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Portas abertas 
para mellorar os 
servizos dos 
314 municipios galegos

O mandato que acaba de comezar hai pouco ten que ser 
a que consiga, de xeito definitivo, solucionar os grandes 
problemas que afectan a todos e cada un dos municipios 
e provincias galegas. A Fegamp ten que xogar un papel 
determinante para lograr ese gran obxectivo, que só 
se pode acadar cunha política de portas abertas e con 
diálogo e participación entre todas e cada unha das 
institucións implicadas na xestión das corporacións 
locais.

Hoxe, nos órganos de goberno da Fegamp teñen pre-
senza todas as forzas políticas que conseguiron repre-
sentación nas últimas eleccións municipais. O mesmo 
pasa coas comisións, nas que os partidos maioritarios 
cedemos postos para que todas as sensibilidades estean 
presentes. Considero ademais necesario que o Consello 
Territorial se reúna de xeito periódico tanto para ana-
lizar a xestión que desenvolve a Fegamp como para 
chegar a acordos que permitan facer unha política co-
mún nos temas que afectan a todas as entidades locais.

A partir de aí, todos xuntos temos que ser quen de 
lograr defender os intereses dos municipios galegos 
alí onde sexa preciso facelo. E será necesario loitar 
especialmente para conseguir o financiamento axei-
tado para que as entidades locais poidan prestar as 
competencias que lle demandan os veciños. Non as 
competencias que lle veñen determinadas por lei, senón 
as que de verdade son solicitadas polos cidadáns. As 
entidades locais non estamos a discutir sobre os servi-
zos que debemos ou non prestar. Estamos a insistir en 
que o financiamento debe axustarse aos servizos que 
efectivamente se prestan. 

Carta do presidente

Alfredo García Rodríguez 
Presidente da Fegamp e alcalde do Barco de Valdeorras

Non digo nada novo se recordo que, coa nova Lei de 
Racionalización e Sustentabilidade da Administración 
local, estase coartando a capacidade dos concellos para 
atender as necesidades dos seus habitantes, que están 
a medrar constantemente cando a lei só fai que reducir 
bruscamente a nosa capacidade para poder atendelas. 

A única opción para evitar esta situación é a deroga-
ción da citada lei e a súa substitución por outra que 
defina as competencias. Sobre todo, debe establecer 
un modelo de financiamento xusto que permita aos 
concellos a independencia e autonomía que precisan 
para prestar os servizos con eficacia.

En Galicia, iso só será posible se entre os criterios 
de financiamento se teñen en conta as peculiaridades 
do territorio, especialmente a dispersión xeográfica 
e o envellecemento da poboación, para lograr unha 
distribución do PIE realmente obxectiva. 

Lograr este obxectivo dependerá tamén dunha nova 
negociación do Fondo de Cooperación Local, que debe 
ser regulado por unha lei específica. Os concellos nece-
sitamos saber de que cantidades imos poder dispoñer, 
sen ter que esperar a recibir subvencións cada ano, 
despois de longos procedementos administrativos. 

Os municipios merecemos que se nos escoite e apoie 
nas nosas reivindicacións. Necesitamos ter a autono-
mía necesaria para poder gobernar de forma eficaz e 
contribuír a mellorar de maneira efectiva a vida dos 
nosos veciños nos próximos anos. E iso só se consegue 
nun marco de competencias axeitado e con criterios 
de financiamento xustos para todos e cada un dos 314 
municipios galegos.

Á marxe da ideoloxía, do territorio e da procedencia. Á 
marxe de que sexamos alcaldes e alcaldesas dunha gran 
cidade ou dun pequeno municipio, a Fegamp non será o 
que queiramos os alcaldes e alcaldesas que imos estar 
nos órganos directivos, será o que queiramos o conxunto 
dos alcaldes e alcaldesas de Galicia. Se todos queremos o 
mesmo -conseguir o maior grado de benestar posible para 
os nosos veciños-, temos que ser quen de traballar xuntos 
para chegar, o antes posible, a ese gran obxectivo. 
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XUNTA DE VOCEIROS
Alfredo L. García Rodríguez Presidente Alcalde do Barco de Valdeorras [PSdeG-PSOE]

Alfonso Villares Bermúdez Vicepresidente Primeiro Alcalde de Cervo [PPdeG]

Evencio Ferrero Rodríguez Vicepresidente Segundo Alcalde de Carballo [BNG]

Manuel Mirás Franqueira Vicepresidente Executivo Alcalde de Oroso [PSdeG-PSOE]

Óscar Benito Portela Fernández Voceiro Alcalde de Sada [SADA MAIORÍA]

COMISIÓN EXECUTIVA
Alfredo L. García Rodríguez Presidente Alcalde do Barco de Valdeorras [PSdeG-PSOE]

Alfonso Villares Bermúdez Vicepresidente Primeiro Alcalde de Cervo [PPdeG]

Evencio Ferrero Rodríguez Vicepresidente Segundo Alcalde de Carballo [BNG]

Manuel Mirás Franqueira Vicepresidente Executivo Alcalde de Oroso [PSdeG-PSOE]

Eva García de la Torre Alcaldesa de Porriño [PSdeG-PSOE]

José Tomé Roca Alcalde de Monforte de Lemos [PSdeG-PSOE]

Julio Ignacio Iglesias Redondo Alcalde de Ares [PSdeG-PSOE] 

Luis Milia Méndez Alcalde de Carballeda de Avia [PSdeG-PSOE] 
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Andrés Díaz Sobral Alcalde de Ponte Caldelas [PSdeG-PSOE]

Antonio Fernández Angueira Alcalde de Padrón [PPdeG]
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Julio Álvarez Núñez Alcalde de Quiroga [PPdeG] 

Leticia Santos Paz Alcaldesa de Moaña [BNG]

Óscar Benito Portela Fernández Alcalde de Sada [SADA MAIORIA]

CONSELLO FEDERAL
Alfredo L. García Rodríguez Presidente Alcalde do Barco de Valdeorras [PSdeG - PSOE]

Alfonso Villares Bermúdez Vicepresidente Primeiro Alcalde de Cervo [ PPdeG]

Evencio Ferrero Rodríguez Vicepresidente Segundo Alcalde de Carballo [ BNG]

Manuel Mirás Franqueira Vicepresidente Executivo Alcalde de Oroso [PSdeG-PSOE]

Eva García de la Torre Alcaldesa de Porriño [ PSdeG-PSOE]

José Tomé Roca Alcalde de Monforte de Lemos [ PSdeG-PSOE]

Julio Ignacio Iglesias Redondo Alcalde de Ares [ PSdeG-PSOE]

Luis Milia Méndez Alcalde de Carballeda de Avia [ PSdeG-PSOE]

Manuel Cuíña Fernández Alcalde de Silleda [ PSdeG-PSOE]

Regina Polín Rodríguez Alcaldesa de Guitiriz [ PSdeG-PSOE]

Andrés Díaz Sobral Alcalde de Ponte Caldelas [ PSdeG-PSOE]

Antonio Fernández Angueira Alcalde de Padrón [ PPdeG]

CONFORMACIÓN DOS ÓRGANOS DE GOBERNO 
DA FEGAMP PARA O MANDATO 2015-2019
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Jorge Cubela López Alcalde de Cotobade [ PPdeG]

Pablo Pérez Pérez Tenente-Alcalde de Quintela de Leirado [ PPdeG]

Julio Álvarez Núñez Alcalde de Quiroga [ PPdeG]

Leticia Santos Paz Alcaldesa de Moaña [ BNG]

Óscar Benito Portela Fernández Alcalde de Sada [SADA MAIORIA]

Alberto González Fernández Alcalde de Valdoviño [ PSdeG-PSOE]

Alejandra Pérez Máquez Alcaldesa de Bergondo [ PSdeG-PSOE]

Miguel Paz Barreiro Alcalde de Noia [ PSdeG-PSOE]

Manuel Ínsua Ínsua Alcalde de Corcubión [ PSdeG-PSOE]

Jorge Luis Tuñas Caamaño Alcalde de Negreira [ PSdeG-PSOE]

Sara Inés Vega Núñez Alcaldesa de Castro Caldelas [ PSdeG-PSOE]

Yolanda Jácome Rodríguez Alcaldesa de Parada de Sil [ PSdeG-PSOE]

Manuel Rodríguez Vázquez Alcalde de Coles [ PSdeG-PSOE]

Ramón Alonso López Alcalde de Entrimo [ PSdeG-PSOE]

Vicente Gómez García Alcalde de Castrelo do Val [ PSdeG-PSOE]

Fátima Abal Roma Alcaldesa de Cambados [ PSdeG-PSOE]

Enrique Cabaleiro Gonzalez Alcalde de Tui [ PSdeG-PSOE]

Pilar López Yáñez Alcaldesa de Sarria [ PSdeG-PSOE]

José Luis Poceiro Martínez Alcalde de Vilaboa [ PSdeG-PSOE]

Carlos Iglesias Cores Alcalde de Illa de Arousa (A) [ PSdeG-PSOE]

Alfredo Llano García Alcalde de Burela [ PSdeG-PSOE]

Rocío López García Alcaldesa de Lourenzá [ PSdeG-PSOE]

José Luis Raposo Magdalena Alcalde de Pedrafita do Cebreiro [ PSdeG-PSOE]

Laura Celeiro García Alcaldesa de Incio (O) [ PSdeG-PSOE]

Roberto Fernández Rico Alcalde de Ribeira de Piquín [ PSdeG-PSOE]

Ana María Villarino Pardo Alcaldesa de Oímbra [ PPdeG]

María Ramallo Vázquez Alcaldesa de Marín [ PPdeG]

Juan José Dieste Ortigueira Alcalde de Boiro [ PPdeG]

Dolores Castro Ochoa Alcaldesa de Folgoso do Courel [ PPdeG]

José Luis Ferro Iglesias Alcalde de Celanova [ PPdeG]

José López Campos Alcalde de Estrada (A) [ PPdeG]

Manuel Taboada Vigo Alcalde de Pino (O) [ PPdeG]

Ramiro Moure Ansoar Alcalde de Taboada [ PPdeG]

Rubén Quintás Rodríguez Alcalde de Maceda [ PPdeG]

Agustín Reguera Ocampo Alcalde de Soutomaior [ PPdeG]

Fernando Pérez Fernández Alcalde de Vilasantar [ PPdeG]

Juan Alonso Tembrás Alcalde de Somozas (As) [ PPdeG]

José Manuel Blanco Suárez Alcalde de Narón [ TEGA]

Secundino García Casal Alcalde de San Sadurniño [ BNG]

Sandra González Álvarez Alcaldesa de Tomiño [ BNG]

Francisco García Suárez Alcalde de Allariz [ BNG]

Miguel Anxo Fernández Lores Alcalde de Pontevedra [ BNG]

Marcos David Besada Pérez Alcalde de Salceda de Caselas [ MS]

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Eduardo Ramonde Rodríguez Secretario Xeral-Interventor

José Manuel Chapela Seijo Director Xeral

Raúl Fernández Iglesias Coordinador
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Se hai algo que identifica ás adminis-
tracións locais e aos cargos que traba-
llamos nelas é a proximidade que temos 
cos veciños e veciñas á hora de recoller 
as súas demandas e facer valer os seus 
dereitos. Trasladar ao ámbito público o 
sentir da cidadanía dun xeito directo 
debe manterse como un eixo vertebral 
das corporacións municipais, traballando 
en representación da xente e máis aínda 
daqueles sectores da poboación máis 
sensibles e que máis o precisan.

A Federación Galega de Municipios é pro-
vincias ten un papel que vai moito máis 
aló de ser unha asociación municipalista. 
O noso compromiso con Galicia é traballar 
a prol de todos os seus concellos, sexan do 
rural ou do urbano, grandes ou pequenos e 
coas súas distintas particularidades. Son os 
rangos dos nosos municipios e en especial 
dos pequenos, os que manteñen que a nosa 
forma de ser propia siga existindo. Unhas 
raíces territoriais que debemos protexer 
desde as administracións.

Hai moitos e moi variados retos por 
diante para estes próximos catro anos. 

Isto é algo moi positivo cando o espírito 
que move o noso traballo é construtivo. 
Abrimos unha nova etapa na que a mellor 
maneira de avanzar xuntos é o consenso. 
Á marxe de diferenzas ideolóxicas, as 
distintas forzas debemos unirnos para 
arrimar o ombro e que sexa posible facer 
a máis as cotas de benestar de Galicia 
e dos galegos. A Fegamp debe recoller 
todas as opinións para que o abano de 
posibilidades de actuación e eficiencia 
medre e atenda ás necesidades comúns 
de moitos dos nosos concellos.

Un dos focos importantes sobre o que 
debemos traballar é a revitalización do 
mundo rural e isto pode acadarse recoñe-
cendo a súa valía tanto produtiva, como 
identitaria. Os pequenos concellos, así 
na terra como no mar, merecen manterse 
como unha peza clave de Galicia. O seu 
despoboamento é un dos grandes proble-
mas do noso tempo e para loitar contra el 
é preciso potenciar os recursos e manter 
os servizos aos veciños. 

Si é posible conxugar este mantemento 
dos servizos coa busca da eficiencia na 

xestión pública. Primeiro comezando por 
nós mesmos, os xestores, que debemos 
ser conscientes da nosa responsabilidade 
e deber á hora de investir aquilo que 
é de todos. Segundo, delimitando as 
competencias entre os gobernos locais, 
autonómicos e centrais, evitando así 
duplicidades e paralelismos, e tendo 
en conta que os xestores das distintas 
administracións estamos empregando 
cartos que son de todos os cidadáns. 
E terceiro, recollendo as demandas da 
xente e vivindo pegados á realidade para 
actuar onde sexa necesario.

Intentar buscar o que nos une e ser cons-
cientes de que isto é moito máis impor-
tante do que nos separa, é a maneira de 
garantir un mellor labor a prol da socie-
dade. Como rexedores, como concelleiros 
e como membros da Fegamp somos repre-
sentantes públicos e voz da xente. Temos 
unha responsabilidade social que cumprir 
e como políticos debemos facer ver que o 
noso papel é necesario para lograr os fitos 
que demanda a sociedade. Traballaremos 
xuntos pola mellor xestión posible.

ALFONSO VILLARES BERMÚDEZ
Vicepresidente primeiro da Fegamp 
Alcalde de Cervo

Traballando pola 
nosa identidade



O amplo percorrido das corporacións demo-
cráticas permite avaliar o feito ate agora e 
poñer enriba da mesa obxectivos futuros. 
Os mandatos na administración local per-
mitiron que tamén avaliemos as consecuen-
cias que en nós provoca o lexislador. 

Non é pois momento para conmemorar o 
mito da orixe nin a celebración dun pasado 
que nin foi mellor nin tivo porque telo sido, 
e ademais ninguén o reivindica como tal.

Desde os diferentes compromisos -de go-
berno ou oposición-, todos compartimos 
a mesma realidade e o mesmo desexo: a 
administración local constitúe o marco 
por excelencia da convivencia civil, a 
administración máis achegada, a máis 
directa, a que xera unha convivencia 
permanente entre administrados/as e os 
propios administradores, para procurar o 
mellor para cada concello.

Seguen sendo moitas as necesidades, por 
iso no debate democrático manteremos 
a necesidade de definir novos sistemas 
de financiamento que corrixan á alza as 
asignacións da participación de ingresos 
do estado a nós asignadas (49 euros me-
nos por habitante) e permitan a este país 
galego avanzar para atender as moitas 
demandas que presenta quen vive entre 
nós e que reside en lugares dispersos 

e entre unha poboación rural que foi 
a menos, pero que conta con servizos 
municipais e con amplas necesidades se 
queremos procurar o equilibrio territorial 
e combater o despoboamento. 

Teremos debates intensos e desexo que 
pouco tensos, porque compartiremos 
propostas e alternativas que permitan 
encontros no vieiro desta longa andaina. 
As diferenzas deben ser necesariamente 
superadas co ánimo -que debe perpe-
tuarse- que por riba do contraste de 
pareceres e necesarias discrepancias está 
sempre o interese xeral. 

Os nosos concellos precisan transfor-
mación. Lévanse cousas feitas, pero co 
horizonte escuro e dificultades do marco 
lexislativo, temos que superar as ameazas 
de regra de gasto, reiniciar os precisos 
avances no Pacto Local, ou resolver de 
xeito definitivo competencias asumidas 
e que son claramente impropias (unida-
des drogodependencias, conservatorios 
profesionais de música…), para marcar 
novos obxectivos que nos permitan avan-
zar no que aínda nos segue a conmover 
e que chamamos administración local. 

O solar florece máis precisa de maior 
atención e máis f inanciamento. 
Multiplicouse o persoal municipal, 

creáronse importantes infraestruturas, 
préstanse novos e diversos servizos, asu-
míronse novas competencias, acadáronse 
novos retos dos que habería que facer 
partícipes a todos os que, por decisión 
dos seus veciños nos diferentes procesos 
electorais, formaron parte das corpora-
cións e que agora nos enmarcan a nece-
sidade de superar o marco lexislativo para 
avanzar no Pacto Local e mellor definir o 
futuro do municipalismo. 

En todo o avance realizado vellas de-
mandas permanecen, seguiremos pois, as 
novas corporacións, loitando máis e máis 
cada día, aprendendo da historia e de 
todos vós, para termos máis capacidade 
de xestión, máis transferencias, mellor 
deseño do noso marco de competencias, 
para contribuír a que a convivencia so-
cial siga a ser democrática, de respecto 
ás discrepancias.

Todos somos copartícipes para avanzar 
nunha sociedade máis xusta, identificada 
co propio e que nos permita gozar dos 
servizos municipais, termando agora do 
existente e avanzando cando fose posible. 
Nas mans de todos nós, como representan-
tes da sociedade, está o poder conseguilo. 
Que así sexa e conseguiremos tamén gozar 
do tempo propio.

EVENCIO FERRERO RODRÍGUEZ
Vicepresidente segundo da Fegamp 
Alcalde de Carballo

Percorrendo 
os concellos
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Vicepresidente executivo da Fegamp 
Alcalde de Oroso

O mandato que acaba de comezar na 
Fegamp ten que ter fundamentalmente 
un denominador común que é nin mais 
nin menos que o desenvolvemento do 
Pacto Local. Fai algo máis de nove anos 
que a Xunta e a Fegamp asinaron este 
acordo. Xa pasou bastante tempo e con 
todo queda un longo camiño que per-
correr para que aquel acordo tan ben 
valorado por todos dea os froitos que 
se esperaba del fai case que dez anos. 
O Pacto Local de Galicia representa en 
si mesmo moitos dos valores reflectidos 
na Carta Europea de Autonomía Local. 

O pacto subscrito entre a Xunta e a 
Fegamp está considerado en toda España 
e incluso pola comisión Europea como 
un exemplo de modelo de cooperación 
a seguir entre administracións públicas.

Na actualidade moitos temas que se subs-
cribiron e que pertencen á comunidade 
autónoma aínda están por resolver. Son 
moitos os asuntos, pero quizás un dos máis 
salientables sexa a asunción dos Centros de 
saúde por parte da Consellería de Sanidade. 
A día de hoxe hai moitos concellos en 
Galicia pendentes de que a Xunta de Galicia 
asuma estes custos de mantemento.

Outro aspecto importante é tamén a 
aclaración das denominadas “competen-
cias impropias”, aínda que non debería 
haber “competencias impropias” sempre 
e cando estas se conte co financiamento 

correspondente e suficiente. Os conce-
llos, como administración máis próxima 
á cidadanía, con frecuencia temos que 
atender asuntos que corresponden a 
outras administracións e que os veciños 
e veciñas nos demandan no día a día por-
que somos os que estamos preto deles.  
Por iso, os entes locais facémoslle fronte 
como podemos, salvando as barreiras 
administrativas. Desde a Fegamp temos 
que loitar para que as chamadas “compe-
tencias impropias” sexan asumidas pola 
administración que corresponda ou que 
os concellos reciban o financiamento 
suficiente para poder resolvelas sen ter 
que botar man de partidas orzamentarias 
que terían que ir destinadas ás propias 
competencias das administracións locais. 

Cómpre mellorar o financiamento aos 
concellos para que as administracións 
locais non dependamos das subvencións, 
para que no comezo de cada exercizo 
saibamos con claridade cal é a cantidade 
de diñeiro que nos corresponde de forma 
clara e concisa, a simplificación e inte-
gración das subvencións e a transferencia 
automática dos fondos correspondentes 
ao Plan concertado de servizos sociais.

 Despois de mais de trinta e seis anos 
desde as primeiras eleccións demo-
cráticas da administración local, os 
concellos seguen tendo o peor finan-
ciamento de todas as administracións 

do estado Español, cunha participación 
nos Ingresos do Estado que non supera 
o trece por cento, mentres que as trans-
ferencias do Estado ás comunidades au-
tónomas non pararon de medrar dende 
o ano 1983. 

Non é xusto que a administración máis 
pegada á cidadanía, a que mellor xes-
tionou os fondos públicos, a que está 
menos endebedada e que menos déficit 
orzamentario ten, a que máis servizos 
está prestando sobre todo de primeira 
necesidade, sexa a administración máis 
pobre de todas e feita a menos polas 
restantes administracións do Estado 
español. E aínda con esta situación os 
concellos son a administración mellor 
valorada polos cidadáns.

Por último e para pechar este breve co-
mentario, desde a Fegamp temos que 
loitar xunto coa FEMP para que desde o 
Goberno de España se modifique a Lei 
de Racionalización e Sustentabilidade da 
Administración Local. Trátase dunha lei 
inxusta, regresiva e que non mellora as 
condicións competenciais nin financeiras 
dos concellos, máis ben todo o contrario. 
Espero que o próximo executivo central, 
sexa da cor que sexa, negocie e pacte con 
todas as forzas políticas representadas no 
Congreso dos Deputados, e entre todos 
elaboren unha nova lei que sexa xusta cos 
concellos de Galicia e de España

MANUEL MIRÁS FRANQUEIRA

Desenvolvemento 
do pacto local



O Parlamento de Galicia aprobou o pasado mes de 
decembro as contas da comunidade galega para o 
ano 2016. O importe total dos créditos asignados nos 
orzamentos da Xunta de Galicia ás entidades locais 
ascenden a 314,6 millóns do euros, dos que 116,1 
millóns corresponden á Participación nos Ingresos 
da Comunidade Autónoma e 198,5 a distintas liñas 
financeiras, que se desenvolverán ao longo do ano a 
través de Convenios e Subvencións.

LEVE CRECEMENTO 
DO FONDO DE 
COOPERACIÓN LOCAL
As entregas a conta do Fondo de Cooperación Local 
ascenderán no ano 2016 a 115,1 millóns de euros, 
2 millóns máis con respecto ao ano anterior. Esta 
contía, de carácter non finalista, representa este ano 
unha porcentaxe de participación do 2,4294806% nos 
Capítulos I, II e III dos concellos nos ingresos da 
Comunidade Autónoma.

O Fondo base, que ascende a 112,9 millóns de euros, 
repartirase entre os concellos aplicando os coeficien-
tes de reparto dos anos anteriores, polo que cada 
concello percibirá por este concepto a mesma canti-
dade que en 2015.

O Fondo Adicional, dotado con 2,1 millóns de euros 
terá en conta, se fora o caso, a participación en pro-
cesos de fusión ou de incorporación voluntaria a outros 
concellos, nas condicións que se estableza. O importe 
non destinado a estes municipios repartirase entre os 
concellos menores de 15.000 habitantes atendendo aos 
seguintes criterios:

Poboación

Habitantes maiores 65 anos

Super�cie

Entidades poboación

CRITERIOS
DE REPARTO DO
FONDO ADICIONAL

50%

10%

15%

20%
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Os orzamentos da Xunta 
de Galicia para o ano 2016 
destinan 314 millóns de 
euros ás entidades locais
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Así mesmo, o esforzo f iscal 
tamén terá incidencia na cifra 
final con efectos redistributivos 
e terá en conta a recadación 
acadada por cada concello nos 
ingresos dos capítulos I, II e III 
dos seus orzamentos.

Ademais, este ano repartirase 1 
millón de euros máis correspon-
dente á liquidación definitiva do 
Fondo de Cooperación Local do 
2014. Neste caso, e para a súa 
distribución, aplicaranse os mes-
mos coeficientes que se utilizan 
para o reparto do Fondo Base.

TRANSFERENCIAS 
DERIVADAS DE 
CONVENIOS OU 
SUBVENCIÓNS
As Transferencias derivadas de 
Convenios e Subvencións repre-
sentan o 63% do importe total 
que percibirán as entidades 
locais galegas da Comunidade 
Autónoma no ano 2016 e distri-
búense en distintos programas 
de gasto. 

A maior partida corresponderá 
a Acción e Promoción Social, 
que alcanza os 70 millóns de 
euros, aínda que tamén destaca 
o importe asignado a actuacións 
de desenvolvemento económico 
e valoración do medio rural (36 
millóns de euros) e aos progra-
mas de Promoción do Emprego 
(35 millóns de euros).

PROGRAMAS Ano 2015 Ano 2016

Fondo de Cooperación Local 112.972.806 € 116.138.255 € 

Acción social e promoción social 65.743.115 € 70.958.212 € 

Promoción do emprego e  
institución do mercado de traballo 36.243.888 € 35.080.646 € 

Dinamización económica 
do medio rural 16.576.620 € 20.087.500 € 

Actuacións e valoración 
do medio rural 16.806.689 € 16.085.000 € 

Administración Local 11.246.774 € 14.580.107 € 

Industria, enerxía e minaría 1.079.090 € 12.095.220 € 

Transferencias a entidades locais 4.488.000 € 4.488.000 € 

Turismo 4.089.183 € 4.303.671 € 

Sanidade 4.015.918 € 3.995.707 € 

Ordenación do territorio 3.537.277 € 3.650.978 € 

Vivenda 2.587.685 € 

Comercio 3.329.061 € 2.332.298 € 

Cultura 2.558.171 € 2.232.939 € 

Infraestruturas 2.636.756 € 2.179.220 € 

Xustiza 815.908 € 815.908 € 

Sociedade da información 
e do coñecemento 787.964 € 787.964 € 

Actuacións ambientais 1.550.400 € 657.412 € 

Administración Xeral 603.650 € 603.650 € 

Educación 546.639 € 346.639 € 

Protección civil e seguridade 1.297.870 € 300.000 € 

Normalización lingüística 245.000 € 245.000 € 

Deportes 360.000 € 50.000 € 

TOTAL 291.530.779 € 314.602.011 € 
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A PARTICIPACIÓN NOS INGRESOS DO ESTADO:  
Decrece a entrega a conta pero haberá liquidacións positivas

A entrega a conta baixará, pero a meirande parte dos concellos 
percibirán en xullo unha cantidade extra correspondente á 
liquidación da PIE do ano 2014. Na liña dos últimos anos, 
a participación das entidades locais nos ingresos do Estado 

segue a manter a súa dualidade: cando decrece a entrega a 
conta do ano, a liquidación definitiva de anos anteriores é 
positiva e viceversa.

LIQUIDACIÓN PIE ANO 2014
Segundo o previsto na Lei de Orzamentos do Estado, a liqui-
dación correspondente ao ano 2014 que as entidades locais 
percibirán no mes de xullo de 2016 será positiva en 852,49  
millóns de euros, polo que é previsible que a práctica totalida-
de dos concellos e deputacións galegas terán saldos positivos 
na súa liquidación individualizada, aínda que haberá algúns 
casos nos concellos integrados no Réxime Xeral nos que di-
ferenzas notables entre os índices dos criterios utilizados na 
entrega a conta respecto aos que se usarán para o cálculo da 

liquidación definitiva poderá provocar algunha liquidación a 
reintegrar. Singularmente, isto se producirá en casuísticas de 
cambio de tramo poboacional e na variabilidade do criterio 
“inverso da capacidade tributaria”. 

Cabe lembrar que, contrariamente ao que sucederá en 2016, 
o pasado ano as entidades locais tiveron que reintegrar ao 
Estado máis de 800 millóns de euros froito do cálculo da 
liquidación definitiva da PIE 2013, dos que 51 millóns corres-
ponderon ás entidades locais galegas.

ENTREGAS A CONTA PIE ANO 2016 
(Millóns de Euros)
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O pasado 30 de outubro celebrouse en 
Santiago de Compostela a Asemblea Xeral 
da Fegamp na que se aprobou o relatorio “Por 
un novo modelo de financiamento local” que 
contempla as principais demandas do muni-
cipalismo nunha materia que nos vindeiros 
anos debe ser prioritaria.

Neste artigo desenvolveremos as liñas bá-
sicas nas que se deben soster os alicerces 
dunha imprescindible nova estrutura do 
financiamento municipal, que poida dar 
solucións áxiles e efectivas ás crecentes ne-
cesidades dos cidadáns, e ás que se debe dar 
cumprida resposta coa superación de mo-
delos que nalgúns aspectos precisan dunha 
reforma global, dado que actualmente xa 
non se adaptan a estas novas dinámicas.

Participación nos ingresos 
doutras administracións
A reforma do financiamento das entidades 
locais a través da participación nos ingresos 
do estado é inaprazable. Despois de máis de 
10 anos cun mesmo modelo, as ineficien-
cias que se foron xerando neste período 
temporal dan como resultado un sistema 
que produce a día de hoxe desequilibrios e 
unha distribución inxusta dos recursos para 
boa parte dos concellos.

Hai que definir e dotar de estabilidade real á 
contía total anual, que en ningún caso debe 
verse afectada por variacións no sistema de 
financiamento autonómico, que produciu un 
auténtico caos no financiamento local nes-
te período. Ademais, o novo sistema debe 
compensar a fenda anual que existe entre os 
concellos maiores de 500.000 habitantes e 
os restantes municipios, e que prexudica de 
forma inxusta aos concellos da nosa comuni-
dade. Para paliar este desequilibrio, semella 

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA PIE 2013 
(Euros por habitante - Excluídas as cantidades do IAE)
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Por un novo modelo 
de financiamento local
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ESTIMACIÓNS COAS DEMANDAS DA FEGAMP 
(Incorporando os criterios reivindicados pola Federación)
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Estimación con demandas Fegamp

Ingresos concellos  2014

imprescindible a introdución de criterios 
obxectivos no reparto que midan o custo 
dos servizos que teñen que prestar os 
concellos.

A Participación nos Ingresos da 
Comunidade Autónoma tamén esixe 
dunha reforma, coa estabilización e con-
solidación definitiva mediante regulación 
específica do Fondo de Cooperación Local, 
na que se clarifique a participación anual 
dos concellos e os criterios de reparto, así 
como un incremento anual dos recursos 
non finalistas a través da introdución 
paulatina das contías de subvencións de 
carácter finalista.

Tributación Local
Os tributos locais están excesivamente 
supeditados a diversas circunstancias 
externas. Os ríxidos límites estableci-
dos polas normativas, que ofrecen unha 
escasa marxe de manobra aos propios 
municipios, a pouca clarificación da 
regulación dalgúns tributos, a falta de 
actualización das variables tributarias 
ou a diminución de recursos xerados 
polos concellos, finalmente xestionados 
por outras administracións, son factores 
que están coartando a toma de decisións 
das entidades locais nunha materia na 
que inexorablemente deberían ter unha 
maior autonomía na xestión.

Medidas de reactivación 
da economía local
Os datos falan: os concellos lograron su-
perar con nota as esixencias ás que foron 

sometidos nos últimos anos. Este aval de-
mostra unha vez máis que a local é unha 
administración fiable, polo que debe ser un 
activo principal da reactivación económica 
do país, para o que se deben adoptar medi-
das que permitan que os concellos poidan 
destinar os seus recursos ás necesidades 
que teñen na súa contorna. 

É incomprensible no contexto actual, onde 
se requiren medidas económicas e sociais 
efectivas, que concellos cuxa xestión 
financeira queda absolutamente acre-
ditada polas súas cifras teñan especiais 
dificultades para realizar determinadas 
actuacións que os cidadáns precisan con 
urxencia, motivados por unha normativa 
excesivamente ríxida. É necesario ampliar 
os supostos de utilización do superávit 
orzamentario, flexibilizar a normativa en 
materia de gasto público, endebedamento 
e contratación de persoal e a adopción de 
medidas para minimizar as tensións de 
tesourería provocadas pola prestación de 
servizos doutras administracións financia-
dos de modo insuficiente.

Clarificación do  
marco competencial
“As entidades locais deben dispoñer dun 
marco competencial claro e preciso, do que 
é imprescindible que formen parte os servizos 
sociais, a promoción económica ou a forma-
ción, con capacidade plena para exercer a 
xestión desas competencias con autonomía 
e co financiamento preciso para acometelas”.

Contrariamente a esta premisa, as en-
tidades locais seguen investindo unha 

gran cantidade en pagar, por poñer un 
exemplo, a electricidade, a limpeza e as 
reparacións e conservación de colexios e 
centros de saúde, nos que a súa capaci-
dade para ordenar e xestionar os recursos 
é practicamente nula.

As competencias atribuídas deben ser ple-
nas, e os concellos deben ter a liberdade 
de poder adaptar os cometidos que teñen 
que desenvolver ás súas particulares con-
dicións, principios básicos para que un 
servizo poida ser eficiente e de calidade.

Instrumentos para mellorar a 
calidade dos servizos municipais
O reforzamento dos canles de comunica-
ción entre entidades locais é un activo 
que debe tamén potenciarse nestes 
vindeiros anos. Das experiencias que se 
levaron a cabo neste senso na Fegamp 
en distintos eidos só podemos extraer 
conclusións moi positivas, que finalmen-
te aportaron aos concellos unha serie de 
ferramentas que lles permitiron mellorar 
a xestión dos seus servizos.

Instrumentos como a introdución de 
indicadores de calidade dos servizos, pro-
moción de estudos específicos de servizos 
de competencia local, a potenciación de 
bases de datos económicos e o impulso de 
dinámicas de traballo entre concellos para 
a defensa dos intereses municipais en dis-
tintos ámbitos deben ser eixos básicos que 
se deben poñer a disposición das entidades 
locais para lograr unha mellora continua no 
seu ámbito competencial.
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A addenda do convenio dos Grupos de Emerxencia 
Supramunicipais quedou asinada como un marco 
normativo que inclúe avances que palían defi-
ciencias do anterior e que foron trasladadas á 
Federación Galega de Municipios e Provincias 
polos alcaldes e alcaldesas dos concellos que 
contan co servizo. A Fegamp, Vicepresidencia 
da Xunta, Medio Rural e as catro Deputacións 
provinciais ratificaron un acordo que inclúe no-
vos prazos de financiamento e a concreción de 
casuísticas para a xustificación de actividades. O 
obxectivo é manter o servizo durante os próximos 
3 anos nunhas mellores condicións tanto para 
os entes locais como para os 312 traballadores 
compoñentes dos GES. 

A nova rede de emerxencias estipulada no 
Convenio para o período 2016-2018 estará for-
mada por 20 GES de 12 membros situados en 21 
concellos, 1 GES de 16 membros establecido en 
dous concellos, 1 GES de 18 membros situado en 
dous concellos e 2 GES de 19 membros estable-
cidos en 4 concellos. A rede complétase có apoio 
de 3 servizos municipais.

As melloras do novo convenio

 - As partidas orzamentarias aparecen máis especificadas 
que antes e mellórase a súa distribución.

 - Simplificación da xustificación das partidas 
orzamentarias e máis prazo para facelo.

 - Fíxase a colaboración e información 
entre as distintas institucións.

 - Os traballadores poden seguir adscritos ao servizo.

 - Maior abano de actividades preventivas: o 
anterior texto só contemplaba os desbroces. 
Agora inclúese a definición de parcelas de 
protección, a identificación dos propietarios 
das parcelas e diferentes tipos de rozas.

 - A planificación de desbroces pódese facer 
con máis tempo de antelación.

 - Medidas para a eliminación da avespa velutina.

Un mellor convenio para os GES. 
Grupos de Emerxencia Supramunicipais

REDE EMERXENCIAS 
CONVENIO 2016-2018

GES 12 MEMBROS

GES 16 MEMBROS

GES 18 MEMBROS

GES 19 MEMBROS

SERVIZOS MUNICIPAIS DE APOIO

16.
- - -

ACTUALIDADE
- - -
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Poderán ser declarados municipios turísticos galegos 
aqueles municipios que, por contar con recursos ou 
servizos turísticos de especial relevancia e cumprir os 
requisitos e servizos mínimos establecidos, presenten 
un gran potencial turístico para Galicia.

A declaración de municipio turístico vén regulada no 
Decreto 32/2015, do 19 de febreiro, publicado no DOG 
do día 2 de marzo de 2.015. Este decreto ten por obxec-
to regular os requisitos, os elementos de valoración e 
os efectos da declaración de municipio turístico, así 
como o procedemento para obter tal declaración, a súa 
vixencia e a perda da condición de municipio turístico.

Este novo decreto engade novas esixencias co propósito 
de que a declaración de municipio turístico implique para 
o concello un compromiso real e efectivo dirixido a 
potenciar o sector turístico no seu termo municipal 
como área económica, social, cultural e de imaxe.
Con esta referencia legal, a Xunta de Galicia recoñece o 
importante papel que xogan os concellos na proxección 
turística da Comunidade Autónoma, por ser a adminis-
tración máis próxima á cidadanía e a que recibe aos/ás 
turistas e visitantes que se achegan á nosa comunidade.

A declaración presupón beneficios para os concellos 
declarados municipios turísticos tanto no que incum-
be á planificación turística como ás liñas de fomento, 
actividades de promoción ou políticas de implantación 

ou mellora de infraestruturas e servizos que puidesen 
determinarse pola administración autonómica ou por 
outras administracións de carácter supramunicipal. 
Trátase, neste caso, de establecer canles de coope-
ración interadministrativa que permitan o impulso do 
sector turístico no ámbito municipal.

A declaración de municipio turístico ten por finalidade 
o desenvolvemento turístico do termo municipal e a 
mellora da prestación de servizos destinados, princi-
palmente, a favorecer a afluencia e a visita aos recursos 
turísticos do concello.

Os requisitos e servizos mínimos que deben cumprir os 
concellos para que proceda a declaración son:

a) Que a media ponderada anual de poboación 
turística sexa superior ao 25 % do número de 
veciños/as.

b)  Que o número de prazas de aloxamento turístico 
e de prazas de segunda residencia sexa superior 
ao 50 % do número de veciños/as.

c)  Que acrediten contar, dentro do seu territorio, con 
algún recurso ou servizo turístico susceptible de 
producir unha atracción turística que xere unha 
cantidade de visitantes cinco veces superior á 
súa poboación, computada ao longo dun ano e 
repartida, cando menos, en máis de trinta días.

Municipios 
de interese 
turístico 
en Galicia.

Cales son 
e como é o 
seu marco 
regulador
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Pero, en comparación coa anterior re-
gulación de declaración de municipios 
de interese turístico, endurécense estes 
requisitos ao requirirse a concorrencia de 
todos eles, é dicir, considéranse de xeito 
acumulativo e non alternativo.

Ademais, na anterior regulación, a co-
misión de valoración tiña en conta a 
prestación de servizos mentres que no 
novo proxecto de decreto a prestación de 
determinados servizos mínimos configú-
rase como una exixencia para poder op-
tar á declaración de municipio turístico 
e, polo tanto debe acreditarse mediante 
certificación municipal. 

O procedemento, a diferenza da anterior 
regulación, só poderá iniciarse por ins-
tancia do concello interesado. 

Os municipios turísticos declarados con 
anterioridade á entrada en vigor do de-
creto manterán a súa declaración sempre 
que cumpran cos requisitos e servizos 
mínimos establecidos neste decreto.

Establécese un prazo de catro anos para a 
adaptación daqueles municipios turísticos 
que non cumpren cos requisitos estableci-
dos. Transcorrido este prazo, a Axénciaa 
Turismo de Galicia iniciará, de oficio, o 
procedemento de declaración de perda da 
condición de municipio turístico.

Os últimos concellos declarados munici-
pios de interese turístico foron o conce-
llo de Palas de Rei (D.O.G. 18/2/2015), 
o concello de Parada de Sil (D.O.G. 
24/4/2015) e o concello de Muros (D.O.G. 
8/10/2015). Con estas tres declaracións, 
o numero total de concellos declarados 
de interese turístico galego son 46, 13 
na provincia de A Coruña, 12 na provincia 
de Lugo, 10 na provincia de Ourense, e 
11 na provincia de Pontevedra.

A CORUÑA (13) 
Pobra do Caramiñal, A 
(D.O.G. 14/8/2004) 

Betanzos 
(D.O.G. 27/12/2000)

Cedeira 
(D.O.G. 9/7/2009)

Corcubión 
(D.O.G. 27/12/2000) 

Fisterra 
(D.O.G. 28/2/2000) 

Laxe 
(D.O.G. 10/12/2007)

Miño 
(D.O.G. 10/10/2000) 

Muros 
(D.O.G. 8/10/2015) 

Padrón 
(D.O.G. 28/2/2000) 

Pontedeume 
(D.O.G. 8/10/2001)

Rianxo 
(D.O.G. 8/8/2007) 

Ribeira 
(D.O.G. 8/10/2001) 

Santiago de Compostela 
(D.O.G. 24/7/2002)

LUGO (12)
Chantada 
(D.O.G. 3/1/2000)

Foz 
(D.O.G. 26/7/2005)

Lugo 
(D.O.G. 24/5/2006)

Mondoñedo 
(D.O.G. 3/1/2000)

Monforte 
(D.O.G. 3/1/2000)

Palas de Rei 
(D.O.G. 18/2/2015)

Quiroga 
(D.O.G. 26/7/2005)

Ribadeo 
(D.O.G. 31/5/1999)

Samos 
(D.O.G. 26/7/2005)

Sarria 
(D.O.G. 20/12/2010)

Sober 
(D.O.G. 18/7/2014)

Viveiro 
(D.O.G. 28/2/2000)

OURENSE (10)
Allariz 
(D.O.G. 3/1/2000)

Carballiño, O 
(D.O.G.3/1/2000)

Celanova 
(D.O.G.28/2/2000)

Leiro 
(D.O.G.3/1/1999)

Monterrei 
(D.O.G.3/1/1999)

Nogueira de Ramuín 
(D.O.G.3/1/2000)

Parada de Sil 
(D.O.G.24/05/2015)

Pobra de Trives 
(D.O.G.31/5/1999)

Ribadavia 
(D.O.G.28/2/2000)

Veiga, A 
(D.O.G.8/10/2001)

PONTEVEDRA (11)
Baiona 
(D.O.G. 31/5/1999)

Mondariz-Balneario 
(D.O.G.31/5/1999)

Sanxenxo 
(D.O.G. 31/5/1999)

Cambados 
(D.O.G. 3/1/2000)

Grove, O 
(D.O.G. 3/1/2000)

Tui 
(D.O.G. 28/2/2000)

Poio 
(D.O.G. 2/6/2000)

Guarda, A 
(D.O.G. 15/6/2001)

Cangas 
(D.O.G. 15/6/2001)

Nigrán 
(D.O.G. 24/8/2004)

Vilagarcía 
(D.O.G. 24/8/2004)
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A transparencia e a participación son dous principios 
fundamentais da nosa sociedade constitucionalmente 
garantidos e que cada vez están máis regulados. O 
obxectivo das normativas existentes na materia é que 
os cidadáns e cidadás teñan un maior e mellor acceso 
á actividade pública e para acadalo está sendo básico 
o enorme desenvolvemento das novas tecnoloxías.

O 10 de decembro de 2015 rematou o prazo para que 
os entes locais se 
adaptasen as últi-
mas obrigas fixadas 
na Lei de transpa-
rencia, acceso á 
información públi-
ca e Bo goberno, 
aprobada polo exe-
cutivo do Estado en 
2013. Antes deste 
texto e a través de 
diversa normativa, 
os propios Concellos 
xa foran afondando neste eido, moitas veces por ini-
ciativa propia. 

Agora esta voluntariedade pasou a ser unha obriga 
xeral: un dos aspectos máis relevantes da normativa 
estatal que entrou en vigor é que debe ser aplicada por 
todas as entidades locais. Isto acontece con indepen-
dencia do seu número de habitantes, da capacidade 

económica que teñan ou do seu nivel organizativo. 
Dadas estas circunstancias, a Federación Galega de 
Municipios e Provincias foi consciente da necesidade 
de adoptar unha serie de medidas que puideran servir 
de axuda aos concellos para implantar as premisas que 
lles fixa a lei.

A Fegamp estivo traballando na materia durante este 
último ano, aprobando un Plan de Transparencia e Bo 

Goberno que puxo 
a disposición de 
todas as entida-
des locais galegas 
para facilitar que 
desenvolveran 
este marco le-
gal de especial 
complexidade. 

O plan da Fegamp 
está asentado 
nun primeiro piar 
básico, que é un 

Código Ético e de Bo Goberno que recolle principios 
deontolóxicos comúns para todos os concellos. A maio-
res inclúe unha Ordenanza-tipo para que os municipios 
conten cunha serie de recomendacións prácticas que 
lles fagan máis doada a súa aplicación no día a día.

O Código Ético e de Bo Goberno da Fegamp inspírase 
no sentido da responsabilidade, a vontade de servizo 

Espazo de transparencia no portal de Eido Local 

Transparencia.
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público, a transparencia, a eficacia e a dedicación plena ás súas 
funcións. Isto recóllese en 15 artigos que amosan unha serie de 
compromisos a aplicar no ámbito da xestión municipal en relación 
á toma de decisións, á xestión 
dos recursos, á adxudicación 
e contratación, á selección de 
persoal, a inauguracións, agasa-
llos e viaxes, entre outros.

Mentres, na Ordenanza envia-
da aos Concellos defínense os 
principios básicos nos que se 
debe rexer a transparencia e 
a información pública, os de-
reitos que os cidadáns teñen 
neste ámbito e o procedemen-
to de acceso e uso da informa-
ción das administracións.

Quizais o aspecto máis sa-
lientable de cara á cidadanía 
sexa a publicidade activa da 
información, que permite que 
poidan consultar multitude de 
datos da xestión das entidades 
locais cunha maior sinxeleza 
e axilidade. Aqueles que o 
desexen terán coñecemento 
da organización municipal, os 
seus servizos e procedementos, 
a contratación, as retribucións 
de altos cargos e distintos as-
pectos financeiros, orzamenta-
rios e económicos. A entrada 
en vigor da Lei permite que 
os cidadáns poidan acceder 
a un importante abano de 
información e especialmente 
que estes datos, na maioría dos 
casos xa publicados en distin-
tos espazos, se reorganicen en torno a un portal de referencia.

Non podemos obviar que a aplicación das premisas contidas nes-
ta Lei de Transparencia xera especiais dificultades para aqueles 

concellos máis pequenos, que carecen dos medios humanos e 
materiais para poder aplicala. Debido a esta realidade da xeogra-
fía galega e froito da colaboración entre a Fegamp, a Dirección 

Xeral de Administración Local 
e a AMTEGA, habilitouse unha 
plataforma específica de 
transparencia no portal de 
Eido Local para que todos os 
concellos galegos dispoñan dun 
espazo que poida dar cumpri-
mento á Lei.

Esta plataforma de transparen-
cia permite aos concellos a súa 
utilización cunha gran flexibili-
dade, xa sexa enlazando aquela 
información recollida nas súas 
propias páxinas web, como es-
truturando o contido dispoñible 
dunha forma organizada se non 
dispoñen dun sitio específico, 
ou ben utilizando directamente 
este espazo, cumprimentado as 
distintas seccións e subseccións 
que teñen ao seu dispor.

Máis aló dun carácter simple-
mente informativo, as medidas 
levadas adiante a través desta 
Lei deben converterse funda-
mentalmente nun servizo útil 
para os cidadáns, que produza 
respostas rápidas, directas e 
claras. Un elemento que com-
parta coa cidadanía a xestión 
pública dos concellos, habili-
tando canles de participación 
efectivos. Deben facilitar aos 
veciños e veciñas o coñecemen-
to do sistema organizativo das 

entidades locais para simplificar os trámites e demandas que teñan 
que realizar a través dos seus concellos e, por que non, establecer 
fluxos de información entre as diferentes administracións que 
permitan mellorar a xestión global do sector público.
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Os cidadáns e cidadás de toda Galicia cada ano fan 
un maior uso da Rede de aulas CeMIT presentes ao 
longo de toda a xeografía autonómica. A Federación 
Galega de Municipios e Provincias vén de renovar 
coa Vicepresidencia da Xunta de Galicia e e coa 
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia 
(AMTEGA), o convenio para fomentar a capacitación 
dixital a través destes centros. O acordo establece 
unha partida de máis de 782.000 euros que facilitará 
que ao longo de 2016 se impartan 45.000 horas de 

formación nestes centros, en cursos gratuítos e de 
acceso libre para a cidadanía.

A AMTEGA achegará a través da Fegamp as partidas 
orzamentarias aos concellos, que serán distribuídas 
atendendo a criterios como a súa poboación e a activi-
dade que desenvolvan os propios centros informáticos. 
Nestes momentos hai en Galicia un total de 98 aulas 
CeMIT que dan servizo a 92 municipios e 53 comarcas. 
O obxectivo é que ao longo de 2016 a Rede CeMIT acade 
os 56.000 usuarios e usuarias rexistrados.
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Nome do Curso Tipo de curso Prazas iniciais Solicitudes 
presentadas Asistentes Aptos

A INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSOAS DESEMPREGADAS En liña 50 101 50 41

A MODERNIZACIÓN DA LINGUAXE ADMINISTRATIVA. TÉCNICAS DE ESCRITURA, ESTILO E REDACCIÓN DE DOCUMENTOS En liña 50 277 52 49

A NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA LOCAL PARA O 2015. INICIACIÓN E PERFECCIONAMENTO En liña 50 93 50 29

A RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS En liña 50 93 50 46

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. A FACTURA ELECTRÓNICA E O REXISTRO CONTABLE DE FACTURAS En liña 50 96 48 41

AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA MUNICIPAL En liña 50 50 44 33

COACHING PARA MELLORAR O RENDEMENTO PERSOAL E PROFESIONAL NAS ORGANIZACIÓNS En liña 50 196 49 43

COMMUNITY MANAGER NA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA En liña 50 145 51 48

COMO XESTIONAR E RESOLVER CONFLITOS NA ATENCIÓN AO PÚBLICO En liña 30 210 25 25

CONTROL EMOCIONAL EN SITUACIÓNS DE EMERXENCIA En liña 50 116 50 46

MARCO FINANCEIRO DA UNIÓN EUROPEA PERÍODO 2014-2020 En liña 30 39 28 22

MEDIACIÓN FAMILIAR, VECIÑAL E INTERCULTURAL En liña 50 148 50 44

MODERNIZACIÓN DA XESTIÓN PÚBLICA LOCAL: OS PORTAIS DE TRANSPARENCIA En liña 50 89 50 42

O LIBRO ELECTRÓNICO E AS SÚAS APLICACIÓNS BIBLIOTECARIAS En liña 25 48 25 25

O USO DAS REDES SOCIAIS E TECNOLOXÍAS 2.0 COMO FERRAMENTA DE MELLORA DOS SERVIZOS PÚBLICOS En liña 50 177 49 43

PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS PARA PERSOAL DE SERVIZOS E SUBALTERNOS En liña 50 53 45 38

REVISIÓN DE ACTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA. RECURSOS ADMINISTRATIVOS En liña 50 94 48 45

REVISIÓN E ACTUALIZACIÓN DA XESTIÓN ORZAMENTARIA NA ADMINISTRACIÓN LOCAL En liña 50 94 48 45

XESTIÓN DE CONTRATOS, NÓMINAS E SEGURIDADE SOCIAL En liña 50 133 50 47

CAMBIOS EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN E PERSOAL, PARA ADAPTAR OS CONCELLOS 
Á LEI DE RACIONALIZACIÓN E SOSTIBILIDADE DA ADMINISTRACIÓN LOCAL Presencial 15 36 9 9

ESTRATEXIAS DE COMUNICACIÓN PARA CONCELLOS PEQUENOS DE GALICIA Presencial 15 15 6 6

NOVA LEI ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DA SEGURIDADE CIDADÁ Presencial 20 23 15 13

NOVAS FORMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO: CIBERVIOLENCIA E ACOSO NAS REDES SOCIAIS Presencial 15 36 7 7

NOVIDADES NA LEI DO SOLO DE GALICIA Presencial 15 37 14 13

OS CUSTOS EFECTIVOS DOS SERVIZOS LOCAIS. SOSTIBILIDADE DOS SERVIZOS PÚBLICOS Presencial 20 16 5 5

As Administracións Públicas teñen que estar na vangarda á 
hora de dar resposta aos cambios sociais dunha maneira eficaz 
e o máis inmediata posible. E isto ten especial relevancia nos 
entes locais, que en definitiva son cos que máis contacto cotiá 
adoitan ter os cidadáns e cidadás. Unha ferramenta fundamen-
tal para lograr este obxectivo é desenvolver plans de formación 
continua e actualizada, que permitan aos Concellos asumir os 
novos retos que agroman e resolver posibles deficiencias que 
veñan de atrás. A Federación Galega de Municipios e Provincias 
pecha un novo exercicio formativo destinado a traballadores 
e traballadoras do sector público aos que se lles impartiron 
cursos especializados para mellorar as súas aptitudes e capa-
cidades de cara a realizar un mellor labor.

O Plan Interadministrativo da Fegamp 2015 incluíu un total 
de 25 cursos de formación que se impartiron tanto de xeito 
presencial, como en liña.
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24. 
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FONDO
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Comeza 2016 e con el unha nova etapa para o Fondo Galego 
de Cooperación e Solidariedade, que se abría xa no último tri-
mestre do pasado ano coa elección da nova Comisión Executiva 
que rexerá a entidade na presente lexislatura. A Asemblea Xeral 
aprobaba por unanimidade a composición transpartidaria do 
órgano de goberno e administración, co alcalde de Nigrán, Juan 
González (PSOE), na Presidencia. A edil redondelá Teresa París 
(PP) pasaba a ser vicepresidenta, mentres que a concelleira de 
Benestar Social en Pontevedra, Carme Fouces (BNG), entraba 
na Tesourería.

O equipo que guiará o labor da asociación de concellos e 
deputacións ata 2019 complétase coa edil Gloria Prada (PSOE), 
de Monforte de Lemos; o concelleiro Daniel Fernández (PP), 
de Cartelle, e máis Goretti Sanmartín (BNG), da Deputación 
da Coruña. O Concello coruñés e máis o de Oleiros conservan 
cadansúa vogalía, agora con Rocío Fraga (Marea Atlántica) e 
Marga Figueroa (Alternativa dos Veciños), respectivamente. O 
Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional 
(Igadi), que impulsou a creación do Fondo en 1997, seguirá 
encargándose da Secretaría, na figura de Andrea García Corzo.

Con esta renovada Executiva, o Fondo Galego de Cooperación 

vén de elaborar as liñas estratéxicas para os vindeiros catro 
anos nun contexto marcado pola crise migratoria e de persoas 
refuxiadas e polos recentes atentados terroristas, cuestións 
sobre as que a entidade xa emitiu unha declaración institucio-
nal. Ao respecto, o Fondo Galego xa amosou a súa vontade de 
entrar a formar parte da mesa de coordinación para a collida 
dos refuxiados e refuxiadas que cheguen a Galicia, sen que dita 
solicitude fose aceptada polo momento. En calquera caso, a 
organización está disposta a participar no proceso de inclusión 
e acompañamento de todas estas persoas, en común acordo 
con outras institucións implicadas.

O traballo en rede coa Xunta, a Fegamp e as ONGD, así como 
con outras entidades estatais e internacionais, será preci-
samente unha das liñas a fortalecer no período 2016-2019, 
no que se pretende impulsar o recoñecemento das políticas 
de cooperación desde o eido local. A estratexia contempla 
asemade incorporar ao Fondo Galego novos concellos com-
prometidos coa solidariedade internacional, aproveitando o 
cambio político que se deu nalgunhas administracións locais 
e provinciais, así como rescatar outras que tiveran cursado a 
baixa. Ao tempo, articularanse novas fórmulas para fomentar 
a súa participación.

O reto de sumar esforzos 
a prol da solidariedade 
internacional

1
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FOTOS

1. Os concellos de Pontevedra, Redondela, Oleiros, Nigrán, 
A Coruña, Cartelle, Monforte, a Deputación da Coruña 
e o Igadi forman parte da nova executiva.

2. Un total de 87 concellos e mais as deputacións da Coruña e Lugo 
integran o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

3. Persoal técnico de seis administracións locais cooperou no 
2015 en Nicaragua e Cabo Verde a través do programa de 
voluntariado internacional Vacacións con Traballo.

4. O espectáculo ‘Ti tamén contas’ da Tropa de Trapo fixo reflexionar a 
público infantil e adulto desde os múltiples escenarios polos que pasou.

5. A cooperación para o desenvolvemento en países 
empobrecidos volverá ocupar un papel central nas liñas 
estratéxicas do Fondo Galego para o período 2016-2019.

Cooperación e sensibilización
No eido da cooperación con países do Sur, propóñense programas 
plurianuais que teñan meirande impacto na loita contra a pobreza 
e mais afondar no apoio aos países lusófonos, co fin de aproveitar 
as vantaxes comparativas de Galicia. Apóstase por poñer en mar-
cha iniciativas de codesenvolvemento, así como por unha maior 
implicación das cidades e deputacións e polas misións a terreo. 
No tocante á sensibilización en Galicia, innovarase no deseño das 
actividades, que mesmo poden relacionarse coa arte e a cultura 
galega ou co deporte, para que resulten máis atractivas. Tamén se 
incidirá en propostas que resulten acaídas para o ámbito rural e as 
persoas maiores, a miúdo esquecidas nas actuacións en defensa 
dos Dereitos Humanos.

Tal e como se viña facendo nos últimos anos, procurarase vin-
cular os proxectos de cooperación coas accións de sensibiliza-
ción, nomeadamente a través das Vacacións con Traballo. Este 
programa, polo que persoal técnico das deputacións e concellos 
colabora durante un mes cos socios do Fondo Galego no Sur, 
centrou precisamente unha das últimas actividades de 2015, as 
X Xornadas Anuais de Cooperación, nas que o voluntariado se 
revelou como ferramenta de aprendizaxe mutua. Varias partici-
pantes compartiron a súa experiencia no encontro celebrado en 
Pontevedra, onde tamén interviñeron representantes municipais 
de Cabo Verde e membros de sindicatos, que apostaron por 
fomentar o traballo en rede. A cita clausurouse coa inaugura-
ción da exposición realizada en Nicaragua polo fotógrafo Felipe 
Carnotto como gañador da segunda edición de Imaxes con Fondo, 
concurso que se reeditará este ano.

No mes de decembro clausuráronse algunhas das actividades que o 
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade tiña implementado ao 
longo do ano para concienciar a prol dun mundo máis xusto, entre 
elas a xira da Tropa de Trapo, que levou os seus contos a 25 vilas de 
todo o país. Tamén os encontros dixitais #Alén2015, que tiñan como 
obxectivo achegarlle á cidadanía o balance de diferentes axentes 
sobre o cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio 
e coñecer as súas propostas para a axenda do desenvolvemento post 
2015. Esta nova axenda vén de ser concretada polas Nacións Unidas 
en 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, aos que o Fondo 
Galego agarda contribuír co seu labor.

Asinado:  
Comisión Executiva 
do Fondo Galego de 
Cooperación e Solidariedade
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DOG Nº: 248 / MÉRCORES, 30 DE DECEMBRO DE 2015

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPREGO E INDUSTRIA

ORDE do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen 
as bases reguladoras para a concesión, en réxime de 
concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á 
habilitación e mellora de infraestruturas dos parques 
empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se 
procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código de 
procedemento IN519B).
OBXECTO E RÉXIME DAS SUBVENCIÓNS

1. Estas bases teñen por obxecto a mellora dos servizos e o acondicio-
namento de infraestruturas existentes ou de nova incorporación co 
fin de que as empresas radicadas nos parques empresariais de Galicia 
poidan dispoñer de condicións máis competitivas para desenvolver a 
súa actividade económica.

2. Os proxectos a subvencionar ao abeiro desta convocatoria deberán 
desenvolverse ao longo do ano 2016.

3. O procedemento de concesión destas subvencións tramitarase en 
réxime de concorrencia competitiva.

Prazo: 20/01/2016 – 22/02/2016

Máis Información
No Diario Oficial de Galicia (DOG Nº. 248)
Na Dirección Xeral de Enerxía e Minas
Na web oficial da consellería (http://ceei.xunta.gal ).
Nos teléfonos 981 957 188 e 981 545 572 de servizos centrais.

DOG Nº: 248 / MÉRCORES, 30 DE DECEMBRO DE 2015

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPREGO E INDUSTRIA

ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen 
as bases que regulan as axudas e subvencións para o 
fomento do emprego e mellora da empregabilidade no 
ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede 
á súa convocatoria para o exercicio do ano 2016.
OBXECTO E FINALIDADE
Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as 
condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de 
Galicia, a convocatoria pública en réxime de concorrencia competitiva, 
das axudas e subvencións que están destinadas ao financiamento de 
accións de fomento de emprego en colaboración coas entidades locais 
a través da contratación de persoas traballadoras desempregadas para a 
realización de obras ou servizos de interese xeral e social (procedemento 
TR351A), co obxecto de proporcionarlles a experiencia e práctica profe-
sional necesarias para facilitar a súa inserción laboral.

Prazo: 31/12/2015 – 30/01/2016

Máis Información
No Diario Oficial de Galicia (DOG Nº. 248)
No Servizo de Emprego e Economía Social da respectiva xefatura 
territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

DOG Nº: 248 / MÉRCORES, 30 DE DECEMBRO DE 2015

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPREGO E INDUSTRIA

ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen 
as bases reguladoras para a concesión de subvencións 
dirixidas a entidades locais para a contratación temporal 
de persoas en situación ou risco de exclusión social 
perceptoras da renda de integración social de Galicia 
(Risga) e se aproba a convocatoria para o ano 2016.
OBXECTO E FINALIDADE

1. Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras 
polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, 
a convocatoria pública das axudas e subvencións dirixidas a entida-
des locais para a contratación temporal de persoas en situación ou 
risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social 
de Galicia (Risga), co obxecto de proporcionarlles a experiencia e 
práctica profesional necesarias para facilitar a súa inserción laboral, e 
a aprobación da súa convocatoria para o ano 2016.

2. A convocatoria das subvencións previstas nesta orde tramitarase de 
acordo co previsto no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia.

Prazo: 31/12/2015 – 30/01/2016

Máis Información
No Diario Oficial de Galicia (DOG Nº. 248)
Na xefatura territorial da Consellería de 
Economía, Emprego e Industria.

DOG Nº: 248 / MÉRCORES, 30 DE DECEMBRO DE 2015

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPREGO E INDUSTRIA

ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen 
as bases reguladoras e a convocatoria pública para a 
concesión de subvencións para a posta en práctica de 
programas integrados de emprego de Galicia durante os 
anos 2016 e 2017.

OBXECTO

1. As subvencións reguladas na presente orde terán por obxecto o financia-
mento de programas de emprego dirixidos á mellora da ocupabilidade e 
á inserción laboral das persoas traballadoras en situación de desempre-
go mediante a posta en marcha de programas integrados de emprego 
con intermediación laboral, no ámbito da Comunidade Autónoma de 
Galicia e durante un período de 12 meses, facilitándolle as ditas per-
soas os recursos e ferramentas que melloren a súa empregabilidade, os 
active laboralmente e lles proporcione competencias transversais que 
incrementen as súas posibilidades de inserción laboral.

2. Enténdese por programas integrados de emprego con intermediación 
laboral aqueles proxectos que combinen accións de diferente natureza, 
tales como:

a) Información, orientación e asesoramento.
b) Formación transversal en novas tecnoloxías e/ou idiomas.
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c) Técnicas de coaching, intelixencia emocional, e técnicas 
de motivación para a busca de emprego, tanto por conta 
propia como allea.

d) Habilidades sociolaborais e obradoiros de entrevista.

e) Fomento da capacidade emprendedora.

f) Prospección empresarial.

g) Emparellamento de ofertas de traballo coas persoas 
demandantes de emprego participantes.

h) Formación para o emprego, distinta á prevista na letra b).

i) Prácticas profesionais non laborais en empresas en 
consonancia, de ser o caso, co contido teórico práctico 
das accións formativas.

l) Mobilidade laboral.

m) Todas aquelas accións dirixidas a incrementar as posibi-
lidades de inserción laboral das persoas demandantes de 
emprego.

Nestes programas incluiranse de xeito obrigatorio accións de 
carácter formativo e de intermediación laboral e estableceranse 
obxectivos cuantitativos de inserción laboral das persoas de-
mandantes de emprego participantes neles.

Prazo: 31/12/2015 – 30/01/2016

Máis Información
No Diario Oficial de Galicia (DOG Nº. 248)
No Servizo de Programas Mixtos da Dirección Xeral de 
Orientación e Promoción Laboral.

DOG Nº: 248 / MÉRCORES, 30 DE DECEMBRO DE 2015

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPREGO E INDUSTRIA

ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se 
establecen as bases reguladoras das axudas e 
subvencións para os obradoiros de emprego dentro 
dos programas mixtos de emprego e formación da 
Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á 
súa convocatoria para o ano 2016.
OBXECTO E FINALIDADE

1. Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases regu-
ladoras, así como a convocatoria, en réxime de concorrencia 
competitiva, para o ano 2016, das axudas e subvencións para 
os obradoiros de emprego dentro dos programas mixtos de 
emprego e formación no ámbito da Comunidade Autónoma 
de Galicia, respectando os principios de obxectividade, igual-
dade, transparencia e publicidade,

2. Os obradoiros de emprego configúranse como programa 
mixto de emprego e formación que ten por finalidade mello-
rar a ocupabilidade das persoas desempregadas de dezaoito 
ou máis anos de idade, mediante a realización de obras ou 
prestación de servizos de interese xeral e social que posi-
biliten aos alumnos e alumnas participantes a realización 
dun traballo efectivo que, xunto coa formación profesional 
para o emprego recibida, relacionada directamente con dito 
traballo, procure a súa cualificación profesional e favoreza á 
súa posterior inserción laboral no mercado de traballo.

3. A programación dos obradoiros de emprego integrarase, na 
medida do posible e conforme aos itinerarios de inserción 
profesional que se definan, en proxectos que dean respos-
ta ás demandas do mercado de traballo e sexan capaces de 
activar o desenvolvemento territorial, xerar riqueza e, conse-
cuentemente, crear postos de traballo.

Prazo: 31/12/2015 – 30/01/2016

Máis Información
No Diario Oficial de Galicia (DOG Nº. 248)
Na xefatura territorial da Consellería de 
Economía, Emprego e Industria.

DOG Nº: 248 / MÉRCORES, 30 DE DECEMBRO DE 2015

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPREGO E INDUSTRIA

ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se 
establecen as bases reguladoras das axudas e 
subvencións para o fomento do emprego a través 
dos programas mixtos de emprego e formación 
da Comunidade Autónoma de Galicia dirixidos a 
mellorar a empregabilidade, a cualificación e a 
inserción profesional das persoas mozas incluídas 
no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía 
Xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma 
de Galicia e se procede á súa convocatoria para 
o ano 2016.
OBXECTO E FINALIDADE

1. Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases regu-
ladoras, así como a convocatoria para o ano 2016, en réxime 
de concorrencia competitiva, respectando os principios de 
obxectividade, igualdade, transparencia e publicidade, das 
axudas e subvencións para o fomento do emprego a través 
dos programas mixtos de emprego e formación (obradoiros 
de emprego), dirixidos a mellorar a ocupabilidade, a cualifi-
cación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas 
no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, no 
ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Os obradoiros de emprego configúranse como programas 
mixtos de emprego e formación que teñen por finalidade me-
llorar a ocupabilidade das persoas participantes, mediante 
a realización de obras ou prestación de servizos de interese 
xeral e social que posibiliten a realización dun traballo efec-
tivo que, xunto coa formación profesional para o emprego 
recibida, relacionada directamente con dito traballo, procure 
a súa cualificación profesional e favoreza á súa posterior in-
serción laboral no mercado de traballo.

3. A súa programación integrarase, na medida do posible e con-
forme aos itinerarios de inserción profesional que se definan, 
en proxectos que dean resposta ás demandas do mercado 
de traballo e sexan capaces de activar o desenvolvemento 
territorial, xerar riqueza e, consecuentemente, crear postos 
de traballo.

Prazo: 31/12/2015 – 30/01/2016

Máis Información
No Diario Oficial de Galicia (DOG Nº. 248)
Na xefatura territorial da Consellería de 
Economía, Emprego e Industria.

DOG Nº: 248 / MÉRCORES, 30 DE DECEMBRO DE 2015

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPREGO E INDUSTRIA

ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se 
establecen as bases reguladoras e a convocatoria 
pública para a concesión de subvencións para a 
contratación de persoal técnico para a realización 
de actividades de información, orientación e 
prospección de emprego no exercicio 2016.
OBXECTO
Esta orde ten por finalidade o establecemento das bases 
reguladoras, así como a convocatoria, en réxime de conco-
rrencia competitiva, das axudas e subvencións ás entidades 
que realicen accións de orientación profesional para o empre-
go e asistencia para o autoemprego articuladas en itinerarios 

27> CONCELLOS  
GALEGOS

Publicación da 
Federación Galega 
de Municipios  
e Provincias

_

>  AXUDAS



personalizados de inserción profesional e dirixidas a mellorar as posi-
bilidades de ocupación das persoas demandantes de emprego inscritas 
no Servizo Público de Emprego de Galicia, a través da contratación 
ou da prórroga da contratación de persoal técnico de información, 
orientación e prospección de emprego, no ámbito da colaboración da 
Consellería de Economía, Emprego e Industria coas entidades locais 
e entidades sen ánimo de lucro, como instrumento para promover a 
configuración dunha rede especializada na mellora da empregabilida-
de e ocupabilidade das persoas demandantes de emprego inscritas no 
Servizo Público de Emprego de Galicia.

Prazo: 31/12/2015 – 30/01/2016

Máis Información
No Diario Oficial de Galicia (DOG Nº. 248)
Servizo de Orientación Laboral da Dirección Xeral de Orientación e 
Promoción Laboral.

DOG Nº: 248 / MÉRCORES, 30 DE DECEMBRO DE 2015

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

ORDE do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen 
as bases reguladoras das axudas para o fomento da 
silvicultura en bosques no medio rural, en concorrencia 
competitiva, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola 
de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa 
de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e 
se convocan para o ano 2016.
OBXECTO
Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas para 
fomentar a silvicultura en bosques no medio rural, en réxime de conco-
rrencia competitiva, a través de dúas liñas de axuda.

As liñas de axuda obxecto de subvención son as seguintes:

a) Liña I: Axudas para realización de prácticas preventivas, de carác-
ter local e a pequena escala, que permita crear descontinuidades 
verticais e horizontais da cuberta vexetal e o control selectivo de 
combustible, como son rozas, clareos, claras e podas, coa finalidade 
de prevención de incendios.

b) Liña II: Axudas para tratamentos silvícolas (claras, clareos, podas, 
talas de formación, rozas, etc) e plantacións puntuais de determi-
nadas árbores, directamente vinculados ao incremento dos valores 
ecolóxicos dos bosques.

Un mesmo solicitante poderá solicitar unha ou varias liñas de axuda se 
non coinciden na mesma superficie.

Prazo: 31/12/2015 – 30/01/2016

Máis Información
No Diario Oficial de Galicia (DOG Nº. 248)
Na Subdirección Xeral de Recursos Forestais.

DOG Nº: 248 / MÉRCORES, 30 DE DECEMBRO DE 2015

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

ORDE do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen 
as bases reguladoras das axudas para a reforestación e 
para a creación de superficies forestais, cofinanciadas 
co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural 
(Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural 
de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2016.

OBXECTO DAS AXUDAS E ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas 
para fomentar a primeira forestación de terras non agrícolas e pro-
ceder a súa convocatoria para o ano 2016 en réxime de concorrencia 
competitiva.

2. O disposto nesta orde será de aplicación para todo o territorio da 
Comunidade Autónoma de Galicia, con exclusión de:

a) Os bosques ou outras superficies forestais que sexan propiedade 
da administración central ou autonómica.

b) Os bosques e outras superficies forestais propiedade da Coroa.

c) Os bosques que pertenzan a empresas públicas.

d) Os bosques propiedade de persoas xurídicas, cando polo menos 
o 50 % do seu capital pertenza a algunha das institucións 
anteriormente citadas.

No caso de montes propiedade do Estado o da Comunidade Autónoma 
de Galicia a axuda poderá ser concedida se o órgano que xestiona esas 
terras é un organismo privado ou un concello. Nese caso unicamente se 
ofrecerá a axuda para os custos de establecemento.

3. Estas axudas ampáranse nos artigos 21.1 e 22 do Regulamento (UE) 
1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decem-
bro de 2013, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do 
Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e polo 
que se deroga o Regulamento (CE) 1698/2005 do Consello (DOUE 
20.12.2013, L347), e no establecido para as axudas á reforestación 
e creación de superficies forestais no Regulamento (UE) 702/2014 
da Comisión, do 25 de xuño de 2014, polo que se declaran de-
terminadas categorías de axuda nos sectores agrícola e forestal e 
en zonas rurais compatibles co mercado interior en aplicación dos 
artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea 
(DOUE 01.07.2014, L193).

4. Estas axudas se tramitarán ao abeiro do Programa de desenvolvemento 
rural de Galicia 2014_2020 aprobado pola Decisión de execución da 
Comisión do 18 de novembro de 2015.

Prazo: 31/12/2015 – 30/01/2016

Máis Información
No Diario Oficial de Galicia (DOG Nº. 248)
Na Subdirección Xeral de Recursos Forestais.

DOG Nº: 248 / MÉRCORES, 30 DE DECEMBRO DE 2015

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

RESOLUCIÓN 23 de decembro de 2015 pola que se esta-
blecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria 
anticipada de subvencións para proxectos de equipamen-
tos térmicos de biomasa, para o ano 2016, cofinanciadas 
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no 
marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020.

OBXECTO
O obxecto de estas bases e apoiar proxectos con fins de aforro enerxético 
e fomento do uso racional das enerxías renovables. Os proxectos limi-
taranse a instalacións de equipos térmicos que utilicen biomasa como 
combustible.

ACTUACIÓNS QUE SE SUBVENCIONAN
Poderán obter dereito a subvención todas aquelas actuacións descri-
tas no artigo 5 destas bases que se executen dentro do territorio da 
Comunidade Autónoma e o prazo de execución dos proxectos subvencio-
nables iniciarase unha vez se teña efectuada a solicitude de axuda ante 
esta entidade e rematará no prazo previsto no artigo 22 destas bases. 
Non serán subvencionables os proxectos iniciados antes da data de pre-
sentación da solicitude de axuda, en aplicación do efecto incentivador 
previsto no artigo 6 do Regulamento (UE) nº 651/2014.

Prazo: 15/01/2016 – 13/02/2016

Máis Información
No Diario Oficial de Galicia (DOG Nº. 248)
No Instituto Enerxético de Galicia
Na web do Inega (www.inega.es)
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DOG Nº. 247 / MARTES, 29 DE DECEMBRO DE 2015

INSTITUTO ENERXÉTICO 
DE GALICIA

RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2015 pola 
que se aproban as bases reguladoras das subven-
cións para a creación, mellora e ampliación de 
pequenas infraestruturas para proxectos de ener-
xías renovables, cofinanciadas co Fondo Europeo 
Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no 
marco do Programa de desenvolvemento rural 
(PDR) de Galicia 2014-2020, e se anuncia a con-
vocatoria anticipada para o ano 2016.
OBXECTO
O obxecto destas subvencións é apoiar proxectos con fins de 
aforro enerxético e fomento do uso das enerxías renovables. 
Os proxectos limitaranse a instalacións para o quecemento dun 
fluído mediante equipamentos que utilicen como fonte enerxéti-
ca a xeotérmica, aerotérmica ou a solar térmica.

Prazo: 15/01/2016 – 13/02/2016

Para máis información:
No Diario Oficial de Galicia (DOG Nº. 247)
Na páxina web do Inega (www.inega.es).
No teléfono 981 54 15 00 (Inega).
Presencialmente, no Inega (rúa Avelino Pousa Antelo, 5. 
San Lázaro. 15703 Santiago de Compostela), previa cita no 
teléfono 981 54 15 00.

DOG Nº. 247 / MARTES, 29 DE DECEMBRO DE 2015

VICEPRESIDENCIA E 
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓNS  
PÚBLICAS E XUSTIZA

ORDE do 23 de decembro de 2015 pola que se 
establecen as bases reguladoras e se convocan 
subvencións para a creación e/ou mellora das 
infraestruturas, dotacións, instalacións e equi-
pamentos vinculados á prestación de servizos 
municipais, destinados a concellos de Galicia para 
o ano 2016, de forma individual e mediante o sis-
tema de xestión compartida, cofinanciadas polo 
Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural 
(Feader) no marco do Programa de desenvolve-
mento rural de Galicia 2014-2020.
OBXECTO

1. Por medio desta orde establécense as bases reguladoras e a 
convocatoria de subvencións para o ano 2016, en réxime de 
concorrencia competitiva, destinadas aos concellos de Galicia, 
de xeito individual ou mediante asociacións ou agrupacións 
de concellos, para a creación e/ou mellora das infraestruturas, 
dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á presta-
ción de servizos municipais, que se indican a seguir:

a) Instalación, ampliación ou mellora das redes de 
iluminación público.

b) Pavimentación de vías públicas municipais, que non 
estean incluídas no programa de mellora de camiños de 
titularidade municipal.

c) Construción, mellora, ampliación ou rehabilitación de 
espazos públicos: prazas, paseos, rúas, parques públicos 
e parques infantís.

d) Construción, mellora, ampliación ou rehabilitación 
de edificios ou dependencias municipais destinados 
á prestación de servizos básicos e/ou dotación de 
equipamentos destes edificios ou dependencias.

e) Construción, mellora, ampliación ou rehabilitación de 
instalacións deportivas de uso público e/ou dotación de 
equipamentos das referidas instalacións.

Prazo: 30/12/2015 – 29/01/2016

Para máis información:
No Diario Oficial de Galicia (DOG Nº. 247)
Na Dirección Xeral de Administración Local.

DOG Nº. 246 / LUNS, 28 DE DECEMBRO DE 2015

VICEPRESIDENCIA E 
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓNS  
PÚBLICAS E XUSTIZA

ORDE do 21 de decembro de 2015 pola que se re-
gulan os criterios de repartición e se establecen as 
bases reguladoras e a convocatoria de subvencións 
da liña en concorrencia non competitiva e da liña en 
concorrencia competitiva do Fondo de Compensación 
Ambiental para o ano 2016, de forma individual e 
mediante o sistema de xestión compartida, destina-
das a entidades locais de Galicia.
OBXECTO

1. O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade 
a aplicación de actuacións globais destinadas á conserva-
ción, reposición e restauración do ambiente e reequilibrio 
territorial. Este fondo carece de personalidade xurídica e a 
súa xestión correspóndelle á dirección xeral competente en 
materia de réxime local, de conformidade coas directrices 
que se establezan nesta orde.

2. Por medio desta orde regúlanse os criterios de repartición e 
establécense as bases reguladoras e a convocatoria das sub-
vencións do Fondo de Compensación Ambiental para o ano 
2016, en réxime de concorrencia non competitiva e conco-
rrencia competitiva, de forma individual e mediante o sistema 
de xestión compartida, afectadas á realización de gastos que 
revistan natureza produtiva e xeradora de emprego.

LIÑAS DE SUBVENCIÓN, 
BENEFICIARIOS INDIVIDUAIS 
E DE XESTIÓN COMPARTIDA 
E EXCLUSIÓNS

1. Esta orde reguladora da convocatoria de subvencións do 
Fondo de Compensación Ambiental inclúe, segundo o prin-
cipio de economía procedemental, dúas liñas de subvención 
coa mesma causa e finalidade, isto é, o cumprimento da Lei 
8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveita-
mento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo 
de Compensación Ambiental:

a. Convocatoria de subvencións de natureza non competitiva, 
destinada a aqueles concellos de Galicia cuxo territorio 
municipal estea dentro da poligonal de delimitación 
dun parque eólico e, igualmente, aos afectados pola 
correspondente instalación de conexión ou vía de evacuación, 
relacionados no anexo V desta orde, que formulen:

a) Petición de maneira individual.

b) Petición de maneira conxunta mediante agrupación ou 
asociación de concellos nos termos do artigo 9.

b. Convocatoria de subvencións de natureza competitiva:

a) Os concellos de Galicia que formulen petición de 
maneira individual.
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b) Os concellos de Galicia que formulen petición de maneira 
conxunta mediante agrupacións ou asociacións de concellos, 
nos termos do artigo 9.

c) As mancomunidades de concellos de Galicia.

d) Os consorcios locais de Galicia, constituídos de acordo coa Lei 
5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia, 
sempre que estean participados por un ou por varios concellos.

2. Quedan excluídas do ámbito de aplicación desta orde as deputacións 
provinciais.

Prazo: 29/12/2015 – 28/01/2016

Para máis información:
No Diario Oficial de Galicia (DOG Nº. 246)
Na Dirección Xeral de Administración Local, a través dos seguintes 
medios:
- Na web oficial da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza: http://cpapx.xunta.es
- Na web: www.eidolocal.es
- Nos teléfonos 881 99 72 58 (Liña en concorrencia non competitiva) 

e 981 54 74 02 (Liña en concorrencia competitiva).
- No enderezo electrónico: administracionlocal@xunta.es

DOG Nº. 246 / LUNS, 28 DE DECEMBRO DE 2015

AXENCIA GALEGA 
DAS INDUSTRIAS CULTURAIS

RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2015 pola que se 
aproban as bases de subvencións a festivais do sector 
audiovisual e se convocan para o ano 2016.
OBXECTO

1. Esta resolución, no desenvolvemento das funcións e obxectivos en-
comendados e previstos na Lei 4/2008, do 23 de maio, de creación 
da Axencia Galega das Industrias Culturais, ten por obxecto fixar as 
bases que regularán o réxime de subvencións establecidas pola Agadic 
para o apoio a festivais de cine de carácter profesional celebrados en 
Galicia que, polas súas características, teñan un interese estratéxico 
para o sector, e proceder á súa convocatoria para o ano 2016.

2. Para os efectos desta convocatoria, entenderase por festivais aque-
les certames, semanas e mostras que teñan por obxecto a promoción 
e difusión da produción cinematográfica e audiovisual e se celebren 
en Galicia.

Prazo: 29/12/2015 – 28/01/2016

Para máis información:
No Diario Oficial de Galicia (DOG Nº. 246)
Na Axencia Galega das Industrias Culturais.
Na Web: https://sede.xunta.es/guia-de-procedemenos

BOE Nº. 285 / SÁBADO, 28 DE NOVEMBRO DE 2015

MINISTERIO DA PRESIDENCIA

Real Decreto 1078/2015, do 27 de novembro, polo que 
se regula a concesión directa de axudas para a adqui-
sición de vehículos de enerxías alternativas, e para a 
implantación de puntos de recarga de vehículos eléctri-
cos en 2016, MOVEA.
OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN.

1. Constitúe o obxecto deste real decreto a regulación do procedemento 
para a concesión directa de subvencións para o «Plan de Impulso á 
Mobilidade con Vehículos de Enerxías Alternativas (MOVEA)», consis-
tente en incentivar a adquisición en España de vehículos con enerxías 
alternativas aos combustibles tradicionais, e a concesión de axudas 
para a implantación en España de puntos de recarga para vehículos 
eléctricos en zonas de acceso público, fomentando con iso a sustenta-
bilidade no sector do transporte, a diminución das emisións de CO2 e 
outros contaminantes, a mitigación do cambio climático e a mellora de 
calidade do aire do país, así como a diversificación das fontes enerxéti-
cas no transporte e a consecuente redución da dependencia enerxética 
do petróleo.

2. A tal fin, as subvencións a que se refire este real decreto concederanse 
pola adquisición en España de vehículos das categorías detalladas no 
artigo 4, e pola instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos 
en zonas de acceso público.

3. As axudas destinaranse á adquisición directa ou á adquisición por 
medio de operacións de financiamento por leasing financeiro ou 
arrendamento por renting (tamén chamado leasing operativo) dun 
vehículo novo. Tamén se destinarán á adquisición de vehículos eléc-
tricos de ata seis meses de antigüidade, exceptuando as bicicletas de 
pedaleo asistido por motor eléctrico, desde a primeira matriculación 
ata a solicitude das axudas e cuxa titularidade deberá ostentala o 
concesionario, punto de venda ou fabricante/importador do vehículo 
coa finalidade de demostración para a venda. Neste caso o vehícu-
lo deberá ser adquirido polo punto de venda como vehículo novo 
ao fabricante ou importador. Por último, tamén se destinarán á im-
plantación de puntos de recarga rápida e semirrápida para vehículos 
eléctricos en zonas de acceso público.

Prazo: 29/11/2015 – 15/10/2016

1. O programa surtirá efectos desde o día seguinte ao da súa publicación 
no «Boletín Oficial do Estado», e finalizará o 15 de outubro de 2016, 
ou, se ocorrese antes, cando se esgoten os orzamentos dispoñibles 
establecidos no artigo 5.

2. O prazo de presentación das solicitudes de axudas comprenderá desde 
o día de activación do sistema telemático de xestión de axudas do 
Plan MOVEA ata o 15 de outubro de 2016, ambos inclusive, ou ata 
que se esgoten os orzamentos establecidos no artigo 5, en caso de 
producirse con anterioridade. Poderán realizarse reservas de orzamen-
to desde o día de apertura do sistema telemático de xestión. Ditas 
reservas de orzamento serán en todo caso contra operacións que se 
realizaron a partir do día seguinte ao da publicación do real decreto 
no «Boletín Oficial do Estado». A data 15 de outubro de 2016, toda 
reserva de orzamento que aínda estea pendente de cargar documen-
tación telemáticamente na aplicación será anulada.

3. A data e hora de activación do sistema telemático de xestión de 
axudas será convenientemente notificada pola entidade colaboradora 
aos puntos de venda adheridos ao Plan MOVEA.

Para mais información:
No Boletín Oficial do Estado (BOE Nº. 285)
Na Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa.
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Multiservizos profesionais
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