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 Servizos de restauración

 Servicios sociais 

Máis de 26 anos de experiencia 

avalan a nosa solvencia na presta-

ción de servizos de proximidade 
e atención integral nos ámbitos 

público e privado en Galicia, unha 

sólida traxectoria que permitiu con-

verternos na primeira empresa 
con capacidade plena para cubrir 

a totalidade do actual Catálogo 
Galego de Servizos Sociais

902 104 900
Grupo

+26

+400

+190

+2.700



O noso papel é o de promover 

a colaboración e a asociación 

entre concellos para unha 

mellor prestación de servizos
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Volvémonos a atopar nestas páxinas catro anos 
despois. E facémolo porque, neste novo mandato, 
a Fegamp quere ter unha canle de comunica-
ción directa e estable con todos os alcaldes de 
Galicia, aos que transmitirlles en primeira persoa 
a súa mensaxe municipalista. Vivimos tempos 
complexos, nos que aproveitando a difícil 
conxuntura económica e a necesidade de refor-
mas estruturais, abriuse o inxustificado debate 
da modificación do mapa municipal. Para soster 
esta ficticia necesidade, non se dubidou en verter 
falsidades no discurso, tales como que os conce-
llos somos os responsables do déficit público e os 
culpables da insostibilidade do sistema.
Afortunadamente, os datos están aí. As entida-
des locais seguimos sendo as máis austeras, as 
máis responsables, e a pesar de todo, as que máis 
preto estamos dos problemas dos nosos veciños, 
aos que nunca deixamos de lado. Atravesamos 
as estreitezas aplicando principios de austeri-
dade ás nosas facendas municipais, recorremos 
a todos os mecanismos que permite a lei para 
garantir a prestación dos servizos esenciais.
Non todo son malas noticias. Na lexislatura esta-
tal que acaba de comezar, os concellos atopamos 
varios balóns de osíxeno, como o adiamento a 

dez anos das liquidacións negativas de 2008 e 
2009, a subida temporal do IBI, o anticipo do 
50% da liquidación positiva de 2010 ou o Plan 
de Pago a Provedores.
Quero determe nesta última medida. Serviu para 
desmontar o mito da débeda municipal. Moitos 
concellos acolléronse a esta liña de crédito, 
outros pagaron as súas facturas con fondos pro-
pios, pero non son poucos os que non necesitaron 
desta inxección de liquidez porque xestionaron 
os seus recursos con responsabilidade nestes 
duros anos. Pero de novo utilízanse datos sesga-
dos para alimentar o debate da fusión.
Esta Federación non será un axente activo na 
fusión de municipios, aínda que respectará a 
decisión daqueles que decidan acometela de 
forma voluntaria. O noso papel é o de promover 
a colaboración e a asociación entre concellos 
para unha mellor prestación de servizos. Ese é o 
obxectivo do Mapa Socioeconómico que trazare-
mos neste mesmo ano.
Á espera de que o Goberno presente a súa pro-
posta de reforma do financiamento local, temos 
que maximizar a eficiencia dos nosos recursos. 
E hoxe, iso pasa pola asociación. Sexamos os 
primeiros en dar exemplo.

José Manuel Rey Varela
Presidente da Fegamp

Carta do 
presidente
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_ 03*
Carta
do presidente
José Manuel Rey Varela diríxese a todos os alcaldes 
para trasladarlle a posición da Federación nesta nova 
etapa da revista Concellos ante os temas de maior 
importancia e relevancia para o mundo municipal. 
Nesta ocasión, abordará o interesado debate das 
fusións e as medidas do Goberno para aliviar a asfixia 
das economías locais.

06* a fondo

Plan de pago 
a provedores
Sometemos a unha detallada análise o Plan de Pago 
a Provedores aprobado polo Goberno no primeiro 
trimestre do ano, e que serviu aos municipios para 
normalizar as situacións de falta de pagamentos que 
puidesen existir nas facendas locais. Datos, preguntas 
e respostas para unha medida de enorme calado.

12* financiamento local

Ibi e liquidacións
Neste primeiro trimestre do ano sucedéronse outras 
dúas iniciativas destinadas a inxectar liquidez ás arcas 
dos concellos. Estudamos a repercusión que tivo en 
Galicia a subida temporal do IBI, o atraso a dez anos 
da devolución das liquidacións negativas e outras 
medidas económicas que significaron un balón de 
osíxeno.
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14* encontro con

José Manuel
Rey Varela
Con motivo do primeiro número desta nova etapa da 
revista Concellos, o presidente da Fegamp aborda 
nunha entrevista os principais temas que afectan ao 
ámbito local en Galicia e en España: financiamento, 
servizos impropios, colaboración entre concellos, 
fusións, etc. A opinión en primeira persoa do Alcalde 
dos alcaldes galegos.

20* reportaxe

Mapa
socioeconómico
O proxecto máis ambicioso da Fegamp explicado 
ao detalle. O Mapa Socioeconómico de Servizos 
ISPE as súas interioridades e os seus puntos de 
partida. Obxectivo: trazar unha radiografía exacta do 
municipalismo galego e ofrecer alternativas para a 
cooperación.

22* actualidade

Pacto Local
Tres meses de 2012 bastaron para que se deran 
pasos decisivos no desenvolvemento do Pacto Local. 
As consellerías de Cultura e Educación, Sanidade, 
Presidencia e Medio Rural e Mar abriron liñas de acordo 
coa Federación en diversos aspectos que preocupan aos 
concellos de toda Galicia.

24* actualidade

Breves 
de actualidade
Rápida ollada ás noticias xeradas ao redor da Federación. Un 
resumo da actividade do presidente a nivel institucional e 
aquelas novidades que máis poden interesar aos concellos.

26*
Formación 
O departamento de formación da Fegamp informa dos 
principais cursos que se celebrarán no próximo trimestre 
e cuxo contido será de relevancia para empregados da 
administración local.

28*
Axudas
e subvencións
A Fegamp indica as liñas de axudas e subvencións de todas as 
ordes que poidan ser de interese para os concellos, así como 
os requisitos para optar ás mesmas e os trámites a seguir. 
Servizo público para os municipios.

Pazo de Raxoi. Concello de Santiago de Compostela



O Real Decreto Lei 4/2012 foi a medida máis notable neste inicio de lexislatura estatal no que 
atinxe aos concellos. O chamado Plan de Pago a Provedores persegue unha dobre intención:permitir 
a moitos municipios normalizar as súas facturas pendentes e inxectar liquidez nos tecidos 
empresariais de pemes e autónomos locais e comarcais.

Froito dun modelo de financiamento 
local obsoleto e ineficaz, sen apenas 
actualizacións en trinta e cinco anos de 
democracia, e castigado ademais pola 
asunción desde os concellos de com-
petencias impropias pero demandadas 
insistentemente polos seus veciños, a 
maioría das facendas locais encararon 
esta crise nunha situación moi preocu-
pante. A caída dos ingresos procedentes 
da actividade inmobiliaria levou a moi-
tos municipios a acumular facturas que 
eran incapaces de afrontar, priorizando 
o pago das nóminas dos seus traballado-
res sobre as obrigas con terceiros.

Esta situación levou a que o Goberno de 
España aprobase o 24 de febreiro o Real 
Decreto Lei 4/2012, polo que se esta-
blecía un Plan de Pago a Provedores, 
inicialmente deseñado para as entidades 
locais, pero posteriormente estendido ás 
administracións autonómicas. Nel, habi-
litábase un fondo de aproximadamente 
35.000 millóns de euros, sindicado en-
tre o Estado e a banca, co que financiar 
liñas de crédito e acabar coa falta de 
pagamentos pendente.

Tras o anuncio, foron chegando os deta-
lles desta operación. Estaban obrigados 
a acudir á mesma todos os municipios 
de España, aos que se lles establecía a 
obriga de recoñecer a débeda con pro-
vedores anterior ao 31 de decembro de 

2011, e en caso de non poder abonala 
con recursos propios, deberían contraer 
unha liña de crédito, avalada a través 
dun Plan de Axuste que o Ministerio 
de Facenda debería aprobar. En caso 
contrario, deduciríase a cota de amor-
tización da Participación nos Ingresos 
do Estado (PIE) de cada entidade local.

Os concellos terían ata dez 
anos para devolver o préstamo, 
cunha carencia de dous anos e a 
un interese ao redor do 5%

A mediación da FEMP, interlocuto-
ra directa co Ministerio e na que está 
representada a Fegamp, resultou clave 
para que as condicións do crédito non 
resultasen prexudiciais para as xa cas-
tigadas arcas locais. Os concellos terían 
ata dez anos para devolver o préstamo, 
cunha carencia de dous anos e a un in-
terese ao redor do 5%. É dicir, por baixo 
das condicións que o mercado bancario 
está a ofertar na actualidade. Os dous 
principais partidos representados na 
FEMP, PP e PSOE, apoiaron publicamente 
este Plan de Pago.

O RDL do Goberno tiña unha dobre ver-
tente. Por unha banda, saír ao rescate 
dos municipios con menor marxe de ma-
nobra debido ás estreitezas económicas 
derivadas da crise, e que doutro xeito 

non poderían normalizar a situación de 
falta de pagamento cos seus provedores. 
E facelo, ademais, sen que a solución se 
converta nun novo problema. Para iso, 
vertebrouse un paquete de iniciativas 
destinada a fortalecer a caixa muni-
cipal: subida temporal do IBI, atraso 
a dez anos das liquidacións negativas 
de 2008 e 2009 e adianto no pago do 
50% da correspondente a 2010, que 
foi positiva.

Por outro, inxecta liquidez no tecido 
de pemes e autónomos dos concellos e 
as súas áreas de influencia, xa que os 
principais afectados pola morosidade 
das administracións públicas non son 
as grandes empresas ou corporacións. 
Esta medida busca reactivar a economía 
a pequena escala e recuperar os empre-
gos que se puidesen perder pola falta de 
pagamentos. A partir de maio, factura 
en man, os provedores poderán ver abo-
nadas as súas débedas e retomar a súa 
actividade, segundo detallou o posterior 
RDL 6/2012 de 2 de marzo.

Toda a información relativa ao Plan de 
Pago a Provedores pódese consultar na 
web institucional da Fegamp, onde se 
habilitou desde o primeiro día un es-
pazo específico para esta iniciativa. 
Normativa legal, dúbidas frecuentes, 
procedementos e formularios ao alcance 
de todas as entidades locais.

PLAN DE PAGO A PROVEDORES
A SOLUCIÓN PARA SANEAR AS FACENDAS LOCAIS
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Desmontando tópicos

O RDL 4/2012 estableceu uns pra-
zos certamente estreitos para a 
presentación das listaxes de fac-
turas e os correspondentes Plans 
de Axuste por parte dos concellos 
de toda España. Dado que todas 
as certificacións tiveron que apro-
barse en pleno, púidose coñecer o 
verdadeiro nivel de débeda da admi-
nistración local galega. E fronte ás 
previsións de federacións de autó-
nomos ou a patronal da construción 
que elevaba os números vermellos a 
unha pinza entre os 600 e os 1.000 
millóns de euros, o certo é que os 
municipios galegos apenas financia-
rán unha cantidade moi por baixo 
dos 300 millóns, segundo estima-
cións dos servizos económicos da 
Fegamp.

Igualmente, serviu para evidenciar 
que o tópico das débedas dos munici-
pios máis pequenos é rotundamente 
falso. Salvo contadas excepcións, os 
concellos por baixo de 2.000 habi-
tantes non tiveron necesidade de 
acollerse ao Plan, ben porque pui-
deron abonar con fondos propios as 
facturas que puidesen ter pendentes, 
ou ben porque nin sequera tiñan dé-
bedas cos seus provedores. 

No caso galego, detectouse que 
os principais problemas estiveron 
nas vilas de tamaño medio, con 
poboacións entre os 10.000 e os 
30.000 habitantes e principalmen-
te nas áreas metropolitanas, e as 
grandes cidades. Ata o momento, o 
Ministerio de Facenda non subminis-
trou datos oficiais.

O peche do exercicio orzamentario 
2011 foi notablemente clarificador. 
Os concellos tiñan un déficit au-
torizado do 0,30% sobre o PIB, e 

pecharon o pasado ano cun 0,38%. 
É dicir, da desviación de 6,51 pun-
tos do conxunto das administracións 
do Estado, as administracións locais 
apenas foron responsables do 0,08%. 
Ademais, foron as únicas que conse-
guiron rebaixar a súa débeda. Datos 
que desmontan o interesado debate 
aberto nos últimos meses acerca da 
necesidade de reestruturar o mapa 
municipal para conter a sangría do 
déficit.

Iso, a pesar de que son as primeiras 
prestadoras de servizos á cidadanía. 
“Os concellos somos a primeira porta 
á que chama un veciño cando ten un 
problema, e non pregunta se é com-
petencia do alcalde, da Deputación 
ou da Xunta, tan só quere que se lle 
resolva”, explicou José Manuel Rey 
Varela, titular da Fegamp. “A pesar 
dun financiamento inxusto, que ape-
nas pasou do 11% ao 13% en trinta 
anos de democracia, prestamos case 
unha cuarta parte dos servizos”, 
engadiu.

As miradas están agora postas no 
anuncio do Goberno acerca da nova 
lei de financiamento local previs-
ta para este mesmo ano, e unha 
reestruturación profunda das admi-
nistracións públicas que delimite 
os espazos competenciais de cada 
unha e poña fin ás duplicidades e 
aos servizos impropios. “Nós esta-
mos a favor de que se introduza un 
principio de racionalidade na es-
trutura administrativa, e que cada 
unha preste un servizo”, engadiu 
Rey Varela, “pero que se garanta que 
quen teña a competencia, a exerza 
e conte co financiamento necesario, 
e non que isto force a outras admi-
nistracións a ter que cubrir baleiros, 
como veu ocorrendo ata agora”.

PLAN DE PAGO

OBXECTO
Habilitación medidas que permitan a 
cancelación por parte das entidades locais 
das súas obrigas pendentes de pago cos 
seus provedores, derivadas da contratación 
de obras, subministracións ou servizos

REQUISITOS OBRIGAS

PENDENTES DE PAGO 
> Ser vencidas, líquidas e esixibles

> Recepción, no rexistro administrativo 
da entidade local, da correspondente 
factura, factura rectificativa no seu caso, 
ou solicitude de pago equivalente tivese 
lugar antes do 1 de xaneiro de 2012

> Contratos de obras, servizos ou 
subministros incluídos no ámbito 
de aplicación do texto refundido da 
Lei de Contratos do Sector Público 
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 
3/2011, de 14 de novembro

OBRIGAS DE PAGO EXCLUÍDAS
> Administración Xeral do Estado 

ou calquera dos seus organismos 
e entidades dependentes 

> Administración das Comunidades 
Autónomas ou calquera dos seus 
organismos e entidades dependentes. 

> Outras entidades locais 

> Seguridade Social

CERTIFICADO INICIAL
> Relación certificada obrigacións 

pendentes de pago da Entidade Local 
e dos seus organismos autónomos 
e demais entidades dependentes

> A: Ministerio de Facenda e 
Administracións Públicas

> Prazo: 15 de marzo de 2012

> Expedición: Interventor con obriga de 
informar Pleno Corporación Local.

CERTIFICADO INDIVIDUAL
> Solicitude do contratista se non 

consta no certificado inicial

> Expedición: Interventor

> Prazo: 15 días dende rexistro entrada 
solicitude con silencio positivo

> Interventor mandará relación de 
presentados, aceptados, denegados 
e non contestados nos primeiros 
5 días hábiles de cada mes
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QUEN DEBE REALIZAR O PLAN DE AXUSTE?
> Aquelas entidades locais que teñan a necesidade de acudir a 

unha operación de endebedamento no marco do Real Decreto

PROCEDEMENTO
> Prazo: Remisión día seguinte ao da súa aprobación 

polo pleno. Prazo límite do 31 de marzo de 2012.

> Requisito: Aprobación Pleno.

> Enviar a: Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

> Vixencia: Período de amortización previsto 
para a operación de endebedamento.

> Valoración: Ministerio de Facenda e Administracións 
Públicas 30 días dende recepción. 

- Informe Positivo: Autorización operación endebedamento

- Non comunicación no Prazo: Informe desfavorable

> Duración máxima Plan de Axuste: 10 Anos.

CONTIDO
> Recoller ingresos correntes suficientes para financiar 

os seus gastos correntes e a amortización das 
operacións de endebedamento, incluída a que se 
formalice no marco da presente norma.

> As previsións de ingresos correntes que conteña deberán ser 
consistentes coa evolución dos ingresos efectivamente obtidos 
pola respectiva entidade local nos exercicios 2009 a 2011.

> Unha axeitada financiamento dos servizos públicos 
prestados mediante taxas ou prezos públicos, para o 
que deberán incluír información suficiente do custe 
dos servizos públicos e o seu financiamento.

> Recoller a descrición e o calendario de aplicación das reformas 
estruturais que se vaian a implementar así como as medidas de 
redución de cargas administrativas a cidadáns e empresas que 
se vaian a adoptar nos termos que se establezan polo Acordo 
da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos.

> Poderá incluír modificación da organización da corporación local.

SEGUIMENTO
> Só afecta ás Entidades Locais que concerten 

as operacións de endebedamento.

> No caso de Galicia, obriga de remisión trimestral (7 Grandes 
Cidades) ou anual (resto de concellos) da execución 
dos plans de axuste ao Ministerio de Facenda.

> Informe do Interventor dando conta ao Pleno da Corporación Local

> O informe será valorado polos órganos 
competentes do Ministerio de Facenda.

> As Entidades Locais poderán ser sometidas a actuacións 
de control por parte Intervención do Estado.

OPERACIÓN DE CRÉDITO
> Prazo de 10 Anos con 2 de carencia.

> Interese: Tesouro máis 115 puntos básicos.

> A entidade local poderá concertar unha operación 
por unha duración menor de tempo.

> A contía será, en principio, a suma de todas as obrigas 
pendentes de pago certificadas inicialmente e aquelas 
das que teña coñecemento e polas que se vaian a expedir 
certificados individuais, podendo axustar o importe aos 
posibles erros materiais que se produciran na cuantificación.

> Pódese realizar unha amortización anticipada.

> Os provedores deberán manifestar a súa decisión 
voluntaria de acudir ao Plan de Pago.

> O montante real da operación virá dado pola débeda 
dos provedores que, estando incluídos no certificado, 
acudan a este mecanismo de financiamento.

CAUSAS DE RETENCIÓN DA PIE NO 

MARCO DO REAL DECRETO-LEI

> Non concertar a operación de endebedamento (No caso de 
ter obrigas recoñecidas e non ter efectuado o pago).

> Concertar a operación de endebedamento e incumprir 
as obrigas de pagos derivadas da mesma.

PLAN DE AXUSTE Dúbidas e respostas

¿Que contratos enténdense incluídos 
segundo o Real Decreto-Lei 4/2012?
Cabería considerar incluídos os contratos 
de xestión de servizos públicos, na súa mo-
dalidade de concesión, entre os de servizos 
que citan aqueles preceptos, ademais dos 
de obras e subministracións. Calquera ou-
tras medidas contractuais, como contratos 
privados e os contratos administrativos es-
peciais, quedarían excluídas do ámbito de 
aplicación do citado RDL 4/2012.

Temos facturas rexistradas no ano 
2003, que constan sen recoñecer, sen 
aprobar e sen contabilizar, debido a 
que se atopan en xuízo e están penden-
tes de sentenza. O equipo de goberno 
non está conforme co seu recoñecemen-
to. ¿Debemos incluílas no certificado?

Se a Corporación procedeu á devolución 
efectiva das certificacións de obra re-
clamando a súa rectificación ou ben, á 
notificación das obxeccións que impedían 
o seu recoñecemento e contabilización ou 
existindo un procedemento xudicial en 
curso cabe entender que tales facturas non 
cumpren o requisito de ser esixibles que 
determina o artigo 2.1 do RDL 4/2012, de 
24 de febreiro, e por tanto non deberían 
incluírse no certificado de intervención.

¿Se incluirán aquelas facturas anterio-
res ao 31 de Decembro de 2011, que 
estando rexistradas na Intervención 
Municipal, antes desa data, non están 
rexistradas no xeneral do Concello?
O artigo 2 do RDL esixe que a factura conste 
nun rexistro administrativo, entre os que 
ten esta consideración o rexistro de factu-
ras da intervención municipal.

¿Se a débeda da obriga está financia-
da cunha subvención da Comunidade 
Autónoma como se ten reflectir no cer-
tificado das obrigacións pendentes de 
pago?
 A obriga debe certificarse polo importe 
total pendente debido ao provedor con 
independencia de como fose o seu finan-
ciamento orzamentario.

¿Podemos facer constar dalgunha ma-
neira a débeda que a CCAA ten coa 
nosa entidade, dereitos non cobrados 
que segundo as resolucións terían que 
estar pagadas nun prazo establecido?
Non cabe a posibilidade de reflectir os 
dereitos pendentes de cobro a favor do 
Concello pois ese non é o obxecto do RDL 
4/2012, e 24 de febreiro.

¿A qué entidades locais resulta aplica-
ble o RDL 4/2012?
O RDL unicamente resulta aplicable a 
aquelas Entidades locais que perciben in-
gresos pola participación nos tributos do 
Estado, posto que son estes fondos os que 
constitúen a garantía última do mecanis-
mo de financiamento previsto na norma.. 
Por elo, non estarían incluídas, entre ou-
tras, as Mancomunidades, os Consorcios e 
as entidades locais de ámbito inferior ao 
municipio.

Se o interventor dunha entidade ela-
bora un plan de axuste que precisa da 
adopción de novas medidas de incre-
mento de taxa se redución de gasto de 
persoal para a súa viabilidade, pero 

que o pleno non está disposto a apro-
bar. Como debe actuar o interventor 
para cumprir coa súa obriga?
A obriga do interventor limítase á eleva-
ción ao pleno do plan de axuste, de modo 
que a falta de aprobación do mesmo co-
municarase ao Ministerio competente e 
determinará a imposibilidade de concer-
tar a operación de endebedamento e a 
correspondente retención dos fondos da 
Entidade local con cargo á participación 
nos tributos do Estado.

Os contratistas que non consten na re-
lación remitida polas entidades locais 
poderán solicitar a emisión dun cer-
tificado individual. Se finalmente a 
entidade recoñece o dereito de cobro, 
¿ten o concello que remitir unha modi-
ficación do Plan de Axuste?

Tendo que en conta que o órgano interven-
tor debe certificar a totalidade das obrigas 
pendentes de pago que cumpran os requi-
sitos do artigo 2 do RDL, a posible emisión 
de certificados individuais ha de constituír 
unha excepción derivada de posibles erros 
ou omisións involuntarias polo que a súa 
contía non debería ser tan significativa 
como para motivar unha rectificación do 
plan de axuste. 

¿Poderase modificar o Plan de Axuste?
Unha vez aprobado ou rexeitado non cabe 
modificación algunha do Plan remitido.

¿Que pasaría naqueles casos nos que 
o Estado valorase desfavorablemente 
o Plan de axuste ou o concello non o 
realizase, tendo obrigacións pendentes 
de pago?
Neste caso procederíase á retención da par-
ticipación en tributos do Estado ata cubrir 
o montante de débeda que os provedores 
cobrasen por este mecanismo de financia-
mento xunto cunha compensación polos 
gastos e custos financeiros incorridos.
A porcentaxe de desconto da participación 
en tributos do Estado será o que fixe cada 
ano a Lei de Orzamentos Xerais do Estado, 
comezándose a practicar a retención 
no exercicio 2012 nun momento tempo-
ral próximo á data en que os provedores 
cobrasen as súas facturas por este meca-
nismo de financiamento.

¿Que medidas se poden contemplar no 
Plan de Axuste?
O Plan recolle a posibilidade de reducir o 
gasto dos concellos ou incrementar a súa 
marxe de ingresos. Contempla posibles 
subidas tributarias, adecuación de taxas 
ao custo dos servizos a que se vinculan 
ou unha mellor recadación. No capítulo 
de gastos, detalla un amplo abanico de 
opcións: redución de custos de persoal 
mediante rebaixa de soldos ou efectivos, 
aumento de horas de traballo, limitación 
de salarios para altos cargos, redución de 
conselleiros nas cúpulas das empresas pú-
blicas, redución do persoal de confianza 
ou disolución de sociedades públicas con 
perdas. En todo caso, cabe insistir en que 
os concellos non están obrigados a aco-
meter todas estas medidas, senón en todo 
caso aquelas destinadas a garantir a sol-
vencia das facendas locais co fin de abonar 
anualmente os prazos da liña de crédito 
que concede o Estado.
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Vicepresidente primero de la Fegamp 

Alcalde de O Barco de Valdeorras

¿Cómo valora o Plan de Pago a Provedores?
Nun principio, ven a resolver un problema acuciante para 
os concellos que tiñan débedas e non tiñan ningunha 
opción de asumilas. O crédito sitúase no horizonte dos 
dez anos, con dous de carencia. Nun principio, é axeitado 
e responde á petición da FEMP, aínda que teño que dicir 
que, como sempre, a gran beneficiada é a banca, cun tipo 
de interese do 5%, que sen dúbida é caro.

¿Cree que solucionará os problemas 
de liquidez dos concellos?

Pode solucionar o problema puntual, pero mentres non se 
resolva a cuestión do financiamento municipal e a cues-
tión dos servizos impropios, os Concellos seguirán tendo 
problemas de financiamento.

¿A qué se debeu esta acumulación 
de facturas impagadas?
Esa pregunta habería que contestala tendo en conta caso 
por caso, e situación por situación. Non obstante, aínda 
que hai unha responsabilidade municipal, tamén hai que 
ter en conta outras situacións, feitos concretos, que pro-
vocaron o endebedamento de cada concello.

¿A clave pasa por unha reforma 
do financiamento local?
Indubidablemente, se non hai recursos non pode haber 
servizos. Levamos mais de trinta anos de democracia 
e aínda non se rematou a verdadeira descentralización 
do estado. As comunidades autónomas quedáronse cos 
cartos e os concellos asumimos os servizos. Non é de 
recibo, que si as Comunidades autónomas non lle piden 
subvencións ao Estado para prestar os seus servizos, os 
concellos teñamos que pasar pola burocracia das peti-
cións para conseguir financiar servizos.

Vicepresidente segundo de la Fegamp 

Alcalde de Allariz 

RD-Lei 4/2012. 

Non soluciona a inxusta 
financiación dos concellos galegos.

Os concellos de Galiza veñen exercendo desde hai 
moito tempo as competencias, tanto propias como 
impropias, condicionados polo estrutural raquitismo 
do financiamento local, incluso máis acusado no caso 
dos concellos galegos pola falta de introdución de 
factores correctores que compensasen as singularidades 
derivadas do peculiar asentamento da poboación no 
noso país. 

A insuficiencia crónica de recursos para financiar 
acaidamente os servizos básicos que prestan os concellos 
veuse agravada polo impacto da crise económica, que 
minguou aínda máis os seus ingresos. Nestes momentos, 
as facendas locais afrontan un problema conxuntural, 
derivado directamente da recesión económica, que se 
suma ao estrutural dun sistema inxusto de distribución 
dos recursos públicos cos concellos en Galiza.

O Real Decreto-Lei 4/2012 non é a solución á situación 
descrita, pois só procura un desafogo puntual para as 
facendas locais, de ningún xeito fornece a resposta 
para as graves carencias orzamentarias que arrastran a 
maioría dos concellos, co que non se evita -mais aínda 
se a crise económica perdura- ter que volver de novo 
nun curto espazo de tempo a conceder auxilio financeiro 
ás entidades locais. 

Por outra banda, a satisfacción aos provedores das 
débedas dos consistorios, faise a un alto custe para 
moitos deles. Malia ser un plan impulsado desde 
o Goberno central, os tipos de xuros previstos no 
mecanismo de apoio financeiro non só serán superiores 
aos do Tesouro Público, senón que poden chegar a 
cuadriplicar o tipo de xuro oficial fixado pola institución 
monetaria (BCE), cando a banca privada accedeu 
directamente a inxentes fondos para financiarse a dito 
tipo de xuro oficial. Como se explica que un concello, 
para prestar servizos básicos, deba soportar custes de 
financiamento superiores aos das entidades financeiras 
privadas, en moitos casos destinados á especulación?

Outro aspecto controvertido son as amplas facultades 
de supervisión e control que se reserva o Goberno 
central sobre a actividade económica de cada concello, 
vulnerando a autonomía local. Avanzase un chanzo 
máis, cruzando o rubicón do establecemento das 
directrices da política económica para adentrarse na 
fiscalización directa da acción dos gobernos locais, coa 
imposición dun plan de axuste que afectará a todas as 
áreas municipais, tamén as que conforman o núcleo 
da autonomía política municipal como é a propia 
organización de servizos públicos locais.

En suma, un Real Decreto-Lei errado na súa concepción, 
pois non lle corresponde ao Estado avalar o financiamento 
do pagamento das obrigacións económicas locais, senón 
en realidade garantir que os concellos cumpran eses 
deberes coa garantía dunha adecuada participación dos 
concellos nos ingresos do Estado, que só pode vir dunha 
revisión a fondo do sistema de financiamento local, unha 
vez máis, adiada.
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PONDERACIÓNS POR TRAMOS

CRITERIOS Menores 

15.000 Habitantes

Entre 

15.000-50.000 Habitantes

Máis de 

50.000 Habitantes

Poboación 55 70 80

Maiores 65 Anos 10 10 10

Superficie 15 10 5

Entidades Pob. 20 10 5

O Artigo 8 do “Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección 
del déficit público“ modifica de forma substancial a regulación do Imposto 
máis emblemático da Tributación local: O IBI. 

Conforme ao contido deste artigo, resulta complicado facer unha estimación 
do alcance da medida para os concellos galegos, dado que a afectación será 
diferente, e variará en cada caso en función do ano do último procedemento 
realizado de valoración colectiva de carácter xeral para bens urbanos como 
consecuencia dunha ponencia de valores total e do tipo impositivo aplicado.

En principio, e conforme aos datos da Dirección Xeral do Catastro, en re-
lación á non aplicación do disposto no Artigo para aqueles concellos que 
aprobaran ponencias de valores entre os anos 2005 e 2007, a medida podería 
non ter incidencia para 46 concellos galegos (un 14 % do total).

Pola contra, ata 218 concellos galegos (o 70 %) teñen feita a última valo-
ración antes do ano 2002. Nestes casos, a medida afectará á totalidade de 
inmobles de uso residencial e non residencial.

Así mesmo, o incremento para algúns concellos podería ser superior ao 10 %, 
por ter establecido na actualidade o tipo mínimo fixado na Lei (0,4) ou in-
ferior ao 0,5. O Real Decreto obriga aos municipios con ponencias de valores 
aprobadas antes do ano 2002 ao establecemento dun tipo de gravame míni-
mo e supletorio non inferior a 0,5 no ano 2012 e non inferior a 0,6 no ano 
2013. O mesmo acontece para o primeiro ano (obriga de incrementar o tipo 
ao 0,5), naqueles concellos que teñan unha ponencia de valores aprobada 
entre os anos 2002 e 2004, e estean aplicando un tipo menor ao 0,47 (neste 
caso, o incremento sería maior do 6 % establecido no RD). 

En Galicia, este maior incremento pódese producir nuns 130 concellos, o que 
podería supoñer un aumento nos recibos de ata o 50% nalgúns casos. 

Nunha primeira aproximación, estímase que a contía de incremento para a 
totalidade dos concellos galegos podería situarse en torno aos 100 Millóns 
de Euros. En todo caso, e ao incidir nos Tipos de Gravame, a norma limita 
máis a xa escasa autonomía que teñen os concellos na xestión dos seus 
Tributos.

CASUÍSTICA DOS 

CONCELLOS GALEGOS

Sendo unha medida que afecta a unha in-
mensa maioría dos municipios do Estado, hai 
que ter en conta unha serie de datos carac-
terísticos dos concellos galegos:

teñen o Tipo de Gravame do IBI urbano 
fixado no 0,5 ou menor (maior porcenta-
xe de todas as Comunidades Autónomas). 
A media estatal de concellos que aplican 
tipo de gravame 0,5 ou menor sitúase no 
40%, 33 puntos por debaixo.

-
tablecido un tipo de gravame do 0,4 
mentres que no Estado se reduce ao 21 %.

medio (31.508 Euros) estaba notablemen-
te por debaixo da media estatal (54.923 
Euros). 

Galicia hai un menor número de unidades 
urbanas por habitante, dá como resultado 
que os niveis recadatorios do IBI estean 
moi por debaixo da media estatal neste 
intre (136,95 € fronte a 214,71 € por 
habitante).

Considerando todos estes datos, estímase 
que a medida pode ter unha importante 
incidencia para un número considerable de 
concellos galegos.

IBI E LIQUIDACIÓNS
Osíxeno para os concellos

A decisión do Goberno de subir temporalmente o IBI, aprazar a dez anos as liquidacións negativas de 

2008 e 2009 e adiantar o 50% da correspondente a 2010, que foi positiva, inxecta liquidez nas facendas 

municipais á espera da reforma do financiamento local. Isto coincide ademais coa liquidación definitiva 

do Fondo de Cooperación Local para o ano 2010, que tamén foi positiva.

10
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FONDO DE 

COOPERACIÓN LOCAL

Liquidación Ano 2010

A principios deste ano 2012 fíxose efectiva a liquida-
ción do Fondo de Cooperación Local correspondente 
ao ano 2010, que ascendeu a 1,33 Millóns de Euros, 
resultando positiva para todos os concellos. Sumando 
esta cantidade á entrega a conta realizada no seu 
día, a participación total dos concellos nese ano que-
dou establecida en 113,71 Millóns de Euros.

Cabe resaltar que o Fondo prima máis aos concellos 
cun menor número de habitantes en termos per-cá-
pita, ao ter en conta no reparto, ademais da variable 
poboacional, outros criterios (superficie e o número 
de entidades singulares de poboación), variables que 
inciden de xeito moi directo no custo dos servizos 
que prestan os concellos.

Entregas a Conta Ano 2012

Neste ano 2012 houbo diversas novidades en relación 
ao Fondo de Cooperación Local, coa aplicación dun-
ha nova modalidade de reparto, regulada na Lei de 
Orzamentos da Xunta de Galicia para o 2012. 

O FCL estará constituído por dous Fondos, un Fondo 
Base, que suma un total de 112,3 Millóns de Euros, 
e que actúa como mínimo establecido (garántase aos 
concellos a cantidade percibida como entrega a con-
ta no ano anterior), e o Fondo Adicional, no que se 
integran os novos recursos do Fondo de Cooperación 
Local, dotado este ano con 2,28 Millóns de Euros, e 
sobre o que actuarán os novos criterios de reparto.

Mantense o reparto previo por Grupos de Poboación 
(Menores de 15.000 Habitantes, Entre 15.001-50.000 
Habitantes e máis de 50.000 Habitantes), e ao ca-
rón dos criterios tradicionais (Poboación, Superficie 
e Entidades Singulares de Poboación) engádese unha 
nova variable (maiores de 65 anos). O peso específico 
é do 70% no primeiro criterio e do 10% para cada 
un dos 3 restantes, realizándose posteriormente un 
reparto da cantidade resultante para cada un dos gru-
pos atendendo á táboa da páxina anterior.

O Esforzo Fiscal segue manténdose con efectos re-
distributivos (5%), pero existe unha novidade 
substancial no cálculo respecto ao período anterior, 
dado que se terán en conta os capítulos I, II e III 
dos Capítulos de ingresos dos concellos, e non ex-
clusivamente o III como ata este intre. Neste punto, 
atendeuse ao axuste técnico suxerido pola FEGAMP, 
en relación á exclusión para a base do cálculo da 
parte de tributos cedidos polo Estado ás 7 Grandes 
Cidades (IRPF, IVE, Impostos Especiais,...), contabi-
lizadas nos Capítulos I e II.

PARTICIPACIÓN NOS INGRESOS 

DO ESTADO (PIE)

Aprazamento do reintegro das liquidacións 

negativas dos anos 2008 e 2009

Dentro do marco da Comisión Nacional de 
Administración Local, o Goberno comprometeuse 
a aprazar ata un máximo de 120 mensualidades 
o reintegro pendente das liquidacións negativas 
correspondentes aos exercizos 2008 e 2009. 

Anticipo da liquidación Ano 2010

Na Disposición Adicional Cuarta do “Real Decreto-
Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el 
Fondo para el financiamento del pago a provee-
dores“ regúlase o anticipo do 50% estimado da 
liquidación positiva da PIE correspondente ao 
ano 2010. 

En Galicia, 301 dos 315 concellos e as 4 deputa-
cións poderán percibir este anticipo, dado que a 
súa liquidación resultou positiva, sempre que es-
tas entidades locais non manteñan débedas coa 
Axencia Estatal de Administración Tributaria e 
coa Tesourería Xeral da Seguridade Social, e cum-
pran o disposto no Artigo 36 da Lei de Economía 
Sostible.

En todo caso, cabe apuntar que as liquidación 
negativas producíronse na maior parte por efecto 
do Criterio “Inverso da Capacidade Tributaria“, 
un dos tres utilizados para o reparto da PIE, 
variable entendemos pouco adecuada tanto na 
súa definición como nos resultados da aplicación 
práctica, xa que está provocando situacións moi 
prexudiciais nos últimos anos en diversos conce-
llos galegos.

Entregas a Conta Ano 2012

Conforme ao disposto no Artigo 10 do Real 
Decreto-Ley 20/2011, as entregas a conta ini-
ciais para o ano 2012 son provisionais, mantendo 
a mesma contía total para cada un dos modelos, 
e actualizando tan só as variables de reparto. 

No relativo aos descontos, estase aplicando a de-
volución das liquidacións dos anos 2008 e 2009 
a cinco anos.

Por elo, hai que ter en conta que, unha vez apro-
bada a Lei de Orzamentos do Estado para o Ano 
2012, estas Entregas a Conta se recalcularán 
atendendo a:

Cantidade definitiva a repartir

Posible devolución das liquidacións correspon-
dentes aos anos 2008 e 2009 a 10 anos, en lugar 
dos 5 actuais.



EN NÚMEROS: 
IBI / LIQUIDACIÓNS

PARTICIPACIÓN DEFINITIVA FCL 2010

TRAMOS POBOACIÓN Entrega Conta Liquidación TOTAL Participación total 2010 

€/Habitante

Menores 1.000 Habitantes 2.907.336 35.458 2.942.795 178,23

Entre 1.001-2.000 Habitantes 11.758.353 142.528 11.900.882 109,68

Entre 2.001-3.000 Habitantes 8.556.641 102.794 8.659.436 79,45

Entre 3.001-4.000 Habitantes 7.260.498 87.071 7.347.569 64,65

Entre 4.001-5.000 Habitantes 6.917.853 82.713 7.000.566 57,17

Entre 5.001-10.000 Habitantes 17.875.495 212.924 18.088.420 45,11

Entre 10.001-15.000 Habitantes 11.031.332 130.755 11.162.087 36,6

Entre 15.001-20.000 Habitantes 6.875.578 81.443 6.957.021 35,78

Entre 20.001-50.000 Habitantes 13.901.578 164.697 14.066.275 32,92

Entre 50.001-100.000 Habitantes 10.062.859 116.251 10.179.111 29,24

Máis de 100.000 Habitantes 15.225.281 175.924 15.401.205 23,63

TOTAL 112.372.805 1.332.561 113.705.365 40,64
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ENTREGAS A CONTA FCL 2012 

POR COMARCAS

COMARCA IMPORTE €/Habitante POB2011 Km² Entidades  Máis de 65

Arzúa 1.103.638,63 63,56 17.364 485 582 5.059

Barbanza 2.443.646,34 35,77 68.311 246,8 387 13.385

Barcala 612.395,50 54,78 11.179 213,1 192 3.100

Bergantiños 3.136.445,24 44,67 70.209 744,2 1.011 16.888

Betanzos 2.221.901,86 56,06 39.632 677 1.086 10.808

Coruña 11.733.324,76 29,57 396.864 469,8 827 77.590

Eume 1.346.149,25 51,01 26.391 538,7 669 5.959

Ferrol 5.207.209,83 32,04 162.531 623,5 1.362 37.817

Fisterra 1.224.698,77 51,73 23.677 339,4 254 5.637

Melide 821.123,00 62,5 13.137 367,2 540 3.869

Muros 645.229,59 44,81 14.399 143,8 112 4.066

Noia 1.513.644,38 42,49 35.623 325,1 480 8.852

Ordes 1.997.464,37 51,64 38.683 754,7 729 9.150

Ortegal 1.009.513,75 70,36 14.347 391,7 589 4.746

Santiago 6.187.335,24 37,83 163.576 689,5 872 28.172

Sar 813.682,94 48,39 16.814 177,3 211 3.925

Soneira 965.376,22 49,7 19.426 372,5 231 5.165

Xallas 805.609,24 53,85 14.961 391 231 4.087

Ancares 1.279.710,14 110,21 11.612 1.048,70 562 4.394

LIQUIDACIÓNS 
NEGATIVAS PIE 
ENTIDADES 
LOCAIS GALEGAS

(2008-2009)

ESTIMACIÓN 
DEVOLUCIÓN 
LIQUIDACIÓN 
A CINCO E 
DEZ ANOS

ESTIMACIÓN 
LIQUIDACIÓN 
ANO 2010
(ENTIDADES 
LOCAIS GALEGAS)
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COMARCA IMPORTE €/Habitante POB2011 Km² Entidades  Máis de 65

Chantada 857.557,35 57,81 14.835 462,2 651 5.081

Fonsagrada 715.549,48 118,41 6.043 679,5 427 2.323

Lemos 1.889.272,56 57,02 33.133 940,4 1.044 11.436

Lugo 4.542.229,25 37,68 120.548 1.362,90 1.332 26.573

Mariña Central 1.506.805,20 49,35 30.530 500,9 588 7.435

Mariña Occid 1.365.422,47 50,13 27.238 494,8 736 6.666

Mariña Oriental 991.663,13 57,55 17.231 399,8 416 4.799

Meira 604.429,80 106,08 5.698 311,7 252 2.053

Quiroga 678.901,44 112,77 6.020 578 211 2.337

Sarria 1.611.694,58 65,75 24.511 836,2 919 7.520

Terra Cha 2.958.428,06 67,11 44.081 1.822,70 2.105 14.101

Ulloa 702.730,37 69,92 10.050 417,9 518 3.584

A Limia  1.865.866,27 80,25 23.252 801,7 251 8.036

Allariz Maceda 1.180.701,08 77,93 15.151 382,1 294 5.087

Baixa Limia 898.132,45 106,65 8.421 530,5 164 3.415

Caldelas 599.180,22 169,07 3.544 313,2 248 1.551

Carballiño 1.947.417,64 66,6 29.240 552,3 595 9.502

Celanova 1.737.816,76 84,27 20.623 508,9 571 8.118

Ourense 4.854.346,85 33,21 146.165 623,1 717 34.039

Ribeiro 1.586.808,66 84,13 18.861 407,1 268 6.490

Trives 694.992,31 145,12 4.789 431,7 145 1.896

Valdeorras 1.878.642,43 67,1 27.999 969,2 167 7.403

Verín 1.847.885,67 65,04 28.410 1.007,10 169 8.971

Viana 829.344,60 121,93 6.802 746,3 95 2.457

Baixo Miño 1.826.771,92 35,74 51.116 322,8 402 9.829

Caldas 1.571.539,71 44,49 35.322 288,6 377 7.611

Condado 1.773.194,42 40,93 43.318 341 680 8.509

Deza 2.563.201,19 57,79 44.355 1.026,70 1.062 12.030

Morrazo 2.447.878,14 29,26 83.669 140,7 220 14.693

Paradanta 894.030,77 55,98 15.970 333,2 629 5.015

Pontevedra 4.009.651,41 32,24 124.356 624 703 23.382

Salnés 4.022.006,51 35,96 111.849 275,2 554 21.054

Tabeirós 1.551.509,17 55,21 28.100 529 616 7.958

Vigo 10.582.394,95 24,87 425.456 613,4 998 75.854

TOTAL 114.656.095,87 41,02 2.795.422 29.573,80 30.051 629.477
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Catro meses de mandato, 

que primeiro balance fai 

da súa xestión 

á fronte da Fegamp?

Esencialmente, mandamos mensaxes claras aos alcaldes: á 
Federación cústalles menos que fai catro anos e proporció-
nalles os mesmos servizos. E xa adianto que no futuro serán 
máis. O principio de austeridade é unha demanda da socie-
dade a todos os políticos, e a Fegamp non podía quedar 
fora. Rebaixamos soldos e indemnizacións de todos os altos 
cargos e estamos en proceso de substituír o coche oficial de 
luxo que herdei por outro de menor gama pero igual utili-
dade. Ante todo, sensatez. No terreo político, creo que se 
deron pasos importantes no Pacto Local, na colaboración 
entre concellos e no financiamento municipal.

Como é a nova 

Executiva da Fegamp?

Obviamente, responde á correlación de forzas que saíu das 
eleccións municipais do pasado ano. Pero como adoita oco-
rrer, os alcaldes cando defenden aos seus veciños deixan ao 
carón o carné do partido no que militan. A Executiva da Fe-
gamp non é unha excepción. Ademais, están representadas 
todas as sensibilidades e perfís municipais. Preto do 60% 
dos membros pon voz a concellos de menos de 10.000 ha-
bitantes, seis do dezasete alcaldes o son de vilas medianas, 
e Ferrol é a única cidade. En total, 17 rexedores e rexedoras 
que compartimos problemas e dificultades na xestión muni-
cipal, que as pomos sobre a mesa e que tentamos resolver 
mediante acordos.

O Estado acordouse bastante 

dos concellos neste breve tempo

Si, case non houbo un día de tregua. Foron catro meses nos 
que se sucederon boas noticias para os concellos galegos. 
Primeiro, inxección de liquidez coa subida temporal do IBI e 
o adiamento a dez anos das liquidacións negativas. Segundo, 
un Plan de Pago a Provedores que permita normalizar as fa-
cendas locais e pór a cero o contador de facturas pendentes. 
E por último, un balón de osíxeno suplementario como é o 
anticipo do 50% da liquidación positiva de 2010.

Tamén estivo o decreto 20/2011 

de 30 de decembro que conxelaba 

o gasto nas administracións

Con esa norma xerouse unha certa incerteza, porque algúns 
secretarios municipais interpretárona dun modo totalmente 
restritivo, ata o punto de crer que impedía a contratación 
de persoal con recursos externos, tales como axudas ou sub-
vencións. E non era a filosofía do decreto. O que buscaba 
era atallar o déficit das administracións públicas, principal-
mente o gasto de persoal, que nalgúns concellos pode ser 
excesivo. Así o aclarou o Ministerio de Facenda. Os números 
vermellos son un problema que nos afecta a todos, e á súa 
solución debemos comprometernos por igual. >

“Os concellos non
necesitamos tutelas”
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É un problema 

o déficit dos concellos?

Este foi un debate que interesadamente se suscitou nos últimos meses. E é 
falso. Sinalouse aos concellos como os culpables do 8,51% de déficit que o 
conxunto do Estado asinou en 2011. E aos concellos de toda España apenas 
lles corresponde o 0,38% desa cifra. A desviación é de apenas o 0,08% sobre 
o previsto. O resto é de Comunidades e Estado. As facendas locais non son o 
problema. Apenas representan o 3% da débeda das administracións.

O debate parece virar 

ao redor dos servizos 

que prestan os municipios

Hai unhas semanas lía un artigo dun diario económico, no que se repro-
chaba aos concellos que dedicasen máis recursos propios a cultura que a 
educación e sanidade. E claro, en base a isto xustificaban o mantra de que 
hai que tutelar aos concellos e dicirlles a que deben dedicarse. O que ignora 
o xornalista é que os concellos non temos competencia algunha en materia 
sanitaria, e en educación son mínimas. É máis, todo euro que destinemos 
a estas dúas materias xa se escapa do noso rango competencial. Por que o 
facemos? Porque se non, ninguén o faría, e os cidadáns queren servizos, non 
pelexas competenciais. Agora ben, outro asunto que puxemos enriba da mesa 
os alcaldes é que se nos permita fixar o custo dos servizos municipais. Como 
administración de proximidade que somos, sabemos canto nos custa a axuda 
no fogar ou unha escola infantil e de que maneira poder establecer formas 
de cofinancialo.

A outra palabra máis usada 

no que vai de ano é “fusión”

Outro debate politizado e interesado. Tentouse vender que fusionando con-
cellos e reducindo o mapa municipal de Galicia acabaríase co histórico pro-
blema de financiamento dos entes locais. E a solución é outra. Os concellos 
xa son maiores de idade e non necesitan de tutelas, senón dunha reforma 
profunda do sistema de financiamento que lles permita ser autosuficientes e 
sufragar os servizos que prestan, moitos deles impropios. 

“A Fegamp e o seu presidente 

estamos en contra das 

fusións por decreto”

“As facendas locais non son o problema 

do déficit en España”
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Cal é a postura da Fegamp 

sobre as fusións?

Unha postura de respecto absoluto. Así foi, é e será sempre. Consi-
deramos que se trata dun paso que deben dar de forma voluntaria 
os concellos, entendendo que é a mellor solución para prestar ser-
vizos aos seus veciños. Pero non nos enganemos. Hai quen avoga 
por fusións por decreto. E eu estou radicalmente en contra. ¿Que 
imos aforrar, o soldo do alcalde e de catro ou cinco concelleiros 
con dedicación exclusiva? Sexamos serios. Estas partidas son unha 
ínfima parte do orzamento dun municipio. Os gastos realmente 
preocupantes están noutros capítulos, e os aforros lógranse xerando 
economías de escala.

Entón? O esencial e o que eu considero prioritario é a colaboración, a coo-
peración entre concellos. É unha obrigación a curto prazo, fronte 
á opción a longo prazo que supón unha fusión. E esa colaboración 
non debe traducirse en burocracia, nin en máis organismos que só 
xeran gasto improdutivo. A Xunta proporcionounos aos concellos 
unha ferramenta moi válida, como foi o recente decreto de servizos 
comunitarios, que permite asociar intereses sen xerar sobrecustos. 
Ese é o camiño. 

Encaixa aí o anunciado 

Mapa Socioeconómico de Servizos?

Exacto. Queremos que sexa un instrumento de apoio á planificación 
dos servizos municipais. Debe valer para que os alcaldes visualicen 
claramente as oportunidades que xera a cooperación, as bolsas de 
ineficencia tributaria que poidan ter, os aforros posibles en función 
de servizos que se agrupan ou prestan de forma colectiva. A fusión 
non é a solución definitiva. É unha opción tan respectable como 
outras, pero son esas outras as que creo que debemos explorar.

Debe haber un límite mínimo 

de poboación para un concello?

Esa reflexión é altamente perversa. Eu entendo que desde os despa-
chos das universidades ou dos ámbitos financeiros fáganse estudos 
e análises. Pero debe facerse, canto menos, cun mínimo coñece-
mento da realidade. Tamén é un debate inxusto, porque hai conce-
llos pequenos que foron responsables, xestionaron con rigor, e non 
teñen débedas nin problemas de déficit. ¿Van a forzalos a fusionarse 
con outro de maior poboación pero en números vermellos polo mero 
feito de ter que sumar 5.000 ou 10.000? Non parecería razoable. 

Cre que iso podería chegar 

a regularse por lei?

Ignóroo. Cónstame que a Xunta non ten pensado lexislar nese sen-
tido, e dubido que o faga o Estado. Aínda que nada nos garanta que 
Bruxelas decida dentro de seis meses ou un ano que tal ou cal país 
debe proceder a unha reordenación administrativa. Se chegase ese 
momento, creo que xa deberiamos ensaiar os modelos de coopera-
ción local. De aí a súa importancia. >

“O Mapa Socioeconómico queremos que sexa 

un instrumento de apoio á planificación dos 

servizos municipais”



Que opina da anunciada fusión 

de Oza e Cesuras?

Apláudoa e respéctoa, porque é unha decisión soberana dos *concellos. 
Considero que foi unha decisión tomada desde a independencia e a aná-
lise de custos e beneficios. Os alcaldes entenden que é unha fórmula que 
mellorará a calidade de vida dos seus veciños, e por tanto, non teño nada 
que obxectar. Pero que ninguén leve a engano: a fusión non foi unha 
ocorrencia dun día para outro, senón unha posibilidade que se puxo sobre 
a mesa tras moitos anos de cooperación e colaboración entre ambos os 
municipios.

Tense en conta a opinión 

dos concellos?

Contra a opinión xeneralizada que poida haber, eu creo que somos razoa-
blemente escoitados. Ás veces hai que explicar ao detalle os problemas, 
facer ver que cando se obxecta por unha disposición nun decreto ou un 
regulamento determinado hai unha razón de peso detrás. E a maioría das 
veces podemos chegar a acordos. Pero claro, cando a queixa é que non hai 
cartos e redúcense as contías das axudas e subvencións, aí si que non hai 
acordo posible.

A situación do Grumir 

preocupa aos concellos

E con razón. A planificación das emerxencias é un problema que se cro-
nificou no tempo. Os distintos gobernos foron pasando, e non se buscou 
solución. E desde logo, a culpa non foi dos concellos. Agora hai unha de-
terminación de acabar con esta constante provisionalidade e buscar unha 
fórmula profesional e de futuro. En apenas un mes houbo dúas reunións 
bilaterais, e xa hai unha canle de comunicación entre Xunta e Fegamp 
para redactar o novo mapa de emerxencias. Creo que se hai xenerosidade 
por todas as partes, a medio prazo poderemos ter boas noticias. E non 
esquezamos que este é un asunto no que todos saímos gañando.

A Fegamp foi crítica o pasado ano 

co pago dos Grumir estables

Porque non se cumpriron os compromisos adquiridos. Debíanse 1,2 millóns 
de euros desde Medio Rural dos equipos estables de 2011, e non había 
garantía algunha de que se seguisen pagando en 2012. A nova conselleira 
resolveu esta polémica: pagarase aos concellos o que adiantaron corres-
pondente ao ano pasado, e estou seguro de que atoparemos unha solución 
para este ano. 

Falouse moito tamén 

do soldo dos alcaldes

Nós comprometémonos a elaborar unha táboa de referencia para as retri-
bucións dos cargos electos municipais, pero non porque supuxesen unha 
carga para as economías dos concellos, senón por motivos éticos e esté-
ticos. Os políticos debemos tomar decisións que os cidadáns entendan, 
e desde logo, teñen claro que o seu alcalde non pode porse o soldo que 
queira de forma arbitraria. Por iso é polo que creamos que pode haber un 
marco de referencia acordado entre todos os partidos para fixar estas retri-
bucións e un compromiso para aplicalas. E moi equivocados non estaremos 
cando o Estado e a FEMP van acabar acordando un a nivel estatal.

Adheriranse ao modelo 

que propoña o Estado?

Se se lexisla con rango de lei, non hai outra posibilidade. Eu creo sensato 
que os principais partidos poidan acordar un marco retributivo de máxi-
mos para toda España e que sexa respectuoso coa autonomía local, para 
que cada concello poida aplicalo ou fixar as súas propias cantidades.

“O anunciado novo modelo da financiación local 

chega trinta anos tarde, pero polo menos chega”
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O Goberno anunciou un novo modelo 

de financiamento local

Chega trinta anos tarde, pero polo menos chega. Tamén se anun-
ciou que se delimitarán as competencias de cada administración. 
A música soa ben, pero queremos ver a letra. Sobre todo, porque o 
problema non é a quen corresponde unha competencia, senón que 
realmente a exerza e non deixe un baleiro que deba asumir indebi-
damente outra administración. Así se irán amontoando os servizos 
impropios dos concellos, froito de que os veciños nos demandan 
unha atención que non podemos negarlles. 

Cal é o papel das deputacións 

neste novo tempo?

Un que sexa acorde á realidade cambiante, e quizais non o que co-
ñecemos ata este momento. Seguramente, deberiamos introducir 
un cambio de mentalidade, pensado para que estean á beira dos 
concellos máis pequenos, volvendo ás súas orixes, e non tanto 
nas cidades e as vilas de maior poboación, que teñen un finan-
ciamento máis proporcionado ás súas dimensións. E xa están a 
adoptar ese papel, erixíndose como impulsoras da cooperación e 
a colaboración. Aí temos a fusión de Oza e Cesuras, ou o proxecto 
de recollida de lixos de Pontevedra. Dous exemplos válidos, de 
distinto calado, pero que xustifican de seu a súa continuidade, 
aínda que nesa liña reformista que comentei antes.

Falou ao comezo de que a Fegamp 

dará máis servizos aos concellos

A Federación non naceu só para darlle unha voz única aos conce-
llos e exercer de intermediaria ante a Xunta, senón para resolverlle 
problemas ás entidades locais. Esa é a nosa razón fundacional e 
a ela debémonos. Queremos achegar solucións ao problema da 
factura eléctrica nos concellos, e crear espazos de asesoramento 
en temas clave como o urbanismo, o saneamento ou os servizos 
sociais. Estou comprometido cos alcaldes a darlle resposta aos 
seus problemas, como o estou cos veciños de Ferrol.
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“É unha reflexión perversa 

dicir que un concello ten que

ter un número mínimo 

de habitantes”



Pretende ser o estudo máis ambicioso 
realizado ata a data da realidade local 
de Galicia. O anuncio efectuouno o pre-
sidente da Fegamp, José Manuel Rey 
Varela, tras a reunión que o pasado 13 
de febreiro mantivo no Pazo de Raxoi 
co xefe do Executivo autonómico, 
Alberto Núñez Feijóo. Nun momento 
no que as estreitezas económicas 
derivadas do esborralle dos ingresos 
municipais pon en risco a prestación 
dos servizos básicos, o denominado 

Mapa Socioeconómico de Servizos 
pretende ser a ferramenta que guíe a 
colaboración e asociación entre conce-
llos, que permita seguir atendendo as 
necesidades dos veciños cos recursos 
de que dispoñen.

Rey Varela explicou aos medios de 
comunicación que o Mapa terá dúas 
fases. En primeiro lugar, unha recom-
pilación de datos das 315 facendas 
locais galegas, que permitan perfilar 
unha radiografía perfecta de cada un 

dos concellos. Variables como gasto de 
persoal, taxas e recadación, custo dos 
servizos propios e impropios, investi-
mentos, subvencións, etc., comporán o 
groso deste primeiro paso.

Acto seguido, o Mapa exporá fórmulas 
de cooperación entre concellos para 
prestar os mesmos servizos pero cunha 
maior eficiencia. Por pór un exemplo, 
poderá presentar que custo podería ter 
para catro ou cinco concellos dunha 
mesma comarca unha asociación para 

A Fegamp elaborará este mesmo ano unha minuciosa radiografía do municipalismo galego, concello a 

concello. O obxectivo, coñecer ao detalle as fortalezas e debilidades das facendas locais, cuantificar 

o custo dos servizos propios e impropios, detectar posibles espazos de ineficencia, e expor fórmulas 

de colaboración e asociación que permitan maximizar os escasos recursos de que se dispoñen nestes 

momentos.

MAPA SOCIOECONÓMICO
Cooperación, palabra clave
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o servizo de recollida de lixos, 
de depuración de residuos ou o 
mantemento dun centro de día 
ou unha residencia de maiores. O 
obxectivo deste estudo é que se 
visualicen claramente os obxecti-
vos da colaboración.

“Estou convencido que calquera 
alcalde, en canto vexa que aso-
ciándose con varios concellos da 
súa contorna consegue aforros 
efectivos na prestación de ser-
vizos, dará o primeiro paso para 
esa colaboración , indicou José 
Manuel Rey. Cremos que o Mapa 
Socioeconómico debe impulsar 
unha nova etapa de cooperación, 
sen desterrar ningunha fórmula 
que se decida desde a autonomía 
local, pero tampouco caendo no 
erro de pensar que a fusión é o 
único mecanismo posible, porque 
é falso.

O Mapa, do que se están ulti-
mando os detalles para a súa 
adxudicación e o comezo da súa 
elaboración, será sufragado entei-
ramente pola Federación. Espérase 
que estea finalizado no prazo 
dun ano, e que achegue datos 
reais sobre o debate municipal, 
máis aló das opinións non sempre 
fundadas que, procedentes de ám-
bitos económicos e universitarios, 
vertéronse nos últimos meses. 
Trátase dunha ferramenta que non 
ten conclusións preconcibidas, se-
nón que quere explorar a realidade 
dos concellos galegos e expor al-
ternativas sensatas, razoables, 
aplicables, detallou o presidente 
da Fegamp.

A intención non é que se conver-
ta nun mero volume de consulta, 
senón que expoña solucións via-
bles, prácticas e que se poidan 

aplicar a curto prazo, resumiu Rey 
Varela. Pola súa banda, o presi-
dente da Xunta ratificou o apoio 
do goberno galego ás decisións 
que adopten os concellos para 
asociarse e colaborar para unha 
mellor prestación de servizos.

Esta experiencia pioneira xa tivo 
un ensaio a pequena escala du-
rante o mandato de José Crespo á 
fronte desta Federación. Entón, a 
modo de experimento, configurou-
se un hipotético concello do Deza, 
no que se compartían servizos ad-
ministrativos e servizos públicos. 
Evidentemente, aquel exercicio 
teórico realizábase nunha conxun-
tura moi distinta á actual. Aquela 
fórmula, que entón puidese ser 
válida, quedou hoxe desactua-
lizada cos cambios na realidade 
económica.

Área Metropolitana, realidade polémica

O Parlamento de Galicia aprobou o pasado 10 de abril 
a lei de creación da Área Metropolitana de Vigo, tras 
trece anos de xestación e non menos debate político. O 
texto contou só co respaldo do PP, que goza de maioría 
na Cámara autonómica, e co rexeitamento do PSOE e 
do BNG, que con todo si participaron activamente no 
traballo en comisión.

A nova entidade pública é a primeira que se crea en 
Galicia desde o nacemento da Xunta en 1978, e é un 
instrumento de primeira orde para vertebrar a cola-
boración e a cooperación entre os concellos da área 
viguesa, que reúne a 14 municipios e case medio millón 
de habitantes. Non entanto, a oposición do alcalde de 
Vigo a este novo ente deixa entre interrogantes o seu 
futuro a curto prazo.

A área, que se prevé que entre en vigor o próximo mes 
de maio, pretende servir de órgano para a prestación de 
servizos compartidos aos consistorios que se integren 
nela. A capital será Vigo, aínda que o presidente deberá 
saír do acordo dos catorce alcaldes. Ademais, contém-
planse outros dous órganos de dirección, unha Xunta de 
Goberno e unha Asemblea Metropolitana.

Terá competencias en promoción económica e emprego, 
servizos sociais, turismo e promoción cultural, mobili-
dade e transporte público, medio ambiente, xestión de 
residuos e auga, prevención e extinción de incendios, 
protección civil e salvamento, ordenación territorial e 
coordinación nas tecnoloxías da información. 

Estas materias serán paulatinamente traspasadas po-
los concellos integrados, así como pola Deputación 
Provincial e a Xunta. O financiamento e o persoal terán 
a mesma procedencia, polo que se elude así a creación 
de máis burocracia e maior gasto. Os acordos adop-
taranse a través de comisións mixtas que acorden as 
cesións competenciais.

A Área Metropolitana convértese así nunha realidade a 
medio e longo prazo para compartir servizos e xerar eco-
nomías de escala que permitan abaratar os seus custos. 
Servirá para pór fin ao modelo de mancomunidades, que 
no caso de Vigo non tivo o resultado esperado, e abre a 
porta a que outras grandes cidades de Galicia exploren 
esta fórmula, unha alternativa máis á fusión física de 
municipios pero con similares resultados en materia de 
colaboración e optimización de recursos.

O Mapa exporá fórmulas 

de cooperación entre concellos 

para prestar os mesmos servizos 

pero cunha maior eficiencia



>
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PACTO LOCAL
Máis centros de saúde para 2012

A Consellería de Sanidade comprométese 

a asumir novas instalacións dos concellos 

ao longo deste ano, segundo asegurou 

Rocío Mosquera ao presidente da Fegamp.

Medio Rural aboará o diñeiro pendente 

dos Grumir estables de 2011. 
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A pesar da crise económica que 
castiga ás arcas autonómicas, este 
primeiro trimestre do ano 2012 
arroxa un saldo positivo de no-
ticias para os concellos galegos 
no que se refire ao cumprimen-
to e desenvolvemento do Pacto 
Local. A noticia máis celebrada foi 
o anuncio trasladado polo presi-
dente da Fegamp aos alcaldes e 
alcaldesas da Executiva en canto 
ao compromiso da Consellería de 
Sanidade de asumir ao longo deste 
ano os custos de mantemento de 
novos centros de saúde, que ata 
o momento supoñían unha carga 
para as facendas municipais.

Durante unha reunión mantida o 
pasado 15 de febreiro, a conse-
lleira Rocío Mosquera explicou que 
con data do 1 de xuño, o seu de-
partamento ten previsto asumir un 
novo paquete de centros de saúde, 
que se sumarán aos 26 cuxa titu-
laridade xa é do Sergas, e os 20 
que están proxectados ou en cons-
trución. Cunha partida económica 
xa consignada nos Orzamentos da 
Xunta para este ano duns 500.000 
euros, Mosquera e Rey Varela acor-
daron constituír unha comisión 
bilateral para a elección dos con-
cellos aos que se lles asumirá o 
centro. Os cálculos iniciais prevén 
que poidan ser unha vintena.

Na actualidade, hai 36 munici-
pios que finalizaron os trámites 
administrativos necesarios para 

proceder á cesión do centro de 
saúde, un procedemento longo 
e complexo, no que a Fegamp 
cumpre unha labor de asesora-
mento individualizado a todos os 
concellos interesados. 

A conselleira e o presidente da 
Federación tamén estiveron de 
acordo en manter esta política 
para o próximo 2013, e que se 
dea continuidade ao proceso de 
asunción de centros, cuxos custos 
lastran en ocasións as contas dos 
concellos. Esta era unha das rei-
vindicacións históricas da Fegamp 
respecto ao cumprimento do Pacto 
Local, que a pesar de asinarse en 
2006, tivo que esperar á actual 
lexislatura para empezar a ser 
unha realidade.

Outra noticia relevante deste 
primeiro trimestre foi o anuncio 
efectuado no Parlamento de Galicia 
polo conselleiro de Presidencia, 
Administración Local e Xustiza, 
Alfonso Rueda, segundo o cal 
Medio Rural abonará finalmente 
os 1,2 millóns de euros penden-
tes dos Grumir estables desde o 
ano pasado. 49 concellos galegos 
poderán así recuperar os 25.000 
euros adiantados en 2011. Tras 
unha reunión mantida en decem-
bro por José Manuel Rey Varela e 
o ex conselleiro Samuel Juárez da 
que non saíron resultados positi-
vos, a Fegamp comunicou aos seus 
asociados as dúbidas respecto ao 

cobro das cantidades debidas e o 
modelo a aplicar en 2012.

Con todo, o cambio de titular na 
Consellería de Medio Rural favo-
receu que se recupere un diálogo 
fluído coa Federación, cuxa pri-
meira consecuencia é o abono 
dos 1,2 millóns pendentes. Nestes 
momentos, Fegamp, Medio Rural, 
Traballo e Presidencia iniciaron 
unha rolda de reunións para o 
deseño do novo mapa de emerxen-
cias para Galicia, xa que o formato 
do Grumir ten unha previsible data 
de caducidade en 2013.

Por último, a Fegamp rubricou coa 
Consellería de Educación o pasado 
30 de decembro unha nova pró-
rroga para o convenio polo cal se 
cobren os gastos de limpeza de 39 
Centros Públicos Integrados (CPIs) 
da comunidade. Trátase de instala-
cións non asumidas en xaneiro de 
2008, cando se produciu o segun-
do traspaso de competencias dos 
concellos á Xunta. Desde entón, 
estes gastos viñéronse sufragando 
mediante este convenio anual, por 
un valor de 750.000 euros.

Non entanto, e tras o encontro 
mantido co presidente da Fegamp, 
o conselleiro Jesús Vázquez mos-
trou a súa disposición a estudar 
a posibilidade de asumir o custo 
de calefacción de novos centros, 
continuando así co desenvolve-
mento dun dos capítulos básicos 
do Pacto Local.

Educación estuda avanzar na 

extensión do pago da calefacción 

en máis centros escolares.
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REUNIÓNS COA CONSELLERÍA DE 

TRABALLO SOBRE OS FONDOS 

DO PLAN DE COOPERACIÓN

As reunións e encontros de traballo mantidas ao longo 
deste trimestre entre a Fegamp e a Consellería de Traballo 
desembocaron en que o departamento autonómico acce-
deu, a petición do presidente José Manuel Rey Varela, a 
prorrogar a utilización dos fondos do Plan de Cooperación 
para soster o Grumir do modo que viña facendo ata agora, 
mediante designación nominal. Era unha demanda colecti-
va dos alcaldes da Executiva da Federación.

Ademais, no encontro que a conselleira Beatriz Mato tivo 
con José Manuel Rey en febreiro, adiantáronse algunhas 
das novidades no financiamento dos servizos sociais para 
os concellos. A partir de agora, o Plan Concertado adianta-
rase nun 50% antes do primeiro cuadrimestre do ano, e o 
resto liquidarase trimestralmente. Ademais, unha platafor-
ma electrónica facilitará a tramitación.

Rey Varela expresou outra demanda dos alcaldes para poder 
fixar individualmente as taxas municipais dos seus servizos 
sociais para garantir o seu sostemento, como xa ocorre 
parcialmente coas escolas infantís. Mato engadiu que de 
agora en diante primarase a colaboración entre concellos 
para a concesión de axudas como as de escolas taller, e que 
é necesario un acordo para repartir as cargas dos centros 
de día situados nun concello pero que dan servizo a toda 
a comarca.

VISITA DO PRESIDENTE DO COMITÉ 

GALEGO DE UNICEF EN GALICIA

A Fegamp recibiu o pasado mes de xaneiro a visita do pre-
sidente do comité galego de Unicef, Manuel Sández Macho. 
Recibido por José Manuel Rey Varela, esta organización 
da ONU presentou os seus proxectos de actuación para o 
ámbito local, entre os que destaca o programa de Cidades 
Amigas da Infancia (CAI). Segundo trasladou ao titular da 
Federación, as entidades con esta distinción son aquelas 
“que se comprometen a respectar os dereitos” dos máis 
pequenos, tendo en conta “a súa opinión, necesidades e 
prioridades” á hora de deseñar políticas públicas.

Froito desta reunión, o presidente da Fegamp remitiu aos 
315 alcaldes e alcaldesas de toda Galicia unha invitación 
para estudar o proxecto CAI e impulsar o benestar da 
infancia en cada concello. Segundo datos achegados por 
Unicef, nos últimos anos as cidades de Vigo e Lugo están 
a realizar un intenso traballo, que lles sitúa próximas a 
conseguir este recoñecemento. E nos últimos meses, em-
pezaron a colaborar cos concellos de Ferrol, Vilagarcía de 
Arousa, Betanzos e A Coruña. 

Nesta liña de colaboración, a web da Fegamp acollerá 
unha ligazón directa coas propostas que Unicef realice ao 
mundo municipal, para intensificar a extensión do progra-
ma CAI en Galicia, comunidade cuxo Parlamento aprobou 
por unanimidade en 2011 o Pacto Galego pola Infancia.
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ENCONTRO OFICIAL 

FEMP - FEGAMP

Os presidentes da FEMP e a Fegamp, Juan Ignacio 
Zoido e José Manuel Rey Varela, respectivamen-
te, mantiveron en marzo o seu primeiro encontro 
oficial. No transcurso da reunión se abordaron os 
principais temas que preocupan aos concellos, 
entre eles o “interesado e malicioso debate” aberto 
desde algúns estamentos políticos e sociais “que 
busca responsabilizar aos municipios do déficit pú-
blico en España”. 

“Unhas administracións que apenas supoñen o 
3,8% da débeda total do Estado non poden ser o 
problema”, subliñou Zoido, “cando ademais fomos 
as únicas que reducimos o noso déficit durante o 
ano pasado”. Do 8,51% de déficit rexistrado en 
España durante 2011, só o 0,38% é atribuíble aos 
concellos, mentres que o resto corresponde ao 
Estado e ás Autonomías.

“Temos que desterrar a crenza de que impulsan-
do fusións con escuadra e cartabón atallamos o 
problema, porque é falso”, dixo Rey Varela. Así, 
manifestaron o seu “respecto” polos concellos 
de menor poboación, “que lonxe do falso mito 
do despilfarro, son as que mellor souberon em-
pregar e xestionar os seus escasos recursos, sen 
necesidade de caer en impagos ou débedas con 
provedores”.

Para Zoido e Rey Varela, os concellos “deben de-
cidir voluntariamente as fórmulas de cooperación 
entre entes locais para mellorar a prestación de 
servizos, pero dentro da súa marxe de acción e 
sen ningunha coacción”. “O único problema que 
teñen agora os concellos é que carecen de recursos 
suficientes para dar resposta aos servizos que lle 
demandan os seus veciños”, apostilaron.

ASINADO O CONVENIO DO 

PROGRAMA DE VIVENDAS 

A PREZO TAXADO

A Fegamp asinou o pasado 1 de febreiro a súa 
adhesión ao programa de Bolsa de Vivendas 
de Prezo Taxado. A iniciativa, que agrupa á 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas, á Federación de Promotores de 
Galicia, ás entidades Novagalicia Banco e Caixa 
Rural e ós concellos galegos, busca pór no mer-
cado un stock duns 4.500 inmobles baleiros 
repartidos por toda a xeografía galega.

Os activos incluídos na bolsa de vivenda de prezo 
taxado poderán transmitirse en compra - venda 
ou aluguer con opción a compra, e entre os be-
neficios para os arrendatarios ou compradores, 
figura o acceso a vivendas cuns prezos máximos 
similares ás vivendas protexidas en función das 
áreas onde se sitúen.

No que afecta aos concellos, aqueles que se 
adhiran terán que bonificar un 40% o IBI das 
vivendas durante os catro primeiros anos tras a 
súa adquisición. A adhesión deberá ser solicitada 
expresamente, e requirirase documentalmente o 
acordo do órgano competente autorizando esta 
operación, así como un certificado que acredite 
a modificación da ordenanza fiscal reguladora 
do IBI. As solicitudes e a documentación esixi-
da deberán ser presentadas no IGVS.

Ademais, os compradores non terán que facer 
fronte aos gastos de notaría nin rexistro, que 
asumirán os promotores. No caso de aluguer 
con opción a compra, a escritura poderase levar 
a cabo nun prazo de cinco anos e o 40% do im-
porte da renda satisfeita no primeiros tres anos 
considerarase como parte do prezo da viven-
da, e o 30% da renda pagada durante os outros 
dous anos tamén se descontará do prezo final.



Cursos IFAL 

VIII MÁSTER 

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Impartido na Facultade de Dereito pola Universidade de 
Santiago de Compostela conta con varios factores que 
avalan o prestixio e calidade dos seus contidos. A colabo-
ración coa Federación Galega de Municipios e Provincias 
(FEGAMP), a Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza, e numerosas entidades locais manifesta a 
confianza depositada no MÁSTER e o recoñecemento da súa 
capacidade para formar a técnicos e especialistas no ámbito 
local. O curso desenvolvese de novembro de 2011 a xuño 

de 2012 cunha duración de 600 horas, dirixido pola Dra. 
Dª. Mª Teresa Carballeira Rivera (Profesora Titular de Dereito 
Administrativo).

Conta cunha experiencia adquirida ó longo de oito edi-
cións, froito da celebración do Curso de Especialización 
en Administración local -antecedente do MÁSTER- e con 
varias promocións de alumnos no seu haber que dan mostra 
da formación adquirida. Dispón dun equipo de profesores 
altamente acreditados como docentes expertos na materia, 
dos cales un 40% son profesores doutores universita-
rios e o 60% restante son profesionais no ámbito local e 
autonómico.

Está pensado para ofrecer unha formación exhaustiva e 
de calidade sobre a Administración local española a todos 
aqueles que manteñan algún vínculo con ela, destacando, 
singularmente, os seguintes: cargos e dirixentes políticos, 
funcionarios e persoal laboral, profesionais liberais que se 
relacionen con esta Administración, aspirantes e opositores 
ós corpos superiores seguindo os contidos que se detallan a 
continuación: regulación xurídica dos entes locais; organi-
zación e funcionamento das entidades locais; bens, formas 
de actividade e contratación; servizo público local e xestión 
pública local; sistema político local e políticas públicas; 
facendas locais; xestión orzamentaria; contabilidade; em-
prego local e xestión de recursos humanos; desenvolvemento 
local; urbanismo; medio ambiente; talleres xurídicos e 140 
horas de prácticas nos concellos e deputacións provinciais 

galegas. Os alumnos poderán optar a bolsas de traballo 

en prácticas nos Concellos e Deputacións provincias ga-

legas cunha duración de 9 meses.

A Administración local é unha das que conta con maior 
proxección de futuro e crecemento, de aí que o ingreso nos 
corpos funcionariais ou a contratación de persoal por parte 
das entidades locais para a realización dos seus cometidos 
tradicionais e outros de novo cuño sexa unha das oportuni-
dades que se abre coa realización do presente MÁSTER. Este 
espazo laboral tamén estase vendo ampliado notablemente 
coa posibilidade aberta pola vixente lexislación de inte-
grar a expertos nos órganos de goberno local e a de obter 
asesoramento externo para Alcaldes e demais membros da 
Corporación local. Tampouco se pode ignorar a importancia 
que a vida local ten na formación de novas figuras e líderes 
políticos.

Os estudios universitarios que se levan a cabo no MÁSTER 
EN ADMINISTRACIÓN LOCAL encádranse dentro do pro-
grama de Terceiro ciclo da Universidade de Santiago de 
Compostela (Sección Cursos de Posgrao). Por conseguinte, 
tanto o título de MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN LOCAL 
coma o de ESPECIALISTA OU EXPERTO EN ADMINISTRACIÓN 
LOCAL son titulacións propias da Universidade de Santiago 
de Compostela que, como tales, gozan do aval dunha insti-
tución pública española e do recoñecemento oficial en todo 
o territorio nacional e estranxeiro. A superación de tódolos 
seus contidos amosada a través dos diversos sistemas de 
avaliación permiten ó alumno obter o título universitario 
de MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN LOCAL, de carácter ofi-
cial e con recoñecemento inmediato en todo o territorio 
nacional. Está homologado polo INAP (Instituto Nacional 
de Administración Pública), que o valora con 1,80 puntos

a efectos de concursos para provisión dos postos reservados 
a funcionarios da Administración Local, con habilitación 
de carácter nacional e pola Universidade de Santiago de 

Compostela outorgando 60 créditos.
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A formación vén de ser unha das principais inquedanzas da Fegamp, garantindo unha formación de calidade, 
altamente cualificada, que permita dar resposta ás demandas dos nosos cidadáns, establecendo unha 
administración moderna, áxil e eficaz. Por unha parte Formación Continua, que é o conxunto de actividades 
formativas que se desenvolven nas Administracións Públicas Locais e por outra banda o IFAL (Instituto de 

Formación da Administración Local), con carácter xeral, busca unha formación máis especializada.

FORMACIÓN CONTÍNUA
E IFAL
A Fegamp presta unha dobre atención á formación
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CURSO DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Un total de 15 alumnos participaron no Curso de 
Contratación Pública, celebrado do 7 ao 14 de 

febreiro, na Facultade de Dereito de Santiago 
de Compostela. Realizado en colaboración coa 
Universidade de Santiago, estivo dirixido pola Dra. 
Dª. Mª Teresa Carballeira Rivera (Profesora Titular de 
Dereito Administrativo) e impartido por profesores 
universitarios Doutores, profesionais e expertos 
relacionados coa materia.

Destinado a licenciados, diplomados e universi-
tarios, preferentemente licenciados en dereito, 
ciencias políticas, economía, empresas e relacións 
laborais. Os alumnos estudan un bloque teórico no 
que a USC lle outorga 3 créditos: fontes e clases 
do contrato; elementos do contrato; fases de con-
tratación pública. As finanzas; as prerrogativas da 
Administración e as técnicas de garantía; invali-
dez e extensión do contrato; cesión do contrato 
e subcontratación; análise dos tipos de contratos 
administrativos e convenios.

EXPERTO EN DEREITO URBANÍSTICO 

DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO

Impartido na Facultade de Dereito do 11 de abril 

ata o 1 de xuño de 2012, os mércores, xoves e 
venres de 17:00 h a 21:30 h. O curso tivo unha 
duración de 100 horas (10 créditos) obténdose 

a titulación de “Experto en Dereito Urbanístico 

e Ordenación do Territorio” outorgada pola 
Universidade de Santiago de Compostela. 

Destinado a licenciados, diplomados e estudan-
tes universitarios, preferentemente licenciados en 
dereito, arquitectura técnica e superior, economis-
tas, enxeñeiros e urbanistas.

O curso consta dos seguintes contidos: a orde-
nación do territorio; o marco constitucional do 
urbanismo; dereito urbanístico galego; o planea-
mento urbanístico; ordenación urbanística e a 
propiedade do solo; a execución dos planes ur-
banísticos; intervención na edificación e uso do 
solo; a protección da legalidade urbanística; a 
vivenda e protección y rehabilitación.

t.981 52 49 10
m. 686 84 20 02 | 689 634 125
saneamientoavanzado@gmail.com
www.saneamientoavanzado.com

Aplicamos la tecnología
más avanzada a la gestión 
y mantenimiento de redes
de saneamiento
y pluviales. 
Combinando la utilización de 
robótica e informática,
ponemos a su disposición 
una amplia gama de servicios 
con soluciones eficaces,
respetuosas con el medio 
ambiente y con costes 
ajustados.

SOLUCIONES INTEGRALES EN SANEAMIENTO

Visítenos en Facebook
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CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN

E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

ORDE do 1 de marzo de 2012 pola que se establecen as bases e se convocan, 

en réxime de concorrencia competitiva, subvencións para o desenvolvemento de programas 

dirixidos á redución do abandono escolar, nos concellos de Galicia para o ano 2012.

Obxecto>
Establecer as bases que rexerán a convocatoria e o procedemento 
de concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas 
aos concellos de Galicia para o desenvolvemento de programas 
dirixidos á redución do abandono escolar para o ano 2012. Os 
concellos contarán cunha persoa coordinadora xeral do programa 
e porán á disposición das persoas participantes os medios precisos 
para o desenvolvemento das actividades. As actividades dirixidas 
a alumnado que permanece no sistema educativo realizaranse fóra 
do horario escolar. 
As actividades realizaranse entre o 1 de xaneiro e o 31 de agosto 
de 2012. 

Entidades beneficiarias>
Poderán acceder á condición de beneficiarios as corporacións 
locais que cumpriran coa obriga de remitir ao Consello de Contas 
as contas xerais de 2010 e sempre que os proxectos para os que 
solicitan a subvención se de envolvan na Comunidade Autónoma 
de Galicia.
Poderán participar nas actividades o alumnado de terceiro e cuarto 
de educación secundaria ou de programas de cualificación pro-
fesional inicial (PCPI) en risco de exclusión social, aquel que 
presenta altos índices de absentismo ou o que ten un elevado 
fracaso escolar; e os mozos e mozas de entre 16 e 24 anos que 
abandonaron o sistema educativo sen acadar a titulación de gra-
duado en educación secundaria obrigatoria ou superior. 

Actuacións subvencionables>
a) Actividades formativas dirixidas ás familias e á poboación 

escolar en risco de abandono, coa finalidade de facilitar a 
permanencia do alumnado no sistema educativo ou a súa rein-
corporación, segundo o caso.

b) Actividades que desenvolvan medidas preventivas que procuren 
a diminución do fracaso escolar e/ou a reincorporación ao sis-
tema educativo.

c) Actividades de sensibilización sobre a importancia da preven-
ción do abandono escolar temperán e de información sobre as 
posibilidades de continuidade ou retorno ao sistema educativo.

d) Actividades de formación, información e orientación encami-
ñadas á preparación para as probas de obtención do título de 
graduado en ESO e á busca e definición do perfil profesional 
máis axeitado ás características do alumnado.

e) Actividades de apoio e reforzo educativo dirixidas ao alumnado 
con menor motivación e/ou capacidade para aprender, orienta-
das á adquisición das competencias básicas.

Tipo de axudas>
Nesta orde convócanse axudas para o desenvolvemento das activi-
dades que teñen como finalidade compensar os gastos producidos 
nos seguintes conceptos: Gastos de persoal e gastos xerais impu-
tables ao desenvolvemento directo das actividades. 
O importe máximo da axuda solicitada non superará o 80% do 
orzamento solicitado para cada unha das actividades recollidas no 
proxecto presentado.
Quedan excluídos como gastos subvencionables os de transporte, 
formación do persoal que desenvolve as actividades, actuacións e 
representacións e adquisición de material inventariable.

Prazo>
O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes, contado 
a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario 
Oficial de Galicia.
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CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

ORDE do 29 de febreiro de 2012 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións 

para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración 

coas entidades locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2012.

Obxecto>
Financiamento de accións de fomento de emprego en colabo-
ración coas entidades locais a través da contratación de persoas 
traballadoras desempregadas e mulleres vítimas de violencia para 
a realización de obras ou servizos de interese xeral e social co 

obxecto de proporcionarlles a experiencia e práctica profesional 
necesarias para facilitar a súa inserción laboral. Por outra banda, 
cómpre subliñar tamén que se mantén o especial e singular tra-
tamento, exclusivamente no que se refire á súa contratación 
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anticipada, que se lle dá aos grupos municipais de inter-
vención rápida (GRUMIR), entendidos como infraestruturas 
que permiten a prestación por parte dos concellos galegos, 
cun ámbito de actuación supramunicipal, dos servizos de 
protección civil, protección do ambiente, prevención e 
extinción de incendios e, en xeral, aquelas dirixidas á sal-
vagarda das persoas, dos seus bens e do patrimonio. 

Beneficiarios>
Poderán ser beneficiarias das axudas e subvencións pre-
vistas nesta orde os concellos e as mancomunidades de 
concellos, os consorcios locais e as entidades locais meno-
res sempre que todos eles dispoñan de capacidade técnica 
e de xestión suficientes para a execución dos correspon-
dentes proxectos.

Actuacións subvencionables>
As obras ou servizos que se desenvolverán mediante a ac-
tividade dos traballadores e traballadoras desempregadas 
deberán ser de interese xeral e social e competencia das 
entidades locais.

Requisitos das obras ou servizos>
A) Que sexan executados polas entidades locais en réxime 

de administración directa ou polos organismos, entes ou 
empresas públicas ás cales se encomende a execución.

B) Que, na súa execución ou prestación, se favoreza a forma-
ción e práctica profesionais das persoas desempregadas. 

C) Que a porcentaxe mínima de traballadores e traba-
lladoras desempregados/as que se vaian ocupar na 
realización da obra ou servizo sexa do 75 por 100. 

D) Que a entidade local dispoña de asignación orza-
mentaria suficiente para facerse cargo das partidas 
orzamentarias non subvencionadas para a realización 
das obras ou servizos. 

E) Que sexan proxectos que inclúan profesións que favo-
rezan a inserción laboral.

F) Que a duración dos contratos das persoas desem-
pregadas que desenvolvan a prestación dos servizos 
non supere os nove meses desde a súa data de inicio, 
cando a xornada sexa a tempo completo. En caso de 
contratacións a tempo parcial, ata o 75 por cento. 
Esta duración máxima poderá estenderse ata os doce 
meses.

Contía>
Os custos salariais totais, incluída a cotización empresa-
rial á Seguridade Social por todos os conceptos na mesma 
cantidade que a fixada para o salario segundo o convenio 
colectivo vixente no momento de formular a solicitude. 
Para efectos de incentivo á mobilidade xeográfica, será de 
180 euros mensuais por cada beneficiaria do programa de 
fomento da inserción laboral de mulleres vítimas de vio-
lencia contratada que reúna os requisitos para percibilo.

Prazo>
O prazo de presentación de solicitudes rematará o 20 de 
abril de 2012, agás as solicitudes de axudas e subvencións 
para a contratación de mulleres vítimas de violencia, que 
poderán presentarse ata o 15 de novembro.

Ulla Oil
Consúltenos no 981 512 026
administracion@grupoulla.es 
Ponte Ulla s/n, Vedra (A Coruña)

Grupo Ulla

Encantados de servir
a toda Galicia...
Gasóleos de calefacción e automoción 
para edificios públicos e flotas de vehículos
En menos de 24 horas, coas mellores condicións
e coas certificacións requiridas para cada servizo
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AXUDAS E 
SUBVENCIÓNS
A CONCELLOS

- - -

BOP Nº 64

LUNS, 2 DE ABRIL DE 2012

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA

Convocatoria do programa de limpeza de praias 

dirixido aos concellos da provincia, anualidade 2012

Obxecto>
Apoiar aos concellos da provincia no sostemento dos gastos da 
contratación das cuadrillas ou contratos de limpeza de praias ma-
rítimas durante a temporada de verán 2012.

Entidades beneficiarias>
Poderán optar ás axudas contidas na presente convocatoria os 
concellos que conten no seu termo municipal con algunha praia 
marítima para as tarefas de limpeza.

Contía das axudas>
A Deputación poderá conceder subvencións ata un máximo de 
33.840 euros para costear o sostemento de cuadrillas para limpeza 
de praias durante un prazo máximo de tres meses entre maio e 
setembro. 

O importe da subvención solicitada poderá oscilar entre o 20% e o 
80% do orzamento estimativo de gastos, que non poderá exceder 

de 42.300 euros. Os concellos que presten os servizos de limpeza 
de praias mediante a contratación de empresas deberán respectar 
os mesmos límites indicados no parágrafo anterior.

Criterios de baremación das solicitudes:

poderá ser avaliado ata con un 70%. A estes efectos, conside-
rarase a superficie das praias segundo os datos do Ministerio de 
Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño (www.mma.es)

con un 30%. A estes efectos terase en conta a poboación ofi-
cial do concello segundo os datos do Instituto Nacional de 
Estatística (www.ine.es)

Prazo>
O prazo de presentación de solicitudes rematará o 2 de maio de 
2012.

BOP Nº 64

LUNS, 2 DE ABRIL DE 2012

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA

Convocatoria do programa de socorrismo 

dirixido aos concellos da provincia, anualidade 2012

Obxecto>
Apoiar aos concellos da provincia no sostemento dos gastos da 
contratación de socorristas nas piscinas municipais dos concellos 
do interior durante a tempada de verán 2012.

Entidades beneficiarias>
Poderán optar ás axudas contidas na presente convocatoria os con-
cellos do interior que posúan piscinas municipais ou praias fluviais 
para o sostemento de socorristas.

Contía das axudas>
A Deputación poderá conceder subvencións ata un máximo de 
3.000 euros para costear o sostemento de socorristas,mediante 

contratación directa ou a través dunha empresa, durante un prazo 
máximo de tres meses comprendidos entre maio e setembro.

O importe da subvención solicitada poderá oscilar entre o 20% e o 
80% do orzamento estimativo de gastos, que non poderá exceder 
de 3.750€.

Prazo>
O prazo de presentación de solicitudes rematará o 2 de maio de 
2012.





I Encontro da Artesanía Tradicional e Popular de Galicia
6, 7 e 8 de xullo · Os Pendellos, Agolada


