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Os aniversarios sempre alentan a botar a vista atrás e 
facer balance do camiño percorrido. Hai agora 1 ano que 
fun elixido presidente da Fegamp, unha gran responsa-
bilidade que aínda afronto a día de hoxe coa maior das 
ilusións. Asumín o cargo cunha idea clara: facer valer os 
intereses e demandas dos concellos galegos para lograr 
que se lles recoñeza o papel do que son merecedores. A 
administración local é de todas a menos endebedada, 
a que máis cumpre coas enormes esixencias que se lle 
impoñen. É tamén a máis próxima á cidadanía, a que 
exerce políticas que teñen unha incidencia directa e 
real na vida dos veciños e veciñas. E como tal, o seu 
peso á hora de negociar e de decidir, debe ser maior.

Na Fegamp defendemos o conxunto dos 313 municipios 
galegos e contamos nos nosos órganos de goberno con 
todas as forzas políticas que acadaron representación 
nos comicios locais. Nestes 12 meses de traballo, lo-
gramos superar calquera diferenza de base e acadar así 
un fito importante: todas as decisións que se tomaron 
na nosa Comisión Executiva foron por unanimidade. 
Sempre quixen traballar desde o maior dos consensos, 
sendo consciente de que malia as distintas cores polí-
ticas, os responsables locais compartimos a maioría dos 
problemas nos nosos concellos. E é unha satisfacción 
comprobar como si se pode traballar en equipo.

Malia sendo conscientes de que se pode facer máis, 
a sensación nestes momentos é positiva. Pechamos 
frontes abertas cun calado importante para o municipa-
lismo. Entre elas, a renovación do convenio dos Grupos 
de Emerxencias Municipais (GES), a continuidade do 
Consorcio Galego de Igualdade e Benestar ou compromi-
so de asunción por parte do Sergas de centros de saúde 
pendentes. Neste número da revista Concellos Galegos 
facemos un repaso do traballo realizado ata o momento 
e tamén dos retos que toca asumir a partir de agora.

Sobre a mesa, destaca a necesidade de poñer en mar-
cha un novo modelo de financiamento. A comisión 
que creamos para a análise das Facendas Locais segue 
desenvolvendo esa carreira de fondo para lograr definir 
as competencias municipais e, sobre todo, os fondos 
para acometelas. Non podemos seguir dependendo de 
subvencións, que varían ano a ano e que contan con 
criterios dispares e non sempre xustificados, para pres-
tar os servizos aos nosos cidadáns e cidadás. Sempre 
insisto en que os concellos non queremos pedir máis, 
pedimos o que nos corresponde. Como presidente da 
Fegamp, farei o que estea na miña man para acadalo.

Carta do presidente

Alfredo García Rodríguez 
Presidente da Fegamp e alcalde do Barco de Valdeorras
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03* 
Carta do presidente
O presidente da Fegamp fai balance na súa carta 
aberta do primeiro ano á fronte da institución, 
repasando algún dos acordos máis relevantes e 
amosando a satisfacción polo traballo en equipo 
realizado polos voceiros e a Comisión Executiva.

06* balance

Un ano de Fegamp
Escolma en fotos e táboas dalgúns dos 
convenios, xornadas e reunións promovidas 
pola Fegamp durante os últimos 12 meses.

08* actualidade

Cesión dos 
centros de saúde
Acordo de traspaso ao Sergas de 29 centros 
de saúde de titularidade municipal que 
levaban en espera desde 2012.
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10* mirando ao futuro

Emerxencias 
por inundacións
Un protocolo interadministrativo vai coordinar as 

accións a desenvolver cando se rexistren danos 

extraordinarios causados por catástrofes naturais.

14* informe

PIE 2014
Análise das contías que recibirán os concellos 

e provincias galegas na liquidación da 

Participación de Ingresos do Estado.

18* formación

Saúde e Política Local
Expertos en saúde de todo o Estado presentan 

os seus proxectos en materia de saúde ante máis 

de 200 técnicos/as e responsables políticos.

20* opinión

A comunicación 
en igualdade
A Fegamp asina un convenio coa Federación 
de Asociacións de Persoas Xordas de 
Galicia (FAXPG) que pretende mellorar a 
accesibilidade nas administracións locais.

22* 
Fondo Galego 
de Cooperación 
e Solidariedade
Compartindo experiencias en Mozambique 
arredor das políticas de igualdade.

25* 
Axudas e subvencións
Selección de convocatorias susceptibles  
de interese para as actividades locais.

Concello de Ourense
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Un ano de Fegamp

12 meses de traballo do municipalismo 
galego, resumidos nesta escolma 
dalgúns dos acordos, convenios, 
actividades e comisións impulsadas 
pola Fegamp neste tempo
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CONVENIOS E ACORDOS

01  EMERXENCIAS, SERVIZOS E TERRITORIO
Addenda Convenio GES (31/12/15)
Convenio Limpeza (16/12/15)
Convenio Regularización Catastral (23/5/16)

02  NOVAS TECNOLOXÍAS E ADMINISTRACIÓN
Addenda Rede Cemit (16/12/15)
Addenda Admon Electrónica (17/12/15)
Prórroga Carné Xove (23/12/15)
Convenio Transparencia (18/7/16)
Addenda Amtega (19/9/16)

03  CULTURA E MEDIO AMBIENTE
Convenio Fundación Manuel María (16/2/16)
Convenio Puntos Limpos (30/3/16)

04  LABORAL E FORMACIÓN
Convenio Enxeñeiros Camiños (16/3/16)
Convenio Informáticos (27/4/16)
Convenio UDC (29/4/16)

05  SERVIZOS SOCIAIS E VIVENDA
Convenio Vivendas Baleiras (3/5/16)
Convenio Consorcio (11/5/16)
Axenda Social de Galicia (7/6/16)
Banco Alimentos (23/6/16)

06  SAÚDE E CIDADANÍA
Cesión dos Centros de Saúde (27/7/16)
Addenda Drogodependencias (12/15-16)
Sinatura Convenio Xordos (27/7/16)

 XORNADAS E FORMACIÓN

07  Curso Augas (10/11/15)
Xornadas provinciais informativas da Lei do Solo (02/16)
Xornada Lexislativa USC (1/4/16)

08  Xornada Regulamento Lei do Solo (27/4/16)
Xornada Puntos Limpos (29/4/15)
Xornada Red Localis USC (11/5/16)

09  Xornada Inade (5/7/16)
Xornada Céntimo Sanitario (7/9/16)
Xornada de Saúde (4/10/16)

10  Cursos propios Formación-Fegamp (10/16-actualidade)

 REUNIÓNS E COMISIÓNS

11  Presentación Portal de Transparencia (2/12/15)
Reunión GES (4/12/15)
Reunión Conselleiro de Sanidade (4/12/15)

12  Reunión Conselleiro Política Social (27/1/16)
Reunión Conselleira Medio Ambiente (3/2/16)
Reunión Coruña Temporais (26/2/16)
Reunión Alcaldes GES (17/3/16)

13  Constitución Facendas (6/4/16)
Grupo Seguimento Temporais (2/6/16)
Comisión Institucional Pacto da Auga (15/6/16)
Ordenanza Madeira (17/7/16)
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A Federación Galega de Municipios e Provincias asinou coa 
Xunta de Galicia a cesión ao Sergas de 29 centros de saúde 
que a día de hoxe son de titularidade municipal e que es-
taban pendentes de traspaso malia teren todos os trámites 
resoltos. O acordo supón o compromiso público de asunción 
por parte do Sergas da xestión e mantemento dos terreos 
e edificios, que quedarán cedidos de xeito definitivo cando 
se pechen os trámites administrativos e a súa aprobación 
vaia a Consello da Xunta.

Ao acto de sinatura asistiu o presidente da Fegamp, Alfredo 
García, acompañado da Xunta de Voceiros; o vicepresiden-
te da Xunta e Conselleiro de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda; e o conselleiro de 
Sanidade, Jesús Vázquez e os alcaldes e alcaldesas dos 25 
concellos beneficiarios do acordo, entre outros.

Respecto dos restantes centros de saúde que aínda de-
penden dos entes locais, Alfredo García destacou que “O 
proceso en ningún caso remata, agora son 29 os centros 
transferidos, que son os que teñen todos os papeis en regra 
desde 2012. O obxectivo é que a partir de agora non haxa 
estas esperas e todos os anos a medida que os concellos 
vaian solucionando os trámites poidan facer a cesión 
ao Sergas”.

Segundo anunciou Sanidade da Xunta, está prevista tamén a 
posta en funcionamento de 10 novos centros máis -Arteixo, 
Malpica, Cambre, Culleredo, A Capela, Barbadás, Pontedeva, 
Gondomar, Oia e Nigrán-, que substituirán a outros de titu-
laridade municipal. 

Fegamp e Sergas asinan 
a cesión de 29 centros 
de saúde municipais 
pendentes desde 2012

8.
- - -

ACTUALIDADE
- - -

Provincia Concello Centro

A Coruña Carral CS Carral

A Coruña A Laracha CS A Laracha

A Coruña Laxe CS Laxe

A Coruña Vilasantar CS Présaras

A Coruña As Pontes CS As Pontes

A Coruña Cariño CS Cariño

A Coruña Mugardos CS Mugardos

A Coruña Boiro CS Boiro (Saltiño)

A Coruña Boqueixón CS Boqueixón

A Coruña Brión CS Brión

A Coruña Carnota CS Carnota

A Coruña Touro CS Touro

Lugo Folgoso do Courel Cons. de Seoane do Courel

Lugo Folgoso do Courel CS Folgoso do Courel

Lugo Meira CS Meira

Lugo Xove CS Xove

Ourense A Peroxa CS A Peroxa

Ourense Piñor CS Piñor

Ourense San Cibrao das Viñas CS San Cibrao das Viñas

Ourense San Cibrao das Viñas Consultorio de Ponte Noalla

Ourense Xunqueira de Espadanedo CS Xunqueira de Espadanedo

Pontevedra Forcarei CS Forcarei

Pontevedra Forcarei Cons. de Soutelo de Montes

Pontevedra Poio CS Anafáns

Pontevedra Ribadumia CS Ribadumia

Pontevedra Silleda CS Silleda

Pontevedra Silleda Consultorio de Bandeira

Pontevedra Mondariz CS Mondariz

Pontevedra Redondela CS Chapela



Unha das reivindicacións máis im-
portantes feitas polo municipalismo 
e que está incluída no acordo entre a 
Xunta de Galicia e a Fegamp, polo que 
se establece o contido e o desenvol-
vemento do pacto local que rexerá na 
Comunidade Autónoma de Galicia é, sen 
ningunha dúbida, a asunción dos custos 
de mantemento dos centros de saúde, 
actualmente a cargo dos concellos.

Un proceso de asunción que en calquera 
caso vai a ser voluntario para os conce-
llos de Galicia, pero que por outra parte, 
entendemos lóxico que as competencias 
sanitarias sexan asumidas por unha única 
administración, neste caso, a comunida-
de autónoma.

Ao longo deste ano deuse un paso moi 
importante, xa que van a ser 29 os cen-
tros de saúde de titularidade municipal 
que van a ser asumidos pola Consellería 
de Sanidade. Pero aínda quedan moitos 
avances que dar, xa que son bastantes os 
centros de saúde dispersos polo territo-
rio galego cuxo mantemento está a ser 
sufragado polos concellos.

Non obstante, hai unha cuestión que me 
gustaría mencionar e que xa comentei con 
algúns dos meus compañeiros alcaldes e 
é que hai que ter en conta que o feito de 

traspasar de xeito definitivo a titularidade 
dos nosos centros a outra administración, 
tamén significaría que estes centros de 
saúde deixarían de estar baixo o dominio 
e a regulación dos concellos.

Tampouco podemos obviar que nestes 
tempos a cidadanía demanda cada vez 
máis a procura dunha maior eficiencia 
dos recursos públicos onde incluso 
abundan os debates nos que se expón 
a conveniencia ou non de manter certos 
servizos públicos en todas as localidades, 
apostando cada vez máis polo camiño da 
asociación, a coordinación e a mancomu-
nidade municipal.

Creo que todos os responsables públicos, 
independentemente da administración 
que representemos, temos que facer un 
traballo diario de concienciación, sobre 
todo para darnos conta de que todos nos 
debemos aos mesmos representados. Con 
isto, quero dicir que temos e debemos 
de afondar continuamente no camiño do 
diálogo e do consenso, que son os me-
llores alicerces para seguir construíndo 
o noso país.

Entendo que estes son os pasos que 
debemos de seguir dando nesas negocia-
cións cos representantes da Consellería 
de Sanidade.

Avanzando no Pacto Local. 
Sumando esforzos gañamos todos

Alfonso Villares 
Vicepresidente primeiro da Fegamp e alcalde de Cervo
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A Fegamp está traballando desde hai 
uns meses nun proxecto de colaboración 
entre administracións públicas e outras 
institucións en relación ao establece-
mento dun protocolo de actuacións en 
emerxencias por inundacións. Trátase 
dun documento completamente aberto 
a posibles suxestións para mellorar a 
atención aos concellos no momento de 
xestionar as axudas ou subvencións que 
compensen en certa medida os danos 
causados por inundacións. 

Durante os meses de xaneiro, febreiro e 
marzo de 2016, producíronse no territo-
rio galego unha serie de inundacións 
orixinadas por chuvias moi intensas 

e prolongadas no tempo, que causaron 
graves danos en numerosos bens e servi-
zos de titularidade pública municipal. As 
catro provincias galegas quedaron afec-
tadas, e a Fegamp nese momento, ante 
os argumentos dos alcaldes/sas, decidiu 
tomar a iniciativa para implicar a todas as 
administracións e poder establecer axudas 
para reparar os danos sufridos nos conce-
llos afectados. Malia que a administración 
autonómica conta cun procedemento para 
este tipo de situacións de emerxencia, 
desde os concellos detectouse certa des-
coordinación ou incluso inacción, o que 
resultou bastante desconcertante ante a 
gravidade dos casos. 

Para poder mellorar a resposta que 
dan as administracións ante emerxen-
cias por inundacións, será necesario 
artellar mecanismos de colaboración 
e cooperación; e tendo en conta as 
experiencias relatadas polas entidades 
locais, a Fegamp propón a elaboración 
dun protocolo de actuacións ante 
emerxencias por inundacións, para 
actuar de xeito coordinado, unha vez 
que se produza a emerxencia, e así es-
tablecer as accións a desenvolver polas 
distintas administracións públicas no 
territorio afectado dun xeito eficaz, re-
cuperando a situación de normalidade 
o antes posible.

10.
- - -

MIRANDO 
AO FUTURO
- - -

Emerxencias por inundacións: 
por que é necesario un protocolo de actuación



1 / CREACIÓN DO GABINETE DE CRISE 
A Fegamp, como representante das entidades locais de 
Galicia, e sen prexuízo do establecido na normativa vixen-
te en materia de protección civil, e unha vez sucedida a 
emerxencia, convocará con carácter de urxencia a creación 
dun gabinete de crise, para tratar o antes posible os danos 
ocasionados polas inundacións nos concellos afectados. Con 
carácter xeral, esta convocatoria irá destinada á Xunta de 
Galicia, ás Deputacións Provinciais e aos concellos galegos, 
a esta convocatoria poderán sumarse outras entidades si 
así se considera necesario: Confederacións Hidrográficas, 
Delegación do Goberno, Colexios Profesionais, empresas 
subministradoras de auga, luz, gas, etc. A primeira xuntanza 
deberá realizarse nun prazo máximo de 48 horas unha vez 
sucedida a emerxencia, para así realizar unha avaliación da 
situación, escoitar os argumentos de todas as partes im-
plicadas e definir os criterios para establecer as axudas ou 
subvencións destinadas aos concellos afectados.

2 / AVALIACIÓN DE DANOS
Previo á esta primeira xuntanza, os concellos deberán elaborar 
un informe breve onde se describan os danos ocasionados. O 
informe centrarase única e exclusivamente nos bens e servizos 
de titularidade pública municipal. Neste primeiro informe non 
se avaliarán economicamente os danos. A finalidade é delimitar 
as zonas afectadas e a magnitude da emerxencia. A posteriori 
e no momento da tramitación administrativa da axuda será 
solicitada unha memoria valorativa detallada.

3 / GRUPO DE TRABALLO
Unha vez establecidos os criterios de concesión das axudas e 
coa información obtida de primeira man das entidades locais, 
constituirase un grupo de traballo no prazo máximo de 10 
días. Será o encargado de axilizar os trámites necesarios e 
de servir de enlace entre a administración autonómica e os 
concellos afectados. O grupo de traballo xuntarase as veces 
que sexa preciso para chegar a acordos ou consensos de cara 
a unha maior eficacia nas actuacións.

INUNGAL 2016 
Plan Especial da Xunta de Galicia

Pola súa banda, a Xunta de Galicia vén de aprobar 
o pasado 17 de outubro (Diario Oficial de Galicia, 
nº 197) o Plan especial de protección civil ante 
o risco de inundacións en Galicia (Inungal) que 
supón a actualización do Plan especial existente 
desde o ano 2002. Despois de 13 anos de aplicación 
do Plan especial, producíronse importantes cambios 
relacionados coa xestión do risco de inundacións, e de 
especial importancia a entrada en vigor Real Decreto 
903/2010, do 9 de xullo, de avaliación e xestión de ris-
cos de inundación, así como a paulatina elaboración e 
implantación de Plans de emerxencia de presas (PEP), 
a creación da Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA) 
e a implantación de novas tecnoloxías de xestión 
de emerxencias desenvolvidas por ela. Todos estes 
cambios fan necesaria a actualización do Plan especial 
vixente que entrará en vigor trala súa aprobación polo 
Consello de Xunta de Galicia, previo informe favorable 
da Comisión Galega de Protección Civil.

Quedarán integrados neste Plan especial de protec-
ción civil ante o risco de inundacións en Galicia os 
plans de actuación municipal que se vaian elabo-
rando, así como os plans de emerxencia de presas 
que se atopen no ámbito territorial de Galicia, unha 
vez sexan aprobados e homologados conforme á 
normativa vixente.

Son obxectivos específicos os seguintes:

a) Determinar as zonas  
con risco de inundacións.

b) Aumentar a resiliencia  
da poboación afectada. 

Para iso, estableceranse as accións que permitan:

1) Minimizar os riscos nas zonas asolagadas.
2) Previr e reducir no posible os 

accidentes e os danos acontecidos.
3) Dispoñer de medios de evacuación e de 

lugares de aloxamento para os evacuados.
4) Dispoñer de medios de 

asistencia sanitaria.
5) Dispoñer de medios e mecanismos 

de restauración das vías de 
comunicación afectadas.

6)	 Establecer	vías	alternativas	
de comunicación.

7) Manter e restablecer no menor 
tempo posible os servizos básicos: 
alimentación, teléfono, luz, auga.

8) Reducir no posible as perturbacións 
por	modificacións	na	vida	cotiá,	
tales como paralización da vida 
escolar, de comunicacións etc.

9) Manter informada a poboación.

Este plan especial aplicarase ás fases de alerta, 
emerxencia e fin de emerxencia, producidas por 
inundacións no territorio da Comunidade Autónoma 
de Galicia.
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4 / CONVENIO DE COLABORACIÓN
Como resultado de todo o traballo previo e da coordinación 
e cooperación entre as distintas administracións públicas, a 
Xunta de Galicia, as Deputacións Provinciais e a Fegamp (e 
outras organizacións se así se considera necesario), asinarán 
un convenio de colaboración onde se recollerán todos os deta-
lles na tramitación das subvencións destinadas aos concellos 
afectados. Este convenio incluirá o nome das entidades locais 
beneficiarias, os importes máximos de subvención concedidos, 
os criterios para a tramitación dos expedientes e a documen-
tación xustificativa necesaria. No prazo máximo de 3 meses 
desde o suceso da emerxencia o convenio deberá estar asinado 
e as subvencións tramitadas, polo que a volta a normalidade 
se producirá rapidamente.

5 / AVALIACIÓN
A Fegamp realizará un informe valorativo da xestión da emer-
xencia onde se destacarán tanto os aspectos positivos como os 
elementos que poden mellorarse. Este informe realizarase aos 
6 meses de producirse a emerxencia. A avaliación consistirá en 
contrastar que se cumpriu co establecido no convenio: prazos, 
cantidades subvencionadas, incidencias, etc. Os resultados do 
informe publicaranse na web da Fegamp, xa que a transparencia 
na actuación das administracións públicas e outros organismos 
é un principio básico de actuación e de calidade.

Tense falado moito da gobernanza municipal no marco 
dos principios de transparencia, rigor, eficacia e eficien-
cia, pero a nave vai paseniño e por veces non endereita 
o rumbo. Andamos a reflexionar, xusto agora e despois 
dun novo proceso de eleccións e antes da constitución 
do goberno, na procura de gobernos eficaces, pero até o 
de agora houbo mans que se manteñen e se botaron, de 
xeito inxusto sen dúbida, co único criterio de gobernos 
amigos, fomentando o clientelismo e ignorando a exis-
tencia de outra realidade e lexitimidade democrática.

Existen esas mans? A resposta estámola a ver -e de xeito 
mesmo rinchante- en certas decisións do goberno auto-
nómico. A amizade en política chega a significar trato 
desigual e/ou mesmo trato de favor a quen está a exercer 
a responsabilidade de gobernar. Non caeremos na inxe-
nuidade de considerar as relacións humanas como alleas 
á xestión política pero é preciso, e urxe, dar pasos para 
retirar convocatorias que teñan como criterio o rexistro 
de entrada –sabedores de quen pode ter información 
anticipada- e non a concorrencia competitiva. 

É preciso, e urxe, reducir as partidas de libre disposición 
que favorecen o clientelismo para que a posteriori se 
asinen sen rubor convenios á carta. É preciso, e urxe, 
incrementar o Fondo de Cooperación Local en detrimen-
to de outros recursos para que os concellos teñamos a 
capacidade de decidir a finalidade de eses recursos e 
non estean dirixidos por outras administracións. É pre-
ciso, e urxe, avanzar na mellora do financiamento dos 
concellos galegos modificando os criterios de financia-
mento para ter en conta a nosa realidade específica de 
asentamento disperso da poboación e impacto directo 
no custe dos servizos. É preciso, e urxe, corrixir aos 
gobernos amigos para que se convertan en gobernos 
eficaces e por fin puideramos falar de ética pública. 
Por iso apostamos.

Gobernos eficaces

Evencio Ferrero 
Vicepresidente segundo da Fegamp e alcalde de Carballo
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O interese común da  
área metropolitana da Coruña

Na definición dunha área metropolitana, recollida no preámbulo 
da Lei da Xunta de xullo pasado para a zona de Vigo, sinala que 
ten “a capacidade de xestionar aqueles servizos públicos que a 
propia realidade social, demográfica e económica dos municipios 
integrantes recomenda planificar e prestar de modo coordinado en 
todo o territorio metropolitano”.

Pero o que realmente determina unha área metropolitana é a orde-
nación territorial e cooperación urbanística; promoción económica, 
emprego e servizos sociais; mobilidade e transporte público de 
viaxeiros; turismo e promoción cultural; medio ambiente, augas e 
xestión de residuos; prevención e extinción de incendios; protección 
civil e salvamento; coordinación nas tecnoloxías da información e 
da comunicación, e cohesión social e territorial. En definitiva, a 
mellora e homoxeneización da prestación de servizos en todo o 
ámbito territorial da mesma e o aumento, a integración e a cohesión 
de territorios diversos pero con obxectivos comúns.

O común é o que nos define como área. Do que estamos a falar é do 
interese común dos coruñeses. A Coruña non pode quedar atrás nun 
proxecto vital e necesario. A área metropolitana da Coruña debe ser 
un proxecto común, onde participemos non só os concellos histori-
camente da área senón tamén Cerceda, A Laracha ou Carballo. 

Na diversidade gañamos todos e sería imprescindibel que a cidadanía 
se sentise orgullosa de pertencer a un ente como este. É fundamental 
a participación cidadá, a xente ten que percibir que as carencias 
e necesidades están reflectidas nos obxectivos da Lei. Para iso é 
importantísimo o traballo de transmisión que fagamos os alcaldes e os 
diferentes membros da corporacións ás diferentes mesas de traballo.

As diversas análises coinciden en sinalar que a área coruñesa en-
cabeza o desenvolvemento de Galicia en crecemento de poboación 
e xeración de riqueza. Pero esa capacidade non a transportamos 
durante moitos anos aos beneficios que levarían a pertenza a unha 
das grandes áreas metropolitanas xurídicas do país. 

A situación de bloqueo que desde hai décadas impide a posta en 
marcha da área metropolitana coruñesa cambiouse cando desde 
o goberno da Coruña se impulsou a declaración institucional que 
supón o nacemento da mesma, agora é o momento de deixar os 
intereses políticos e buscar o ben común, o dos veciños e veciñas 
da área coruñesa, para desenvolver estratexias complementarias, 
fortalecer infraestruturas, racionalizar a gobernanza metropolitana 
e mellorar os servizos da xente de todos os concellos.

Benito Portela 
Voceiro da Fegamp e alcalde de Sada
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A cantidade global definitiva calculada para este ano 2014 as-
cendeu a 17.300 Millóns, superando a participación definitiva 
dos anos 2007 e 2013, ata este momento as cifras máis elevadas 
dende a implantación do novo modelo de financiamento.

Para as entidades locais galegas, a cifra global superou os 1.100 
millóns de euros, aínda que a estas cantidades haberá que 
sumarlles a revisión que se realizará por parte do Estado da liqui-
dación definitiva correspondente a este ano, da que se extraerá 
a dedución en concepto do chamado “céntimo sanitario”, o que 
suporá uns ingresos extras de 5 millóns de euros.

Un reparto que beneficia aos grandes
Na distribución do importe entre concellos atopámonos o esce-
nario recorrente característico deste modelo, que se manterá e 
mesmo se incrementará mentres non se acometa a reforma dos 
criterios que serven para a repartición das cantidades: unha 
distribución que prima de forma excesiva aos concellos de máis 
de 500.000 habitantes e no que Galicia non sae ben parada en 
termos per cápita.

Dous modelos contrapostos
Desde a implantación do novo modelo de reparto rexistráronse 
numerosas incidencias derivadas da súa aplicación e das cir-
cunstancias económicas, que afectaron á participación global 
dos municipios, e que tiveron o seu momento máis crítico no 
ano 2009, onde a confluencia da caída dos ingresos tributarios 
do Estado coa interferencia do sistema de financiamento das 
Comunidades Autónomas propiciou o afundimento da partici-
pación das entidades locais nese ano.

No estudo individualizado das cifras recibidas por cada concello 
observamos que ao longo dos anos, a homoxeneidade que se 
rexistra no crecemento/decrecemento anual da participación das 
entidades locais integradas no modelo de cesión (que parten 
cun desequilibrio previo derivado do quinquenio 1999-2003) 
contrasta coa heteroxeneidade que se produce no sistema de 
repartición por variables. 

As entidades locais 
galegas recibiron 
63 millóns de euros 
da liquidación da 
PIE 2014

Esta contía incrementarase para as 
entidades locais galegas en 5 millóns 
de euros, froito da reclamación 
efectuada pola Fegamp en relación 
ao chamado “céntimo sanitario”

A participación definitiva calculada 
supón a cifra máis elevada desde 
a implantación do novo modelo 
de financiamento no ano 2004
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PARTICIPACIÓN DEFINITIVA NOS INGRESOS DO ESTADO ANO 2014 
CONCELLOS E DEPUTACIÓNS DE GALICIA

0 100 mill. 200 mill. 300 mill. 400 mill. 500 mill. 600 mill.

Concellos Réxime Cesión
234.117.308

Deputacións Provinciais
530.645.977

Concellos Réxime Xeral
345.565.651

(*) Non incluídas as cantidades que se derivarán da dedución do IVMDH

PARTICIPACIÓN DEFINITIVA CONCELLOS NOS INGRESOS DO ESTADO ANO 2014 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Euros por Habitante)

0 50 100 150 200 250 300 350 400

MADRID / 353,22

BALEARES / 212

GALICIA / 210,89

MURCIA / 208,74
EXTREMADURA / 193,5

CASTELA-A MANCHA / 189,31

A RIOXA / 209,12

CASTELA E LEÓN / 211,03

CEUTA / 214,81
CANTABRIA / 214,34

MELILLA / 217,42
CANARIAS / 218,34

ASTURIAS / 229,27
VALENCIA / 241,39
ANDALUCÍA / 242,15

MEDIA / 261,44
ARAGÓN / 292,88

CATALUÑA / 318,16

(Inclúense as cantidades compensatorias en concepto de IAE)

PARTICIPACIÓN DEFINITIVA CONCELLOS NOS INGRESOS DO ESTADO ANO 2014 
TRAMOS DE POBOACIÓN (Euros por Habitante)

0 100 200 300 400 500 600

MENORES 1.000 HABITANTES / 176,65

ENTRE 1.000-5.000 HABITANTES / 170,32

ENTRE 5.001-20.000 HABITANTES / 190,11

ENTRE 20.001-50.000 HABITANTES / 206,82

ENTRE 50.001-75.000 HABITANTES / 223,45

ENTRE 75.001-100.000 HABITANTES / 214,22

ENTRE 100.001-500.000 HABITANTES / 249,7

MÁIS DE 500.000 HABITANTES / 504,94

MEDIA / 261,44

(Inclúense as cantidades compensatorias en concepto de IAE)

15> CONCELLOS  
GALEGOS

Publicación da 
Federación Galega 
de Municipios  
e Provincias

_

>  INFORM
E



Factores como a poboación, esforzo fis-
cal ou inverso da capacidade tributaria, 
que afectan aos municipios con menos 
de 75.000 habitantes (e que non teñan 
a condición de capital de provincia ou 
de Comunidade Autónoma), e que non 
inciden no reparto do outro grupo de 
entidades, e que se une á brecha exis-
tente na participación total de cada un 
dos modelos, deriva na consolidación 
definitiva de mundos locais con distin-
tas velocidades.

O ITE no centro dos 
desaxustes e desequilibrios 
do sistema de financiamento 
das entidades locais
No proceso de participación anual 
nos ingresos do Estado de Concellos e 
Deputacións non podemos obviar o fac-
tor decisivo do ITE, que se calcula en 
base á recadación estatal en concepto 
de IRPF, IVE e determinados Impostos 
Especiais, excluída a parte cedida destes 
impostos ás Comunidades Autónomas.

Este índice tivo un comportamento 
desigual ao longo do período, no que 
conflúen as propias flutuacións dos im-
postos estatais co peculiar e irregular 
cálculo da cesión da parte autonómica, 
na que incide a entrega a conta reali-
zada no ano en curso e liquidacións de 
exercicios anteriores.

Os continuos desaxustes que se produ-
ciron dende o ano 2008 por parte do 
Estado entre as previsións sobre as que 
se realizan as entregas a conta e a par-
ticipación definitiva que se calcula dous 
anos despois para as entidades locais 
unido aos anteriores factores explican 
as liquidacións tan dispares que se pro-
ducen nas distintas anualidades.

Modelo quinquenal... 
que avanza cara aos 15 anos
Ata o ano 2004, os modelos de reparto da 
PIE se reformulaban cada 5 anos, axus-
tando nese momento os índices de par-
ticipación e os criterios de repartición, 
o que paliaba dalgunha maneira que a 
propia dinámica das variables utilizadas 
para a súa determinación e os distintos 
contextos económicos provocasen as 
ineficiencias, que se ían incrementando 
durante o desenvolvemento dos distintos 
sistemas de financiamento.

Pero trala aprobación do modelo no ano 
2004, vixente aínda hoxe, e sen pers-
pectivas de modificación a curto prazo, 

PESO ESPECÍFICO
Poboación 2014 
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Facenda acepta o requirimento 
da Fegamp e aportará 5 millóns 
de euros aos concellos galegos

A Federación Galega de Municipios e Provincias 
valora de xeito positivo que se corrixa o desaxus-
te detectado na liquidación da Participación de 
Ingresos do Estado (PIE) practicada en xullo e 
que restaba arredor de 5 millóns de euros aos 
concellos e deputacións galegas. A Fegamp pre-
sentara un escrito ante o Ministerio de Facenda 
alertando de que as contías aos concellos se vían 
afectadas pola devolución do céntimo sanitario, 
cando este imposto beneficiou en exclusiva ás 
comunidades autónomas. 

Facenda confirmou que vai recalcular os índices, 
co que a Fegamp estima que Galicia recibirá 2,5 
millóns de euros para as deputacións provinciais, 
1,1 millóns de euros para os concellos en réxime 
de cesión (as grandes cidades menos Ferrol*) e 
1,5 millóns de euros para o resto de municipios. 
O Ministerio explicou ademais que a corrección 
aplicarase para todos os entes locais españois en 
xeral, non só para os que presentaran demanda. A 
Fegamp contou nos trámites de reclamación coa co-
laboración do Cabildo de Fuerteventura e da FEMP 
(Federación Española de Municipios e Provincias).

A devolución do “céntimo sanitario”
O coñecido como “céntimo sanitario”, o Imposto 
sobre Vendas Minoristas de Determinados 
Hidrocarburos (IVMDH), foi un tributo aprobado 
en 2001 polo executivo central. Tratábase dun 
gravame finalista: cedíase de xeito íntegro ás 
comunidades autónomas para que afrontaran a 
cobertura dos gastos en materia de sanidade. 

Aínda que o Estado acabou integrándoo en 2012 
no Imposto de Hidrocarburos, o Tribunal de Xustiza 
da Unión Europea declarouno nulo en 2014. Deste 
xeito, o Estado vese obrigado a retornar as contías 
reclamadas polos cidadáns, empresas e adminis-
tracións. Na última PIE practicada, os concellos 
resultaban prexudicados por estas devolucións, 
cuestión reclamada pola Fegamp ante Facenda. 

* Ferrol ao baixar de 75.000 habitantes e non ser capital 
de provincia entra no chamado Réxime de Variables.

mantívose un mesmo sistema de participación, 
no que se foron introducindo distintos parches, 
que sempre chegan tarde, e que non resolven as 
complexas situacións que foron acontecendo ao 
longo do período.

Nin unha situación económica extremadamente 
complexa, que derivou na adopción de esixentes 
medidas en materia económica para os concellos 
, nin unha reforma do sistema de financiamento 
autonómico, que condicionou moi negativamen-
te a participación das entidades locais, nin tan 
sequera a aprobación dunha Lei que cambia subs-
tancialmente o papel do municipalismo dentro da 
organización do Estado propiciaron a necesaria e 
urxente modificación do financiamento local, que 
tal e como está definida hoxe, entendemos que 
xa non é válida atendendo á evidencia dos datos.
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200 técnicos e especialistas 
asisten á primeira xornada 
sobre políticas de saúde 
no eido local

A Federación Galega de Municipios e Provincias 
e a Xunta de Galicia celebraron en Santiago de 
Compostela a primeira edición da xornada “A Saúde 
en todas as políticas. O seu desenvolvemento no 
ámbito local”. Expertos en saúde de todo o Estado 
presentaron os seus proxectos ante máis de 200 
asistentes interesados na materia: alcaldes/as e edís 
dos concellos galegos, técnicos/as das áreas locais 
relacionadas coa saúde (sanidade, deporte, medio 
ambiente, servizos sociais, educación...), persoal mé-
dico e de enfermería e a membros e representantes 
das deputacións provinciais, o goberno galego e os 
distintos grupos parlamentarios.

A iniciativa formativa celebrouse ao longo de todo 
o día na sede da Escola Galega de Administración 
Pública (EGAP). O presidente da Fegamp, Alfredo 
García valorou o alto número de inscricións e des-
tacou o maior peso que teñen as políticas de saúde 
en todas as administracións, en especial a local: “Os 
veciños e veciñas trasládannos esa demanda e nós 
debemos ofrecer estes servizos coa maior calidade 
e proximidade posibles”. 

Cunha conferencia de apertura, tres mesas de deba-
te e inscrición gratuíta, o programa puxo en valor 
o abano de accións e políticas intersectoriais que 
repercuten na saúde, o benestar e a calidade de vida 
dos cidadáns e cidadás. 
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Nas recentes décadas, e máis aínda duns anos a esta 
parte, foise creando, por fortuna, unha maior conciencia 
do importante que é traballar a prol da saúde e facelo 
de xeito interdisciplinar. Unha conciencia que medra 
nas administracións e tamén no propio cidadán de a 
pé. Pasamos de relacionar a saúde co termo “sanidade” 
a amplialo e ser conscientes da súa magnitude. Así, 
foron gañando recoñecemento público elementos clave 
como a medicina preventiva, a nutrición, o deporte 
e a actividade física, a loita contra as adiccións, os 
controis sanitarios e un cada vez máis longo etcétera.

En todas as administracións, as políticas neste ámbito 
gañan cada vez máis peso. Hai un abano maior de pro-
gramas de saúde, confeccionados por profesionais que 
nos sinalan cales son as ferramentas axeitadas para 
cumprir co noso cometido. E os entes locais non son 
alleos a isto, máis ben ao contrario. Como o goberno 
máis próximo ás persoas, a nosa responsabilidade é 
se cadra maior: os veciños e veciñas trasládannos esa 
necesidade e nós debemos ofrecer estes servizos coa 
maior calidade e proximidade posibles. 

Os cidadáns demandan, cada vez máis, unha asistencia 
sanitaria de calidade, que resolva os seus problemas de 
saúde, pero ademais requiren que as súas contornas, 
sociais, laborais, de ocio, sexan cada vez máis seguras e 
saudables, e que favorezan as opción máis sas, que se lles 
garanta a calidade do aire que respiran e a potabilidade 
da auga que consumen. É necesario, polo tanto, asumir 
unha actitude proactiva, coordinada e consciente para 
trasladar ás políticas públicas o concepto de saúde. 

Sendo conscientes pois do potencial das entidades 
locais na promoción da saúde, cabe consolidar unha ac-
ción local eficaz e perdurable, que cree un escenario de 
converxencia no concello entre todos os sectores e ac-
tores públicos e privados, capaz de reorientar recursos e 
organizar a resposta de maneira conxunta e compartida, 
de formar para que as accións se centren en políticas 
territoriais organizadas: saúde, igualdade social, medio 
ambiente, migración, urbanismo, consumo… e quede 
claro o papel de cada actor na organización.

Nesta estratexia de acción local en saúde, son os conce-
llos os que teñen que liderar e coordinar as actuacións 
dos diferentes sectores, tanto públicos como privados, 
contando coa cidadanía a través de canles axeitadas 
de participación pública, para a mellora da saúde da 
poboación, coidando a contorna medioambiental e 
promovendo estilos de vida saudables. 

A maiores, e á vista da actual situación socioeconómi-
ca, é necesario engadir a esta reflexión o marco compe-
tencial que afrontan os concellos e a financiamento da 
que dispoñen para poder desenvolvelo. A Lei 27/2013 de 
racionalización e sostibilidade da Administración Local 
busca clarificar esas competencias e o seu exercicio, 
polo que se fai imprescindible no ámbito que nos ocupa 
a coordinación interadministrativa para facilitar que os 
concellos, como administración máis próxima e limitada 
na cantidade de recursos dispoñibles, poidan involu-
crarse máis e mellor nas estratexias de promoción da 
saúde sen comprometer a súa estabilidade financeira. 

Manuel Mirás 
Vicepresidente executivo da Fegamp e alcalde de Oroso

Promover a saúde desde a acción local



A Federación de Asociacións de Persoas 
Xordas de Galicia (FAXPG), fundada no ano 
1979, iniciou a súa andaina como motor 
de unión do colectivo de persoas xordas 
en Galicia, unindo todas as Asociacións 
locais de persoas xordas, e progresi-
vamente foise profesionalizando, co 
obxectivo de ofrecer servizos, necesarios 
para superar as barreiras existentes no 
entorno, relacionadas principalmente co 
acceso á información e á comunicación.

Despois de 25 anos ofrecendo servizos, 
hoxe en día podemos sentirnos orgullo-
sos ao dicir que a FAXPG é unha entida-
de referente en toda Galicia no que ao 
colectivo de persoas xordas, xordocegas 
e con discapacidade auditiva se refire e 
na defensa da Lingua de Signos Española 
como lingua principal de comunicación 
entre as persoas xordas usuarias da mes-
ma. A publicación da Lei 27/2007, do 23 
de outubro, pola que se recoñecen as 
linguas de signos españolas e se regulan 
os medios de apoio á comunicación oral 
das persoas xordas, con discapacidade au-
ditiva e xordocegas, corrobora este feito.

Desde o ano 2009 traballamos baixo 
un sistema de xestión de calidade e a 
nosa Misión, como entidade, é xerar as 
condicións que, tomando como base a 
identidade xorda e a súa diversidade, 
aseguren o desenvolvemento global das 
persoas xordas de Galicia en condicións 
de accesibilidade universal e igualdade de 
oportunidades.

O noso día a día imprégnase basicamente 
de dúas liñas de actuación: unha, a nivel 
político e institucional, a través da cal 
tanto a Presidencia como a Xunta Directiva 
– en consonancia coas Asociacións de 
Persoas Xordas afiliadas* - lideran ac-
tuacións relacionadas coa xeración de 
alianzas, a obtención de financiamento e 
a defensa da misión e visión da FAXPG; e 
outra, a nivel técnico, co desenvolvemento 
de servizos básicos para o colectivo como 
son: o servizo de intérpretes e guía in-
térpretes de Lingua de Signos Española, 
o servizo de atención a persoas xordas, 
o servizo de emprego, o servizo de for-
mación e orientación educativa, o servizo 
de voluntariados con persoas xordocegas 
e persoas xordas en situación de exclusión 
social, o servizo de formación de LSE e a 
área de accesibilidade.

O noso obxectivo, a curto prazo, é que 
a accesibilidade sexa unha realidade, de 
forma que todas as persoas xordas poidan 
acceder ao seu entorno libremente a tra-
vés de recursos humanos e técnicos tales 
como: Intérpretes de Lingua de Signos, 
vídeo -interpretación, subtítulos, etc. Para 
nós, a autonomía persoal é o principal 
reto que temos que acadar e para logralo 
a sociedade ten que dispor das condicións 
que permitan que unha persoa xorda poida 
acceder á información e á comunicación 
sen impedimentos, tal e como queda re-
flectido na Lei 10/2014, do 3 de decembro, 
de accesibilidade de Galicia.

“A autonomía  
persoal é o principal 
reto que temos que 
acadar e para logralo 
a sociedade ten que 
dispor das condicións 
que permitan que unha 
persoa xorda poida 
acceder á información  
e á comunicación”
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Convenio FAXPG

A Federación Galega de Municipios e Provincias vén 
de asinar un convenio de colaboración coa Federación 
de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) 
co obxectivo de mellorar a accesibilidade e crear 
canles de comunicación que garantan a igualdade 
de acceso por parte de todos os cidadáns e cida-
dás. A iniciativa foi rubricada polo presidente da 
Fegamp, Alfredo García e o presidente da FAXPG, Iker 
Sertucha, que lle trasladou as dificultades coas que 
a día de hoxe aínda se atopa unha gran maioría de 
persoas xordas á hora de acceder aos contidos dos 
medios audiovisuais e as canles dixitais, por non 
estaren adaptados ao colectivo.
A través desta iniciativa, ambas as dúas entidades 
compartirán accesos e información nas súas platafor-
mas dixitais. A FAXPG dará conta dos seus servizos 
e actividades a través da Fegamp, garantindo a di-
fusión do seu traballo entre as institucións públicas 
e privadas que atenden ao público, así como entre 
a cidadanía en xeral. A maiores, con este acordo, a 
Fegamp comprométese a que todos os seus medios de 
comunicación e TIC sexan accesibles ás persoas xordas.

Asociación de Personas Sordas de A Coruña
Calle Plá y Cancela, 35 bajo
15005 A Coruña

Asociación de Personas Sordas de Vigo
Calle Romil, 24 bajo
36202 Vigo

Asociación de Personas Sordas de Ourense
Calle Ramón Cabanillas, 6 bajo y entlo.
32004 Ourense

Asociación de Personas Sordas de Lugo
Calle Poeta Eduardo Pondal, 22 bajo
27004 Lugo

Asociación de Personas Sordas de Santiago
Casa das Asociacións de Benestar Social (CABES)
Rúa Manuel María 6, piso 2º, despacho nº 5
15705 Santiago

Asociación de Persoas Xordas de Ferrol
Calle Rubalcava, 65 entlo.
15402 Ferrol

Asociación de Persoas Xordas de Pontevedra
Apartado de correos 2009, Sucursal 2
Correos 36004 Pontevedra

O convenio subscrito coa Fegamp abre 
unha porta de acceso aos concellos de 
Galicia. As persoas xordas, como cal-
quera outro cidadán, precisan realizar 
xestións ou beneficiarse dos servizos 
que as administracións locais dispoñen. 
Tradicionalmente o acceso aos concellos 
ten sido difícil. A carencia de Intérpretes 

de Lingua de Signos ou de medios que 
facilitan o acceso á comunicación, como 
os sistemas de vídeo-interpretación, difi-
cultárono. Este convenio permitirá que os 
Concellos e os seus traballadores poidan 
atender ás persoas xordas sabendo de an-
temán cales son as súas necesidades e os 
medios dos que dispoñen para atendelas.

AS PERSOAS XORDAS  
PODEMOS E QUEREMOS.  
Coñécenos...

Iker Sertucha 
Presidente da FAXPG
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22. 
- - -

FONDO
GALEGO
- - -

Compartindo experiencias 
en Mozambique arredor 
das políticas de igualdade

A pesar das diferenzas no avance da 
igualdade de xénero nos distintos países, 
as problemáticas e barreiras que adoitan 
atopar as mulleres que participan en po-
lítica parten da mesma base, os roles de 
xénero impostos polo patriarcado, se ben 
poden adoptar formas diferentes segundo 
os contextos. Catro concelleiras galegas 
tiveron a oportunidade de comprobalo 
en Mozambique, onde participaron nun 
encontro para intercambiar experiencias 
coas súas homólogas africanas.

O Fondo Galego de Cooperación e 
Solidariedade iniciou este ano a co-
laboración coa Rede Mozambicana de 
Mulleres Autarcas, cuxa presidenta, María 
Helena Correia, se entrevistou no mes 
de marzo con distintas alcaldesas dos 
concellos socios. Froito desta parcería 
xurdiu o workshop de boas prácticas no 
país lusófono, para o que resultaron se-
leccionadas as concelleiras de Igualdade 
de Lugo, Moaña e San Sadurniño, e mais 
a edil de Cultura do Concello de Verín. 
Ana G. Abelleira, María Ortega, Ana B. 
Gundín e Emilia Somoza expuxeron tanto 
a súa experiencia persoal como as claves 
dos plans municipais de igualdade. As 
edís mozambicanas alertaron asemade 
sobre algúns problemas específicos como 
a escolarización das nenas, a atención 
sanitaria das embarazadas, a poligamia 
ou os casamentos prematuros.

O seminario puxo fin a unha intensa sema-
na que, no entanto, comezou cunha visita 

ao municipio de Mandlakaze da man da 
súa alcaldesa, María Helena Correia. Alí 
xurdiu a oportunidade de trocar impre-
sións non só cos membros da Corporación, 
que expresaron as súas dificultades para 
ofrecer os servizos de saúde, educación, 
arranxo de estradas ou abastecemento de 
auga, senón tamén con emprendedoras 
locais ou con mulleres cabeza de familia, 
unha realidade habitual no país africano 
que adoita levar ás mulleres e ás súas 
fillas e fillos a unha situación vulnerable.

As políticas galegas tamén se despraza-
ron ao distrito de Boane para coñecer o 
centro de acollida de menores da Casa 
do Gaiato e supervisar de primeira man 
o proxecto financiado polo Fondo Galego 
á Fundação Encontro, que permitiu in-
crementar de xeito notable as consultas 
pre e post parto. Alí entrevistáronse 
coas activistas que ían porta por porta 
en cada aldea para concienciar ás nais da 
importancia de levar un control médico. 
Segundo a concelleira moañesa María 
Ortega, “é impresionante o traballo que 
entidades coma esta están a facer con 
poucos recursos económicos, o seu labor 
coas diferentes comunidades é indispen-
sable para este país”. “O arduo traballo 
de persoas cooperantes e voluntarias e 
das organizacións locais permitiume ver, 
comprender e sentir a pertinencia da 
cooperación ao desenvolvemento para 
seguir loitando a prol da igualdade de 
oportunidades, co fin último de acadar a 

xustiza social”, complementaba a lucense 
Ana G. Abelleira.

A representante de San Sadurniño, Ana 
B. Gundín, amosou pola súa banda “a 
satisfacción de comprobar que a peque-
na aportación que os concellos fan ao 
Fondo Galego serve para poñer en mar-
cha pequenos proxectos que contribúen 
a mellorar a vida de moitas persoas”, 
“aínda que tamén me queda a espiña 
de ver o moito que falta por avanzar no 
eido da igualdade, tanto de xénero coma 
entre estratos sociais”, engadía. Emilia 
Somoza, a edil de Verín, declarouse 
asemade “esperanzada ao ver que tanta 
xente está disposta a un gran cambio a 
favor da humanidade en todos os senti-
dos, e practicamente a cambio de nada”. 

Dúas técnicas doutros tantos concellos 
socios do Fondo Galego de Cooperación 
e Solidariedade desprazáronse tamén a 
Mozambique para participar durante un 
mes no programa de voluntariado interna-
cional destinado ao persoal técnico da ad-
ministración local, Vacacións con Traballo. 
A directora do Centro de Información á 
Muller do Concello de Ourense, Malena de 
Jesús, estivo colaborando na organización 
do encontro da Rede Mozambicana de 
Mulleres Autarcas. Mónica Mourín, traba-
lladora social do Concello de Bergondo, 
cooperou na área de acción social da 
Fundação Encontro. As súas vivencias 
poden seguirse no blog https://vacacions-
contraballo.wordpress.com.

1. A intervención das edís galegas espertou o interese das súas homólogas mozambicanas.

2. As activistas da Fundação Encontro explicaron o funcionamento do proxecto de saúde.

3. As concelleiras intercambiaron impresións con emprendedoras locais en Mandlakaze.

Asinado: 
Comisión Executiva do Fondo Galego 
de Cooperación e Solidariedade
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23.
- - -

AXUDAS E 
SUBVENCIÓNS
- - -

BOE Nº. 243 / VENRES, 7 DE OUTUBRO DE 2016

MINISTERIO DE FACENDA E ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS

Orde HAP/1610/2016, do 6 de outubro, pola que se aproba a segunda convocatoria para a selección 
de Estratexias de Desenvolvemento Urbano Sustentable e Integrado que serán cofinanciadas mediante 
o programa operativo FEDER de crecemento sustentable 2014-2020.

CONVOCATORIA

1) Apróbase a segunda convocatoria para a concesión das 
axudas para as Estratexias DUSI.

2) Esta convocatoria rexerase polas bases reguladoras con-
tidas na Orde HAP/2427/2015, do 13 de novembro, pola 
que se aproban as bases e a primeira convocatoria para 
a selección de estratexias de Desenvolvemento Urbano 
Sustentable e Integrado que serán cofinanciadas mediante 
o programa operativo FEDER de crecemento sustentable 
2014-2020 sen prexuízo do que en particular se establece 
nas presentes disposicións.

3) O Director Xeral de Fondos Comunitarios para os efectos 
de información e publicidade, así como de coordinación 
con outras administracións públicas, publicará a presente 
convocatoria na páxina web do Ministerio de Facenda e 
Administracións Públicas e no «Boletín Oficial do Estado».

ENTIDADES SOLICITANTES
Para os efectos regulados pola presente convocatoria, terán 
a consideración de entidades solicitantes, os concellos ou 
ben as entidades supramunicipais, preexistentes ou de nova 
constitución, representantes das áreas definidas no anexo I 
que presenten Estratexias DUSI conforme ao disposto na 
Orde HAP/2427/2015. Consideraranse decaídas as solicitudes 
daquelas entidades locais cuxas Estratexias DUSI fosen selec-
cionadas na primeira convocatoria (Orde HAP 2427/2015) e 
manifestasen a súa aceptación.

PRAZO DE EXECUCIÓN E XUSTIFICACIÓN
No artigo décimo terceiro das bases da Orde HAP/2427/2015 
que regulan a selección de Estratexias DUSI, establécese o 
prazo máximo de execución das operacións, así como de xusti-

ficación dos pagos. Para esta segunda convocatoria, o período 
de execución material das operacións, así como dos pagos reais 
e efectivos realizados con cargo ás mesmas, estará comprendi-
do entre o 1 de xaneiro de 2014 e o 31 de decembro de 2023, 
e fixarase para cada Estratexia DUSI no momento da concesión 
da axuda FEDER.

O prazo de xustificación das operacións será de tres meses a 
partir da finalización do prazo de execución fixado no momento 
de selección das mesmas, co límite para esta convocatoria do 
31 de marzo de 2024.

Con data 31 de decembro de 2019, os Organismos Intermedios 
de Xestión comprobarán que as certificacións introducidas na 
aplicación habilitada para o efecto, correspondan, polo menos, 
ao 30 % do gasto elixible aprobado, podendo, se así o conside-
ra oportuno e previa audiencia da Entidade beneficiaria, reducir 
a axuda inicialmente asignada na cantidade correspondente á 
diferenza de gasto non executado ata o 30 %.

Prazo de presentación de solicitudes:  
07/10/2016 – 14/12/2016

O prazo para a presentación de solicitudes será de corenta 
e cinco días hábiles desde a publicación no «Boletín Oficial 
do Estado» da presente convocatoria, finalizando o prazo ás 
14:00 horas do día que corresponda. Con obxecto de dar un 
correcto servizo informático, as solicitudes poderanse subir á 
plataforma electrónica durante os trinta últimos días do prazo 
habilitado para a presentación de solicitudes.

Para mais información:
No Boletín Oficial do Estado (BOE Nº. 243)
Na Dirección Xeral de Fondos Comunitarios.
No Ministerio de Facenda e Administracións Públicas:  
http://www.minhap.gob.es

> CONCELLOS  
GALEGOS
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DOG Nº: 182 / VENRES, 23 DE SETEMBRO DE 2016

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2016 pola que se crea o Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de 
actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes.

OBXECTO
A presente resolución ten por obxecto crear 
un fondo de cooperación como mecanismo 
de apoio ao financiamento das actuacións de 
rehabilitación e conservación do patrimonio 
construído, dentro do seu ámbito territorial, 
que realicen os concellos de menos de 50.000 
habitantes e aprobar o procedemento de 
disposición e reintegro das cantidades inte-
grantes do citado fondo.

CARÁCTER E DOTACIÓN 
DO FONDO DE COOPERACIÓN

1) O fondo será xestionado polo Instituto 
Galego da Vivenda e Solo (en adiante, 
IGVS), non terá personalidade xurídica e 
terá carácter permanente, e deberá acor-
darse a súa cancelación definitiva mediante 
a Resolución da Presidencia do IGVS.

2) O fondo dotarase cun importe máximo de 
10.000.000 €, procedente dos depósitos 
obrigatorios das fianzas, respectando a 
disposición máxima prevista legalmente.

3) As devolucións efectuadas polos conce-
llos pasarán novamente a formar parte do 
fondo para que poida ser reutilizado en 
novas disposicións por parte dos concellos.

4) O fondo dotarase nunha conta específica de 
titularidade do IGVS, mediante unha trans-
ferencia bancaria procedente das contas 
de fianzas do organismo. Esta operación 
terá unha correlación na contabilidade or-
zamentaria do IGVS, mediante a creación 
e dotación dos conceptos de ingresos e 
gastos financeiros correspondentes.

5) A conta do fondo unicamente poderá ad-
mitir ingresos procedentes das contas do 
IGVS arriba sinaladas e dos reintegros dos 
préstamos efectuados polos concellos.

6) Os xuros que devindique esta conta in-
gresaranse na tesourería do IGVS, con 
aplicación ao concepto oportuno do orza-
mento de ingresos.

PERSOAS DESTINATARIAS  
E CARACTERÍSTICAS DAS  
ACTUACIÓNS QUE SE VAN FINANCIAR

I. Poderán acceder ao financiamento a 
través do Fondo de cooperación os conce-
llos de menos de 50.000 habitantes; para 
tales efectos, tomaranse como referencia 
as cifras oficiais de poboación do 1 de xa-
neiro de cada ano.

II. Con cargo aos recursos do Fondo de coo-
peración poderán financiarse as seguintes 
actuacións:

a) Actuacións promovidas polos concellos 
no desenvolvemento das competencias 
que lles atribúe a lexislación urba-
nística, en relación cos deberes de 
conservación e rehabilitación.

b) Actuacións de rehabilitación e rexe-
neración urbanas realizadas polo 
concello dentro das propias políticas 
municipais en materia de conserva-
ción e recuperación do patrimonio 
construído.

c) Adquisición de inmobles para a súa 
posterior rehabilitación.

FINANCIAMENTO CON CARGO 
AO FONDO DE COOPERACIÓN

1) O IGVS publicará anualmente resolucións 
de convocatoria en que se fixarán o proce-
demento, as condicións e os criterios para 

o acceso ao financiamento, total ou par-
cial, das actuacións con cargo ao Fondo 
de cooperación e se abrirá un prazo de 
presentación de solicitudes.

2) O concello que desexe acollerse a este 
mecanismo presentará a correspondente 
solicitude que, de ser aprobada conforme 
o procedemento previsto na convoca-
toria, se materializará na sinatura dun 
convenio de financiamento con cargo ao 
Fondo de cooperación. No citado conve-
nio constarán as actuacións que se van 
realizar, a contía da que se vai dispor, 
o prazo e condicións de reintegro e as 
demais condicións para o acceso ao fondo 
recollidas nesta resolución e na corres-
pondente convocatoria.

3) Ningún concello poderá realizar unha 
solicitude de disposición nin acumular 
a través de diferentes convenios de fi-
nanciamento máis do 25 % do total do 
importe con que está dotado o fondo.

4) En todo caso, o concello deberá acep-
tar  expresamente no convenio de 
financiamento a posibilidade de compen-
sación e retención das achegas vencidas 
e non pagadas con cargo ao Fondo de 
Compensación Local e comprometerase a 
incluír nos orzamentos dos exercicios se-
guintes, con cargo aos ingresos correntes, 
as anualidades previstas no convenio para 
a reposición dos fondos.

Para máis Información: 
No Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS): 
http://igvs.xunta.gal/web/igvs
No Diario Oficial de Galicia (DOG. Nº. 182). 
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DOG Nº: 112 / MARTES, 14 DE XUÑO DE 2016

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA 

ORDE do 25 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras aplicables á concesión das 
subvencións do Programa de infravivenda do Plan RehaVIta, Plan galego de rehabilitación, alugamento 
e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. 
BDNS (Identif.): 308082.

OBXECTO DAS AXUDAS
Estas subvencións están dirixidas a prestar apoio aos concellos 
de Galicia de menos de 10.000 habitantes para que poidan 
axudar con carácter urxente as unidades de convivencia que 
habiten, en condición de propietarias, nunha vivenda que se 
encontre en mal estado de conservación e non dispoñan de 
recursos para acometer obras que permitan ter as mínimas con-
dicións de habitabilidade. Así mesmo, estas subvencións terán 
por obxecto permitir aos concellos rehabilitar edificacións ou 
vivendas do seu patrimonio municipal para solucionar os pro-
blemas de residencia de unidades de convivencia que cumpran 
os requisitos fixados nesta orde.

CONCELLOS BENEFICIARIOS

1) Poderán ser beneficiarios destas axudas os concellos de 
Galicia de menos de 10.000 habitantes.

2) Para poder ser beneficiarios destas subvencións os concellos 
deberán ter cumprido o deber de remisión ao Consello de 
Contas de Galicia das contas xerais do exercicio inmedia-
tamente anterior ao ano da convocatoria, cuxo prazo de 
presentación estivese vencido.

3) Non poderán ser beneficiarios destas axudas aqueles con-
cellos que se atopen nalgún dos supostos previstos nos 
artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES
Consideraranse actuacións subvencionables a execución de 
obras de rehabilitación en edificacións e vivendas, co obxecto 
de que estas acaden unhas mínimas condicións de habitabili-
dade. Estas actuacións poden afectar elementos exteriores, as 
condicións estruturais e de seguranza, a habitabilidade e/ou a 
accesibilidade da edificación.

REQUISITOS DAS ACTUACIÓNS

1) Todas as actuacións que se realicen deberán axustarse á 
normativa técnica e urbanística en vigor e deberán cum-
prir a normativa vixente en materia de habitabilidade e 
funcionalidade.

2) As actuacións subvencionables non poden estar iniciadas no 
momento da presentación da solicitude.

3) O prazo de execución das obras virá fixado na resolución de 
concesión da subvención, sen que en ningún caso poida 
exceder seis meses.

4) O custo total das actuacións subvencionables poderá incluír 
os honorarios dos profesionais que interveñan, os informes 
técnicos e certificados necesarios, os gastos derivados da 
tramitación administrativa e outros gastos xerais similares, 
sempre que todos eles estean debidamente xustificados. No 
custo total das obras non se incluirán os gastos derivados 
de impostos, taxas e tributos.

CONTÍA DA AXUDA

1) As subvencións previstas nesta convocatoria faranse efecti-
vas con cargo á aplicación orzamentaria 08.80.451A.760.0, 
por importe de 200.000 euros, dos orzamentos xerais da 
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016.

2) As axudas aos concellos para as actuacións sinaladas pode-
rán acadar ata o 80 % do orzamento protexido das obras, 
sen que en ningún caso poidan superar a cantidade de 
12.000 euros por edificación.

Prazo: 15/06/2016 – 30/11/2016
O prazo de presentación de solicitudes comezará a partir do 
día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de 
Galicia e rematará co esgotamento da partida orzamentaria 
contida nesta convocatoria e, en todo caso, o día 30 de no-
vembro de 2016.

Máis información:
No Diario Oficial de Galicia (DOG. Nº. 112). 
Na Dirección Xeral do Instituto Galego  
de Vivenda e Solo (IGVS).
Na área provincial do IGVS en que  
estea situado o concello solicitante.
Na Base de datos nacional de subvencións 
(BDNS identif.: 308082): 
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index
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DOG Nº: 100 / VENRES, 27 DE MAIO DE 2016

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA

ORDE do 4 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras aplicables á concesión das subvencións 
do programa de infravivenda no ámbito da área de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago, e se procede 
á súa convocatoria para o ano 2016. BDNS (Identif.): 305959.

OBXECTO
Estas subvencións están dirixidas a prestar 
apoio aos concellos de Galicia de menos de 
10.000 habitantes, situados no ámbito da ARI 
dos Camiños de Santiago, para que poidan 
axudar, con carácter urxente, as unidades de 
convivencia que habiten, en condición de 
propietarias, nunha vivenda que se encontre 
en mal estado de conservación e non dispo-
ñan de recursos económicos para acometer 
obras que permitan ter as mínimas condicións 
de habitabilidade. Así mesmo, estas subven-
cións tamén terán por obxecto permitir aos 
concellos rehabilitar edificacións ou vivendas 
do seu patrimonio municipal para destinalas 
a solucionar os problemas de residencia das 
unidades de convivencia que cumpran os re-
quisitos fixados nesta orde.

BENEFICIARIOS
Poderán ser beneficiarios destas axudas os 
concellos de Galicia de menos de 10.000 habi-
tantes que estean situados no ámbito da ARI 
dos Camiños de Santiago.

IMPORTE

1) As subvencións previstas nesta convocato-
ria faranse efectivas con cargo á aplicación 
orzamentaria 08.80.451A.760.00, por 
importe de 500.000 euros, con cargo á 

anualidade 2016, dos orzamentos xerais 
da Comunidade Autónoma de Galicia.

2) As axudas aos concellos para as actua-
cións sinaladas poderán acadar ata o 80 
% do orzamento protexido das obras, sen 
que en ningún caso poidan superar a can-
tidade de 12.000 euros por edificación.

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES
Consideraranse actuacións subvencionables 
a execución de obras de rehabilitación en 
edificacións e vivendas, co obxecto de que 
estas acaden unhas mínimas condicións de 
habitabilidade. Estas actuacións poderían 
afectar elementos exteriores, as condicións 
estruturais e de seguranza, a habitabilidade e 
accesibilidade da edificación ou vivenda.

REQUISITOS DAS ACTUACIÓNS

1) Todas as actuacións que se realicen de-
berán axustarse á normativa técnica e 
urbanística en vigor e deberán cumprir a 
normativa vixente en materia de habitabi-
lidade e funcionalidade.

2) As actuacións subvencionables non poden 
estar iniciadas no momento da presenta-
ción da solicitude.

3) O prazo de execución das obras virá 
fixado na resolución de concesión da sub-
vención, sen que en ningún caso poida 
exceder 6 meses.

4) O custo total das actuacións subvencio-
nables poderá incluír os honorarios dos 
profesionais que interveñan, os informes 
técnicos e certificados necesarios, os 
gastos derivados da tramitación adminis-
trativa e outros gastos xerais similares, 
sempre que todos eles estean debidamen-
te xustificados. No custo total das obras 
non se incluirán os gastos derivados de 
impostos, taxas e tributos.

Prazo: 28/05/2016 – 30/11/2016

O prazo de presentación de solicitudes come-
zará a partir do día seguinte ao da publicación 
desta orde no Diario Oficial de Galicia e termi-
nará cando se esgote a partida orzamentaria 
contida nesta convocatoria e, en todo caso, o 
30 de novembro de 2016.

Máis información:
No Diario Oficial de Galicia (DOG. Nº. 100) 
No Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)
Na Base de datos nacional de subvencións 
(BDNS identif.: 305959): 
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es
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PROFESIONAIS 
AO SERVIZO DOS 

CONCELLOS

Solucións rápidas e eficientes para a 
cobertura de vacantes temporais nas 
administracións locais

Con fórmulas de contratación 
áxiles e sinxelas para 
servizos de substitucións

E con profesionais e persoal  
técnico coa cualificación  
requirida para cada perfil

Servizos 
ADMINISTRATIVOS

Servizos 
SOCIAIS

Servizos 
SANITARIOS

Servizos de  
MANTEMENTO

Servizos 
DEPORTIVOS E DE LECER

Servizos 
EDUCATIVOS

Multiservizos profesionais
T. 902 104 900
info@recursosactivos.com

www.recursosactivos.com



1. A Conta Nómina multiEstrella ten unha tarifa de 0 €/mes sempre que se cumpran os requisitos de bonificación. No caso contrario, 
cobraranse 6 € o mes que o cliente incumpra as condicións. Será gratuíta sempre que o cliente pertenza ao programa Nómina multiEstrella 
e utilice exclusivamente as canles electrónicas para as operativas seguintes: pagamento de recibos e impostos, reintegros de efectivo, 
traspasos e transferencias, solicitude de talonario e consultas de posición, saldo ou extracto. Consulta todas as condicións en  
www.laCaixa.es/multiEstrella. NRI: 942-2014/09681

En ”la Caixa” queremos facerche 
a vida máis doada. Por iso, coa túa 
nómina, poderás beneficiarte de 
condicións financeiras exclusivas, 
como a Conta Nómina multiEstrella 
sen comisións1, descontos para o día 
a día e ofertas para tempo libre para 
toda a familia. 

Consulta todas as vantaxes 
descargando a app de multiEstrella 
ou en www.laCaixa.es/multiEstrella

Nómina multiEstrella

Ao lado das familias

@multiestrella

www.facebook.com/multiEstrella


