
CONCELLOS

GALEGOS
Publicación trimestral da Federación Galega 

de Municipos e Provincias
número 14 
octubre 2013 
segunda época 

Financiamento Local
A liquidación da PIE 2011  

e os seus problemas

25 anos
Unhas conferencias  

para falar de municipios

Eléctricas
Guía imprescindible  

para o usuario

Lei de Bases 
Rexeitamento total da Fegamp

Reforma Local  |  Orzamentos  |  Eléctricas  |  Desafiuzamentos  |  Emerxencias 
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade  |  Actualidade |  Axudas e subvencións...



Centros homologados
-

Desenvolvemento de 
proxectos formativos 
adaptados a cada necesidade 
en centros propios ou a 
través de aulas itinerantes
-

A formación onde se precise 
---



3

O inicio do novo curso político faino cun problema 
de primeira magnitude sobre a mesa do municipalis-
mo: unha reforma local profundamente equivocada 
que non só non resolve os problemas dos concellos 
galegos senón que xera novas situacións de confli-
to. Durante o último ano e medio, desde a Fegamp 
mantivemos unha postura de absoluta coherencia 
respecto desta reforma. Trazamos unhas liñas mes-
tras por onde considerabamos que debía transitar 
este proxecto legal, sinalamos os apartados en que 
tiñan que introducirse profundas melloras e esta-
blecemos liñas vermellas que non se debían cruzar. 
E todo, desde a unidade do municipalismo galego, 
con independencia da pertenza a un partido polí-
tico ou outro. Porque os alcaldes debémonos aos 
nosos veciños, por encima de todo.
E aínda que é de xustiza recoñecer que hai algúns 
avances no texto aprobado polo Goberno o pasado 
27 de xullo é remitido ás Cortes (por exemplo o tras-
paso das competencias sanitarias ás autonomías), o 
resultado final é profundamente insatisfactorio para 
esta Federación. Non foi unha valoración superficial, 
senón froito dunha detallada análise, comparando o 
proxecto de lei con esa folla de ruta que foron as 
alegacións da Fegamp aprobadas en marzo. Unha 
vez máis, desde a máis absoluta coherencia.
A Fegamp está en contra de arrebatar aos concellos 
os servizos sociais en beneficio das comunidades 
autónomas. Porque agora máis que nunca, estes 
servizos de proximidade son o único sustento 
para miles de cidadáns con dificultades. Esta é a 
esencia dos municipios, e non podemos baleirala 
de contido por un simple cálculo economicista. 
Os concellos teñen un papel crave no Estado do 
Benestar, ao que non imos renunciar.
Tampouco apoiaremos o baleirado competencial dos 
concellos a favor das deputacións. A Fegamp de-
fende os intereses de municipios, pero tamén das 
provincias. Por iso cremos que atribuírlles ás corpo-
racións provinciais todos os servizos dos concellos 
de menor poboación non é facerlles ningún favor, 
senón conducilas á asfixia económica a medio e 
longo prazo, afectando negativamente ao labor de 
asistencia e apoio que veñen prestando con notable 
éxito. Defendemos ás deputacións, pero cun papel 
máis definido, e desde logo, sen que iso supoña 
unha diminución na autonomía local.
O proxecto de lei insiste en instaurar novos con-
trois económico-financeiros ás entidades locais, 
completamente inadmisibles e redundantes en 
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moitas ocasións. Querer trasladar a idea á socie-
dade de que os concellos son administracións mal 
xestionadas e precisan de maiores controis é xerar 
unha imaxe non xa distorsionada da realidade, 
senón abertamente falsa. Hoxe, os concellos son 
a única administración pública que xera superá-
vit e reduce a súa débeda, que no global apenas 
representa o 4% do déficit público en España. Os 
municipios non só non son o problema, senón que 
se están a converter en solución.
O reto que ten por diante a Fegamp é volver a 
mostrarse como a voz única e unida do municipa-
lismo, defendendo os seus intereses. Porque así 
foi desde o inicio deste debate sobre a reforma 
local. A inmensa maioría dos alcaldes de Galicia 
son contrarios a esta reforma, exprésano a través 
de reunións ou nos órganos da Federación. Non 
houbo titubeos nin mornezas, como demostra 
o posicionamento que a Federación fixo nestas 
mesmas páxinas ou en manifestacións públicas. 
Non houbo connivencia coa reforma nin silencio 
ás posturas críticas. E non os haberá. Por iso in-
sisto na importancia de non caer en tentacións 
partidistas ou personalistas. Hai moito en xogo, 
e a nosa unidade é capital para ser escoitados. Se 
a nosa meta é común, non nos equivoquemos na 
ruta. Se compartimos o fondo, non nos distraia-
mos coas formas. O noso futuro depende diso.
Non quero finalizar sen referirme a outro problema 
que emerxeu nas últimas semanas, como son as 
actualizacións do Catastro e o seu reflexo na liqui-
dación do PIE de 2011. Varios concellos galegos 
teñen que facer fronte a devolucións cuantiosas, 
froito dun sistema de financiamento local tremen-
damente inxusto e, o que é peor, imprevisible. 
Situacións como as que xera esta actualización son 
as que abocan a moitos concellos a conxunturas 
económicas difíciles, e non a xestión dos seus res-
ponsables políticos. Por iso, unha vez máis, cremos 
que xunto á reforma da Lei de Bases debe abrirse 
o debate dun novo financiamento local máis xusto, 
máis solidario e, por encima de todo, máis estable.

José Manuel Rey Varela 
Presidente da Fegamp

Alcalde de Ferrol
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03* 
Carta  
do presidente
José Manuel Rey Varela introduce unhas reflexións iniciais sobre o contido 
do Proxecto de Lei de reforma local aprobado polo Goberno o pasado 27 
de xullo. Ademais, valora a traxectoria da Fegamp en todo este debate

6* comisión executiva

Reforma Local
Tras coñecerse definitivamente o texto legal da reforma local, a Fegamp 
elaborou unha profunda análise xurídica da norma, que aquí detallamos. 
En consecuencia, a Comisión Executiva aprobou un paquete de emendas ao 
documento, aproveitando o trámite parlamentario no que se atopa a lei.

11* reportaxe

Eléctricas 
Un número máis, Concellos Galegos traslada a todos os alcaldes as 
accións que a Fegamp está a desenvolver no ámbito dos problemas coas 
compañías eléctricas. Nesta ocasión, plantexamos unha guía breve coa 
que coñecer todo o necesario para aforrar na factura enerxética.

15* reportaxe

Desafiuzamentos
Actualizamos os resultados do convenio sobre desafiuzamentos subscrito 
a comezos de ano pola Fegamp, a Xunta de Galicia e o Consello Xeral 
do Poder Xudicial para previr situacións de exclusión social froito das 
execucións de autos de desafiuzamento.
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16* reportaxe

Emerxencias
Desde o mes de agosto están plenamente operativos os Grupos 
Supramunicipais de Emerxencias (GES), desenvolvendo o convenio 
rubricado entre Xunta, Fegamp e deputacións provinciais desde comezos 
de ano. Nesta reportaxe detallamos a súa posta en funcionamento.

18* Aniversario

Ciclo de Conferencias
O pasado mes de abril, a Fegamp celebraba unhas conferencias sobre 
municipalismo con motivo do seu 25 aniversario. Ás mesmas asistiron 
representantes das entidades locais de toda España, contando ademais 
cunha importante presenza institucional.

21* financiamento local

A participación nos ingresos 

do Estado dos Concellos
Nos últimos meses coñecéronse os detalles da liquidación da Participación 
nos Ingresos do Estado (PIE) do ano 2011, na que se producen algunhas 
anomalías graves derivadas da actualización do Catastro en diversos 
concellos. Os servizos económicos da Federación estudan ao detalle este 
problema, así como outros derivados do financiamento local.

25*
Fondo Galego
O Fondo Galego continúa coas actividades derivadas da celebración do 
seu 15º aniversario, que agora desenvolve polos diferentes concellos 
da xeografía da comunidade. Cóntannos en primeira persoa as súas 
impresións.

26* actualidade

Breves de 
actualidade
Recompilamos as principais noticias xeradas ao redor da Federación nos 
últimos meses. Un resumo da acción institucional do presidente e a súa 
xunta directiva, así como noticias de interese para os concellos.

28*
Formación
O departamento de formación da Fegamp informa neste número do seu 
programa de actividades para este ano, e que se desenvolven ata o mes 
de decembro.

30*
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.

Concello de Vilagarcía de Arousa
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Estado e municipios. Polo camiño su-
cedéronse plantes de grupos políticos, 
alegacións de federacións territoriais 
e comunidades autónomas, e mesmo o 
Consello de Estado emendou capítulos 
completos da norma, ao entender que 
o lexislador estatal se excedía nas súas 
atribucións e violaba a autonomía local 
consagrada na Constitución e a Carta 
Europea de Autonomía Local de 1985.

Como veu facendo desde que se coñeceu 
o informe inicial elaborado polo Instituto 
Nacional de Administración Pública a me-
diados de 2012, a Fegamp quere ter un 
papel activo no debate sobre o futuro do 
municipalismo, principalmente no que 
afecta á comunidade galega, cuxa reali-
dade non estivo reflectida en ningún dos 
borradores e anteproxectos da reforma 
local. Por ese motivo, e tras un acordo 
da Xunta de Portavoces, a Executiva 
aprobou un documento con propostas de 
modificación ao texto, e que se remitiu 
aos grupos parlamentarios no Congreso 
con presenza de deputados galegos, co 
ánimo de que puidesen incorporalas no 
trámite de emendas que se pechou o 24 
de setembro.

O documento recolleu achegas realiza-
das desde os concellos galegos, a quen 
se lles habilitou un prazo de presen-
tación de propostas. A súa redacción 
non está pechada, xa que poderá ser 
enriquecido coas resolucións que ema-
nen da Asemblea extraordinaria que a 
Executiva da Fegamp convocou para 
o vindeiro venres 11 de outubro en 
Santiago de Compostela, a proposta do 
presidente José Manuel Rey Varela. Esta 

reunión, aberta a todos os alcaldes e al-
caldesas de Galicia, busca mostrar unha 
vez máis a unidade existente no mu-
nicipalismo fronte unha reforma local 
lesiva para os intereses dos cidadáns 
galegos, que ignora as particularidades 
do territorio e condicionará moi ne-
gativamente á prestación de servizos 
públicos de calidade desde a perspecti-
va da proximidade.

Este texto de propostas é o terceiro que 
elabora a Fegamp fronte á reforma lo-
cal, e unha vez máis contou co apoio 
de todas as forzas políticas represen-
tadas na Comisión Executiva, sen que 
se expuxesen obxeccións ao seu con-
tido. Xa ocorreu así nas consideracións 
iniciais ao informe do INAP que se 
aprobou en xuño de 2012, e nas alega-
cións formais ao primeiro anteproxecto 
en febreiro deste ano. O texto coincide 
ademais con diversas ideas expostas 
por un grupo de alcaldes da provincia 
de Lugo, que comparten coa Fegamp 
o rexeitamento á reforma e o impacto 
que poderá ter nos concellos.

A partir de agora, queda agardar ao 
desenvolvemento do trámite parla-
mentario. O Goberno debe atender 
a demanda masiva dos alcaldes e al-
caldesas non xa de Galicia, senón de 
toda España, que alertan dunha per-
da de servizos desde as entidades 
locais no peor momento económico e 
social da democracia. E todo iso, en 
aras dun erróneo economicismo que 
non vai xerar os aforros anunciados e 
si profundará nas desigualdades entre 
municipios grandes e pequenos.

Co proxecto de lei da reforma 

local no trámite parlamentario 

do Congreso, a Comisión 

Executiva da Fegamp volve alzar 

a voz contra un texto prexudicial 

para os intereses dos concellos 

e os seus cidadáns. Xunto a 

un documento de propostas 

de modificación, a Federación 

convocará o próximo 11 de 

outubro a todos os alcaldes e 

alcaldesas a participar nunha 

Asemblea extraordinaria e 

facerse escoitar.

REFORMA LOCAL
A Fegamp expresa o seu rexeitamento máis firme
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Non era este, desde logo, o proxecto 
de Lei de Racionalización e Sostilidade 
Local que o municipalismo galego de-
mandaba desde hai anos. E non só é 
un texto equivocado no seu enfoque 
e formulacións, senón que en lugar de 
solucións para a realidade local galega 
vaise a converter nun foco de novos 
problemas. A Comisión Executiva da 
Fegamp reiterou o pasado 18 de setem-
bro o seu rexeitamento máis unánime 
á norma aprobada polo Consello de 
Ministros o 27 de xullo e que iniciou o 
6 de setembro o seu trámite parlamen-
tario no Congreso dos Deputados.

O proxecto de lei é o décimo texto ela-
borado polo Goberno, despois dunha 
sucesión de borradores con todo tipo 
de modificacións de fondo e de forma 
ao longo dun ano de negociación entre 



Emendas coherentes
As propostas de modificación da Fegamp manteñen 
unha coherencia co sentido das alegacións aproba-
das en marzo e co discurso que, desde o primeiro 
día, mantiveron esta federación e o seu presidente, 
como máximo expoñente a mesma. Nesta ocasión, a 
Federación expón propostas para artigos concretos do 
texto, en lugar de expor alegacións de carácter máis 
xenérico. Os eixos son, principalmente, os seguin-
tes: o traspaso dos servizos sociais ás autonomías, 
o reforzo das deputacións provinciais en detrimento 
dos concellos pequenos, o mantemento das compe-
tencias educativas nos municipios e o aumento da 
intervención no goberno local por parte doutras ad-
ministracións.

No apartado de autonomía local, (art. 2), a Fegamp 
considera que debe suprimirse a referencia á “estrita 
suxeción á normativa de estabilidade orzamentaria e 
sostibilidade financeira”, que percorre o articulado da 
reforma local de arriba abaixo. A estabilidade orza-
mentaria “non debe ser incompatible coa proximidade 
da xestión administrativa aos cidadáns”, e non pode 
converterse “no principio básico e fundamental á hora 
de atribuír competencias ás entidades locais”.

O capítulo competencial é un dos máis intensamente 
abordados. A xuízo da federación, deben suprimirse 
as tutelas por parte doutras administracións no lexí-
timo exercicio das súas competencias por parte dos 
concellos, como así alude o artigo 7.4 do texto. A 
autonomía local non pode verse vulnerada en nome 
de criterios economicistas, xa que nese caso os con-
cellos pasarían a ser meras xestorías. 

A listaxe de competencias enumerado no 25.2 precisa 
dunha actualización, xa que o lexislador non atribúe 
aos municipios capacidades de decisión en áreas como 
a iluminación pública, defensa de usuarios e consu-
midores, arquivos e bibliotecas, o padrón, políticas 
locais de mocidade, desenvolvemento económico 
local e comercio ou políticas activas de emprego e 
formación ocupacional. Igualmente, a Fegamp de-
manda unha vez máis o mantemento dos servizos 
sociais nos concellos, non só por unha cuestión de 
organización e proximidade, senón porque así tamén 
o establece a Lei de Servizos Sociais de Galicia, apro-
bada en 2008, dentro da capacidade lexislativa da 
comunidade autónoma e que a reforma local vulnera.

Tampouco se entende que, despois de nove anteproxec-
tos nos que se recoñecía que as competencias locais en 
materia educativa serían transferida ao fin ás autono-
mías, o proxecto de lei as manteña residenciadas nos 
concellos. Este epígrafe converte tamén en papel molla-
do o Pacto Local que en 2006 asinaron Xunta e Fegamp, 
e en virtude do cal o goberno galego vai asumindo 
paulatinamente os custos derivados do mantemento e 
limpeza dalgúns centros de primaria ou CPIs.

A Fegamp reclamara unha actualización na distribu-
ción de servizos mínimos en función dos tramos de 
poboación de cada municipio. Ao non ser tida en con-
ta a súa petición, incorpórase unha modificación do 
art. 26.1 para que servizos como as bibliotecas, par-
ques e instalacións deportivas de uso público sexan > 
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DESTACADO

A PIE dos concellos 
na reforma local
Aínda que poida resultar sorprendente dende un punto 
de vista técnico, atendendo ás crecentes ineficiencias, 
desequilibrios, e a inadecuada distribución de recursos 
que se produce na PIE, o Proxecto de Lei, que en teoría 
pretende racionalizar, non contempla ningunha modifica-
ción do modelo actual de reparto.

Este proxecto, en relación á Participación nos Ingresos 
do Estado, e froito das recomendacións do Consello de 
Estado, si establece medidas para potenciar as fusións 
de concellos dentro do mesmo modelo de reparto, e que 
serían as seguintes:

O coeficiente de ponderación correspondente ao cri-
terio de poboación incrementarase en 0,10

O esforzo fiscal e o inverso da capacidade tributaria que 
lle corresponda ao concello resultante en ningún caso 
poderá ser inferior ao máis elevado dos valores previos 
que tivera cada concello por separado antes da fusión

O financiamento mínimo será a suma dos financiamen-
tos mínimos que tivera cada concello por separado.

En todo caso, o artigo xera diversas dúbidas, dado que 
non se definen certas cuestións importantes:

Número de anos de aplicación destas medidas que, 
salvo reformulación do artigo, non podería ser máis 
de un, en principio, no caso do Esforzo Fiscal e 
Inverso da Capacidade Tributaria.

No caso de que a fusión se producira entre un conce-
llo integrado no Réxime de Cesión e outro no Réxime 
Xeral, estas medidas non terían, ningún efecto, dado 
que o municipio resultante integraríase no Modelo de 
Cesión, onde non se aplican estes criterios.

En todo caso, e para o primeiro ano, o incremento de fi-
nanciamento nalgúns casos podería ser moi substancial, 
dado que ao efecto directo do incremento do coeficien-
te de ponderación, e a aplicación do maior índice de 
Esforzo Fiscal e Inverso da Capacidade Tributaria ( es-
pecialmente naqueles concellos onde exista unha gran 
diferenza nestes índices ) podería sumarse o efecto dun 
cambio de tramo poboacional, que sempre supón un 
importante incentivo económico, tendo ademais en con-
ta que esta variación de tramo non supón a obriga de 
creación de novos servizos mínimos, do que quedaría 
dispensado, conforme ao contemplado no propio artigo.

Por último, e na Disposición Adicional 15 do Proxecto, e 
no ámbito da colaboración na xestión de servizos entre 
concellos, establécese a posibilidade de incremento do 
coeficiente do criterio de poboación no reparto da PIE 
nun 0,04, no caso de que a Deputación ou entidade 
equivalente acredite nun informe que o acordo de dous 
ou máis concellos para a xestión integrada de todos 
os servizos municipais que sexan coincidentes supoña 
un aforro de, alomenos, o 10% do custo efectivo total 
respecto á situación inicial.
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prestados por calquera concello sexa 
cal fora a súa poboación. Ata agora, só 
era esixido aos de máis de 5.000 habi-
tantes. Precisamente, para esa franxa 
reclamamos os servizos sociais básicos, 
a protección civil e a defensa dos con-
sumidores. Por último, pedimos que a 
protección do medio ambiente se atri-
búa como servizo para os de máis de 
20.000 habitantes.

Nesta liña, tamén esixe o mantemen-
to do artigo 28 da actual Lei de Bases, 
e que a reforma elimina, polo que se 
permite a realización de actividades 
complementarias desde os municipios, 
distintas das que desenvolven outras 
administracións (evitando, por tanto, 
as duplicidades), “sempre que queden 
garantidas a prestación dos servizos 
mínimos e o permita a situación econó-
mico-financeira dos concellos”. Esta é a 
esencia do principio de autonomía local, 
irrenunciable por parte dos municipios.

O papel das 
deputacións
A Fegamp non cuestiona en ningún 
momento a continuidade das deputa-
cións provinciais, pero cre que o papel 
que a reforma local lles outorga non é 
o axeitado. O seu reforzamento como 
institucións prestadoras de asistencia 
e apoio aos concellos non pode facer-
se á conta de baleirar de competencias 
aos municipios de menor poboación. 
O proxecto de lei aboca aos peque-
nos concellos “á asfixia financeira e á 
perda masiva de servizos”, establece 
a Fegamp na exposición de motivos, 
unha situación que non se pode pa-
liar redireccionando competencias ás 
deputacións, porque a longo prazo, con-
taxiaranse da falta de recursos e veranse 
abocadas a unha conxuntura económica 
apremiante. E no canto de solucionar un 
problema, creariamos dous novos.

A reforma local elimina aquela pre-
tensión de condicionar a prestación 
de servizos en virtude do denominado 
“custo estándar”, pero parece refor-
mulala a través do “custo efectivo” 
dos mesmos, que no noveno borrador 
tiña carácter simplemente informati-
vo (para que o cidadán coñecese canto 
custa a recollida de lixos, a iluminación 
pública ou o abastecemento de augas) 
para acabar volvendo ao momento de 
partida. Así, o proxecto de lei estable-
ce que se o custo efectivo dun servizo 
prestado desde a deputación no ámbito 
provincial é inferior ao do municipio, 
este deberá ser ce dido. Ou polo menos 

iso interprétase dun artigo 116ter de 
redacción máis que confusa.

Nesta idea incídese noutros artigos do 
proxecto, como o 36 ou o 26.2, nos 
que se atribúe ás deputacións unha 
competencia para coordinar de maneira 
forzosa estes servizos asumidos en vir-
tude do custo efectivo, algo contra o 
que alegou tamén a Fegamp, esixindo 
a súa supresión. Tamén hai un rexeita-
mento a que sexa a deputación a que 
fiscalice o cumprimento dos plans eco-
nómico-financeiros dos concellos, por 
entenderse que se trata dunha tutela 
inxustificada.

A Fegamp sostén que “o papel das 
deputacións debe seguir sendo o de 
asistencia, colaboración e asesora-
mento, en especial aos concellos máis 
pequenos ou de menor capacidade de 
xestión”, e sempre “sen prexuízo de 
atribuírlles competencias para prestar 
determinados servizos públicos, en 
todo caso de carácter supralocal ou 
supracomarcal”, e deixando a porta 
aberta ao que poidan dispor as dis-
tintas leis autonómicas. No caso de 
Galicia, as deputacións participan do 
financiamento dos servizos sociais nos 
concellos de menos de 20.000 habitan-
tes, unha situación que esta reforma 
local suprimiría dunha plumada.

Ataque á 
autonomía local
En aras dese falso economicismo, a 
marxe de xestión dun concello queda 
totalmente limitado á súa situación 
financeira, segundo establece a refor-
ma local. Así, por exemplo, o artigo 
85.2 limita a potestade organizativa 
dos concellos, restrinxíndolles o uso 
de entidades instrumentais, co que llos 
aboca case en exclusiva a procurar fór-
mulas de xestión indirecta de servizos, 
principalmente a través de terceiros. O 
artigo 86 tamén pretende limitar a ini-
ciativa pública local a mera subsidiaria 
da iniciativa privada. Ambos foron 
contestados pola Federación nas súas 
propostas de modificación.

Igualmente chocante resultou o artigo 
116 bis, no que se inclúen requisitos para 
os plans económico-financeiros distin-
tos aos que se recollen nunha norma de 
rango superior como é a Lei Orgánica de 
Estabilidade Orzamentaria. Neste mesmo 
artigo, introdúcese como requisito que o 
concello expoña unha proposta de fusión 
cun municipio veciño. Con que propósito 
isto non resulta coherente coas referen-
cias ás fusións que se fan no artigo 5 

da reforma, onde se consagra o carácter 
voluntario das mesmas, simplificando os 
trámites para a súa aprobación e reco-
llendo incentivos fiscais (que se detallan 
noutro apartado desta reportaxe).

A puntilla á autonomía local deuse 
co reforzo á figura dos interventores 
municipais, que aínda que suaviza as 
pretensións iniciais do Estado respecto 
dos habilitados nacionais, non deixa 
de ser un ataque ás entidades locais. 
“Non é función dos interventores remi-
tir á Intervención Xeral do Estado un 
informe sobre os seus controis”, sina-
la a Fegamp nas súas emendas ao art. 
213, “o control externo dos concellos 
correspóndelle ao Tribunal de Contas 
e o Consello de Contas”. Isto non debe 
entenderse como unha negativa dos 
municipios a ser fiscalizados, xa que 
este escenario xa o impón a actual Lei 
de Bases no seu artigo 56. Igualmente, 
reclámase a supresión do art. 218.1, 
que impón un punto específico da orde 
do día en cada pleno para informar os 
reparos do interventor á xestión do go-
berno local. 

Escasos avances
Que a reforma local supoña unha in-
volución cuantitativa e cualitativa da 
realidade municipal non impide re-
coñecer que si houbo algúns avances 
cos que dar resposta ás reivindicacións 
históricas dos concellos. A máis no-
table é a transferencia ás autonomías 
das competencias sanitarias que esta-
ban atribuídas ás entidades locais, que 
tiñan pouco de sanitarias e moito de fi-
nanceiras, xa que se limitaban a custear 
o mantemento dos centros de saúde, así 
como o abono das subministracións de 
luz e auga. Non entanto, esta transfe-
rencia non será automática, senón que 
terá un prazo de cinco anos, a razón do 
20% anual.

O proxecto de lei introduce outros 
elementos como a regulación das retri-
bucións dos electos, unha demanda que 
os alcaldes galegos xa apoiaron a tra-
vés das resolucións da Asemblea Xeral 
da Fegamp que se celebrou en decem-
bro de 2011. Regular os salarios dos 
electos municipais serve, entre outras 
cousas, para pór fin aos debates inte-
resados que recurrentemente buscan 
sinalar aos alcaldes como perceptores 
de retribucións desmesuradas. 

Non entanto, a reforma desvíase consi-
derablemente do seu obxectivo e acaba 
expondo un escenario de empobrece-
mento inasumible para os rexedores de 
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concellos por baixo de 4.000 habitantes, rozando o 
mileurismo. Evidentemente, ningunha persoa cun tra-
ballo fixo vai a aparcalo para dedicarse á xestión dos 
asuntos do seu concello. É un castigo á política local 
que a Fegamp rexeita, e por iso insiste en establecer 
un salario mínimo para os alcaldes equiparable ao dun 
xefe de sección dunha comunidade autónoma. No caso 

de Galicia, esa cifra estaría situada ao redor dos 34.000 
euros. Ademais, a Federación oponse a que os alcal-
des de vilas de menos de 1.000 habitantes teñan que 
conformarse cunha dedicación parcial. O seu traballo 
merece ser remunerado con dignidade, do mesmo xeito 
que o do resto de alcaldes, con independencia do ta-
maño do seu municipio. 

A Lei de Racionalización e Sostenibilidade da Administración 
Local, de aprobarse, conseguirá terminar co municipalismo 
tal e como está concebido. A Lei pretende regular o futuro 
funcionamento da administración local e supón a derogación 
da Lei Reguladora de Bases de Réxime Local, en vigor dende 
hai 30 anos. Pese ao seu título, as consecuencias desta nova 
Lei non lograrán nin a racionalización nin a sostibilidade da 
administración local. E, o que é peor, os cidadáns sufrirán 
unha merma real nos servizos de proximidade que levan reci-
bindo nos últimos anos. 

A Lei, que pese a estar pasando polo seu trámite parla-
mentario sen practicamente repercusión na vida pública, 
é un tema de Estado. Non se está a negociar unha lei de 
partido para unha lexislatura, senón unha nova normativa 
que vai influír na vida de todos, e que terá que estar en 
vigor moitos anos. Non atenta, como se pretende facer 
crer aos cidadás, contra os supostos “privilexios” dos al-
caldes. Afecta aos dereitos dos veciños e veciñas de todos 
os municipios do país. A eses veciños que, cando teñen un 
problema, van ao seu Concello para plantexalo e tratar de 
buscar solucións, e que nunca poderán chamar fácilmen-
te ás portas da Deputación ou da Comunidade Autónoma 
para plantexarlles as súas inquedanzas. Van sufrir unha 
perda real de servizos, e os que se manteñan estarán máis 
lonxe e serán de peor calidade. 

O texto que regulará no futuro as competencias dos munici-
pios e as Deputacións partiu coa idea de evitar duplicidades, 
tratando de “adelgazar” unha Administración con demasia-
das institucións. Pero o que esperaban todos os expertos en 
política municipal (que se clarificaran as competencias dos 
concellos, que as deputacións pasaran a ser meras coordi-
nadoras e non instrumentos políticos, que o financiamento 
de servizos fora o adecuado, etcétera), non se reflexa na 
lei. Antes ao contrario, o texto é un arma letal contra os 
municipios, aos que deixa con escasas competencias, men-
tres as deputacións, cuxos integrantes e presidente non son 
elixidos nas urnas, pasarán a ostentar maior poder aínda do 
que tiñan ata agora. Para máis abundamento, influirá na 
perda de servizos que agora son eficaces, sen solucionar o 
máis importante: a cuestión do seu financiamento, xa que 

mentres o Concellos ofrecen o 25% dos servizos que reciben 
os cidadáns, reciben só o 13% dos cartos.

A redacción da lei revela o descoñecemento total da rea-
lidade municipal por parte do goberno, e incidirá de xeito 
notable no futuro dos municipios e, especialmente, dos 
máis pequenos. A perda de servizos, o alonxamento das ad-
ministracións, suporá un novo ataque –un máis- ao medio 
rural, cada vez máis despoboado e desatendido. Facer unha 
lei deste tipo, sen ter en conta a estrutura poboacional des-
te país e, especialmente, de comunidades como a galega, 
é unha demostración de ignorancia evidente –mesturada 
seguramente con altas doses de prepotencia- do que pasa 
neste país. ¿Alguén pensa de verdade que os servizos que 
se prestan en determinadas zonas de Galicia poden estudar-
se en igualdade de condicións, a efectos de rendibilidade 
económica, cos que se prestan por exemplo na comunidade 
de Madrid? ¿Alguén pode crer que será máis barato que un 
veciño da montaña galega vaia facer xestións á capital da 
provincia, en ver de acudir ao seu concello? 

Os Concellos de Galicia debemos seguir loitando para conse-
guir que a Lei, tal e como está concibida, sexa retirada na súa 
totalidade. Sí é necesaria unha reforma de Lei Reguladora de 
Bases de Réxime Local, pero debe ser elaborada por expertos 
coñecedores da realidade municipal deste país, e non por tec-
nócratas que, desde un despacho, son incapaces de percibir 
máis ala do branco e o negro, cando a realidade está repleta 
de matices. A nova lei debe regular as competencias reais dos 
Concellos, aquelas que xa se están prestando, e sobre todo o 
seu financiamento. Debe servir para mellorar os servizos de 
proximidade, para achegar á Administración ao cidadán, para 
buscar solucións rápidas e eficaces aos problemas. Iso si que 
sería sostibilidade, racionalización e, tamén, transparencia. 

Teño que congratularme de que, nesta ocasión, o muni-
cipalismo galego mantivo unha unidade de actuación, 
rexeitando de forma unánime unha lei na que de seguir 
adiante sería tremendamente negativa para esta terra. 
Este é o camiño que debemos seguir, tratando de buscar 
o consenso entre todas as forzas políticas para lograr a 
retirada do proxecto de lei e o inicio de conversas de cara 
a unha reforma profunda, real e eficaz da LRBRL.

Unha lei que afecta aos 
dereitos dos veciños

ALFREDO GARCIA
Vicepresidente primeiro da Fegamp 
Alcalde de O Barco de Valdeorras
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Resumiremos, cun importante esforzo, os puntos clave deste des-
propósito de Proxecto de Lei. 

Adaptación da reforma local ás necesidades de Galiza. Por un 

mapa local galego. 

O Estatuto de Galiza, de rango superior á Lei de Bases, define no 
artigo 49.1 que lle corresponde á Comunidade Autónoma a tutela 
financeira sobre os entes locais, respectando a autonomía recoñecida 
polos artigos 140 e 142 da Constitución e de acordo co artigo 27.2 do 
propio Estatuto. Ademais o 49.2 di que é competencia dos concellos 
galegos a xestión, cobranza, liquidación e inspección dos tributos 
propios que lles atribúan as leis, sen prexuízo de poder delegalas na 
Comunidade Autónoma galega. Preténdese, unha homoxeneización 
estatal que impedirá unha adaptación á realidade social, económica 
e territorial de Galiza, realidade claramente diferenciada á do resto 
e que traerá innumerábeis prexuízos. En Galiza, após varias déca-
das dun réxime local homoxéneo o que reivindicamos desde moitos 
concellos é contar cunha lexislación propia, que deseñe un mapa 
local adaptado ao asentamento e organización territorial xenuína 
do país. Debe partirse dunha concepción integral de país, e definir 
exclusivamente cal é a estrutura de servizos e funcións a desenvolver 
e impulsar desde os concellos, pois só así se poderá racionalizar o 
mapa institucional en coherencia cun aproveitamento e administra-
ción eficaz dos recursos públicos.

O Financiamiento local como prioridade. 

O actual modelo de financiamento local non garante a suficiencia 
de recursos económicos aos concellos. Na actual crise económi-
ca, o incremento do déficit nas administracións locais (3,5% de 
todas as entidades locais fronte a case o 60% da Administración 
central), non é o resultado do descontrol na xestión económica, 
senón da existencia dun imperfecto modelo de financiamento local, 
que outorga unha pequena parte da recadacións dos tributos aos 
concellos, e ademais lles impide ter autonomía en impostos pro-
pios, mesmo tendo que asumir compromisos do Estado de outorgar 
obrigatoriamente exencións fiscais á Igrexa ou amplas bonificacións 
tributarias ás grandes empresas. Toca abordar en primeiro termo a 
reforma do financiamento local, para dotar dun marco estábel aos 
concellos con fin de asegurar a calidade na prestación de servizos 
públicos básicos, e tamén fuxir do uniformismo téndose en conta 
criterios específicos que inciden no custe dos servizos, como é o 
caso da dispersión territorial ou o avellentamento da poboación.

A anulación da autonomía local e a retirada de competencias 

básicas no ámbito local. 

A regulación prevista no artigo 25, xunto coa supresión do 28 
da Lei de Bases, supoñen un ataque frontal á autonomía muni-
cipal. Non hai clarificación de competencias, senón un radical 
retallamento de moitas das funcións e servizos exercidos polos 
concellos, que ademais en moitos casos, non se trasladan a outra 
administración, favorecendo a privatización sen ter en conta que 
moitas persoas non poderán asumir o seu custe. Esa pretensión 
de deixar un exiguo campo competencial, incluso en ámbitos nos 
que a proximidade é determinante (servizos sociais de atención 
primaria, de apoio a colectivos específicos ou centros de día, di-
fusión cultural, promoción turística, servizos complementarios no 
ensino, fomento da rehabilitación urbana, de atención aos consu-
midores e usuarios, de protección medioambiental, de promoción 
económica, de elaboración do padrón, entre outras), e dun xeito 
homoxéneo, sen ter en conta a dispersión nin diferenciar entre 

urbano e rural, traerá resultados negativos, desprotexendo moitas 
persoas ao reducir a intervención do sector público local.

Alén diso, o máis disparatado é pretender nunha norma bási-
ca, efectuar a regulación definitiva dos ámbitos competenciais, 
anulando a capacidade da lexislación sectorial de facer os desen-
volvementos e adaptacións en cada caso en función das materias 
e das demandas sociais de cada momento. Con esta norma es-
tanse a derrogar e invalidar indirectamente normas sectoriais 
aprobadas polas asembleas lexislativas autonómicas, que fixaron 
repartos competenciais e de responsabilidades públicas en base 
a avaliacións concretas e en procesos participados por todas as 
administracións. No caso galego, por exemplo fraguáronse acordos 
no ámbito dos servizos sociais ou sanitarios, educativos, depor-
tivos, etc, que ficarán anulados de entrar en vigor a reforma local 
nos termos plantexados.

A regresión democrática e irracional que supón o novo papel 

outorgado ás Deputacións Provinciais. 

A reforma debería aproveitarse para clarificar o papel das depu-
tacións en tanto non haxa unha reforma constitucional que mude 
completamente o mapa provincial, ficando este exclusivamente en 
competencias residuais tales como a asistencia técnica aos munici-
pios e a participación nos instrumentos de planificación cando fora 
de estrito interese provincial, adecuando tamén o seu financiamen-
to a esas funcións, co que poderíase incrementar o financiamento e 
recursos económicos aos municipios, como institucións máis próxi-
mas aos cidadáns e auténticos entes representantes do interese 
local. Debe corresponder ademais ás CCAA a responsabilidade de 
atribuír as competencias ás deputacións.

Pola contra, a redacción do artigo 36 constitúe un reforzo das depu-
tacións, a costa de baleirar de servizos aos concellos de menos de 
20.000 habitantes, ampla maioría en Galiza. Alén da irracionalidade 
administrativa que supón atribuír competencias en servizos a unhas 
institucións sen organización nin para desenvolvelos nin para facer 
un seguimento mínimo, este esquema implica un desprazamento de 
cuestións básicas de ámbito local, de moita incidencia para a cida-
danía, desde institucións con lexitimidade democrática directa, con 
responsábeis políticos designados polos demandantes dos servizos, 
a outras sen lexitimidade directa. 

As limitacións á organización dos propios 

servizos de cada concello.

A anulación da autonomía local non solo atinxe ás súas competen-
cias, senón mesmo en como as organizan, ao regular limitacións 
extensas sobre as posibilidades de creación de empresas públicas.

O papel dos interventores. 

As novas funcións atribuídas aos interventores, o establecemento da 
súa dependencia do MAP, o procedemento de elevación de reparos 
a outras administracións e o intenso seguimento directo por parte 
da Administración Xeral do Estado dos plans económico-financeiros 
dos concellos, habilitan unha intervención directa destes cando 
non sigan a doutrina dogmática económica do Goberno central. Os 
interventores, ao servizo do Ministerio, terán como prioridade facer 
seguimento das políticas de estabilidade dos concellos por riba das 
necesidades ou indicacións definidas por cada corporación local, 
se ben manterán estas a obriga de retribuílos malia desempeñar 
funcións, ás que se lles outorga unha relevancia prioritaria, para o 
Goberno central.

Vicepresidente segundo da Fegamp  
Alcalde de Allariz

FRANCISCO GARCIAUnha reforma que responde 
a intereses alléos
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ELÉCTRICAS
Guía informativa para 
consumidores

1. O consumo de electricidade mediante 
a tarifa de último recurso 

Para os consumidores acollidos a esta modalidade de submi-
nistración, a subministración é contratada co comercializador 
de último recurso que elixan entre a lista de comercializadores 
autorizados polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, 
co que establecerán a relación comercial para a contratación, 
facturación, formulación de consultas e reclamacións.

O prezo nesta modalidade vén determinado pola Tarifa de 
Último Recurso (TUR), prezo regulado establecido periodi-
camente polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. 

Neste caso, o comercializador de último recurso substitúe a fun-
ción anteriormente realizada pola empresa distribuidora á que o 
consumidor está fisicamente conectado. A empresa distribuidora 
só realizará a operación e o mantemento da rede de distribución e 
será responsable da medida do consumo. Por tanto o distribuidor 
seguirá sendo responsable dos aspectos técnicos da subminis-
tración, entre eles a calidade da subministración (Calidade do 
produto e continuidade, cortes e interrupcións). 

2. O consumo electricidade no mercado libre 
Neste caso o prezo da subministración componse dun prezo 
regulado ou tarifa de acceso, que se refire ao uso da rede, e un 
prezo libre que se refire ao valor da enerxía que se consume. 

Nesta modalidade de consumo contrátanse dous tipos de 
servizos: 

· O uso das redes do distribuidor ao que está conectado o 
punto de subministración, polo que se paga a tarifa de 
acceso, prezo regulado establecido periodicamente polo 
Ministerio de Industria , Comercio e Turismo. 

· A enerxía eléctrica que se adquire ao comercializador de 
acordo co prezo libremente pactado. 

Non obstante, o comercializador, ao actuar como mandatario 
do consumidor, cargará a este na factura a totalidade do 
prezo de subministración e abonará a parte correspondente 
ao uso da rede (Tarifa de acceso) ao distribuidor. 

Que é a Subministración de Último Recurso (SUR)?

O 1 de xullo de 2009 entraron en vigor tanto a Subministración 
de Último Recurso (SUR) como as Tarifas de Último Recurso 
(TUR), que substituíron ás tarifas integrais de enerxía eléc-
trica existentes até entón, de acordo co disposto no Real 
Decreto 485/2009, de 3 de abril, publicado o 4 de abril de 
2009 no Boletín Oficial do Estado (BOE).

A Subministración de Último Recurso (SUR) é o modelo de orga-
nización do sector eléctrico derivado da normativa comunitaria 
no que os distribuidores se dedican exclusivamente á xestión 
das redes e deixan de realizar a actividade de subministración 
de electricidade da que se ocupaban até o 1 de xullo de 2009.

A subministración pasa a ser exercido na súa totalidade polas em-
presas comercializadoras en competencia, sendo os consumidores 
de electricidade quen elixen libremente á súa comercializadora.

Que é a Tarifa de Último Recurso (TUR)?

A Tarifa de Último Recurso (TUR), é o prezo establecido polo 
Goberno que as empresas comercializadoras de último recurso 
cobran aos consumidores de enerxía eléctrica en baixa tensión 
con potencia contratada inferior ou igual a 10 kW, e que non 
elixiron contratar unha oferta comercial ou que se acollen a 
esta tarifa de último recurso.

A Fegamp debulla as liñas xerais do que todo usuario, 

público o privado, debe coñecer do mercado eléctrico, 

para desenvolverse con precisión. Moitas veces, o des-

coñecemento é a peor das desventaxas, e abre a porta 

a custos elevados no subministro.

Descrición do mercado
Desde o 1 de xullo de 2009 os consumidores conectados en 
baixa tensión, con potencias contratadas igual ou inferior a 
10 kW, case todos os consumidores domésticos, poden reci-
bir a subministración eléctrica de dúas maneiras: 

1. Mediante contrato de  
subministración de último recurso 

2. Mediante contrato de  
subministración no mercado libre > 
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As comercializadoras de último recurso 
(CUR) deben ofrecer a subministración ao 
prezo que estableza o Goberno.

Que diferenza hai entre unha 

distribuidora, unha comercializadora 

a mercado libre e unha 

comercializadora de último recurso?

Distribuidora: a súa función é xestionar 
as redes da súa zona de actuación para 
a distribución de enerxía eléctrica, des-
de as centrais de xeración e as redes de 
transporte até os puntos de consumo onde 
están os clientes.

Desde xullo de 2009 seguen sendo respon-
sable da xestión da rede de distribución 
eléctrica da súa zona de actuación, a ca-
lidade de subministración, os equipos de 
medida e a lectura de contadores.

Así mesmo, desde esa data os consumi-
dores poden contactar coa distribuidora 
da súa zona para realizar xestións rela-
cionadas coas redes de distribución: dar 
a lectura do contador, avarías, inciden-
cias, situacións de perigo, etcétera.

Comercializadora a Mercado Libre: a súa 
función é subministrar enerxía eléctrica 
aos consumidores que estean no mercado, 
é dicir, a aqueles que elixiron libremente 
a súa comercializadora e pactaron con ela 
unhas condicións de contrato.

A factura que o cliente paga á súa em-
presa comercializadora inclúe a tarifa de 
acceso por usar as redes eléctricas da 
empresa distribuidora, e o prezo pola 
enerxía consumida segundo os termos do 
mencionado contrato.

O comercializador tramita o contrato de ac-
ceso á rede en nome do cliente e xestiona as 
solicitudes habituais (novas contratacións, 
modificacións, baixas, reclamacións).

Comercializadora de Último Recurso 
(CUR): a súa función é subministrar ener-
xía eléctrica aos consumidores que estean 
acollidos á tarifa de último recurso.

A factura que o cliente paga á súa em-
presa comercializadora de último recurso 
inclúe a tarifa de acceso por usar as re-
des eléctricas da empresa distribuidora, 
e o prezo pola enerxía consumida segun-
do a tarifa de último recurso establecida 
pola Administración.

Que consumidores poden acollerse 

á Tarifa de Último Recurso?

Pódense acoller ás tarifas de último 
recurso os consumidores de enerxía 
eléctrica conectados en baixa tensión 
cuxa potencia contratada sexa inferior 
ou igual a 10 quilovatios (kW). A gran 
maioría dos consumidores domésticos e 
mesmo algunhas pequenas empresas po-
den acollerse á tarifa de último recurso.

Que ocorre cos consumidores cuxa 

potencia contratada supera os 10 kW?

Os consumidores cunha potencia contra-
tada superior a 10 kW deben elixir unha 
empresa comercializadora de mercado libre.

Que significa que se pode elixir 

Comercializador de Libre Mercado?

Todos os clientes de electricidade te-
ñen a posibilidade de elección do 
Comercializador de Libre Mercado.

Pódese cambiar de Comercializador 

sen custo algún para o cliente?

Pódese facer cando sexa, e en princi-
pio cantas veces quéirase.

O cambio de comercializador de electri-
cidade non conleva cambiar contadores 
nin cables.

En xeral, o cambio de Comercializador 
prodúcese cando lean o contador, é di-
cir, no ciclo de lectura.

Con que Comercializadoras de 

Último Recurso ou de Mercado 

Libre pódese contratar?

Con calquera das empresas comercializa-
doras incluídas na listaxe da páxina web 
da Comisión Nacional de Enerxía.

A listaxe tamén está dispoñible na web do 
Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo.

Cales son os Comercializadores de 

Último Recurso? 

Os Comercializadores de Último Recurso son:

1. ENDESA ENERXÍA XXI, S.L. 
2. IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN 

DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. 
3. GAS NATURAL S.Ou.R., SDG, S.A. 
4. HIDROCANTÁBRICO ENERXÍA 

ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. 
5. E.ON COMERCIALIZADORA DE 

ÚLTIMO RECURSO, S.L. 

Onde se poden consultar os 

prezos da subministración de 

electricidade no mercado libre? 

A Comisión Nacional de Enerxía desen-
volveu unha ferramenta web que permite 
comparar para o perfil de cada consumidor, 
o valor económico e características das 
ofertas de subministración de electricida-
de a partir da información actualizada que 
se obtén das empresas comercializadoras 
que operan no mercado minorista español.

Para acceder ao Comparador de Oferta 
de Electricidade, pode conectarse ao 
banner Central do website do CNE, 
www.cne.es ou directamente á páxina 
www.comparador.cne.es.

Se decido comprar no mercado libre, 

canto tempo teño que estar co 

comercializador que elixa? 

De acordo ao art.4.5 do RD 1435/2002, 
en xeral, os contratos de subministra-
ción de electricidade en baixa tensión 
deben ter unha duración máxima de 1 
ano, podéndose prorrogar tacitamente 
por períodos da mesma duración. O con-
sumidor pode rescindir dita prórroga cun 
preaviso de 15 días, sen que proceda car-
go algún en concepto de penalización.
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  ACTUALIDADE 

A facturación bimestral na 
tarifa de último recurso de 
electricidade
A partir do 1 de abril de 2013, a facturación de elec-
tricidade volve realizarse cunha periodicidade bimestral 
en lugar de mensualmente, segundo indícase no Real 
Decreto 1718/2012, de 28 de decembro.

Este cambio na periodicidade da facturación, aplicase so-
bre todos os clientes acollidos á Tarifa de Último Recurso. 
A volta á facturación bimestral, ten a vantaxe de estar 
baseada en lecturas reais, polo que cada cliente pagará 
polo que realmente consumiu. Deste xeito, evítanse as 
estimacións de consumo que se utilizaban na facturación 
mensual imposta pola normativa en 2008, e que eran fon-
te de reclamacións habitualmente por parte dos clientes.

Este novo procedemento aplicarase a 

todos os clientes independentemente 

da potencia contratada?

Non. Os cambios que introduce o Real Decreto 
1718/2012 afectan a todas as subministracións de 
electricidade en baixa tensión con potencia contratada 
non superior a 15 kW.

Teño que efectuar algunha solicitude para 

que me pasen a facturar bimestralmente?

Non. O Real Decreto prevé que a facturación bimestral 
aplíquese por defecto aos consumidores acollidos á 
Tarifa de Último Recurso.

Existen outras posibilidades de facturación?

Si. É posible o sistema de facturación mediante cota fixa 
mensual, proporcional aos consumos históricos máis o 
termo de potencia, e con regularización anual, sendo 
necesario o acordo entre as partes (consumidor e co-
mercializadora).

Ademais, é posible a facturación mensual con estima-
cións, tal e como se producía até o 1 de abril de 2013. 
Neste caso, requírese o acordo previo entre consumidor, 
comercializadora e distribuidora.

Que ocorre se non me poden ler o contador?

Naqueles casos nos que o contador non estea accesible, 
a empresa distribuidora, que é a encargada da súa lectu-
ra, deberá deixar un aviso de que foi imposible realizar 
a lectura do contador. No devandito aviso, debera indi-
carse un número de teléfono e unha dirección web para 
poder facilitar a lectura do contador, así como o prazo e 
a información que se deberá indicar para poder facelo.

Que sucede se non facilito a lectura 

no prazo sinalado no aviso?

Tras un prazo de dous meses desde o aviso sen remitir 
a lectura, estimarase o consumo da subministración.

Se son cliente electricidade en mercado 

libre, o novo procedemento aféctame?

Como até agora, no mercado libre o consumidor e 
o comercializador poden chegar a calquera tipo de 
acordo no relativo ás condicións de facturación, que 

deberán quedar recollidas no correspondente contra-
to de subministración.

En calquera caso, o novo procedemento establece que 
a lectura a efectúa a empresa distribuidora con pe-
riodicidade bimestral, salvo en subministracións que 
dispoñan dun sistema de medida con capacidade de 
telexestión e telemedida (contadores dixitais) nos que 
a lectura é mensual.

A revisión das tarifas de 
último recurso, os prezos 
do termo de potencia e do 
termo de enerxía activa
O Goberno aprobou na Resolución de 1 de agosto 
de 2013, da Dirección Xeral de Política Enerxética e 
Minas, pola que se revisan as tarifas de último recurso, 
os prezos do termo de potencia e do termo de enerxía 
activa das tarifas de último recurso aplicables a partir 
da entrada en vigor da Orde Orden IET/1491/2013, de 
1 de agosto de 2013, pola que se revisan as peaxes 
de acceso de enerxía eléctrica para a súa aplicación 
a partir de agosto de 2013, e pola que se revisan 
determinadas tarifas e primas das instalacións do 
réxime especial para o segundo trimestre de 2013, 
fixando os seus valores nos seguintes:

Termo de potencia:

· TPU = 35,649473 euros/kW e ano

Termo de enerxía: TEU

Modalidade sen discriminación horaria:

· TEU0 = 0,124985 euros/kWh

Modalidade con discriminación horaria de dous 
períodos:

· TEU1 = 0,150108 euros/kWh

· TEU2 = 0,058633 euros/kWh

Modalidade con discriminación horaria supervalle:

· TEU1 = 0,149838 euros/kWh

· TEU2 = 0,068148 euros/kWh

· TEU3 = 0,050522 euros/kWh

O disposto na presente resolución é de aplicación para 
os consumos efectuados a partir das 0 horas do dia 3 
de agosto de 2.013, data de publicación da Orde no 
Boletín Oficial do Estado.

Como media, sobe un 3,2%, a cifra oficial, no recibo 
da luz para a maioría de fogares que seguen acollidos 
á denominada Tarifa de Último Recurso (TUR), é o que 
contempla unha das medidas da nova reforma eléctrica 
que puxo en marcha o Goberno.

A esta revisión hai que sumarlle o incremento do 
1,2% do día 1 de xullo, é dicir, de hai apenas unhas 
semanas. Polo que finalmente dá como resultado un 
incremento de máis do 4,4%. Doutra banda, outro 
problema é que ese 3,2% é unha media. Xa se sabe 
o que ocorre coas medias: uns están por encima e 
outros por baixo.
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A clave para entendelo é comprender que non se trata dunha 
subida ao uso. Máis que unha subida, trátase dun cambio de 
modelo de facturación da luz, cambiando o peso que teñen no 
recibo os seus dous compoñentes: o fixo (termo de potencia) 
e o variable (termo de enerxía). A partir de agora, terá moito 
máis peso o fixo que o variable (enerxía que consumimos). De 
feito, nesta subida de agosto, o que fixo o Goberno é disparar 
o custo do termo fixo de potencia e baixar o termo de enerxía. 
Por esta razón pódese dar a circunstancia de que a uns usua-
rios a factura dispáreselles, e a outros mesmo lles baixe.

En esencia, vanse a penalizar as segundas residencias, e sobre 
todo, as vivendas baleiras. A consecuencia dese cambio de 
modelo é que se penalizan aqueles contratos con consumos 
reducidos (parte variable), porque se vai a notar mais o incre-
mento do custo fixo (termo de potencia), en tanto que non 
poderán ser absorbidos pola diminución do custo da enerxía.

A su vez, na Disposición adicional única da Orden IET/1491/2013, 
de 1 de agosto, establecese un mandato para a elaboración dun 
informe sobre o prezo do aluguer dos contadores electrónicos 
con discriminación horaria e con posibilidade de telexestión 
para consumidores domésticos.

Ata que non se aprobe o prezo definitivo dos contadores 
electrónicos, o prezo medio de aluguer dos contadores elec-
trónicos será o establecido na disposición transitoria única da 
citada orde, e que é o seguinte:

a) Contadores electrónicos monofásicos con discriminación 
horaria e con posibilidade de telexestión para consumidores 
domésticos, considerando non soo o prezo do propio equipo 
senón tamén os custes asociados a súas instalación, operación 
e mantemento dos mesmos (incluídos os custes asociados á 
verificación): 0,81 euros/mes.

b) Contadores electrónicos trifásicos con discriminación horaria y con po-
sibilidade de telexestión para consumidores domésticos, considerando non 
solo o prezo do propio equipo senón tamén os custes asociados a súa insta-
lación, operación e mantemento dos mesmos (incluídos os custes asociados 
á verificación): 1,36 euros/mes.

UNIDADE DE AFORRO 
ELÉCTRICO LOCAL
Co fin de conseguir o obxectivo do convenio de colaboración 
entre a Consellería de Economía e Industria e a FEGAMP, para o 
apoio e asesoramento aos concellos en materia de subministra-
ción e comercialización de enerxía eléctrica e aforro enerxético, 
durante os meses de abril e maio de 2.013 comezamos a con-
tactar con algúns municipios para ir solicitando a información 
ás compañías eléctricas que lles facturan, e poder analizar a 
información da facturación das entidades locais.

Solicitada por parte dos concellos toda a información relativa 
á facturación do seu termo municipal, e unha vez facilitados 
todos os campos necesarios por parte das compañías comer-
cializadoras, toda esa información envórcase na ferramenta 
informática coa que conta o INEGA para a detección de irre-
gularidades nas facturas eléctricas. 

O labor de comprobación e recoñecemento das potencias 
contratadas, as tarifas aplicadas, duplicidades de facturas, ou 
calquera outro posible erro de facturación será realizada por 
parte dun enxeñeiro técnico industrial.

No caso de detección de irregularidades nas facturas de sub-
ministración de enerxía eléctrica, o asesoramento e resolución 
das reclamacións referidas á facturación de enerxía eléctrica 
será realizada por parte do avogado contratado a ese fin.

Ademais das actuacións de mediación e tramitación das reclama-
cións nas que se aprecie algún tipo de irregularidade, realizásense 
labores de asesoramento e apoio en materia eléctrica, e de co-
laboración na elaboración de pregos tipo para a contratación de 
subministración de enerxía eléctrica nos concellos. 
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O obxecto deste Convenio de Colaboración é estable-
cer un protocolo de actuación que desenvolva a forma 
a través da cal cando, con motivo dun desafiuzamento 
derivado dun procedemento de execución hipotecaria 
ou dun xuízo por falta de pagamento da renda, se 
observa unha situación de especial vulnerabilidade, 
sexa por existir elementos que permitan pensar na 
aplicación do Código de Boas Prácticas Bancarias ou 
do Real Decreto Lei 27/2012, sexa por razón de idade, 
imposibilidade de valerse por un mesmo ou calquera 
outra que, a xuízo da Autoridade Xudicial, determinen 
a conveniencia ou necesidade de intervención dos 
servizos sociais da Xunta de Galicia, dependentes da 
Consellería de Traballo e Benestar, ou dun determina-
do Concello, se comunique ao organismo competente 
polo medio máis rápido posible para que, logo da 
realización das comprobacións que se consideren, a 
Administración autonómica ou local poidan adop-
tar a decisión oportuna e en caso das execucións 
hipotecarias incluílas, se cumpren os requisitos, no 
programa de realoxamento de afectados por execu-

cións hipotecarias xestionado polo Instituto Galego 
da Vivenda e Solo (IGVS) da Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestruturas ou, se é o caso, 
solicitar a intervención dos servizos sociais, garantin-
do a atención debida.

En definitiva, trátase de que as persoas en situación 
de especial risco de exclusión e vulnerabilidade se 
atopen cunha resposta das Administracións sensible 
e adecuada, no marco da normativa vixente. 

O primeiro e indispensable paso para a aplicación 
das medidas que recolle o convenio é a adhesión 
por parte de cada concello, para a que só é necesa-
ria unha resolución de alcaldía. Toda a información 
está a disposición dos concellos na páxina web da 
FEGAMP (www.fegamp.org) no banner “Recursos para 
os Concellos”.

Nos primeiros seis meses de vixencia do convenio, té-
ñense adheridos ó mesmo 197 concellos, unha cifra moi 
significativa e que amosa a preocupación das entidades 
locais coa problemática social dos desafiuzamentos.

A CORUÑA: 70

Abegondo
Ames
Aranga
Ares
Arteixo
Arzúa
Baña A
Bergondo
Betanzos
Boimorto

Boiro
Boqueixón 
Brión
Cabana de Bergantiños
Cabanas
Cambre
Carballo
Cariño
Cedeira
Cee

Cerceda
Cesuras
Coirós
Corcubión
Coristanco
Coruña A
Culleredo
Curtis
Dodro
Fene

Ferrol
Frades
Laracha
Laxe
Lousame
Malpica de Bergantiños
Mañón
Melide 
Mesía
Miño

Moeche
Monfero
Mugardos
Naron
Neda
Noia
Oleiros
Ordes
Ortigueira
Oza dos Ríos

Padrón
Pino O
Pobra do Caramiñal
Ponteceso
Pontedeume
Pontes As
Porto do Son 
Rianxo 
Riveira
Rois

San Sadurniño
Santa Comba
Santiago de Compostela
Teo
Toques
Touro
Trazo
Vedra
Vilarmaior
Vimianzo

LUGO: 35

Alfoz
Baralla
Barrreiros
Bóveda
Burela

Cervo
Cospeito
Folgoso do Courel
Fonsagrada A
Foz

Guitiriz
Incio O
Lancara
Lourenzá
Lugo

Meira
Mondoñedo
Monforte
Muras
Ourol

Outeiro de Rei
Pantón
Páramo O
Pedrafita do Cebreiro
Pol

Quiroga
Ribadeo
Riotorto
Sober
Taboada

Trabada
Valadoruo
Vicedo O
Vilalba
Xove

OURENSE: 58

Allariz
Baltar
Bande
Barbadás
Barco de Valdeorras O
Bola A
Bolo O
Calvos de Randín
Carballeda de 
Valdeorras
Carballiño O

Cartelle. 
Mancomunidade Terra 
de Celanova
Castrelo de Miño
Celanova. 
Mancomunidade Terra 
de Celanova
Cenlle
Chandrexa de Queixa
Cortegada
Entrimo 

Esgos
Gomesende. 
Mancomunidade Terra 
de Celanova
Irixo O
Larouco
Leiro
Maceda
Manzaneda
Maside 

Merca A. 
Mancomunidade Terra 
de Celanova
Montederramo
Muiños
Nogueira de Ramuín
Ourense
Parada de Sil
Pereiro de Aguiar
Peroxa A
Piñor

Pobra de Trives A
Pontedeva. 
Mancomunidade Terra 
de Celanova
Porqueira A
Punxín
Quintela de Leirado. 
Mancomunidade Terra 
de Celanova
Rairiz de Veiga

Ramiras. 
Mancomunidade Terra 
de Celanova
Ribadavia
Riós
Rúa A
San Cibrao das Viñas 
San Cristovo de Cea
Sandiás
Taboadela 
Teixeira A

Toén
Verea. Mancomunidade 
Terra de Celanova
Verín
Vilamarín 
Vilar de Barrio
Vilar de Santos
Xinzo de Limia
Xunqueira de Ambia
Xunqueira de 
Espadanedo

PONTEVEDRA: 34

Arbo
Barro
Bueu 
Caldas de Reis
Campo Lameiro

Cangas
Cañiza
Cobelo O
Cuntis
Forcarei

Fornelo de Montes
Grove O
Guarda A
Illa de Arousa
Lalín

Meaño
Moaña
Mondariz
Mos
Neves As

Nigrán
Oia
Poio
Ponte Caldelas
Ponteareas

Pontecesures
Porriño o
Portas
Ribadumia
Salceda de Caselas

Silleda
Soutomaior
Tui
Vilaboa
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EMERXENCIAS
Os GES entran en funcionamento
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- - -

REPORTAXE
- - -

Dende mediados do mes de agosto, os Grupos de 

Emerxencia Supramunicipais (GES) están plena-

mente operativos en base ao Convenio de cola-

boración subscrito entre a Xunta de Galicia, a Fe-

deración Galega de Municipios e Provincias e as 

Deputacións Provinciais.

Por provincias:

A Coruña:  
Brión, Curtis,  
Mugardos, Muros,  
Ortigueira, Padrón, 
Ponteceso

Lugo:  
Becerreá, Cervo,  
A Fonsagrada, Guitiriz, 
Monterroso, A Pontenova, 
Quiroga-Folgoso do Courel

Ourense:  
O Barco de Valdeorras, 
Castro Caldelas,  
A Gudiña, Lobios-Muiños, 
Ribadavia-Avión

Pontevedra:  
A Estrada-Lalín,  
A Guarda,  
Mancomunidade 
de Val Miñor

Un total de 264 traballadores integran actualmente 
os Grupos de Emerxencia Supramunicais (GES). Son 26 
grupos formados por 12 traballadores, dos cales catro 
teñen sede compartida e están formados por seis tra-
balladores en cada subsede.
No mes de xuño, o proceso de creación e implantación 
dos GES, despois dunha serie de retrasos debidos a diver-
sas cuestións de procedemento, o calendario foi tomando 
forma e superadas as dificultades da programación das 

distintas sinaturas dos Convenios, as administracións im-
plicadas deron un paso adiante e asinaron todas os seus 
respectivos convenios polo que  aqueles concellos que 
tiñan adxudicada unha sede dos GES puideron adherirse 
ao Convenio-Marco (ou ben renunciar, como sucedeu nos 
casos de Baños de Molgas, na provincia de Ourense, e 
Ponte Caldelas e Redondela na provincia de Pontevedra). 
Neste mesmo mes, comeza o proceso de selección de 
persoal que foi por concurso-oposición libre.

Sinatura do Convenio \ Deputación da Coruña



Fase de oposición
O desenvolvemento das probas selectivas da fase de oposi-
ción consistiu en:

Un primeiro exercicio de carácter obrigatorio e eliminatorio 
consistente en dar resposta por escrito a un cuestionario 
tipo test de 50 preguntas con respostas alternativas basea-
das no contido do programa da convocatoria, durante un 
período de 70 minutos. 

Un segundo exercicio de carácter obrigatorio e eliminatorio 
consistente na realización dunha proba práctica sobre as 
funcións a desenvolver (primeiros auxilios, excarcelación de 
vehículos,...) de acordo co temario. 

Un terceiro exercicio de carácter obrigatorio e eliminatorio 
que é a proba de galego consistente na tradución directa 
dun texto elixido polo tribunal do castelán ao galego sen 
axuda de dicionario nun tempo máximo de 30 minutos. 
Os candidatos que acreditaron posuír o Celga 2, curso de 
iniciación ou estudos equivalentes, estaban exentos de 
realizar a proba de galego.

Fase de concurso
Nesta fase o tribunal valorou os méritos alegados e xustificados 
documentalmente polos aspirantes conforme ao baremo estable-
cido nas bases da convocatoria.

Méritos profesionais:
- ter traballado como persoal de GRUMIR ou nos Grupos 

Municipais de Emerxencias.

- ter traballado en servizos operativos de intervención direc-
ta en emerxencias, accidentes, incendios e outras labores 
de salvamento no ámbito da protección civil municipal ou 
agrupacións de voluntarios de protección civil.

- ter prestados servizos en calquera das administracións públi-
cas en postos de traballo semellantes aos que se convocan.

Cursos, seminarios, congresos, xornadas:

Ter participado en actividades formativas sempre que se atopasen 
relacionadas coas funcións a desenvolver e organizados, ben por 
unha administración pública, unha universidade ou impartidos por 
empresas privadas homologados por unha administración pública.

Sinatura do Convenio \ Deputación de Lugo

Sinatura do Convenio \ Deputación de Ourense

Sinatura do Convenio \ Deputación de Pontevedra
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Entre os días 26 e 27 de abril, a Fegamp celebrou os seus 

25 anos de vida coa organización dun ciclo de conferencias 

en Santiago de Compostela co inestimable patrocinio de Co-

rreos, onde o tema central sobre o que viraron todas as inter-

vencións foi o pasado, presente e futuro do municipalismo. 

Un tema de máxima actualidade, que acolleu a presenza de 

representantes de federacións territoriais de toda España, 

presidentes de deputación e, por suposto, alcaldes.

18 
- - -

ANIVERSARIO
- - -

CICLO DE 
CONFERENCIAS
Un foro aberto para todo 
o municipalismo

Inauguración \ A mesa inaugural 
compuxérona José Manuel Rey, Alfonso 
Rueda, Íñigo de la Serna e Ánxel Currás

O xornalista José Antonio Pérez (esq.) moderou 
a charla dos presidentes das deputacións de 
Huelva, A Coruña e León

Un cuarto de século non se cumpre todos 
os días. A Fegamp celebrou os seus pri-
meiros 25 anos de vida como mellor sabe: 
falando de municipalismo con concellei-
ros de toda Galicia e toda España, para 
radiografiar á administración local de cara 
aos tempos de cambios inminentes que 
se aveciñan. O edificio Cersia de Santiago 
de Compostela converteuse nun foro de 
debate no que intercambiar impresións, 
experiencias e posturas ante iniciativas 
como a reforma local, que tanto rexei-
tamento está a xerar entre federacións 
territoriais como a Fegamp e alcaldes de 
todo signo político e punto xeográfico.

As conferencias tiveron un invitado 
de excepción, como foi o presidente da 
Federación Española de Municipios e 
Provincias (FEMP) e alcalde de Santander, 
Íñigo de la Serna, que participou na charla 

inaugural. Como anfitrións, o alcalde de 
Santiago, Angel Currás, e o vicepresidente 
da Xunta, Alfonso Rueda, ademais do pre-
sidente da Fegamp e alcalde de Ferrol, José 
Manuel Rey. De la Serna defendeu unha 
reforma local que debería afrontarse desde 
“a lealdade institucional e o espírito cons-
trutivo” de diálogo co Goberno, e confiou 
en que houbese marxes de acordo no seo 
da Comisión Nacional de Administración 
Local. Ao seu xuízo, a reforma debería 
servir para eliminar as duplicidades entre 
administracións e aumentar a eficiencia na 
prestación de servizos. 

Tras a súa intervención, De la Serna foi 
recibido no Pazo de Raxoi polo presidente 
da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Ambos 
aproveitaron para felicitar á Fegamp polo 
seu aniversario, e celebraron que o muni-
cipalismo galego conte cun órgano que o 
represente “cunha única voz”, á vez que 

De la Serna destacaba o carácter reivin-
dicativo da federación galega, “unha das 
que máis se fai ouvir no seo da FEMP, e 
así debe seguir sendo”.

O primeiro relatorio tivo como protago-
nistas ao presidente da Fegamp, José 
Manuel Rey, e ao vicepresidente pri-
meiro e alcalde do Barco de Valdeorras, 
Alfredo García, que disertaron sobre os 
retos inminentes a que se enfrontan 
os concellos galegos, e amosaron unha 
postura coincidente de rexeitamento á 
reforma local que pretende o Goberno.

Acto seguido desenvolveuse unha mesa 
na que participaron representantes de 
diversas federacións territoriais: pola es-
tremeña, o seu presidente e alcalde de 
Plasencia, Fernando Pizarro; desde a ca-
naria, a súa vicepresidenta e alcaldesa de 
La Guancha, María Elena Luís; Elena María 
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Bastidas, presidenta da valenciana e alcaldesa de Alzira; 
e Valentín Cisneros, alcalde de Cogeces de Íscar e secre-
tario xeral da castelán leonesa. Moderou o coloquio o 
alcalde de Cervo e vicepresidente executivo da Fegamp, 
Alfonso Villares. Todos coincidiron en sinalar que “os 
concellos non son o problema das administracións pú-
blicas” na España actual, senón outras administracións 
responsables da débeda pública. Cisneros apuntou que o 
municipalismo é “a base da democracia”, unha afirma-
ción compartida polo resto de relatores, para quen as 
entidades locais son as únicas en expor “solucións reais 
e directas” aos problemas diarios dos cidadáns. Entre 
as receitas para un municipalismo eficiente de cara ao 

futuro, expuxéronse como principios básicos a liberdade 
de asociación entre entidades, o fomento das econo-
mías de escala, a clarificación das competencias para 
non caer en duplicidades e evitar crear novas estruturas 
administrativas que consuman gasto.

Desde o dereito internacional comparado, o profesor 
Antonello Tarzia, da Universidade Bocconi de Milán, 
expuxo unha comparativa coa reforma local exposta 
en Italia, apuntando os proles e os contras da mesma.

A reforma local foi abordada no seguinte relatorio, no 
que tomaron parte o profesor da Universidade de Granada 
Manuel Zafra, o secretario xeral da FEMP Ángel Fernández, 

Vista xeral do público asistente

En primeiro plano, Concepción Campos, secretaria de 
goberno local de Vigo, na mesa sobre a reforma local

O profesor Antonello Tarzia, da Universidade Bocconi de Milán

a secretaria do goberno local de Vigo Concepción Campos, 
o director xeral de Administración Local da Xunta José 
Norberto Uzal, e o secretario xeral da Fegamp, Eduardo 
Ramonde. Zafra alertou da posible desaparición dun ni-
vel de goberno, se finalmente a lei sae adiante como 
pretende o Goberno, mentres que Uzal e Ramonde coinci-
diron en resaltar a especial incidencia que unha fixación 
de custos polos servizos desde unha óptica estatal tería 
nunha comunidade como Galicia, onde a dispersión e o 
envellecemento exercen un papel determinante.

As deputacións tamén tiveron voz neste ciclo de confe-
rencias. A xornada do sábado 27 abrírona os responsables 
dos entes provinciais da Coruña, León e Huelva, Diego 
Calvo, Isabel Carrasco e Ignacio Caraballo, respectiva-
mente. Os tres estiveron de acordo na necesidade de 

> 
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manter estes organismos, xa que na actualidade desempeñan 
un papel esencial de asistencia aos concellos de menor po-
boación. Para Carrasco, as deputacións son entidades “na súa 
maior parte saneadas” que “atendemos ás necesidades dos 
concellos”, xa que sen os entes provinciais “moitos xa non 
subsistirían”. Caraballo negou que o seu papel sexa o de “condi-
cionar as políticas municipais” e si o de “dar ferramentas para 
que os alcaldes dean resposta aos veciños”.  “As deputacións 
naceron hai moitos anos, pero iso non quere dicir que teñan 
que seguir facendo as mesmas tarefas que hai 200 anos, porque 
as necesidades cambiaron, e as deputacións teñen que adaptar-
se a esas necesidades cambiantes”, matizou Calvo.

A última mesa de debate estaba dedicada aos modelos de cidade 
do futuro: eurociudades e smart-cities. Para o pioneiro das eu-
rociudades en Galicia, o alcalde de Verín, Juan Manuel Jiménez, 
esta fórmula “permite compartir servizos, crea moitas oportu-
nidades e axuda a aforrar”. “Smart é ter un cerebro que mellore 
o servizo dos cidadáns e a economía local”, explicaba Carlos 
Negreira respecto da estratexia Smart-City da Coruña, “axudará a 
crear marca de cidade”. Desde Málaga, Mario Cortés, concelleiro 
de novas tecnoloxías, aseverou desde a experiencia práctica da 
súa cidade que os modelos dixitais “conseguen que os servizos 
públicos sexan máis eficientes”, o que consegue “que a vida 
do cidadán sexa máis cómoda e económica”. Pechou as inter-
vencións o subdirector de Innovación e e-Business de Correos, 
Jordi Escruela, como patrocinador e colaborador na organización 
destas conferencias. Escruela fixo especial fincapé na presenza de 
Correos en todas partes, á vez que debullou a evolución dixital da 
compañía, vinculado á realidade municipal, “xerando confianza e 
sendo próximos”.

A Clausura estivo a cargo da presidenta do Parlamento de 
Galicia, Pilar Rojo, e o conselleiro de Educación e Cultura, 
Xesús Vázquez. Para o conselleiro, “os concellos son o reduto 
das liberdades, e débese manter o apoio que se lles presta”. En 
palabras de Pilar Rojo, a local “seguirá sendo a administración 
máis importante, porque é onde vivimos”.

O vicepresidente primeiro da Fegamp, Alfredo García, 
xunto ao presidente José Manuel Rey, na súa intervención

A presidenta do Parlamento e o conselleiro de Educación 
acompañaron ao presidente no peche das xornadas

José Manuel Rey departe co conselleiro de Málaga, Mario 
Cortés, o alcalde de Verín, Juan Manuel Jiménez, e o 
presidente da Deputación da Coruña, Diego Calvo
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Neste ano 2011, 7.503 concellos (308 
galegos) estaban integrados no ámbito 
do réxime xeral (no que o reparto se re-
gula polos criterios de poboación, esforzo 
fiscal e inverso da capacidade tributaria), 
e percibiron un montante de 3.912,30 

Millóns de Euros, o 40,12 % do total.

Pola súa parte, os 90 concellos integra-
dos no réxime de cesión, entre os que 
estaban as sete grandes cidades gale-
gas, recibiron unha contía de 5.839,47 

Millóns de Euros, que representa o 
59,88 % da cantidade global.

Seguindo ás mesmas pautas de anos an-
teriores, a Participación nos Ingresos do 
Estado dos concellos está marcada polo 
desequilibrio existente entre o que per-
ciben os municipios maiores de 500.000 
habitantes e os restantes concellos, o 
que tamén serve para explicar os resul-
tados por Comunidades Autónomas.

Así, tan só tres delas superan (ampla-
mente) a media por habitante; Cata-
luña e a Comunidade de Madrid, pola 
participación que lle correspondeu ás 
cidades de Barcelona e Madrid, e Ara-
gón, pola incidencia da participación 
da Cidade de Zaragoza. As seis cidades 
que superan os 500.000 habitantes 
(Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, 
Sevilla e Málaga) contan cun 17% da 

poboación total e perciben un tercio 

da contía total a repartir.

En canto aos restantes grupos de po-
boación, a participación por habitante 
é xenericamente crecente en aqueles 
concellos con maior poboación, aínda 
que as diferenzas entre eles son subs-
tancialmente menores con respecto ás 
que se manifestan cos concellos que 
superan os 500.000 habitantes.

Nos concellos integrados no réxime xeral, 
segue tendo especial incidencia o criterio 
de poboación, que ten un peso especí-
fico no reparto por variables do 75%, e 
que discrimina positivamente mediante 

un coeficiente aos concellos en función 
do tramo no que estean, sendo os máis 
favorecidos os concellos entre 50.000 e 
75.000 Habitantes. Galicia non tivo neste 
ano 2011 ningún municipio neste estrato 
poboacional, aínda que o vindeiro ano 
si contará có concello de Ferrol, que por 
motivo do descenso dos seus habitantes, 
integrarase neste sistema. En todo caso, 
e neste réxime, o mantemento do mode-
lo dende o ano 2004, con criterios moi 
discutibles, está xerando un importante 
desequilibrio financeiro. 

Ao carón do criterio de poboación, que 
afecta especialmente, e negativamente 
na maioría dos casos que se produciron 
en Galicia a aqueles concellos que va-
rían de tramo poboacional, atopamos un 
máis que discutible criterio de cálculo 
do esforzo fiscal (cun peso específico 
do 12,5% do reparto), e unha dispara-
tada variable, o inverso da capacidade 
tributaria (do que depende o restante 
12,5%), que está xerando graves proble-
mas nas economías dun número impor-
tante de concellos, singularmente polas 
excesivas e inexplicables diferenzas que 
se producen entre a entrega a conta e a 
liquidación definitiva, problemática que 
está sendo crecente pola permanencia 
dun sistema que, atendendo aos resul-
tados, debeuse reformular hai xa moito 
tempo, en aras de lograr unha distribu-
ción coherente dos recursos da PIE, e 
que na actualidade é irracional.

Finalmente, hai que apuntar que a can-
tidade percibida polos concellos galegos 
en termos per cápita, 177,72 Euros, 
volve a estar un ano máis moi lonxe da 
media, 219,82 Euros por habitante, 
situándose no grupo das cinco Comuni-
dades Autónomas que menos reciben . 
Esta diferencia negativa de 42,1 Euros 

por habitante supón unha perda global 
en termos poboacionais de 120 Millóns 

de Euros respecto á media.

A PARTICIPACIÓN NOS 
INGRESOS DO ESTADO 
DOS CONCELLOS
(Liquidación Definitiva Ano 2011)

> 
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ANÁLISE DA PARTICIPACIÓN DEFINITIVA NOS INGRESOS 

DO ESTADO DOS CONCELLOS GALEGOS

A participación definitiva nos ingresos do 
Estado dos concellos galegos para o ano 
2011 ascendeu a 496,8 Millóns de €, 
dos que 279,5 Millons corresponderon 
aos 308 concellos integrados no réxime 

xeral (o 56,27%) e 217,3 Millóns de Eu-

ros (o 43,73 %), ás sete grandes cidades 
galegas, que neste ano estaban incluídas 
no réxime de cesión.

ANÁLISE DO REPARTO NO REXIME XERAL PARA OS CONCELLOS GALEGOS

PARTICIPACIÓN 

DEFINITIVA 

ANO 2011

TRAMOS DE POBOACIÓN POB. 2011 Nº CONCELLOS
TOTAL  

PARTICIPACIÓN 2011
€ / HAB.

Ata 1.000 Hab. 14.248 20 2.361.831 165,77

Entre 1.000-5.000 Hab. 445.509 179 66.550.628 149,38

Entre 5.001-10.000 Hab. 395.382 58 61.084.717 154,50

Entre 10.001-20.000 Hab. 509.859 36 77.990.460 152,96

Entre 20.001-50.000 Hab. 430.576 15 71.543.090 166,16

TOTAL 1.795.574 308 279.530.727 155,68

REPARTO POR 

CRITERIOS 
(Euros por Habitante)

TRAMOS DE POBOACIÓN POB. ESFORZO FISCAL
INVERSO  

CAPACIDADE TRIBUTARIA

PARTICIPACIÓN  

POR IAE

Ata 1.000 Hab. 95,31 15,22 28,11 8,55

Entre 1.000-5.000 Hab. 95,31 11,88 32,32 6,87

Entre 5.001-10.000 Hab. 111,51 11,93 23,88 7,58

Entre 10.001-20.000 Hab. 111,51 13,38 20,30 8,24

Entre 20.001-50.000 Hab. 123,90 13,09 22,07 7,86

MEDIA GALICIA 110,33 12,64 24,56 7,67

MEDIA ESTATAL 114,36 19,06 19,06 9,70

CRITERIO DE POBOACIÓN

Por aplicación dos coeficientes contidos 
nos criterios de reparto, os concellos 
con máis habitantes (en función do tra-
mo de poboación) perciben unha maior 
contía per cápita por esta variable.

ESTRATO DE POBOACIÓN COEFICIENTE

Ata 5.000 Hab. 1,00

De 5.001- 20.000 Hab. 1,17

De 20.001-50.000 Hab. 1,30

De máis de 50.000 Hab. 1,40

Así, os concellos menores de 5.000 
Habitantes reciben na participación 
definitiva para o ano 2011 por apli-
cación deste criterio 95,31 Euros por 

habitante, os municipios entre 5.000 
e 20.000 habitantes 111,51 Euros 

per cápita, os concellos entre 20.000 
e 50.000 Habitantes 123,90, e final-
mente os municipios de máis de 50.000 
habitantes (neste estrato non había 
ningún galego no ano 2011) 133,43 

Euros por habitante.

Por elo, tan só os concellos maiores de 
20.000 habitantes de Galicia (15 de 
308 integrados neste réxime) perciben 
por este criterio unha cantidade maior 
con respecto aos 114 Euros por Habi-

tante medio.

CRITERIO ESFORZO FISCAL

Os concellos galegos perciben por esta 
variable unha cantidade moi inferior con 
respecto aos demais concellos do Estado 
. De feito, tan só 18 dos 308 concellos 
de Galicia superan os 19,06 euros por 

habitante da media estatal.

A fórmula e as variables que serven 
para determinar os índices de repar-
to do criterio son moi cuestionables. 
Atendendo aos resultados acadados, o 
chamado “Esforzo Fiscal” prima máis 
a capacidade económica que a corres-
ponsabilidade fiscal de cada concello, 
o que acrecenta o xa de por si desequi-
librio económico existente entre os dis-
tintos municipios.

CRITERIO INVERSO  

DA CAPACIDADE TRIBUTARIA

A maioría dos concellos galegos perciben 
en termos per cápita unha cantidade su-
perior á media por este criterio. Así, 234 
dos 308 municipios de Galicia están por 
enriba dos 19,06 Euros por habitante.

En todo caso, o máis destacable deste 
criterio é a gran disparidade de resul-
tados entre os distintos concellos, dis-
paridade que se produce no índice dos 
propios municipios dun ano ao seguinte.

No primeiro caso, e nunha media que 
en Galicia está fixada nos 24,6 Euros 
por habitante, as cifras fluctúan dende 

concellos que perciben menos de 5 € 
per cápita ata os que superan os 100 
euros por habitante.

Por outra banda, a propia e inexplicable 
fluctuación que se produce nos mesmos 
concellos ao longo dos anos, así como 
no índice aplicado para o reparto da 
entrega a conta con respecto ao cal-
culado para establecer a participación 
definitiva, está xerando unha proble-
mática económica que está poñendo 
en serio risco o equilibrio orzamentario 
dalgúns concellos.

EFECTOS NA LIQUIDACIÓN DA PIE PARA O 

ANO 2011 NO RÉXIME XERAL

Pola súa transcendencia, e despois de 
facer unha análise da participación defi-
nitiva para o ano 2011, cabe facer unha 
análise da liquidación de cada concello, 
que foi positiva ou negativa en función 
da entrega a conta percibida no seu día.

CONCELLOS GALEGOS CON 

LIQUIDACIÓN POSITIVA

CANTIDADE POSITIVA Nº DE CONCELLOS

Ata 10.000 € 81

Entre 10.000 e 20.000 € 47

Entre 20.001-50.000 € 34

Entre 50.000 e 100.000 € 11

Entre 100.000 e 200.000 € 5

TOTAL (*) 178

(*) A cantidade total positiva ascendeu 
a 3.680.745 Euros
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CONCELLOS GALEGOS CON LIQUIDACIÓN NEGATIVA 

(A REINTEGRAR)

CANTIDADE NEGATIVA (A reintegrar) Nº DE CONCELLOS

Ata - 10.000 € 43

Entre - 10.000 e - 20.000 € 25

Entre - 20.001 e - 50.000 € 39

Entre - 50.000 e - 100.000 € 13

Entre - 100.000 e - 200.000 € 9

-620.886 € 1

TOTAL (**) 130

(* *) A cantidade total a reintegrar ascendeu a 4.714.068 Euros

Para poder valorar a casuística das devolucións ne-
gativas dos concellos galegos (en algúns casos moi 
notable), realízase unha análise comparativa do per-
cibido por cada un dos criterios na entrega a conta e 
na liquidación posterior.

Obsérvase que dos 62 concellos que teñen que de-
volver máis de 20.000 Euros, en 46 casos (o 74 %) 
foi por efecto do criterio “ Inverso da Capacidade 
Tributaria “, en 7 casos (11 %) pola variable “ Esforzo 

Fiscal “, en 6 casos (10 %) polo criterio de poboación 
(un deles, no que tivo maior incidencia, por cambio 
de Tramo) e nos restantes 3 casos (5 %) por efecto 
conxunto de varios criterios.

É evidente, atendendo aos datos deste ano e das pa-
sadas liquidacións da PIE, que esta variable, o Inver-
so da Capacidade Tributaria, xera unhas importantes 
disfuncións nos concellos tal e como esta definido 
actualmente. O feito de que este ano, un concello 
galego teña que reintegrar ao Estado máis de 600.000 
Euros é unha proba da irracionalidade dun criterio 
que precisamente logra o efecto contrario do que se 
require e se impón aos concellos neste intre, a esta-
bilidade orzamentaria. 

A prolongación deste modelo, que semella non cam-
biará a curto prazo, e singularmente dos efectos que 
se derivan deste criterio, seguirá provocando nos vin-
deiros anos graves ineficiencias e desequilibrios nos 
orzamentos de distintos concellos, o que é absoluta-
mente contradictorio co marco actual de esixencia e 
crecente restricción orzamentaria.

ANÁLISE DA PARTICIPACIÓN DEFINITIVA NOS INGRESOS DO ESTADO DOS 

CONCELLOS GALEGOS INTEGRADOS NO RÉXIME DE CESIÓN

PARTICIPACIÓN 

DEFINITIVA 

ANO 2011

CONCELLOS POBOACIÓN 2011 PARTICIPACIÓN DEFINITIVA 2011 € / HAB.

CORUÑA (A) 246.028 57.268.707,63 232,77

FERROL 72.963 15.681.516,29 214,92

SANTIAGO DE COMPOSTELA 95.207 20.629.340,63 216,68

LUGO 98.007 19.076.560,95 194,64

OURENSE 108.002 24.236.024,05 224,40

PONTEVEDRA 82.400 15.616.752,99 189,52

VIGO 297.241 64.758.681,64 217,87

TOTAL 999.848 217.267.584,18 217,30

O sistema de reparto das contías establecidas para o Ré-
xime de Cesión ten tres partes diferenciadas: cesión de 
impostos (IRPF, IVE, Impostos Especiais), fondo com-
plementario de financiamento e compensación de IAE.

Pero a realidade é que a clave do reparto resultante a 
atopamos no modelo que existía ata o ano 2004, que 
primaba extraordinariamente aos concellos maiores 
de 500.000 Habitantes, diferenza que se consolidou 
neste período. Por elo, a media que perciben os 

concellos galegos no réxime de cesión sitúase en 

217 Euros por Habitante, fronte aos 288 euros per 

cápita da media estatal.

En canto a liquidación definitiva, e froito de que 
todos os concellos galegos tiveron unha entrega 
a conta inferior ás contías resultantes no cálcu-
lo da participación definitiva, a diferenza do que 
aconteceu no réxime xeral, onde os resultados foron 
dispares, a liquidación neste ano foi positiva para 
as sete grandes cidades, con un montante global de 
1,3 Millóns de Euros.

>   FINANCIACIÓN LOCAL

> 



PARTICIPACIÓN DEFINITIVA

NOS INGRESOS DO ESTADO

ANO 2011 (PIE)

COMUNIDADES POBOACIÓN 2011 PARTICIPACIÓN DEF. LIQUIDACIÓN % POBOACIÓN % PARTICIPACIÓN DEF. €/HAB

ANDALUCÍA 8.424.102 1.723.333.051 -1.626.979 18,99% 17,67% 204,57

ARAGÓN 1.346.293 331.176.579 751.100 3,03% 3,40% 245,99

ASTURIAS 1.081.487 209.737.517 361.299 2,44% 2,15% 193,93

BALEARES 1.113.114 198.456.947 26.788 2,51% 2,04% 178,29

CANARIAS 2.126.769 390.105.624 -2.561.174 4,79% 4,00% 183,43

CANTABRIA 593.121 107.033.678 823.362 1,34% 1,10% 180,46

CASTILLA-LEÓN 2.558.463 456.078.585 3.787.233 5,77% 4,68% 178,26

CASTILLA-LA MANCHA 2.115.334 335.976.650 1.123.648 4,77% 3,45% 158,83

CATALUÑA 7.539.618 2.019.642.611 3.546.891 17,00% 20,71% 267,87

CEUTA 80.579 14.864.888 -112.032 0,18% 0,15% 184,48

EXTREMADURA 1.109.367 181.708.909 -954.974 2,50% 1,86% 163,80

GALICIA 2.795.422 496.798.311 291.820 6,30% 5,09% 177,72

MADRID 6.489.680 1.928.083.121 6.027.606 14,63% 19,77% 297,10

MELILLA 78.476 14.398.281 165.439 0,18% 0,15% 183,47

MURCIA 1.470.069 259.748.059 -874.190 3,31% 2,66% 176,69

LA RIOJA 322.955 57.176.658 -344.116 0,73% 0,59% 177,04

VALENCIA 5.117.190 1.027.448.908 -1.986.590 11,54% 10,54% 200,78

TOTAL  44.362.039 9.751.768.377 8.445.132 100,00% 100,00% 219,82

(sen País Vasco e Navarra)

PARTICIPACIÓN POR

TRAMOS DE POBOACIÓN
(Concellos Réxime Xeral e de Cesión incluídas 
cantidades compensatorias IAE)

PARTICIPACIÓN POR

COMUNIDADES ANTÓNOMAS
(Concellos Réxime Xeral e de Cesión incluídas 
cantidades compensatorias IAE)

TRAMOS DE 
POBOACIÓN

Pob 2011 Partic Total Liquidación % Pob % Part Euros/Hab Nº Municipios

Ata 100 61.379 9.799.066 339.073 0,14% 0,10% 159,65 1.035

Entre 101-1.000 1.330.571 198.204.476 2.840.258 3,00% 2,03% 148,96 3.533

Entre 1001-5.000 4.156.339 591.498.329 -821.589 9,37% 6,07% 142,31 1.796

Entre 5.001-10.000 3.646.806 573.153.973 -2.045.979 8,22% 5,88% 157,17 523

Entre 10.001-20.000 4.664.358 738.132.507 -1.338.014 10,51% 7,57% 158,25 329

Entre 20.001-50.000 7.052.976 1.211.024.005 1.248.498 15,90% 12,42% 171,70 239

Entre 50.001-75.000 2.981.428 559.491.227 2.703.498 6,72% 5,74% 187,66 48

Entre 75.001-100.000 2.735.177 502.185.746 144.639 6,17% 5,15% 183,60 32

Entre 100.001-500.000 10.110.507 2.147.935.643 1.146.386 22,79% 22,03% 212,45 52

Máis de 500.000 7.624.295 3.220.343.404 4.228.362 17,19% 33,02% 422,38 6

TOTAL 44.362.039 9.751.768.377 8.445.132 100,00% 100,00% 219,82 7.593



FONDO GALEGO
Epístola ética aos concellos galegos
Alfredo Novoa Gil

Resulta un tanto desalentador comprobar como a crise econó-
mica e os seus efectos fan abanear ese edificio construído con 
tanto mimo e tesón como é o Fondo galego. Certo que moitos, 
a inmensa maioría dos seus asociados, resisten e manteñen 
o seu compromiso coa cooperación internacional ao desen-
volvemento. Nun lustro de dura crise apenas unha ducia de 
“desercións” que contrastan cos máis de noventa que aínda 
perseveran nun empeño tan admirable e necesario. E incluso 
con altas (caso de San Sadurniño de Noia, co voto favorable 
de todos os membros da Corporación).

Mais que dese número e das lecturas que del se desprenden, 
quixera chamar a atención sobre outro extremo do proce-
so. Dende o momento en que impulsamos o Fondo Galego 
como entidade municipalista e solidaria promoveuse a idea 
do consenso como norma básica de funcionamento. Foi así 
que a totalidade, e non esaxero, dos acordos de adhesión fo-
ron adoptados por unanimidade das Corporacións, facendo da 
cooperación un asunto de todos, decidido democraticamente 
e contando con todos. Pero agora resulta que no camiño de 
saída que algúns elixen libremente facer óptase por unha vía 
totalmente diferente. Que sería o normal? Se o debate e a 
decisión de adhesión foi plenaria, o acordo da baixa debería 
selo tamén. Pero unha simple carta dun alcalde, un acordo de 
comisión de goberno, semella bastar para desfacer o feito. 
Con independencia da legalidade da acción, sorprende que se 
resolva esta cuestión eludindo a participación democrática do 
conxunto das corporacións. 

Cada quen é libre de decidir o que mellor considere no exerci-
cio das súas funcións e responsabilidades. O que non parece de 
recibo é que se despache desta maneira un esforzo que tanto 
custou labrar, prescindindo sen mais do consenso e do debate 
democrático que permitiría socializar as decisións e mesmo a 
exploración de fórmulas que permitiran continuar con aquel 
consenso inicial que deu vida á maior rede municipalista espe-
cializada da nosa historia. 

As achegas que fan os concellos ao Fondo Galego son ben 
reducidas. Para a inmensa maioría, isto supón que cun mínimo 
de dilixencia recibirán a cambio un investimento en sensibi-
lización que non serían capaces de verificar cos seus propios 
medios ou a similar custes. É a solidariedade tamén practicada 
aquí, non soamente coas comunidades desfavorecidas dos 
países do Sur a onde chegará o noso compromiso cos seus 
proxectos. Cos recursos que os participantes no Fondo Galego 
dedican a este fin non se vai solucionar nada substancial nin 
relevante no noso entorno, pero non é así en terceiros países 
con maiores dificultades, infinitamente maiores, cas nosas. 
Retirar o apoio é enviar unha mensaxe errada a unha cidadanía 
que mais que nunca debe comprender que a solidariedade á un 
piar esencial de calquera sociedade. Sobre todo, en tempos de 
crise. Con ese egoísmo ruinciño que inspira estas decisións, 
o municipalismo e a sociedade galega mingúan substancial-
mente. E no tocante ao axuste orzamentario, prescindir desta 
partida é tan absurdo como cortarse o pelo para perder peso. 

Alfredo Novoa Gil foi presidente do  
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade 1987-2011
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O Fondo Galego de Cooperación e 
Solidariedade está na rede;
O noso web é www.fondogalego.org
E tamén podedes acompañarnos en;
www.facebook.com/fondogalego
www.twiter.com/fondogalego
www.youtube.com/fondogalego

Para calquera consulta sobre o Fondo, podes 
contactar Secretaría técnica, Instituto Galego de 
Análise e Documentación Internacional;  
www.igadi.org; info@igadi.org

Alfredo Novoa xunto a actual presidenta 
do Fondo Galego de Cooperación e 

Solidariedade, Teresa París
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CARNÉ XOVE

O 29 de maio de 2013, a Fegamp asinou coa Consellería de 
Traballo e Benestar un convenio marco para o desenvol-
vemento e difusión do programa Carné Xove no ámbito da 
administración local, co fin de promover a incorporación das 
entidades locais  ao tempo que facilitan á xuventude galega a 
súa mobilidade, así como o acceso a bens e servizos culturais, 
educativos e sociais en condicións máis favorables.

O Carné Xove é unha tarxeta persoal e intransferible, cunha 
vixencia de dous anos desde a súa expedición, que pon a dispo-
sición dos seus titulares descontos e vantaxes en diferentes bens 
e servizos que abranguen todos os ámbitos (cultural, aloxamen-
to, transportes, comercial, ensino, etc.) e que pode utilizarse 
tanto en Galicia como no resto das comunidades autónomas 
españolas e nos 40 países europeos adheridos ao programa 
Carné Xove Europeo (European Youth Card), sen prexuízo das 
excepcións propias de cada comunidade ou país.

Trátase de que as entidades locais se adhiran ao mesmo para 
asumir un desconto aos mozos e mozas titulares do Carné Xove 
no importe das taxas ou prezos que teñan establecidos para os 
servizos municipais que prestan e dos que poden ser usuarios/
as as persoas con idades entre os 12 e os 30 anos, así como 
nas actividades dirixidas a xuventude que organice ou nas que 

participe o concello. Cada entidade local establecerá o des-
conto ou descontos que está disposta a aplicar e comunicarao 
á Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado para os efectos 
da súa difusión entre os titulares do Carné Xove. Terán que 
facer as modificacións nas ordenanzas municipais ou norma-
tiva de aplicación que sexan necesarias para que o desconto 
poida ser efectivo, modificacións que deberán realizarse no 
prazo máximo de seis meses dende a adhesión da entidade 
local ao convenio.

A Consellería de Traballo e Benestar comprométese a achegar 
toda a información precisa sobre o Programa Carné Xove ás 
entidades locais que queiran adherirse, proporcionar o aseso-
ramento técnico necesario por parte do persoal da Dirección 
Xeral de Xuventude e Voluntariado para a axeitada execución 
do programa, difundir a colaboración de cada entidade local 
que se sume a esta iniciativa, dando visibilidade ao seu com-
promiso coa mocidade e facilitar aos concellos que se adhiran 
a opción de constituírse en centro expendedor do Carné Xove, 
no caso de que non o sexan.

O texto deste convenio asinado así como o modelo de adhesión, 
están á vosa disposición na nosa páxina web (www.fegamp.org) no 
banner “Recursos para os Concellos”.

APROBADO O ORZAMENTO 2013

O Consello Federal da Fegamp reuniuse o pasado mes de maio para 
dar o seu  respaldo ás contas da Federación en 2013. Para este ano, 
o Orzamento da Fegamp ascenderá a 1.171.187,27 €, unha contía un 
7,43% inferior á conta do exercicio anterior. O documento económico 
contou co voto a favor de todos os grupos políticos, como xa ocorreu 
o pasado ano.

Desde o ano 2009, a Federación reduciu os seus números en case unha 
terceira parte, sen que elo significara unha merma nos servicios que 
presta aos concellos, que non só se mantivo senón que se están vendo 
incrementados nos últimos anos.

A redución salarial para os cargos directivos, as limitacións nas in-
demnizacións dos cargos electos e a conxelación nas retribucións do 
resto do persoal se mantén en 2013, como xa sucedeu en 2012.

Según manifestou o presidente José Manuel Rey, “este 2012 que 
cerramos é o primeiro ano íntegro de xestión da actual Presidencia”, 
no que “as medidas de austeridade no gasto deron como resultado 
económico - patrimonial un saldo positivo de 10.778 € ”.

Ademais, Rey Varela comprometeuse a que de cara ao exercicio 2014, 
as contas da Federación se aprobarán con carácter previo, e non co 
ano xa en curso, como ocorreu en 2013 e 2012.

“Vamos a manter a liña de austeridade, por convición, por responsabilida-
de e por compromiso cos 315 concellos de Galicia, que non entenderían 
outro tipo de políticas desde a Federación que os representa”, apostilou.
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CONVENIO DE ATENCIÓN  

A DROGODEPENDENTES

O pasado 8 de agosto, a Fegamp rubricou coa 
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia e a 
Consellería de Sanidade o convenio anual polo que se 
outorgan axudas a concellos para os gastos de man-
temento de centros de saúde e PACs de titularidade 
municipal, así como o desenvolvemento de programas 
de asistencias a persoas con trastornos aditivos. O 
montante total do convenio ascende a 4,798 millóns 
de euros, lixeiramente inferior ao do pasado ano no 
seu volume global.

Na reunión de traballo mantida en xullo cos voceiros 
e o presidente da Fegamp, a conselleira de Sanidade, 
Rocío Mosquera, explicou que esta redución non res-
pondía a unha minoración nos fondos propios da 
Xunta senón á redución das transferencias proceden-
tes do Ministerio de Sanidade.

Durante este encontro, tamén explicou os detalles do 
novo convenio, que como novidade amplía ata o 14 de 
marzo o período final de liquidación. Como en anterio-
res textos, adiantarase unha parte das contías (ata o 

66,78%) ao longo do presente exercicio, e o 33,22% 
restante abonarase coincidindo coa liquidación.

Sanidade argumentou este cambio en resposta as queixas 
de moitos concellos, dado que diversos gastos do mes 
de decembro non encontraban respaldo documental ata 
xaneiro ou febreiro, e iso orixinaba disfuncións á hora 
de xustificalos, co que quedaban sen aboar desde a 
Xunta, e se xeraba un prexuízo aos concellos.

A redacción final do convenio xerou dúbidas respecto 
á duración do mesmo, que daba pé a interpretar que 
a súa duración se alongaba 15 meses, e non os 12 
previstos inicialmente, polo que a minoración nas 
cantidades subvencionadas incrementábase conside-
rablemente. Así o expuxeron diversos alcaldes, que 
reclamaron á Fegamp unha reunión coa conselleira, 
que se celebrou o 17 de setembro. Na mesma, Rocío 
Mosquera aclarou que a duración do convenio cingui-
ríase ao exercicio 2013, e que para zanxar calquera 
dúbida, se convocaría á comisión de seguimento para 
que resolvera este error de interpretación.

ACLARACIÓN Á  

DEFENSORA DO POBO 

O pasado mes de abril, a Defensora do Pobo, Soledad 
Becerril, dirixíase ao presidente da Fegamp para solicitar-
lle unha xestión ante os concellos galegos. Para esta alta 
Institución, numerosos municipios da comunidade non 
estaban cumprindo con diversos artigos da Lei de Bases 
de Réxime Local que establecerían a obriga de publicitar 
nas páxinas web de cada concello “as ordenanzas e regu-
lamentos locais que se aprobaron inicialmente”.

Incumprir este precepto obriga aos cidadáns “a acudir 
físicamente as dependencias municipais onde un funcio-
nario lles mostrará en papel o articulado”, o que conleva 
“que a presentación de reclamacións e suxerencias no 
prazo de audiencia está supeditada en moitas ocasións 
á dispoñibilidade do funcionario e a un horario moi 
limitado”, sinala na súa carta a Defensora.

“A participación dos cidadáns na vida pública é un 
dos pilares sobre os que se asenta a democracia”, 
engade, “é no ámbito local onde os cidadáns asocian 
con máis intensidade democracia e participación”. Por 

todo elo, a Defensora do Pobo comunicaba á Fegamp 
a apertura dunha investigación de oficio.

Esta Federación, en cumprimento das súas obrigas, 
remitiu aos 314 concellos o escrito da Defensora. 
Posteriormente, José Manuel Rey Varela dirixiuse 
a Soledad Becerril para poñer no seu coñecemento 
“a particular realidade territorial de Galicia, con un 
extenso rural no que a sociedade da información 
todavia non penetrou coa intensidade desexada, e 
concellos de reducida poboación que, en ocasións, 
carecen dos medios económicos e humanos para 
cumprir co que establece a lei”.

Na súa misiva, o presidente da Fegamp expresaba 
a súa posición común “respecto a necesidade de 
converter a xestión das administracións nunha activi-
dade transparente e accesible para todos os cidadáns, 
con independencia do seu lugar de residencia, e que 
aproveite os beneficios que hoxe temos dispoñibles 
gracias as novas tecnoloxías”.



FORMACIÓN CONTINUA
Informe análise de necesidades de formación continua

As Administracións Públicas teñen que incorporar unha estratexia 
de formación que permita responder con prontitude aos rápidos 
cambios que se producen na sociedade e por ilo dende a FEGAMP se 
fixo preciso  acomodar os nosos plans de formación ás necesidades, 
problemas, aspiracións e retos das entidades locais de Galicia. A 
formación é un aspecto dinámico na carreira profesional dos indivi-
duos, que nos acompaña de forma continua e permanente.

Mediante a formación continua se persigue a adecuación e a moti-
vación dos empregados públicos cara a conseguir cada vez maiores 
avances no obxectivo de superar unha Administración Local bu-
rocratizada e responder á demanda de servizos e prestacións da 
cidadanía no marco dunha organización eficiente.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DOS PARTICIPANTES

A Unidade de Formación da FEGAMP leva a 
cabo a selección dos aspirantes, e negó-
ciase coas Centrais Sindicais participantes 
na Mesa de Nacional de Formación. O re-
sultado será:

> Efectuar unha formación específica 
para o desenvolvemento do posto de 
traballo.

> Orientar a formación para lograr a rea-
daptación e actualización profesional.

> Transmitir os valores de ética do 
servizo público, profesionalidade, ca-
lidade, eficacia e atención ó cidadán 
e innovación na xestión.

Os criterios de selección que rexerán nos 
cursos e demais actividades que convoque a 
FEGAMP serán os seguintes:

1. Que exista unha relación directa 
entre as tarefas que realiza o soli-
citante no desempeño do seu posto 
de traballo e a materia ou materias 
obxecto do curso.

2. A clase de persoal á que pertence o 
solicitante, así como o seu grupo/
categoría profesional e a súa anti-
güidade, e como tal se entende a 
data de ingreso na Administración 
Pública Local.

3. Dificultades de acceso á Formación 
Continua Presencial en razón do 
posto de traballo: destino en zonas 
rurais, horario de traballo, localidade 
de traballo diferente á dirección, etc. 

4. Procurarase que estean representados 
o maior número posible de concellos.

5. Reservarase unha porcentaxe do nú-
mero de prazas para os traballadores 
con minusvalía; a devandita selección 
farase por separado da quenda xeral, 
incorporándose a este aquelas vacan-
tes que queden sen solicitantes.

6. Nos cursos de modalidade “en liña” 
terase en conta a conciliación fami-
liar de xeito que terán preferencia 

aqueles que xustifiquen ter ao seu 
cargo fillos menores de 14 anos.

7. Nos cursos reeditados por unha alta 
demanda, terán preferencia aque-
les solicitantes que o ano anterior, 
cumprindo os criterios de selección, 
quedaron fora por falta de prazas e o 
solicitan de novo na seguinte edición 
axustándose ás bases.

8. Malia o anterior, naqueles supostos 
en que pola índole do curso se preci-
se posuír uns coñecementos previos 
para seguilo con aproveitamento, 
poderase determinar na convocatoria 
a acreditación deses coñecementos 
ben documentalmente ou mediante 
exame ou proba se fose preciso.

9. Naqueles cursos en que sexa preciso 
efectua-la selección de acordo cun 
baremo, este será consensuado cos 
representantes das centrais sindicais 
e demais membros que integran a 
Mesa Nacional Galega de Formación.
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O 27 de decembro de 2012 se publica a Convocatoria 
Resolución do INAP, pola que se convocan para o exercicio 
2013 subvencións destinadas ao financiamento de plans de 
formación no marco do AFEDAP.

A Fegamp presenta o seu Plan de Formación Continua 2013 
que, unha vez aprobado, queda como sigue:

PLAN INTERADMINISTRATIVO FEGAMP-2013

Nº DENOMINACIÓN ACCIÓNS FORMATIVAS EDIC
Nº PARTICIPANTES Nº HORAS MODALIDADE

IMPARTICIÓNEDICIÓN TOTAL EDICIÓN TOTAL

1
PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO NAS 
AA.PP. NIVEL AVANZADO.

1 50 50 30 30 ON LINE

2
LEI ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
DE CARÁCTER PERSOAL NAS AA.PP

1 50 50 30 30 ON LINE

3 NOVIDADES NA LEI DE CONTRATOS DO SECTOR PÚBLICO 1 50 50 30 30 ON LINE

4 A INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSOAS DESEMPREGADAS 1 50 50 40 40 ON LINE

5
COMUNICACIÓN 2.0 NOS CONCELLOS 
GALEGOS (MODALIDADE PRESENCIAL)

1 15 15 20 20 PRESENCIAL

6

LEI ESTABILIDADE ORZAMENTARIA E SOSTENIBILIDADE 
FINANCEIRA. O TEITO E REGRA DE GASTO NA 
XESTIÓN ORZAMENTARIA. NOVA SUBMINISTRACIÓN 
DE INFORMACIÓN FINANCEIRA.

1 20 20 25 25 PRESENCIAL

7 INTERVENCIÓN POLICIAL ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO 1 20 20 20 20 PRESENCIAL

8
XESTIÓN GASTOS PERSOAL ENTIDADES LOCAIS. O 
REGULAMENTO PROCEDEMENTOS DESPEDIMENTO COLECTIVO, 
SUSPENSIÓN DE CONTRATOS E REDUCIÓN DE XORNADA.

1 20 20 25 25 PRESENCIAL

9 XESTIÓN DE BIBLIOTECAS 1 25 25 20 20 ON LINE

10
TÉCNICAS PARA A INTERVENCIÓN CON 
FAMILIAS EN RISCO SOCIAL

1 50 50 40 40 ON LINE

11
O SISTEMA INSTITUCIONAL, O ORDENAMENTO XURÍDICO 
E A ESTRUTURA INSTITUCIONAL DA UNIÓN EUROPEA

1 50 50 30 30 ON LINE

12
DIRECCIÓN E LIDERADO DE EQUIPOS DE 
TRABALLO NA ADMINISTRACIÓN

1 15 15 20 20 PRESENCIAL

13 CONTABILIDADE PÚBLICA LOCAL 1 50 50 50 50 ON LINE

14 REDACCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 1 15 15 20 20 PRESENCIAL

15 O SISTEMA TRIBUTARIO NAS CORPORACIÓNS LOCAIS 1 50 50 50 50 ON LINE

16 CONTROL EMOCIONAL EN SITUACIÓNS DE EMERXENCIA 1 50 50 30 30 ON LINE

17
WEB 2.0. UTILIZACIÓN AVANZADA 
DOS RECURSOS DE INTERNET

1 50 50 30 30 ON LINE

18
A CREATIVIDADE E A INNOVACIÓN COMO 
COMPETENCIAS DE FUTURO

1 15 15 20 20 PRESENCIAL

19 BOAS PRÁCTICAS AMBIENTAIS NA ADMINISTRACIÓN 1 50 50 30 30 ON LINE

TOTAIS 19 695 560



30
- - -

AXUDAS E SUBVENCIÓNS
A CONCELLOS

- - -

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

DOG Nº 165 

Venres, 30 de agosto de 2013
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 

TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

Orde do 13 de agosto de 2013 pola que se es-
tablecen as bases reguladoras, así como a súa 
convocatoria para os anos 2013-2014-2015, 
para a concesión de axudas en materia de 
conservación dos recursos naturais e o fomen-
to de accións para a poboación local para o 
desenvolvemento sustentable dos espazos de-
clarados como parques naturais na Comunidade 
Autónoma de Galicia

Obxecto

O obxecto desta orde é regular as bases do réxime 
de axudas dirixidas a fomentar o desenvolvemen-
to socioeconómico sustentable das terras agríco-
las e a mellora da calidade de vida das poboacións 
locais situadas dentro dos espazos protexidos ou 
nas súas áreas de influencia socioeconómica por 
medio de accións que contribúan á mellora das 
paisaxes, á recuperación de elementos históri-
cos patrimoniais ou culturais representativos da 
paisaxe agraria tradicional, a aumentar o valor 
de recreo público destas zonas de alto valor na-
tural, á preservación de hábitats ou ecosistemas 
ou á loita contra a erosión. Así mesmo, procédese 
á súa convocatoria, correspondente ao exercicio 
orzamentario dos anos 2013, 2014 e 2015. Para 
os efectos desta orde, entenderase por área de 
influencia socioeconómica do parque natural todo 
aquel municipio que teña toda ou parte da súa 
superficie dentro dun parque natural.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios/as das axudas regu-
ladas nesta orde, en relación coas actividades 
subvencionables descritas no artigo 2 da pre-
sente orde, os seguintes:

a) As persoas físicas que residan e/ou que 
sexan propietarias de terreos nalgunha 
das parroquias total ou parcialmente 
incluídos no parque natural; titulares, 
propietarios ou arrendatarios de explota-
cións agrarias, gandeiras situadas dentro 
do parque natural, para as activida-
des incluídas dentro dos grupos I, II e 
III. Tamén poderán ser beneficiarios/as 
destas axudas os/as titulares dos dereitos 
referidos na zona de influencia socioe-
conómica, segundo as dispoñibilidades 
orzamentarias.

b) As comunidades de montes veciñais en 
man común situadas total ou parcial-
mente no parque natural, legalmente 
constituídas e inscritas no rexistro xeral 
existente para o efecto.

c) As asociacións con sede social ou, como 
mínimo, co 50 % dos seus socios con 
residencia nalgún dos concellos onde 
se sitúe o parque natural, o que deberá 
xustificarse documentalmente.

d) As empresas que teñan o seu domicilio 
fiscal nalgún dos municipios en que se 
sitúe o parque natural constituídas con 
anterioridade á publicación desta orde, 
priorizándose aquelas con domicilio 
fiscal dentro do parque natural.

e) Os concellos que teñan toda ou parte da súa 
superficie dentro do parque natural.

Requisitos

Non poderán ter a condición de beneficiarias 
das axudas previstas nesta orde as persoas 
ou entidades en que concorran algunha das 
circunstancias previstas nos artigos 10.2º e 
10.3º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de sub-
vencións de Galicia, ou fosen sancionadas pola 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e In-
fraestruturas pola comisión de infraccións en 
materia de Conservación da Natureza, no prazo 
dun ano se a infracción foi cualificada como 
leve, 3 anos se foi cualificada como grave ou 5 
anos se foi cualificada como moi grave. 

Prazo

O prazo de presentación de solicitudes remata-
rá o 30 de setembro de 2013.

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

DOG Nº 90

Luns, 13 de maio de 2013
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

Resolución do 30 de abril de 2013 pola que 
se establecen as bases reguladoras para a 
concesión, en réxime de concorrencia non com-
petitiva, de subvencións a concellos para o 
apoio, promoción e difusión ás festas declara-
das de interese turístico de Galicia, e se procede 
á súa convocatoria para o ano 2013

Obxecto

Concesión das subvencións, en réxime de con-
correncia non competitiva, destinadas aos 
concellos galegos para o apoio, promoción e 
difusión das festas declaradas de interese turís-
tico de Galicia. Así mesmo, por medio desta re-
solución convócanse as devanditas subvencións 
para o ano 2013. 

Teñen por obxecto sufragar parcialmente os in-
vestimentos directamente vinculados ao apoio, 
promoción e difusión das festas declaradas de 
interese turístico de Galicia.

Beneficiarios

Os concellos da Comunidade Autónoma de Gali-
cia que sexan as únicas entidades organizado-

ras das festas declaradas de interese turístico 
de Galicia incluídas no obxecto desta convoca-
toria que se celebren durante o ano 2013.

Requisitos

Que a festa conte coa declaración de inte-
rese turístico de Galicia regulada no Decreto 
39/2001, do 1 de febreiro, de refundición en 
materia de Consello Galego de Turismo, decla-
ración de municipio turístico galego e declara-
ción de festas de Galicia de interese turístico 
(DOG nº 36, do 20 de febreiro). 

Non serán obxecto de subvención as festas que 
ademais da declaración de interese turístico 
de Galicia conten coa declaración de festa de 
interese turístico nacional e/ou internacional, 
segundo establece a Orde ITC/1763/2006, do 
3 de maio, pola que se regula a declaración de 
festas de interese turístico nacional e interna-
cional (BOE nº 135, do 7 de xuño). Non pode-
rán obter a condición de beneficiario aqueles 
nos que concorra algunha das circunstancias 
previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia. A acreditación 
de non estar incursos nas ditas prohibicións 
realizarase mediante declaración responsable 
do interesado. Os requisitos para ser beneficia-
rio deberán cumprirse na data de finalización 
do prazo de presentación de solicitudes.

Prazo

O prazo de presentación de solicitudes será 
dende o día seguinte ao da publicación desta 
resolución no DOG e rematará o 30 de outubro 
de 2013, salvo que se produza o suposto de 
esgotamento de crédito previsto no artigo 9 
das bases reguladoras.

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

DOG Nº 177

Martes, 17 de setembro de 2013
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E 

DO MAR

ORDE do 10 de setembro de 2013 pola que se 
establecen as bases reguladoras das axudas, 
en concorrencia competitiva, para o fomento 
da primeira forestación de terras non agríco-
las, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de 
Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do 
PDR de Galicia 2007/2013, e se convocan para 
o ano 2013.

Obxecto

Esta orde ten por obxecto establecer as bases 
que regulan as axudas para fomentar a primei-
ra forestación de terras non agrícolas e pro-
ceder a súa convocatoria para o ano 2013 en 
réxime de concorrencia competitiva, a través 
de dúas liñas de axuda:



> CONCELLOS  

GALEGOS

Publicación da 
Federación Galega 
de Municipios  
e Provincias

_
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>  AXU
DAS E SU

BVENCIÓNS

a) Liña I: primeira forestación de terras non agrícolas con 
especies do anexo 1. Unicamente inclúese a subvención 
de especies do anexo 2 ás superficies que, conforme coas 
letras c, d, e e g do anexo 2 da Lei 7/2012, do 28 de 
xuño, de montes de Galicia, quedan reducidas exclusiva-
mente a frondosas caducifolias.

b) Liña II: primeira forestación de terras non agrícolas 
con castiñeiro para froito no ámbito xeográfico (anexo 
VIII) de produción da indicación xeográfica protexida 
Castaña de Galicia, que comprende a área do territorio 
da Comunidade Autónoma de Galicia que se atopa delimi-
tada ao oeste pola Dorsal Galega e pola Serra do Xistral 
cara ao norte, concretamente:
1º Provincia da Coruña: a comarca da Terra de Melide, e os 

concellos de Arzúa e Boimorto (comarca de Arzúa).
2º O conxunto da provincia de Lugo, con excepción dos 

concellos do Vicedo, Viveiro, Xove e Cervo (comarca 
da Mariña Occidental), Burela e Foz (comarca da 
Mariña Central) e Barreiros e Ribadeo (comarca da 
Mariña Oriental).

3º A totalidade dos concellos da provincia de Ourense. 
4º Provincia de Pontevedra: as comarcas do Deza e de 

Tabeirós-Terra de Montes, os concellos de Cotobade, A 
Lama e Campo Lameiro (comarca de Pontevedra) e o 
concello de Cuntis (comarca de Caldas).

Un mesmo solicitante poderá solicitar axuda en ambas liñas.

Beneficiarios 

Poderán ser beneficiarios das axudas previstas nesta orde as socie-
dades de fomento forestal, os propietarios particulares de forma 
individual, as sociedades ou agrupacións de propietarios particula-
res legalmente constituídas e inscritas no Rexistro de Asociacións 
da Xunta de Galicia, as cooperativas agrarias, os pro indivisos, os 
de varas, abertais, de voces, de vocerío e fabeo, as comunidades de 
bens, as entidades locais, outras persoas xurídicas ou as comu-
nidades de montes veciñais en man común. Os beneficiarios serán 
persoas físicas ou xurídicas que sexan propietarios ou titulares dos 
terreos obxecto de axuda. Non se admite a cesión por parte do 
propietario do terreo a un terceiro.

Actuacións subvencionables

1º Gastos de plantación forestal e de área de defensa contra 
incendios forestais

2º Primas de mantemento unicamente para as plantacións 
de castiñeiro para froito. 

3º Infraestruturas de acompañamento u obras complementa-
rias das novas forestacións. 

O IVE non é subvencionable.

Prazo

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado 
dende o día seguinte á publicación desta Orde no Diario Oficial 
de Galicia

CONVOCATORIA DE PROPOSTAS para apoiar o 

desenvolvemento de estratexias de reforma 

dos sistemas de protección social - PROGRESS

Descrición: Esta convocatoria está destinada a subvencionar 
accións centradas en adscrición dos asesores políticos doutro 
país, visitas de estudo desde e cara aos países con experiencia 
pertinente e talleres e seminarios.

Obxectivos: Dita convocatoria ofrece subvencións para a aná-
lise da relación custo/efectividade do sistema de protección 
social. “Check-up” debería tomar as interdependencias no sis-
tema fiscal e de prestacións no país, así como os impactos 
socio-económicos máis amplos (no emprego, a competitivi-
dade, os incentivos para aforrar e asumir riscos empresariais; 
a avaliación da (competencia) as estratexias de reforma dos 
gastos de protección social ou de financiamento, con especial 
atención aos efectos das reformas sobre a cobertura, adecua-
ción, o gasto público e os incentivos do comportamento e o 
intercambio de boas prácticas e leccións aprendidas das expe-
riencias de reforma no pasado.

Solicitantes: Esta convocatoria vai dirixida a Organizacións 
non gobernamentais, todo tipo de entidades públicas, entida-

des públicas locais, entidades públicas rexionais e universi-
dades cuxas sedes sociais se atopen na Unión Europea (UE), o 
Espazo Económico Europeo (EEE), os Países Candidatos Asocia-
ción Europea de Libre Comercio (AELC) e os Terceiros Países.

Financiamento: A previsión de financiamento comunitario 
global dispoñible para a convocatoria de propostas é de 2 
millóns de euros.

Prazo: 07/10/2013

CONVOCATORIA DE PROPOSTAS «Accións para 

ONGs, non discriminación e igualdade de 

xénero-PROGRESS»

Descrición: O programa Progress está destinado a apoiar fi-
nanceiramente a execución dos obxectivos da Unión Europea 
en materia de emprego e asuntos sociais, conforme ao esta-
blecido na Comunicación da Comisión sobre a Axenda Social e, 
deste xeito, contribuír a alcanzar os obxectivos da Estratexia 
de Lisboa nos devanditos ámbitos.

O programa dividirase en cinco seccións:

1) Emprego

2) Protección e inclusión social

3) Condicións de traballo

4) Non discriminación 

5) Diversidade e igualdade de xénero

Obxectivos: A convocatoria ten por obxecto apoiar as activida-
des que contribúan á elaboración, aplicación e seguimento das 
políticas e a lexislación exclusiva nunha das seguintes áreas:

- A non discriminación e a integración da comunidade xitana.

- A igualdade de dereitos para as persoas con discapacidade.

- A igualdade entre mulleres e homes.

Solicitantes: Aberto para entidades legalmente constituídas e 
localizadas nalgunha das zonas de actuación de calquera dos 
seguintes tipos: Organizacións non gobernamentais; Entidades 
públicas (todo tipo); Entidades públicas locais; Entidades pú-
blicas rexionais e Universidades. As entidades ou organizacións 
que participen deberán dispor da súa sede social no ámbito 
xeográfico seguinte: Unión Europea (UE); Espazo Económico 
Europeo (EEE); Países Candidatos; Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC) e Terceiros Países.

Financiamento: A previsión de financiamento comunitario 
global dispoñible para a convocatoria de propostas é de 7,35 
millóns de euros.

Prazo: 1 de outubro de 2013

AXUDAS UNIÓN EUROPEA
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