mellora de instalacións 
deportivas e habilitación de espazos públicos para o deporte e desenvolvemento de proceso 
de humanización dos espazos públicos para os coidados e o lecer. 

2022 2023 2024 

META LOCAL 11.4 Conservar o patrimonio histórico, arquitectónico ODS11 

11.4.1 Creación de rutas para recuperar o patrimonio histórico e rehabilitación de elementos 
etnográficos da man de medio rural 

2022 2023 2024 

EIXO 3. PLANETA.  Deseñar e levar a práctica unha estratexia que protexa ao planeta da degradación ambiental, para 

lograr un consumo e produción sustentables e administrar mellor os recursos naturais 

META LOCAL 15.1 Motivar os usos dos recursos naturais e a conservación do medio 
natural 

ODS15 

15.1.1 Rutas de sendeirismo da man de medio rural e medio ambiente 2022 2023 2024 

META LOCAL 15.2 Conservar as especies animais e vexetais de interese ou ameazadas e 
avanzar cara a prevención e control das especies exóticas invasoras 

ODS15 

15.2.1 Desenvolver as medidas fixadas no PACES nesta liña da man de medio rural e medio 
ambiente 

2022 2023 2024 
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META LOCAL 15.3 Coñecer os valores naturais paisaxísticos e de biodiversidade do 
municipio 

ODS15 

15.3.1 Actividades de educación e sensibilización – ex. rutas en kaiak- da man de medio 
rural e medio ambiente 

2022 2023 2024 

 
Saúde pública 

EIXO 1. PERSOAS: Artellar unha estratexia de loita contra a pobreza e a fame en todas as súas dimensións poñendo o 

foco na equidade e na dignidade 

META LOCAL 3.1. Promover a saúde de toda a poboación ODS3 

3.1.1 Continuar co programa de actividades deportivas para mocidade e persoas adultas 
(“Movernos no verán”) da man de Educación e Dinamización 

2022 2023 2024 

3.1.2 Continuar coa celebración de “Días de...” con actividades de prevención e sensibilización 
en saúde comunitaria da man de Educación e Dinamización 

2022 2023 2024 

3.1.3 Continuar coas actividades de educación pola saúde a través de fomento do deporte ao 
aire libre da man de Educación e Dinamización 

2022 2023 2024 

3.1.4 Mantemento e mellora de instalacións deportivas e habilitación de espazos públicos 
para o deporte da man de Educación e Dinamización 

2022 2023 2024 

3.1.5 Reforzamento das escolas deportivas municipais da man de Educación e Dinamización 2022 2023 2024 

3.1.5 Reforzamento dos campus deportivos da man de Educación e Dinamización 2022 2023 2024 

3.1.6 + Barreiros Saúde: Programa integral que aposta pola sensibilización, formación, 
educación e intervención. Este programa está iniciando a día de hoxe e o obxectivo é 
promocionar condutas e hábitos saudables a través de intervencións que poñan o foco na 
eliminación de factores de risco modificables e na alimentación saudable (formación en 
saúde básica -charlas ou obradoiros-, actividade física para a saúde...) da man de Educación, 
Dinamización e Turismo 

2022 2023 2024 

META LOCAL 3.2. Garantir a salubridade da contorna urbana máis próxima ODS3 

3.2.1 Mantemento e mellora da rede de abastecemento de augas 2022 2023 2024 
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3.2.2 Creación de espazos sostibles e accesibles a núcleos de poboación rural 2022 2023 2024 

EIXO 3. PLANETA.  Deseñar e levar a práctica unha estratexia que protexa ao planeta da degradación ambiental, para 

lograr un consumo e produción sustentables e administrar mellor os recursos naturais 

META LOCAL 6.1. Garantir o abastecemento de auga tanto en cantidade como en calidade ODS6 

6.1.1 Dispor dos medios para garantir a integridade da rede de abastecemento – ex. 
instalación de redutores- da man de Medio Rural 

2022 2023 2024 

6.1.2 Desenvolver as liñas que fixa o PACES nesta liña da man de Medio Rural 2022 2023 2024 

META LOCAL 6.2. Manter e mellorar a rede de subministración ODS6 

6.2.1 Dispor dos medios para garantir ou mellorar o funcionamento das depuradoras 
municipais, depósitos ou bombas de impulsión da man de Medio Rural 

2022 2023 2024 

6.2.2 Mellora da rede e servizos de abastecemento da man de Medio Rural 2022 2023 2024 

6.2.3 Desenvolver as liñas que fixa o PACES nesta liña da man de Medio Rural 2022 2023 2024 

META LOCAL 12.1 Fomentar a educación para a sustentabilidade en todos os sectores da 
poboación 

ODS12 

12.1.1 Fortalecer a liña de composteiros comunitarios e formación para a poboación da man 
de Medio Rural 

2022 2023 2024 

META LOCAL 12.2 Garantir o acceso á información ambiental ao conxunto dos sectores de 
poboación 

ODS12 

12.2.2 Accións de sensibilización sobre a xestión dos residuos e o consumo responsable da 
man de Medio Rural 

2022 2023 2024 
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Medio rural e Medio Ambiente 
EIXO 2. PROSPERIDADE: Formular unha estratexia de desenvolvemento sostible que alcance a toda a poboación en 

igualdade de condicións nun marco de progreso económico, tecnolóxico e social 

META LOCAL 11.1 Favorecer a conservación e valoración dos espazos rurais ODS11 

11.1.1 Mellora e sinalización de rutas de sendeirismo, así como habilitación de paraxes naturais 
e recuperación de espazos naturais da man de urbanismo 

2022 2023 2024 

META LOCAL 11.4 Conservar o patrimonio histórico, arquitectónico ODS11 

11.4.1 Creación de rutas para recuperar o patrimonio histórico e rehabilitación de elementos 
etnográficos da man de urbanismo 

2022 2023 2024 

EIXO 3. PLANETA.  Deseñar e levar a práctica unha estratexia que protexa ao planeta da degradación ambiental, para 

lograr un consumo e produción sustentables e administrar mellor os recursos naturais 

META LOCAL 6.1. Garantir o abastecemento de auga tanto en cantidade como en calidade ODS6 

6.1.1 Dispor dos medios para garantir a integridade da rede de abastecemento – ex. 
instalación de redutores- da man de Saúde Pública 

2022 2023 2024 

6.1.2 Desenvolver as liñas que fixa o PACES nesta liña da man de Saúde Pública    

META LOCAL 6.2. Manter e mellorar a rede de subministración ODS6 

6.2.1 Dispor dos medios para garantir ou mellorar o funcionamento das depuradoras 
municipais, depósitos ou bombas de impulsión da man de Saúde Pública 

2022 2023 2024 

6.2.2 Mellora da rede e servizos de abastecemento da man de Saúde Pública    

6.2.3 Desenvolver as liñas que fixa o PACES nesta liña da man de Saúde Pública    

META LOCAL 12.1 Fomentar a educación para a sustentabilidade en todos os sectores da 
poboación 

ODS12 

12.1.1 Fortalecer a liña de composteiros comunitarios e formación para a poboación da man 
de Saúde Pública 

2022 2023 2024 

META LOCAL 12.2 Garantir o acceso á información ambiental ao conxunto dos sectores de 
poboación 

ODS12 
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12.2.2 Accións de sensibilización sobre a xestión dos residuos e o consumo responsable da 
man de Saúde Pública 

2022 2023 2024 

12.2.2 Contratación de persoal especialista en medio ambiente no Concello 2022 2023 2024 

META LOCAL 12.3 Mellorar a eficiencia da recollida e xestión de residuos ODS12 

12.3.1 Mantemento e ampliación da rede de colectores 2022 2023 2024 

12.3.2 Creación dun sistema que fomente o aproveitamento dos residuos alimentarios do 
comercio e hostalería 

2022 2023 2024 

12.3.3 Recurso gráfico ou cartográfico de localización dos diferentes colectores 2022 2023 2024 

12.3.4 Sistema de recollida de plásticos agrícolas achegado ás granxas 2022 2023 2024 

META LOCAL 14.1 Poñer en valor o ámbito mariño e sensibilizar á cidadanía na 
importancia da súa conservación 

ODS14 

14.1.1 Programas educativos de coidado do mar da man de Educación 2022 2023 2024 

META LOCAL 14.2 Fomentar actividades de lecer vinculadas ao mar dunha maneira 
sostible 

ODS14 

14.2.1 Fomento de rutas ambientais vinculadas ao mundo marítimo da man de Educación 2022 2023 2024 

META LOCAL 15.1 Motivar os usos dos recursos naturais e a conservación do medio 
natural 

ODS15 

15.1.1 Rutas de sendeirismo da man de Urbanismo 2022 2023 2024 

META LOCAL 15.2 Conservar as especies animais e vexetais de interese ou ameazadas e 
avanzar cara a prevención e control das especies exóticas invasoras 

ODS15 

15.2.1 Desenvolver as medidas fixadas no PACES nesta liña da man de Urbanismo 2022 2023 2024 

META LOCAL 15.3 Coñecer os valores naturais paisaxísticos e de biodiversidade do 
municipio 

ODS15 

15.3.1 Actividades de educación e sensibilización – ex. rutas en kaiak- da man de Urbanismo 2022 2023 2024 
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Igualdade 
EIXO 1. PERSOAS: Artellar unha estratexia de loita contra a pobreza e a fame en todas as súas dimensións poñendo o 

foco na equidade e na dignidade 

META LOCAL 2.1. Garantir unha alimentación sa, nutritiva e suficiente para a poboación ODS2 

2.1.1 Continuar coa xestión do comedor escolar do CEIP de San Cosme para garantir a súa 
continuidade (Conciliación familiar e alimentación saudable: promoción e  consumo de 
produtos frescos e de proximidade) da man de Servizos Sociais e Educación 

2022 2023 2024 

META LOCAL 4.3. Facilitar a conciliación da vida laboral e persoal ODS4 

4.3.1 Mantemento e fortalecemento da Escola Infantil Municipal “O bítere” da man de 
Educación 

2022 2023 2024 

META LOCAL 5.1 Promover a participación social das mulleres en todos os ámbitos e 
espazos 

ODS5 

5.1.1 Desenvolver as medidas formuladas en “+ Igualdade. I Plan de igualdade de xénero do 
cadro de persoal” 

2022 2023 2024 

META LOCAL 5.2 Sensibilizar á poboación sobre a necesidade de fomentar a igualdade de 
oportunidades e sensibilizar sobre a violencia machista 

ODS5 

5.2.1 Dinamizar campañas de sensibilización polo 25N e o 8M e avanzar cara unha 
programación centrada na posta en valor do papel da muller na comunidade e na prevención 
da violencia machista. 

2022 2023 2024 

5.2.2 Iniciar unha liña centrada na corresponsabilidade a partir de obradoiros centrados en 
educación para familias 

En función da crise da Covid 
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META LOCAL 5.3 Ofrecer unha atención integral ás vítimas de violencia contra as 
mulleres 

ODS5 

5.3.1 Dinamizar e fortalecer o funcionamento da Mesa Interinstitucional contra a violencia de 
xénero 

2022 2023 2024 

 

Dinamización 
EIXO 1. PERSOAS: Artellar unha estratexia de loita contra a pobreza e a fame en todas as súas dimensións poñendo o 

foco na equidade e na dignidade 

META LOCAL 3.1. Promover a saúde de toda a poboación ODS3 

3.1.1 Continuar co programa de actividades deportivas para mocidade e persoas adultas 
(“Movernos no verán”) da man de Educación e Saúde Pública 

2022 2023 2024 

3.1.2 Continuar coa celebración de “Días de...” con actividades de prevención e sensibilización 
en saúde comunitaria da man de Educación e Saúde Pública 

2022 2023 2024 

3.1.3 Continuar coas actividades de educación pola saúde a través de fomento do deporte ao 
aire libre da man de Educación e Saúde Pública 

2022 2023 2024 

3.1.4 Mantemento e mellora de instalacións deportivas e habilitación de espazos públicos 
para o deporte da man de Educación e Saúde Pública 

2022 2023 2024 

3.1.5 Reforzamento das escolas deportivas municipais da man de Educación e Saúde Pública 2022 2023 2024 

3.1.5 Reforzamento dos campus deportivos da man de Educación e Saúde Pública 2022 2023 2024 

3.1.6 + Barreiros Saúde: Programa integral que aposta pola sensibilización, formación, 
educación e intervención. Este programa está iniciando a día de hoxe e o obxectivo é 
promocionar condutas e hábitos saudables a través de intervencións que poñan o foco na 
eliminación de factores de risco modificables e na alimentación saudable (formación en 
saúde básica -charlas ou obradoiros-, actividade física para a saúde...) da man de Educación, 
Saúde Pública e Turismo 

2022 2023 2024 

META LOCAL 4.4. Promover unha actividade cultural en galego ODS4 

4.4.1 Mantemento e fortalecemento da programación existente centrada na dinamización 
comunitaria en galego en coordinación coa Biblioteca Municipal e outras administracións 

2022 2023 2024 
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META LOCAL 4.5. Dinamizar as actividades e o tecido cultural do municipio ODS4 

4.5.1 Mantemento e fortalecemento da programación existente centrada na dinamización de 
crianzas, familias e poboación en xeral (entroido, samaín, nadal...) 

2022 2023 2024 

4.5.2 Dinamizar e mellorar AESCOLA – plataforma de divulgación e dinamización cultural 
municipal da man de Educación e Igualdade 

2022 2023 2024 

4.5.3 Crear espazos interxeraccionais onde poñer en valor os saberes e traballos das persoas 
máis maiores, quen se converta en formadoras para o resto da comunidade da man de 
Servizos Sociais 

2022 2023 2024 

4.5.4 Torneos de petanca, xogos tradicionais da man de Servizos Sociais 2022 2023 2024 

4.5.5 Biblio – bus polas parroquias En función da crise da Covid 

 

Servizos sociais 
EIXO 1. PERSOAS: Artellar unha estratexia de loita contra a pobreza e a fame en todas as súas dimensións poñendo o 

foco na equidade e na dignidade 

META LOCAL 1.1. Garantir o benestar das persoas da terceira idade  ODS1 
1.1.1 Manter e fortalecer os préstamos de axudas técnicas (camas, grúas, cadeiras de rodas...) 2022 2023 2024 

1.1.2 Manter e fortalecer a teleasistencia a domicilio 2022 2023 2024 

1.1.3 Manter e fortalecer Servizo de axuda no fogar (en libre concorrencia e dependencia) 2022 2023 2024 

1.1.4 Continuar co apoio mensual familiares persoas con alzheimer 2022 2023 2024 

1.1.5 Continuar co apoio a persoas coidadoras 2022 2023 2024 

1.1.6 Seguir a impulsar programación de apoio e sensibilización no ámbito de saúde, benestar 
e prevención 

2022 2023 2024 

1.1.7 Por en funcionamento un centro de día 2022 2023 2024 

1.1.8 Dinamizar con actividades os centros sociais das parroquias para xerar lugares de 2022 2023 2024 
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encontro das persoas maiores 
META LOCAL 1.2. Favorecer o benestar das persoas vulnerables ou en situación de risco 
de excusión social 

ODS1 

1.2.1 Manter e fortalecer os préstamos de axudas técnicas (camas, grúas, cadeiras de rodas...) 2022 2023 2024 

1.2.2 Manter e fortalecer os servizos de emerxencia social municipal (alugueiro, suministros...) 2022 2023 2024 

1.2.3 Manter e fortalecer o servizo de roupeiro municipal 2022 2023 2024 

1.2.4 Manter e fortalecer o servizo de préstamo de artigos de bebé, menores e outros enseres 2022 2023 2024 

1.2.5 Manter e fortalecer a liñas de axuda económica similares a de San Aníbal covid-19 2022 2023 2024 

1.2.6 Manter e fortalecer o servizo de compras emerxencia municipal 2022 2023 2024 

1.2.7 Manter e fortalecer o servizo do banco alimentos municipal 2022 2023 2024 

1.2.8 Manter e fortalecer o servizo do banco alimentos perecedoiros 2022 2023 2024 

1.2.9 Continuar co Plan de alimentos en convenio coa Cruz Vermella. 2022 2023 2024 

1.2.10 Continuar co programa alimentos (Fondo de axuda europea para as persoas 
desfavorecidas). Organización de reparto 

2022 2023 2024 

1.2.11 Continuar co programa básico de inserción social  2022 2023 2024 

1.2.12 Continuar co programa de "Un nen@ un xoguete" 2022 2023 2024 

META LOCAL 1.3. Informar e asegurar os recursos de asistencia social ODS1 

1.3.1 Continuar co programa de valoración, orientación e información en materia social 2022 2023 2024 

1.3.2 Continuar co programa de aloxamento alternativo (información, asesoramento e 
canalización de recursos para proporcionar temporal ou permanentemente un aloxamento 
digno). 

2022 2023 2024 

META LOCAL 2.1. Garantir unha alimentación sa, nutritiva e suficiente para a poboación ODS2 

2.1.1 Continuar coa xestión do comedor escolar do CEIP de San Cosme para garantir a súa 
continuidade (Conciliación familiar e alimentación saudable: promoción e  consumo de 
produtos frescos e de proximidade) da man de Igualdade e Educación 

2022 2023 2024 
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META LOCAL 4.5. Dinamizar actividades e o tecido cultural do municipio ODS4 

4.5.1 Torneos de petanca, xogos tradicionais da man de Dinamización 2022 2023 2024 

EIXO 2. PROSPERIDADE: Formular unha estratexia de desenvolvemento sostible que alcance a toda a poboación en 

igualdade de condicións nun marco de progreso económico, tecnolóxico e social 

META LOCAL 10.1 Mellorar a integración da poboación migrante ODS10 

10.1.1 Seguir a desenvolver os programas dirixidos a poboación migrante centrados na 
inserción sociolaboral (DIACONIA) 

2022 2023 2024 

10.1.2 Formación para a poboación inmigrante (lingua e formación específicas) para fomentar 
a integración persoal, social e laboral 

2022 2023 2024 

META LOCAL 10.2 Mellorar a integración dos colectivos máis desfavorecidos ODS10 

10.2.1 Desenvolver programas de bancos de alimentos e emerxencia social 2022 2023 2024 

10.2.2  Seguir a desenvolver programas de alimentos (Fondo de axuda europea para as 
persoas desfavorecidas e Cruz Vermella) 

2022 2023 2024 

10.2.3 Servizo de educación e apoio familiar municipal da man de Educación 2022 2023 2024 

META LOCAL 10.3 Mellorar o acceso á vivenda de todas e todos ODS10 

10.3.1 Desenvolver o programa de aloxamento alternativo 2022 2023 2024 
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Emprego 
EIXO 1. PERSOAS: Artellar unha estratexia de loita contra a pobreza e a fame en todas as súas dimensións poñendo o 

foco na equidade e na dignidade 

META LOCAL 2.2. Potenciar a substitución xeracional e a instalación de novos agricultores 
no medio rural 

ODS2 

2.2.1 Continuar con proxectos de inserción de mozas e mozos no rural. (iniciativas similares a 
Prende! Bota raíces no rural. Proxecto de inserción de mozos/as no rural da Deputación de 
Lugo). 

2022 2023 2024 

EIXO 2. PROSPERIDADE: Formular unha estratexia de desenvolvemento sostible que alcance a toda a poboación en 

igualdade de condicións nun marco de progreso económico, tecnolóxico e social 

META LOCAL 8.1. Facilitar información e orientación laboral ao colectivo de persoas 
desocupadas 

ODS8 

8.1.1 Manter e fortalecer os obradoiros de emprego ás persoas desempregadas, con especial 
atención a colectivos que o necesitan (mocidade, persoas en desemprego de longa duración 
– mulleres-) 

2022 2023 2024 

META LOCAL 8.2. Formar e mellorar no acceso ao mercado laboral ODS8 

8.2.1 Manter e fortalecer a Aula CEMIT e impartir cursos de competencias clave 2022 2023 2024 

8.2.2 Manter e fortalecer a Aula Mentor 2022 2023 2024 

META LOCAL 8.3. Achegar aos colectivos máis desfavorecidos ao mercado laboral ODS8 

8.3.1 Manter os programas de contratación de persoas en risco de exclusión social no sector 
da administración municipal 

2022 2023 2024 

8.3.2 Desenvolver o Programa de Garantía Xuvenil 2022 2023 2024 

8.3.3 Desenvolver os obradoiros de emprego 2022 2023 2024 

8.3.4 Liñas de emprendemento no marco da economía social e fomentando proxectos 
sostibles co medio ambiente. 

2022 2023 2024 
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Educación 
EIXO 1. PERSOAS: Artellar unha estratexia de loita contra a pobreza e a fame en todas as súas dimensións poñendo o 

foco na equidade e na dignidade 

META LOCAL 2.1. Garantir unha alimentación sa, nutritiva e suficiente para a poboación ODS2 

2.1.1 Continuar coa xestión do comedor escolar do CEIP de San Cosme para garantir a súa 
continuidade (Conciliación familiar e alimentación saudable: promoción e  consumo de 
produtos frescos e de proximidade) da man de Servizos Sociais e Igualdade 

2022 2023 2024 

META LOCAL 3.1. Promover a saúde de toda a poboación ODS3 

3.1.1 Continuar co programa de actividades deportivas para mocidade e persoas adultas 
(“Movernos no verán”) da man de Dinamización e Saúde Pública 

2022 2023 2024 

3.1.2 Continuar coa celebración de “Días de...” con actividades de prevención e sensibilización 
en saúde comunitaria da man de Dinamización e Saúde Pública 

2022 2023 2024 

3.1.3 Continuar coas actividades de educación pola saúde a través de fomento do deporte ao 
aire libre da man de Dinamización e Saúde Pública 

2022 2023 2024 

3.1.4 Mantemento e mellora de instalacións deportivas e habilitación de espazos públicos 
para o deporte da man de Dinamización e Saúde Pública 

2022 2023 2024 

3.1.5 Reforzamento das escolas deportivas municipais da man de Dinamización e Saúde 
Pública 

2022 2023 2024 

3.1.5 Reforzamento dos campus deportivos da man de Dinamización e Saúde Pública 2022 2023 2024 

META LOCAL 4.3. Facilitar a conciliación da vida laboral e persoal ODS4 

4.3.1 Mantemento e fortalecemento da Escola Infantil Municipal “O bítere” da man de 
Igualdade 

2022 2023 2024 

EIXO 2. PROSPERIDADE: Formular unha estratexia de desenvolvemento sostible que alcance a toda a poboación en 

igualdade de condicións nun marco de progreso económico, tecnolóxico e social 

META LOCAL 10.2 Mellorar a integración dos colectivos máis desfavorecidos ODS10 

10.2.3 Servizo de educación e apoio familiar municipal da man de Servizos Sociais 2022 2023 2024 
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EIXO 3. PLANETA.  Deseñar e levar a práctica unha estratexia que protexa ao planeta da degradación ambiental, para 

lograr un consumo e produción sustentables e administrar mellor os recursos naturais 

META LOCAL 14.1 Poñer en valor o ámbito mariño e sensibilizar á cidadanía na 
importancia da súa conservación 

ODS14 

14.1.1 Programas educativos de coidado do mar da man de Medio Rural e Medio Ambiente 2022 2023 2024 

META LOCAL 14.2 Fomentar actividades de lecer vinculadas ao mar dunha maneira 
sostible 

ODS14 

14.2.1 Fomento de rutas ambientais vinculadas ao mundo marítimo da man de Medio Rural e 
Medio Ambiente 

2022 2023 2024 

 

Concello 
EIXO 2. PROSPERIDADE: Formular unha estratexia de desenvolvemento sostible que alcance a toda a poboación en 

igualdade de condicións nun marco de progreso económico, tecnolóxico e social 

META LOCAL 7.1. Avanzar cara o aforro enerxético ODS7 

7.1.1 Mantemento e mellora da instalación de condensadores eléctricos 2022 2023 2024 

7.1.2 Avanzar nas medidas establecidas no PACES nesta liña    

7.1.2 Revisar e analizar o consumo da iluminación pública 2022 2023 2024 

7.1.3 Implantación de paneis solares en equipamentos públicos e na iluminación pública 2022 2023 2024 

META LOCAL 8.3. Achegar aos colectivos máis desfavorecidos ao mercado laboral ODS8 

8.3.5 Programas de fomento de emprego e inserción dirixido a mulleres en desemprego de 
longa duración. 

2022 2023 2024 

META LOCAL 9.1 Fomentar a mellora do comportamento ambiental das actividades ODS9 

9.1.2 Apostar pola creación da liña ferroviaria de cercanías (FEVE) para comunicar o municipio, 
cunha infraestrutura de baixo custe e sostible, e con outros concellos para o acceso de 

2022 2023 2024 
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servizos e emprego 

EIXO 3. PLANETA.  Deseñar e levar a práctica unha estratexia que protexa ao planeta da degradación ambiental, para 

lograr un consumo e produción sustentables e administrar mellor os recursos naturais 

META LOCAL 6.3 Educar e concienciar sobre a importancia das augas pluviais ODS6 

6.3.1 Actividades de sensibilización e concienciación a través da instalación de depósitos e 
recollidas de augas pluviais para o rego de xardíns – ex. adaptar o modelo dos composteiros-. 

2022 2023 2024 

META LOCAL 12.3 Mellorar a eficiencia da recollida e xestión de residuos ODS12 

12.3.5 Normativa municipal que inste á poboación á responsabilidade coa recollida de 
residuos caninos no espazo público 

2022 2023 2024 

META LOCAL 13.1 Mitigar e adaptarse ao cambio climático fomentando a sensibilización 
da cidadanía 

ODS13 

13.1.1 Desenvolver as medidas que contempla o PACES nesta liña 2022 2023 2024 

META LOCAL 14.2 Fomentar actividades de lecer vinculadas ao mar dunha maneira 
sostible 

ODS14 

14.2.3 Fomentar as accións lúdicas de pesca a pé e pesca artesanal – poñendo énfase na 
pesca respectuosa das especies dos nosos ríos (Masma: salmón, troitas, reos...) 

2022 2023 2024 

14.1.4 Vincular o turismo coa pesca do salmón no Río Masma, xa que é dos poucos que é 
salmoneiro na Galiza 

2022 2023 2024 

EIXO 4. PAZ E PARCERÍAS.  Afianzar unha rede de alianzas que apunten á paz global e á garantía de dereitos no local 

META LOCAL 16_17.1 Fomentar as parcerías de cara a consecución da paz e o 
desenvolvemento a nivel global 

ODS16_17 

16_17.1.1 Convenios para aportar ao desenvolvemento a nivel global – Fondo Galego de 
Cooperación e Pobo Saharaui-. 

2022 2023 2024 

META LOCAL 16_17.2 Fomentar as parcerías de cara a diminuición das desigualdades e da 
exclusión social 

ODS16_17 

16_17.1.2 Fortalecer os programas existentes e localizar novos escenarios de colaboración -
Cruz Vermella, COGAMI, Fundación ONCE, Diaconia, Cáritas-. 

2022 2023 2024 
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