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Os concellos galegos e os alcaldes, como os seus repre-
sentantes, atopámonos nun momento clave para facer 
valer a nosa principal demanda, se non a máis importante 
dos últimos anos: a revisión das facendas locais. A re-
cente anulación por parte do Tribunal Constitucional de 
varios preceptos da Lei de Racionalización e Sostibilidade 
da Administración Local, abre unha oportunidade para 
que Galicia reciba un reparto de fondos máis xusto e 
que responda ás necesidades reais de financiamento dos 
servizos que prestan as administracións locais. O fallo 
xudicial evidencia a necesidade de atopar un modelo 
normativo que revise as nosas competencias e, sobre 
todo, o seu financiamento.

Como presidente da Fegamp e tamén como alcalde, 
insisto na máxima de que non é cuestión de falar de 
competencias propias ou impropias dos municipios: non 
hai a día de hoxe ningún concello que queira deixar de 
prestar servizos aos seus veciños. Queremos facelo, e 
da mellor maneira posible. Pero para iso precisamos 
o financiamento axeitado e unha clarificación das 
competencias. O municipalismo ten que estar en pla-
no de igualdade co goberno central e as comunidades 
autónomas para negociar e acordar os criterios de 
financiamento dos servizos públicos, co obxectivo de 
conseguir un reparto xusto e acorde co labor que presta 
cada administración.

A Fegamp leva facendo fincapé desde hai tempo, e 
con especial interese neste actual mandato, en que o 
desequilibrio no reparto dos fondos do Estado para os 
concellos non debe continuar. Os que traballamos no 
mundo local sabemos que non é o mesmo prestar ser-
vizos de saneamento, recollida do lixo, sociosanitarios 

e asistenciais nunha gran cidade, que nun pequeno 
concello. O esforzo económico para manter os servizos 
nos municipios de menos de 20.000 habitantes -que 
son a inmensa maioría do territorio galego- multiplícase 
respecto das urbes. O custo por habitante é moito maior.

Dicía que se abre unha oportunidade porque agora é 
o momento de comezar un fondo debate sobre o que 
Galicia precisa, para que as nosas demandas poidan 
ser tidas en conta á hora de que o goberno central 
redacte un novo texto normativo. Non é aceptable que 
se apliquen baremos comúns para o territorio español 
que non teñan en conta as peculiaridades galegas.

Para que sexa xusta e efectiva, a futura lei ten que 
contemplar aspectos propios da nosa realidade como 
a dispersión territorial, o envellecemento, o rural, e 
resto de características propias do noso territorio. A 
Fegamp quere adiantarse e a executiva acordou por 
unanimidade que Galicia ten que defender unha postura 
propia de cara á reforma das facendas locais. 

Para sentarnos a falar coa maior premura e establecer 
criterios de actuación, vimos de crear unha comisión, 
da que se dá conta neste número de Concellos Galegos, 
que recollerá as demandas dos municipios e ás súas 
problemáticas en canto a competencias e financiamento 
local. Cando finalicemos o documento, ímolo poñer en 
disposición da FEMP para a súa análise. 

O municipalismo ten que lograr a posición que merece 
dentro das administracións do Estado. E a Fegamp e eu, 
como o seu presidente, traballaremos todo o necesario 
para acadalo, e para que os municipios galegos non 
sigan a ser prexudicados no seu financiamento. 

Carta do presidente

Alfredo García Rodríguez 
Presidente da Fegamp e alcalde do Barco de Valdeorras
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O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas publicou 
os datos correspondentes á liquidación dos orzamentos das 
entidades locais correspondentes ao ano 2014.

Neste informe queremos realizar unha breve análise dos resul-
tados, no que hai diversos aspectos salientables que poden 
ofrecer unha perspectiva do reparto das fontes de financia-
mento local e os programas nos que se aplican estes ingresos 
de xeito global.

Os piares básicos dos ingresos dos concellos son o IBI urbano e 
a participación nos ingresos do estado. Estas liñas financeiras 
compleméntanse con outras que teñen especial relevancia 
dentro dos orzamentos municipais: imposto sobre vehículos, 
imposto de actividades económicas, as taxas que se perciben 
pola prestación de servizos públicos e utilización privativa 
do dominio público local, a participación nos ingresos da 
comunidade autónoma e outras transferencias recibidas da 
administración autonómica e das deputacións. 

Outras liñas financeiras son importantes en función da tipo-
loxía dos concellos. Por exemplo, nas grandes urbes, ten certo 
peso o imposto sobre o incremento do valor de terreos de na-
tureza urbana, practicamente residual nos pequenos concellos. 
Pola contra, o imposto sobre bens de características especiais 
cobra especial protagonismo nos concellos con menor número 
de habitantes, pero o seu poder recadatorio é potencialmente 
menor nos concellos con máis poboación.

O IBI urbano e a participación 
nos ingresos do estado propician 

que a media galega se sitúe 
substancialmente por debaixo 

da media estatal por habitante

Análise da liquidación  
dos orzamentos municipais  
no ano 2014
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VALORACIÓN DA EVOLUCIÓN  
DOS INGRESOS NOS CONCELLOS GALEGOS
Despois do salientable crecemento do IBI urbano nos 
concellos galegos, no 2014 mantense a suba na canti-
dade global, pero cun incremento máis moderado con 
respecto aos anos precedentes. 

En relación aos restantes tributos locais, o imposto 
de vehículos mantívose constante nos últimos anos, 
cunha recadación que está en torno aos 130 millóns de 
euros; o imposto de construcións volve a marcar outro 

mínimo, aínda que a caída foi neste caso menor que 
nos anos anteriores e o capítulo de taxas e outros in-
gresos supera os 400 millóns de euros, cun crecemento 
moderado respecto ao 2013.

En canto ás transferencias, nas que se inclúen a Pie 
estatal e o Fondo de Cooperación Local galego, a varia-
ción tampouco foi relevante, sendo a cantidade global 
sensiblemente inferior a 2013.

COMPARATIVA INGRESOS GALICIA-ESTADO 
(Euros por Habitante)

EVOLUCIÓN INGRESOS CONCELLOS GALEGOS 2011-2014 
(Miles de Euros)

Fonte: Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.Elaboración propia
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Fonte: Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.Elaboración propia
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OS INGRESOS  
GALEGOS RESPECTO  
Á MEDIA ESTATAL

Os ingresos dos concellos galegos son 
substancialmente inferiores á media es-
tatal. Máis de 300 euros por habitante 
separan a Galicia do Estado, con dous 
factores básicos que marcan a diferen-
za: O IBI urbano e a participación nos 
ingresos do Estado.

“Máis de 100 euros por 
Habitante no IBI“

Esa e á brecha entre a media estatal 
e a media galega no Imposto de Bens 
Inmobles urbano, unha distancia que, 
máis aló dos tipos impositivos fixados 
polos concellos galegos, está marcada 
por unha diferenza extraordinaria entre o 
valor catastral medio galego por inmoble 
(que está en torno aos 33.000 €) e o 
estatal (preto dos 60.000 €).

A segunda vía de auga no financiamento 
local é a Participación nos Ingresos do 
Estado, diferenzas xa plasmadas nos 
estudos que se realizaron neste eido. 
Cómpre apuntar que o propio menor po-
der recadatorio no IBI tamén repercute 
negativamente nesta variable para os 
concellos menores de 75.000 habitantes, 
o que resulta aínda máis sorprendente, 
dado que non se prima a corresponsabili-
dade fiscal senón a capacidade económi-
ca de cada concello, primando a aqueles 
que teñen máis recursos.

Exemplo práctico da afectación a temos 
no IVTM, tributo no que as tarifas de 
base son as mesmas para todos os con-
cellos, variando en función da tipoloxía 
e os cabalos fiscais de cada vehículo, 
tarifas que poden ser modificadas polos 
concellos a través dun coeficiente de 
incremento. Neste caso, os concellos 
galegos se sitúan tan só 4 € por habi-
tante por debaixo da media, dato que 
entendemos moi significativo.

Obviamente a menor percepción de ingresos dos concellos galegos repercute no 
gasto, que no caso da media estatal está nos 1.048 € por habitante fronte aos 
772 no caso galego o que, en termos globais, propicia un menor gasto en todas as 
grandes áreas, aínda que con excepcións que cabe mencionar.

SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS 
(863, 71 Millóns de Euros)

Benestar Comunitario é o programa que 
acumula o maior gasto por habitante 
en Galicia, superando incluso á media 
estatal. Factores fundamentais deste 
gasto son a xestión do lixo e da auga e 
o alumeado público.

Tamén é destacable o custo que os conce-
llos asumen en urbanismo e en segurida-
de e mobilidade cidadá aínda que, neste 
último caso o 60% do gasto corresponde 
ás sete grandes cidades galegas.

ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN 
E PROMOCIÓN SOCIAL  
(248, 40 Millóns de Euros)

O gasto neste apartado increméntase sen-
siblemente respecto ao ano anterior. A área 
servizos sociais e promoción social segue 
tendo o maior protagonismo, por enriba 
dos 170 millóns de euros.

PRODUCIÓN DE BENS PÚBLICOS  
DE CARÁCTER PREFERENTE 
(309, 70 Millóns de Euros)

Neste apartado, que integra sanidade, 
educación, cultura e deportes, destacan 
os custos que os concellos asumen na 

conservación, mantemento e vixilancia 
dos centros públicos de educación in-
fantil, primaria e especial, en promoción 
cultural e instalacións deportivas.

ACTUACIÓNS DE 
CARÁCTER ECONÓMICO 
(167, 98 Millóns de Euros)

Como no ano anterior, infraestruturas 
acumula máis da metade do gasto neste 
apartado, no que os concellos galegos 
superan a media estatal. 

Singularmente, tamén e destacable a 
cifra rexistrada en transporte público, 
practicamente asignado na súa totali-
dade ás grandes cidades.

ACTUACIÓNS DE  
CARÁCTER XERAL  
(373, 85 Millóns de Euros)

Nesta área inclúense os servizos de carácter 
xeral, órganos de goberno, administración 
financeira e tributaria e transferencias a 
outras administracións públicas.

DÉBEDA PÚBLICA  
(158, 64 Millóns de Euros)

Como dato neste concepto, cabe destacar 
que o ratio dos concellos é de 58 euros por 
habitante fronte aos 164 da media estatal.

Infraestruturas e benestar 
comunitario, por enriba  
da media a pesar de ter  
un menor gasto global  
por habitante en Galicia

A REPERCUSIÓN NO GASTO DOS CONCELLOS GALEGOS

Fonte: Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.Elaboración propia
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9

INGRESOS DOS CONCELLOS GALEGOS ANO 2014

GASTO DOS CONCELLOS GALEGOS ANO 2014

CONCEPTO Importe 2014 
(Miles de Euros)

Euros  
habitante

Peso 
Específico

IBI NATUREZA RÚSTICA 9.730 3, 54 0, 45%

IBI NATUREZA URBANO 484.594 176, 30 22, 21%

IBI BENS CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS (BICES) 28.096 10, 22 1, 29%

IVTM 128.811 46, 86 5, 90%

IVTNU 33.868 12, 32 1, 55%

IAE 82.310 29, 95 3, 77%

ICIO 19.534 7, 11 0, 90%

Outros Impostos Capítulos I e II 59 0, 02 0, 00%

Taxa pola prestación de servizos públicos básicos 203.367 73, 99 9, 32%

Taxa pola prestación de servizos públicos de carácter social e preferente 19.271 7, 01 0, 88%

Taxa pola realización de actividades de competencia local 21.300 7, 75 0, 98%

Taxa pola utilización privativa ou o aproveitamento especial do dominio público local 66.258 24, 11 3, 04%

Prezos Públicos 22.439 8, 16 1, 03%

Contribucións Especiais 3.373 1, 23 0, 15%

Ventas 3.890 1, 42 0, 18%

Reintegro de operacións correntes 5.180 1, 88 0, 24%

Outros Ingresos Capítulo III 64.619 23, 51 2, 96%

Transferencias Estado (Incluída PIE) 559.065 203, 39 25, 62%

Transferencias da Comunidade Autónoma (Incluído FCL) 268.427 97, 66 12, 30%

Transferencias Entidades Locais 84.785 30, 85 3, 89%

Outras transferencias (consorcios, empresas privadas,...) 19.157 6, 97 0, 88%

Ingresos Patrimoniais 23.918 8, 70 1, 10%

Alleamento de Inversións Reais 2.431 0, 88 0, 11%

Activos Financeiros 2.939 1, 07 0, 13%

Pasivos Financeiros 24.751 9, 00 1, 13%

TOTAL 2.182.172 793, 89 100, 00%

CONCEPTO Importe 2014 
(Miles de Euros)

Euros  
habitante

Peso 
Específico

Débeda Pública 158.636 57, 71 7, 47%

Seguridade e Mobilidade Cidadá 167.121 60, 80 7, 87%

Vivenda e Urbanismo 185.578 67, 52 8, 74%

Benestar Comunitario 445.701 162, 15 21, 00%

Medio ambiente 65.314 23, 76 3, 08%

Pensións 6.378 2, 32 0, 30%

Outras Prestacións Económicas a Favor dos Empregados 17.994 6, 55 0, 85%

Servizos Sociais e Promoción Social 172.320 62, 69 8, 12%

Fomento do Emprego 51.712 18, 81 2, 44%

Sanidade 11.679 4, 25 0, 55%

Educación 88.861 32, 33 4, 19%

Cultura 124.569 45, 32 5, 87%

Deporte 84.596 30, 78 3, 99%

Agricultura, Gandería e Pesca 1.847 0, 67 0, 09%

Industria e enerxía 2.469 0, 90 0, 12%

Comercio, turismo e PEMES 31.433 11, 44 1, 48%

Transporte público 38.331 13, 95 1, 81%

 Infraestruturas 90.219 32, 82 4, 25%

Investigación, Desenvolvemento e Innovación 70 0, 03 0, 00%

Outras Actuacións de Carácter Económico 3.611 1, 31 0, 17%

Organos de Goberno 51.461 18, 72 2, 42%

Servicios de Carácter Xeral 225.386 82, 00 10, 62%

Administración Financeira e Tributaria 77.764 28, 29 3, 66%

Transferencias a outras Administracións Públicas 19.235 7, 00 0, 91%

TOTAL 2.122.284 772, 11 100, 00%

Fonte: Ministerio de Facenda e Administracións Públicas e elaboración propia.
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A Federación Galega de Municipios e 
Provincias aprobou por unanimidade na 
súa Executiva a creación da chamada 
Comisión de Análise para o estudo e 
proposta de medidas de cara á reforma 
da normativa que rexe as Facendas 
Locais. O obxectivo da Fegamp é que 
esta comisión recolla as demandas dos 
concellos galegos en canto a financia-
mento, competencias e traballo admi-
nistrativo, para así anticiparse ao de-
bate lexislativo e que as peculiaridades 
municipais galegas poidan ser tidas en 
conta na futura normativa: dispersión 

territorial, envellecemento, medio ru-
ral e outras características propias da 
planta local galega.

A Comisión está formada por representan-
tes do eido político, técnicos da Fegamp 
e un grupo de expertos en materias de 
finanzas, dereito, urbanismo e outros 
campos de especialización. O presidente 
da Fegamp, Alfredo García, destacou no 
seu acto de constitución que: “Estamos 
nun momento clave para que o munici-
palismo teña visibilidade no conxunto 
dos poderes do Estado e poida sentarse 
nunha mesa de negociación en igualdade 

A Fegamp  
constitúe unha 
Comisión para 
defender unha 
postura galega 
na reforma das 
facendas locais

10.
- - -

INFORME
- - -



A parcial ilegalidade da reforma 
local e a completa urxencia 
da súa total derrogación

A recente sentenza do Tribunal Consitucional, de esti-
mación parcial de recurso interposto pola Asamblea de 
Extremadura contra a Lei 27/2013, de 27 de decembro, 
de Racionalización e Sostibilidade da Administración 
Local (LRSAL), supón un significativo e transcendente, 
aínda que parcial, varapau á dita norma aprobada polo 
goberno de Mariano Rajoy. 

O TCO tumba varios dos preceptos de dita lei relati-
vos ao baleirado de competencias dos concellos, en 
especial en materia de servizos sociais (incluída a 
matización respecto da educación). 

En efecto, a STCO anula as DT Primeira, Segunda e 
Terceira da Lei 27/2013; disposicións que eran pre-
cisamente as que regulaban o réxime de asunción 
de competencias pola Xunta en materia de servizos 
sociais e saúde. E respecto das de educación (DA 
15) a STCO non a anula, pero precisa claramente 
que os concellos poderán seguir prestándoa, xa que 
“Consecuentemente, las Comunidades Autónomas no 
están obligadas a centralizarlas; antes bien, están 
obligadas a asegurar que los municipios dispongan –en 
todo caso– de competencias propias dentro de ellas 
[art. 25.2 n) LBRL]”.

Os efectos xurídicos da STCo obrigan necesariamente á 
modificación (derrogación sobrevenida) da lexislación 
autonómica galega (Lei 5/2014, de 27 de maio) deriva-
da da estatal que agora se anula e, consecuentemente, 
na necesidade e urxencia dun novo modelo de réxime 
de cooperación interadministrativa Xunta-Concellos e 
de financiamento de ditas competencias (en servizos 
sociais, sanidade e educación).

A nivel autonómico, a apertura dun proceso de ne-
gociación entre a Fegamp e a Xunta ao respecto dos 
efectos da sentenza, e a nivel estatal, a derrogación 
de dita Lei 27/2013, xunto a un novo modelo de finan-
ciamento das entidades locais (tanto a nivel estatal 
como autonómico) é, e debe ser, urxente e prioritario 
para dar solución, competencial e económica, a unha 
prestación de servizos de calidade polos concellos en 
beneficio da cidadanía e do interese xeral.

Benito Portela Fernández 
Voceiro da Fegamp e alcalde de Sada

de condicións, tanto co goberno central como coas 
comunidades autónomas, de cara á elaboración dunha 
nova lei que determine as competencias e os servizos 
que teñen que prestar os concellos e o financiamento 
axeitado para facelo.”

A Comisión vaise reunir de xeito periódico coa intención 
de elaborar un documento marco que estea finaliza-
do no presente ano, para trasladarllo á Federación 
Española de Municipios e Provincias (FEMP) e a conti-
nuación presentar as conclusións aos gobernos central 
e autonómico.

A Comisión de Análise para o estudo e proposta de 
medidas de cara á reforma da normativa que rexe as 
Facendas Locais está presidida por Antonio López Díaz, 
catedrático de Dereito Financeiro e Tributario na USC, 
ex conselleiro e ex presidente do Consello de Contas 
entre 2007 e 2014; e ademais forman parte dela: 

 - Francisco Cacharro Gosende 
Secretario xeral da Deputación de Ourense

 - José Manuel Pardellas Rivera 
Interventor xeral da Deputación da Coruña

 - María Concepción Campos Acuña 
Secretaria de goberno local do Concello de Vigo

 - Xavier Ferreira Fernández 
Profesor Titular de Dereito Administrativo da USC

 - Maite Buján Mosquera 
Interventora do Concello de Cervo

 - Alfonso Villares Bermúdez 
Vic. primeiro da Fegamp  
e alcalde de Cervo

 - Evencio Ferrero Rodríguez 
Vic. segundo da Fegamp  
e alcalde de Carballo

 - Julio Ignacio Iglesias Redondo 
Alcalde de Ares, membro da Executiva da 
Fegamp e doutor en Dereito e profesor na USC

 - Óscar Benito Portela Fernández 
Voceiro da Fegamp  
e alcalde de Sada

 - Eduardo Ramonde Rodríguez 
Secretario xeral da Fegamp

 - José Manuel Chapela Seijo 
Director xeral da Fegamp

 - Raúl Fernández Iglesias 
Coordinador da Fegamp

 - Andrés Núñez Gónzalez 
Técnico responsable da Área  
de Facendas Locais da Fegamp
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O poema

Un poema é un ser vivo que anda,  
respira, soña, chora, salouca,  
ama, berra, cintila, escurece,  

cala, aborrece a mentira,  
sente odio e tenrura, desángrase,  
fala de intimidade a intimidade 
coas cousas e coa xente, suxere 
mundos posíbeis e imposíbeis,  
suda, cansa, sofre sede e fame,  
adoece, agoniza. E nunca morre.

E recitando en alto, o poema e o poeta nunca morrerán. Manuel 
María como capital poética desta viaxe literaria que cada ano 
propón a Real Academia Galega e que neste 2016 honra nas 
nosas Letras a excepcional figura do autor lucense.

Galicia como eixo de todo
Nesta celebración retornaremos a eses camiños e mundos 
posíbeis e imposíbeis que ten como punto de partida Outeiro 
de Rei, ese recuncho onde o poeta fixo as bases dunha obra 
telúrica, arraigada á terra e cun forte sentimento que dominaba 
decisivamente o seu universo: Galicia. 

Para o escritor Galicia e a reivindicación do galego foron sem-
pre unha ocupación e preocupación, como demostran os versos 
de obras coma ‘A fala’:

O idioma é o amor,  
o latexo, a verdade,  

a fonte da que agroma 
a máis forte irmandade.

Un escritor poliédrico
Aínda que Manuel María é recoñecido sobre todo pola súa poesía, 
tamén abordou outras ramas da literatura como o teatro, onde 
por exemplo, legou obras como ‘Aventuras e desventuras dunha 
espiña de toxo chamada Berenguela’ ou ‘O auto do camiñante’. 

O escritor, como destaca a súa viúva, Saleta Goi, sentíase 
cómodo entretecendo historias que tiveran continuidade nas 
táboas. O autor, que escribiu moitas pezas por encargo, ten 
dito que a súa obra teatral sería máis extensa se tivera máis 
relación co ambiente teatral galego. 

Manuel María afondou tamén a través da fórmula do ensaio 
en autores como Ánxel Fole (‘A recuperación da narrativa en 
galego: Ánxel Fole’), Xosé Crecente Vega (‘Noticia da vida e 
poesía de Xosé Crecente Vega’) ou sobre temas como a situa-
ción da poesía galega tras a Guerra Civil (‘Noticia da poesía 
galega de posguerra’).

A curiosidade de María permitiulle percorrer os sendeiros da 
narrativa de cara a un público infantil e xuvenil con títulos 
como ‘Cando o mar foi polo río’ ou ‘As ribeiras son escuras’, 
e tamén para adultos con obras como ‘O xornaleiro e sete 
testemuñas máis’. 

A Terra Chá como nacemento 
“Trátase dunha paisaxe delicadamente feminina e mesmo ma-
ternal que nos marabilla e acolle amorosamente”, dicía Manuel 
María no discurso ‘Terra Chá: Poesía e Paisaxe’ co gallo da súa 
volta como académico á Real Academia Galega.

Esa paisaxe que tamén inspirou a outros poetas desa terra 
como Aquilino Iglesia Alvariño, Xosé María Díaz Castro ou Xosé 
Crecente Vega, aparece de forma recorrente na obra de Manuel 
María, apelando a ese inmenso amor e forte vencello que lle 
unía a ese territorio que levaba no sangue.

12.
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MANUEL MARÍA
A poesía da terra e do tempo

Son moitos os momentos e encontros que mantivemos 
con Manuel María. Esta relación de grande respecto e 
admiración, a quen era un referente para os máis novos, 
principiou xa nos anos oitenta cando Manuel era conce-
lleiro en Monforte e algunha anécdota ten contado das 
súas intervencións no pleno como representante do BN-
PG. Tamén teño coincidido en congresos e asembleas 
da nosa organización común, cando me preguntaba 
se era emendante, ou nas reivindicacións do Día da 
Patria cando camiñamos por rúas de Compostela. E, 
porque sempre mantivo un fondo compromiso co país, 
en outras moitas reivindicacións, como as de Nunca 
Máis cando emerxeu a nación.

Pero os momentos máis entrañables foron por terras 
bergantiñáns. En encontros co alumnado carballés 
para falar dos Soños na Gaiola, ou nas longas con-
versas epílogos das actividades da nosa asociación 
cultural Lumieira que tanto ten defendido pola súa 
relación de amizade cos carballeses irmáns Fraga e 
pola identidade co traballo que se estaba a facer. Foi 
pregoeiro das nosas festas patronais e ten participado 
na festa das letras do Couto, exemplar parroquia de 
Ponteceso, que fixo do 17 de maio a data de referencia 
para toda a comarca e Manuel María estivo alí, sempre 
con Saleta, para darlle nome e prestixio; para apoiar, 
como apoiaba todo o que viñera a ser compromiso e 
defensa da nosa cultura e do noso país.

Valoramos a Manuel como o noso poeta nacional. 
Él que fixo poesía, pero non só, para indignados e 
alleados, para Saleta, para o amor, o cariño e a ami-
zade; que fixo versos para a infancia e para que fosen 
cantados, para a terra e o tempo, para a paisaxe e 
para o país que coñecía tan ben.

No semanario A Nosa Terra mantivo a sección Andando 
a Terra durante anos. Ao xeito dos históricos do gale-
guismo, fixo pasar por esta sección a grande maioría 
dos concellos e lugares, anécdotas e persoas. Tamén 
Carballo con quen sempre tivo grande relación e a 
quen anos despois dedicou un dos seus últimos artigos 
periodísticos. Para corresponder a quen tanto e tan 
ben falou de nós, fomos dos primeiros concellos en 
adicarlle unha rúa a Manuel María e por iso desexamos 
que este xesto simbólico de incorporar un novo nome 
aos rueiros municipais en sinal de recoñecemento a 
quen foi un exemplo de compromiso co país sexa 
estendido ao conxunto dos nosos concellos. 

Evencio Ferrero 
Vicepresidente segundo da Fegamp e alcalde de Carballo

Eu amo a Terra Chá, sempre tan miña. 
Eu amo a Terra Chá tal como é: 
!a súa seiva corre no seu sangue 
e alúmame, a súa luz, o corazón!

O poeta disertou sobre os motivos polos que a Terra 
Chá é ese terreo fértil onde naceron e nacen tantas 
verbas poéticas que buscan a inmortalidade e no que 
posaron seus ollos poetas que forman parte inesque-
cible da literatura galega. A fórmula literaria da Terra 
Chá segue sen coñecerse pero a pegada non deixa de 
medrar cos anos. 

A inmortalidade como derradeiro fin
Nese mesmo discurso de volta a RAG, Manuel María 
debuxou o fin último da súas motivacións como creador: 
“Escribín por un irreprimíbel afán de comunicación cos 
meus semellantes, e por gañarlle un mínimo espacio 
á morte”. Ese mínimo espazo a esa angustia que o 
atenaza e lle insufla o aire necesario para crear é unha 
constante na obra do poeta outeirense. 

Son home. E sei que non teño salvación. 
Todo está pecho ao meu redor. 
Perdín a inocencia dos meniños. 

E berro como un tolo.
‘Muiñeiro de Brétemas’ marcou o comezo dese camiño 
cara traspasar o seu tempo, cheo deses interrogantes 
que fan do poeta a entidade literaria capaz de pendular 
nun mesmo verso dende a morte á vida ca maxia das 
palabras e a musicalidade dos seus pensamentos. 

Moito queda por contar de Manuel María. O seguinte, 
somerxerse nunha literatura de Galicia, por Galicia e 
para todo o mundo que ame Galicia.

>  ACTUALIDADE
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Que reflexos hai da persoa de Manuel María na súa obra?
Manuel María foi plasmando a súas etapas vitais na súa obra. 
Empezou con ‘Muiñeiro de Brétemas’, que xa é un libro con 
influencias algo literarias, pero onde se ve perfectamente a 
súa impronta é en ‘Morrendo a cada intre’. 

Porque, cales foron as etapas vitais 
que marcaron a literatura do autor?
Comezou cunha etapa de existencialismo, logo tivo outra de 
enraizamento coa terra que plasma en ‘Terra Chá’, onde entra 
xa unha concienciación un pouco máis de país. Máis adiante, 
ten un problema familiar. Un coche matoulle un irmán e ten 
un choque forte, que se reflexa no ‘Libro de Pregos’. Segue 
despois cunha etapa social, que se aprecia perfectamente no 
libro de denuncia ‘Documentos Persoais’, no que emprega toda 
esa linguaxe que teñen os procesos xudiciais. (Manuel María 
traballou como procurador no xulgado de Monforte de Lemos). 
E por último, ten un medo, unha angustia cara a morte, que 
percorre a súa obra de forma transversal. Nesa etapa, a súa 
poesía é moito máis intimista. 

Que se esta facendo desde a Fundación 
para difundir a obra de Manuel María?
O punto central é a casa onde naceu, sede do Museo e moi 
querida por Manuel María, como se aprecia nos ‘Sonetos a casa 
de hortas’. Neste fogar de Outeiro de Rei recollemos todo o que 
el tiña e penso que merece a pena visitala: todos os seus libros, 
documentación, fotografías, etc. Visitar a Casa Museo de Manuel 
María é o complemento perfecto para gozar da obra do poeta. 

En que consiste o Convenio asinado coa Fegamp?
A través da Fegamp logramos darlle divulgación ás activida-
des que programamos co gallo das Letras Galegas, xa que a 
Fegamp é un organismo que chega a todos os concellos. A 
nós interésanos chegar tanto a un recuncho de Pontevedra, 
como ao norte de Lugo. Galicia é un todo. 

Como foi a formación de Manuel María?
Creo que era un home moi formado. Viviu cun tío cura, cul-
turalmente moi preparado, que lle instruía nos clásicos e 
que estaba ao día das obras filosóficas do momento. Manuel 
leu moito e tiña unha memoria privilexiada. Como anécdota 
lembro que estando no instituto, un profesor viu que era moi 
capaz e o convidou a un ciclo de conferencias para xente 
nova no Círculo de Artes para falar da Xeración de 27. Era 
un rapaz moi novo, supoño que fóra alí tremendo algo. E, a 
partir de alí, se incorpora á Peña do Méndez (radicada no Café 
Méndez Núñez), na que estaba Pimentel, Celestino Fernández 
de la Vega, Ramón Piñeiro, Ánxel Juan, etc. Neses círculos 
debatíase de todo e se aprendía moitísimo. 

Como definiría a traxectoria vital  
do escritor de Outeiro de Rei?
El sempre tivo unha conduta moi ética. A súa traxectoria é 
unha liña continua: a súa terra, o seu nacionalismo ata que 
faleceu. Otero Pedrayo dicía que é moi difícil chegar a vello 
e falecer con dignidade. Este é un caso (Manuel María), no 
que si se deu esa dignidade. Lendo a súa obra, sácanse estas 
conclusións que estou dicindo. 

Ademais de poesía, Manuel María abordou outros xéneros. 
Traballou moito na prensa, cun artigo á semana durante moi-
tos ano co que iso supón. Ademais ten teatro e literatura in-
fantil, tanto en prosa coma en verso. A poesía era a primeira, 
está claro. No teatro encontrábase cómodo e divertíase. El 
escribía obras por encargo, así xorde por exemplo ‘A espiña 
de toxo’ para os fillos duns amigos. Tamén escribiu ensaio 
sobre diferentes creadores que lle interesaban moito como 
Viqueira, Crecente, Celso Emilio, etc.

Que vencello hai entre a poesía de 
Manuel María e a música?
Manuel María é doado de cantar. Os seus versos teñen moita 
musicalidade. Cos de Lugo (Fuxan os Ventos, A Quenlla) tiña 
moito trato e Manuel lles facía moitos arranxos. Manuel María 
nunca se negaba a ninguén. Temos como exemplo ‘O Carro’, que 
tivo unha grande popularidade. Suso Vaamonde cos ‘Soños na 
gaiola’ permitiu que a poesía de Manuel chegase a moitos sitios.

A Fegamp, comprometida coa  
difusión da obra de Manuel María

A Federación Galega de Municipios e Provincias amosa o 
seu apoio e compromiso coa cultura galega a través do 
convenio asinado coa Fundación Manuel María de Estudios 
Galegos, que pretende difundir e achegar a obra do escritor 
entre a cidadanía galega co gallo da celebración das Letras 
Galegas 2016.

A colaboración recolle diferentes actividades para home-
naxear a Manuel María, como a posta en marcha dun con-
curso escolar de recitado poético, a programación de obras 
de teatro sobre obras do poeta, concertos con grupos que 
teñen poemas musicados sobre a obra do autor de Outeiro de 
Rei ou a realización de vídeo-poemas por parte de escolares. 

O presidente da Fegamp, Alfredo García e a presidenta da 
Fundación Manuel María de Estudos Galegos e viúva, Saleta 
Goi, coincidiron no compromiso de promover e desenvolver 
a cultura e lingua galega no ámbito local, a través da figura 
de Manuel María, referente cultural de Galicia.

“Visitar a Casa Museo de Manuel 
María é o complemento perfecto 
para gozar da súa obra”

Saleta Goi, presidenta da Fundación 
Manuel María e viúva do escritor
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O Consello Económico e Social de Galicia acolleu a primeira 
xuntanza de traballo de 2016 sobre prevención de incendios, 
no marco do Convenio de colaboración entre a Xunta de 
Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias e as 
Deputacións Provinciais, en materia de emerxencias e preven-
ción e defensa contra os lumes forestais, para a creación e 
implantación dos grupos de emerxencia supramunicipais (GES) 
para o período 2016-2018.

Á xuntanza asistiu o presidente da Fegamp, Alfredo García; 
o director xeral de Ordenación e Produción Forestal, Tomás 
Fernández Couto; o director xeral de Administración Local, José 
Alberto Pazos Couñago; representantes das catro deputacións 
provinciais e alcaldes, alcaldesas, edís e técnicos da trintena 
de concellos galegos que contan con Grupos de Emerxencia 
Supramunicipais (GES), ademais de xefes provincias e xefes 
dos distritos forestais.

16.
- - -
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incendios forestais  
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Galicia fronte á avespa velutina

A chegada da praga da avespa velutina á nosa comuni-
dade fai uns anos trouxo consigo unha serie de preocu-
pacións medio ambientais con influencias negativas na 
apicultura sobre todo. Trátase dunha problemática tan 
difícil de resolver que, como moito, o noso obxectivo 
vai a ser o de intentar minimizar os danos que esta 
avespa poida ocasionar no noso territorio. Non vai a 
ser doado, xa que outros países ou comunidades, como 
Francia ou Biscaia, levan varios anos con este problema 
e aínda non atoparon unha solución. En Francia, por 
exemplo, a administración encárgase só da eliminación 
de niños en lugares públicos e fóra de aí, son as em-
presas privadas as que se encargan diso.

É moi importante que a cidadanía estea informada ao 
respecto para así non crear nin falsas alarmas nin falsas 
expectativas. Para a poboación, a súa picadura non 
supón un perigo maior que a de outros insectos como as 
abellas, pero os seus efectos cara á apicultura e incluso 
cara ao medio natural, si que poden ser importantes.

Nesta primavera, temos que intentar capturar o maior 
número posible de raíñas para evitar que aparezan 
moitos niños primarios deste insecto. Co tempo, estes 
niños acaban por converterse en niños secundarios, 
máis fáciles de visualizar e, tanto para uns como para 
outros, temos que buscar unha forma coordinada de 
eliminalos. Neste senso, é fundamental a colaboración 
entre as administracións, de aí que a Xunta de Galicia 
e a Fegamp acordaran unir os seus esforzos, así como 
elaborar un protocolo de intervención que permita 
aos servizos de urxencias e aos efectivos locais e 
autonómicos saber como actuar en cada caso para 
atallar o problema dun xeito máis eficaz. Os medios 
existen e, neste aspecto cabe destacar a importancia 
da actuación dos GES. Este operativo, en conxunto co 
resto dos equipos de emerxencias, teñen que traballar 
de xeito coordinado. Non nos debemos alarmar por un 
problema que afecta dende fai varios anos a outras 
rexións e que aínda non puideron resolvelo, pero si 
que temos que facer o posible para que o traballo que 
se faga dende aquí estea á altura do que as galegas 
e os galegos esperan de nós.

Alfonso Villares Bermúdez 
Vicepresidente primeiro da Fegamp e alcalde de Cervo

O abano de actuacións subvencionables que serán 
obxecto de axuda pódense agrupar en:

1. Actuacións de definición das redes de faixas 
da biomasa e investigación da propiedade e 
estado da biomasa que poderá incluír:

- Identificación das referencias catastrais 
ou códigos de parcela SIXPAC das parcelas 
incluídas nas redes de faixas secundarias de 
xestión da biomasa, así como da rede das 
pistas, vías, camiños, estradas e montes de 
titularidade municipal.

- Investigación da propiedade das redes de 
faixas secundarias de xestión de biomasa 
forestal e redacción de informe de xestión 
de biomasa consonte ao establecido na 
normativa autonómica de prevención de 
incendios forestais.

2. Actuacións de silvicultura preventiva: Prácticas 
preventivas de carácter local e a pequena escala, 
para crear descontinuidades verticais e horizon-
tais da cuberta vexetal, mediante roza en terreos 
de titularidade municipal ou de propietario des-
coñecido. As rozas realizaranse en:

- Vías e camiños forestais, áreas cortalumes ou 
nas faixas de xestión da biomasa de titulari-
dade municipal.

- Camiños reais e históricos.

- Superficies sobre as cales a entidade local 
teña cesión de aproveitamento, uso e/ou 
desfrute.

- Superficies de propietario descoñecido, pre-
via acreditación de dita condición.

- Zonas de servidume de camiños e valgadas 
dentro das zonas de xestión de biomasa.

3. Prevención do dano causado pola praga da 
avespa asiática (vespa velutina) en terreos fo-
restais ou zonas de influencia forestal tales como 
a eliminación dos niños.

Os traballos a realizar deberán planificarse previamente 
á súa execución a través dun Programa de Actuacións 
Preventivas a presentar pola entidade local. 
Posteriormente o Distrito Forestal revisará ditos 
programas e realizará unha inspección previa á ini-
ciación dos traballos para determinar a súa superficie 
e viabilidade.
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A Federación Galega de Municipios e 
Provincias e a Consellería de Medio Ambiente 
e Ordenación do Territorio organizaron unhas 
sesións provinciais informativas dirixidas a 
todos os concellos co motivo da próxima 
entrada en vigor da nova Lei do Solo. 

O obxectivo foi dar conta das principais no-
vidades do texto normativo e responder ás 
posibles dúbidas que xurdan ao respecto. Os 
relatorios estiveron dirixidos principalmente 

a responsables de Urbanismo e/ou técnicos 
municipais e a elas asistiron máis de 600 per-
soas, repartidas entre A Coruña, Lugo, Ferrol, 
Pontevedra e Ourense. 

A maiores, a Fegamp participou na xornada 
informativa da nova Lei do Solo de Galicia, 
organizada pola Universidade da Coruña, no 
Paraninfo do Reitorado. O acto, cunha serie 
de relatorios temáticos sobre a normativa e 
a súa aplicación, contou cun aforo elevado.

Máis de 600 persoas 
asistiron aos encontros 

organizados pola 
Fegamp e a Consellería 

de Medio Ambiente e 
Ordenación do Territorio
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Apuntamentos á nova Lei do Solo

Cando se lle deu luz verde á LOUGA (Lei de Ordenación 
Urbana e Protección do Medio Rural de Galicia) en de-
cembro de 2002, nin os seus cálculos máis pesimistas 
facían pensar que a súa adaptación ía ser tan escasa: 
os 83 PXOMS aprobados desde entón e axeitados a esta 
lei é un pobre resultado no tempo. De feito, a día de 
hoxe, pouco máis dun cuarto dos municipios galegos 
teñen o seu plan adaptado á LOUGA. 

Que quere dicir isto? Que o esforzo que supón a execución 
dun Plan Xeral, desde o seu comezo ata a súa aprobación 
definitiva, é moi grande e presenta un camiño moi longo. 
Implica moitos organismos e require un claro convence-
mento do goberno municipal de que elaboralo servirá 
de directriz para o desenvolvemento do municipio nun 
prazo superior a 10 anos, dotando a todas as actuacións 
no territorio de seguridade xurídica.

A lei aprobada no Parlamento Galego o pasado 9 de 
febreiro implica algunhas liñas de actuación que poden 
aliviar este esforzo titánico. No caso dos municipios máis 
pequenos, a creación dunha figura nova chamada Plan 
Básico Autonómico, pretende paliar a escaseza de medios 
técnicos e xurídicos e acurtar os tempos de redacción. 

En canto aos municipios cunha poboación superior e 
maior complexidade urbanística, esta nova Lei modifica 
a tramitación dos PXOMs, tentando que os prazos de 
execución se reduzan. A consellería competente recom-
pilará toda a documentación inicial e tamén emitirá 
os informes sectoriais necesarios para a tramitación, 
nun prazo máximo de 3 meses. Ademais, os concellos 
con máis de 50.000 habitantes terán competencia para 
aprobar definitivamente o seu plan xeral, limitándose 
a intervención autonómica á emisión de informes pre-
ceptivos e vinculantes.

Respecto da clasificación do solo, defínese o chan ur-
bano non consolidado respecto da lexislación estatal, 
elimínase a condición de distancia máxima en núcleos 
tradicionais, simplifícanse as condicións excesiva-
mente regradas referidas a condicións volumétricas 
e clarifícanse as obrigas de cesión. Aínda que a 
implicación das administracións sectoriais será máis 
directa, segue sendo o redactor quen reúne toda a 
información e coordina as necesidades e obrigacións 
do territorio e dos seus habitantes.

En canto á controvertida situación dos edificios que 
se atopen fóra de ordenación, introdúcese unha nova 
definición da mesma na que se fala da incompatibilida-
de co plan (por exemplo, en caso de resultar afectados 
por sistemas de titularidade pública: viarios, zonas 
verdes, equipamentos). Isto quere dicir que moitas das 
edificacións que hoxe se consideran fóra de ordenación 
por infrinxir algún parámetro urbanístico (voos, altura, 
ocupación) seguirán sen estar acordes ao plan, pero non 
se considerarán fóra de ordenación pola non incompati-
bilidade co desenvolvemento do mesmo. Isto, aínda que 
urbanisticamente non ten moita repercusión, si a terá a 
outros efectos, por exemplo na aplicación da lexislación 
hipotecaria, e na valoración das propias edificacións.

Cos seus puntos mellorables, a nova lei simplifica e axi-
liza a elaboración dos PXOMs, que son a ferramenta que 
todos os concellos precisan: o PXOM é para un Concello 
o que a Carta Magna é para un Estado. Conclúo con outra 
reflexión:, tanto durante a tramitación da lei como desde 
a súa aprobación, escoito a miúdo que agora os propie-
tarios das vivendas inacabadas polo exterior van ser 
sancionados. Non deixa de sorprenderme tal afirmación 
xa que, isto mesmo, estaba xa na anterior lei.

Manuel Mirás 
Vicepresidente executivo da Fegamp e alcalde de Oroso
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Novas Festas 
de Interese 
Turístico

A mediados do mes de marzo de 2.016, e 
de conformidade co establecido no Decreto 
4/2015, do 8 de xaneiro, polo que se regula a 
declaración de festas de interese turístico 
de Galicia, foron declaradas cinco festas de 
Galicia de interese turístico:

1. A Feira do Viño do Rosal, que se celebra a 
última fin de semana de agosto, no concello 
do Rosal (Pontevedra).

2. A Feira do Queixo do Cebreiro, que se celebra 
nas datas coincidentes coa Semana Santa, 
no concello de Pedrafita do Cebreiro (Lugo).

3. A Xuntanza Internacional de Gaiteiros de 
Monterrei, que se celebra na segunda semana 
do mes de xuño, no concello de Monterrei 
(Ourense).

4. O Entroido de Vilariño de Conso, que se ce-
lebra nas datas do Entroido, no concello de 
Vilariño de Conso (Ourense).

5. A Festa do Viño do Condado do Tea, que se 
celebra a última fin de semana de agosto, no 
concello de Salvaterra de Miño (Pontevedra).

1

2

3
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Poden ser declaradas de festas de interese 
turístico de Galicia aquelas manifestacións 
ou acontecementos de carácter festivo, que 
celebrados no ámbito territorial da comu-
nidade autónoma, supoñan unha valoración 
da cultura e das tradicións populares, e 
teñan unha especial importancia como 
atractivo turístico.

As declaracións efectúanse en función do 
cumprimento entre outros dos seguintes 
requisitos: antigüidade, singularidade, 
arraigamento, accións promocionais, valor 
cultural e continuidade no tempo, requisitos 
que serán valorados ademais, en función 
doutros aspectos como a facilidade de acce-
so, a estética, revivir costumes e tradicións 
populares, o coidado dos entornos, a calida-
de dos actos, a creatividade e innovación, a 
dotación de infraestruturas e equipamentos, 
a afluencia de visitantes e a coordinación 
das entidades públicas e privadas. 

Con estas cinco novas declaracións (DOG Nº: 
54 – Venres, 18 de marzo de 2016), na nosa 
comunidade autónoma, o número de festas 
declaradas de interese turístico de Galicia é 
de cento vinte, trinta e cinco na provincia 
de A Coruña, vinte e seis na provincia de 
Lugo, dezaoito na provincia de Ourense e 
cuarenta na de Pontevedra.

En relación co número de festas de 
Interese turístico nacional, Galicia 
conta con once festas, unha na pro-
vincia da Coruña, unha na provincia de 
Lugo, catro na provincia de Ourense, e 
cinco na provincia de Pontevedra.

O número de declaracións de festas 
galegas de interese turístico inter-
nacional é de oito, catro na provincia 
da Coruña, unha na provincia de Lugo, 
e tres na provincia de Pontevedra.

4

5

21

> ACTUALIDADE



A prestación dos servizos da auga é 
competencia municipal, e hai moitas va-
riables que condicionan que o modelo de 
xestión sexa sostible a nivel económico, 
técnico e institucional.

A situación actual de prestación dos ser-
vizos do ciclo urbano da auga en Galicia, 
isto é abastecemento, saneamento e 
depuración, é precaria. A escaseza de 
medios técnicos, materiais e económi-
cos das entidades locais dificulta que se 
detecten e corrixan fallos nas infraes-
truturas e na súa xestión, ao tempo que 
imposibilitan una axeitada organización 
técnica e económica dos servizos.

22.
- - -

INFORME
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A auga en claro: 
informe de situación

DISTRIBUCIÓN 
POBOACIONAL 
EN GALICIA

DÉFICIT 
TARIFARIO

DÉFICIT 
TÉCNICO DO 
MANTEMENTO

Oportunidades 
de mellora



 – Dispersión nos asentamentos do interior.

 – Maior densidade de poboación nas zonas costeiras.

 – 36% poboación vive en concellos de máis de 50.000 hab.

 – 75% poboación concéntrase nas provincias de A Coruña e Pontevedra.  
-> Dous escenarios diferentes para a prestación de servizos na costa e no interior.

 – Declive demográfico.  
-> Menos poboación sobre a que repercutir custos.

 – O volume de auga depurada é 3, 4 veces o volume de auga facturada. 
-> Infiltracións, pluviais, mala xestións do sistema.

 – Falta de contadores nos depósitos de abastecemento.
 – O volume de auga captado é 1, 4 veces maior que o facturado. 

-> Fugas, falta de dispositivos de medición.
 – O volume de auga captado é 1, 6 veces maior que o declarado no canon da auga.
 – Perduran taxas de abastecemento con tarificación por consumo mínimo.  

-> Maior consumo, menor sostibilidade.
 – Heteroxeneidade da estrutura tarifaria.
 – Perduran taxas conxuntas de saneamento e depuración e con consumos mínimos.
 – Na xestión privada prevalece tarificación separada entre saneamento e depuración. 

-> Imposición de tarifas que cubran custos máis o beneficio empresarial.
 – As taxas aplicadas non atenden a unha análise de custos dun sistema eficaz e acorde 

coa lexislación, senón a unha estratexia de repercusión de custos do servizo.

Rede de abastecemento con fibrocemento:

Condución Distribución
A Coruña 13% 8%
Lugo 8%
Ourense 3%
Pontevedra 37% 46%

 – Falta de coñecemento das características físicas  
das redes de saneamento e dos equipos instalados.

 – Saneamentos litorais con entradas de auga de mar nos colectores.
 – Falta de integración dos compoñentes dun sistema de saneamento.
 – Falta de análise integral dos sistemas de saneamento.
 – Falta de xestión de pluviais. Escasa implantación de redes separativas.  

-> Reboses -> Falta de control de caudal, volume vertido, contaminación.

Todas as posibilidades de prestación de servizos son 
viables se están ben xestionadas, e para isto dé-
bense establecer uns requisitos mínimos de xestión: 
mecanismos de control e fiscalización; sistemas de 
control de calidade; profesionalización; modelo 
tarifario que permita a recuperación do custo, a 
repercusión xusta e a inversión en renovación; e 
planificación para facer boa xestión dos sistemas 
de abastecemento, saneamento e depuración.

A economía de escala preséntase como a oportu-
nidade para unha xestión e unha prestación de 

servizos de calidade, coas garantías sanitarias 
requiridas e a eficiencia necesaria, fitos que en 
moitas ocasións non poden ser acadados por moi-
tos concellos en solitario. 

Aproveitar as sinerxias e abordar un modelo de 
prestación dos servizos supramunicipal a través 
das variadas fórmulas asociativas existentes é a 
clave de mellora, permitindo a integración terri-
torial e o mellor aproveitamento das infraestru-
turas do ciclo da auga e dos recursos económicos 
a elas destinados. 
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A Asociación PuntoGal constitúese en 
2006 para conseguir un dominio propio 
en Internet. Desde ese momento, prepara 
a candidatura do dominio .GAL en internet 
liderando así un proxecto apoiado por 
toda a sociedade galega. Son moitas as 
persoas e entidades que dende o primeiro 
momento amosan o seu apoio a prol de 
.GAL, conseguíndose a aprobación do 
dominio por parte de ICANN (Internet 
Corporation for Assigned Names and 
Numbers) en novembro de 2013. Desde 

ese momento e tras probas 
técnicas habituais sucédense 
os fitos mais importantes: 
en maio de 2014, co gaio do 
Día das Letras Galegas actí-
vase a primeira páxina web: 
www.dominio.gal (a pá-
xina do propio rexistro). 
Posteriormente comeza a fase 
de dominios pioneiros que fai 
que o 25 de xullo haxa mais 
de 90 dominios activos. A fase 
de lanzamento remata o día 2 
de decembro de 2014, cando 

se abre totalmente o dominio ao rexistro 
por parte da cidadanía en xeral, funciona 
dende esa data coma o resto de dominios 
TLD (Top Level Domains) en Internet.

PuntoGal é unha asociación sen ánimo 
de lucro que está a xestionar o do-
minio .GAL. Está constituída por 115 
entidades asociadas que pertencen 
a todos os ámbitos da comunidade 

galega, mostrando así a súa pluralida-
de e diversidade. O dominio .GAL está 
chamado a ser a casa común virtual dos 
máis de 4 millóns de galegos e galegas 
que conformamos a comunidade galega 
no mundo e PuntoGal está a traballar 
arreo para conseguir unha representa-
ción de toda a sociedade galega.

Nace o dominio .GAL para a promoción e 
difusión da cultura, lingua e sociedade ga-
lega. O uso de dominios co sufixo .gal fai 
que a páxina web se identifique coa nosa 
comunidade de xeito inmediato, contri-
buíndo así a espallar a imaxe de Galicia na 
rede de redes. Neste momento contamos 
con mais de 3000 dominios rexistrados e, 
aínda que a taxa de actividade está preto 
do 60%, consideramos que o traballo feito 
é moito pero queda labor por facer. 

As entidades públicas supoñen case que 
un 30% de dominios rexistrados, contando 
a Xunta de Galicia con mais de 700 domi-
nios a 30 de marzo. O resto de dominios 
pertencen a empresas nun 35%, asocia-
cións e fundacións nun, aproximadamente, 
8% e menos dun 2% a particulares.

Os concellos teñen rexistrados 119 do-
minios que pertencen a 102 concellos e 
uns 30 mais para festas locais. Dada a 
importancia de manter o nome da terra 
que os representa e evitar un uso non 
axeitado, fíxose unha reserva dándolle 
a relevancia que merecen aos concellos 
como escaparate de Galicia. 
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.GAL: 
Galicia en 
Internet

O incremento en dominios rexistrados 
e activación das webs municipais baixo 
o dominio .GAL é constante pero aínda 
quedan moitos concellos (212) por ache-
garse. Cun dominio .GAL as entidades pú-
blicas galegas poderán ser identificados 
nas redes como pertencentes á comuni-
dade galega, podendo ser así atopadas 
dun xeito mais preciso e directo.

O dominio .GAL acollerá, no futuro, non 
só aos nomes dos concellos, senón tamén 
a aquelas marcas, imaxes e lugares que 
os identifican. E estarán tamén as festas 
gastronómicas, as patronais, as etnográ-
ficas, as de promoción dos produtos do 
noso país. A asociación dun dominio 
.GAL á festa do queixo, da empanada, do 
viño, do marisco… fará que sexan mais 
doada atopalas en internet polo que a 
súa difusión na rede é moito mais rápida. 

Tamén pode ser interesante que as enti-
dades municipais e provinciais rexistren 

os nomes do noso patrimonio artístico, 
os seus lugares emblemáticos, aquelas 
construcións que nos definen como país, 
sen esquecer as casas berce das nosas 
ilustres mentes: escritores, historiado-
res,… Deste xeito promovemos a cultura 
galega e preservamos que caian en mans 
alleas estes nomes. 

A Asociación PuntoGal ten na web  
www.dominio.gal toda a información re-
lacionada co rexistro de dominios en .GAL. 
Alí tamén podemos ver novas relacionadas 
coas promocións que se fan para achegar-
se aos diferentes públicos e facilitar así o 
rexistro de nomes. 

O rexistro galego traballa con preto de 40 
empresas rexistradoras que ofrecen ade-
mais diferentes servizos e valores engadi-
dos que poden consultarse alí. No enderezo 
info@dominio.gal pódese solicitar mais 
información e dende .GAL se resolverán as 
dúbidas a este respecto.

Identificación  
máis doada,  
difusión máis rápida



Contratar a luz do Concello: 
misión imposible?

O gasto en electricidade é uns dos cus-
tos fixos máis importantes dun concello, 
por iso é primordial optimizar a potencia 
contratada e o consumo de enerxía, así 
como contratar os mellores prezos, para 
obter un aforro importante.

XENERA é una compañía eléctrica de ca-
pital 100% galego, cun volume de 16.000 
clientes nestes momentos e crecendo. 
De entre estes clientes destacan os  
9 concellos aos que serve electricidade 
que, polas súas necesidades especiais, 
permitiron adquirir certas leccións 
aprendidas neste tempo que a compañía 
desexa compartir.

Consellos para redución  
do custo en iluminación: 
• Colocar as iluminarias estratexica-

mente nos puntos de maior necesi-
dade lumínica.

• Zonificar as áreas para acender uni-
camente as necesarias, en zonas 
máis baleiras pódese eliminar ata 
un 50% das iluminarias.

• Aproveitar a luz natural no po-
sible, tanto en oficinas como en 
iluminarias.

• Considerar os horarios de noite tar-
día: para quen iluminamos o 100% 
das rúas ás catro da mañá?

• As tarefas nocturnas, cun prezo 
durante o día e outro para a noite, 
producen un aforro do 11% se o 
consumo de noite é o 50% do total. 
O aforro sobe ata o 40%, consumindo 
durante a noite o 90% do total.

Consellos para redución  
do custo da potencia:
Aquí poden existir enormes sobrecustos de 
ata un 15% sobre o total da factura. O 
segredo consiste en contratar a potencia 
exacta necesaria para a demanda real. 
XENERA dispón de ferramentas informáti-
cas propias que lle permiten facer o cálculo 
exacto, sen custo para os seus clientes.

O problema da reactiva:
Un problema común é a aparición de so-
brecustos por enerxía reactiva. A reacción 
habitual é a de utilizar baterías de con-
densadores que a reducen, pero en moitas 
ocasións un incremento forte do custo de 
reactiva vén provocado por un mal funcio-
namento dalgún motor que está avariado.

Consellos para contratar  
cunha compañía eléctrica:
• Será necesario entrar en detalle para 

cada punto de consumo, buscando 
a tarefa e potencia que mellor se 
adapten.

• É bo ter varios proveedores como 
opcións, buscando prezo cada ano.

• Hai que ter en conta que existen 
moitos produtos, polo que é mellor 
comparar prezos dentro da súa gama:

• Prezos fixos, o mesmo para 
cada kWh consumido.

• Prezos indexados, variables 
segundo o mercado.

• Prezos planos, cun custo to-
tal marcado por escalóns de 
consumo.

• Non ter présa; é un custo tan alto 
para o concello que sairá moi rendi-
ble investir un tempo en comprender 
o produto e o prezo.

• Non fiarse de milagres. Os prezos 
milagrosamente baixos adoitan 
resultar dunha comparación mal 
realizada. As sorpresas nas facturas 
acaban chegando.

• De levar a cabo un concurso públi-
co para asinar o contrato, adiantar 
as condicións concursais a algún 
proveedor e escoitar a súa opinión; 
existe un alto risco de concurso ba-
leiro ou de incumprimento posterior 
das condicións excesivamente duras.

A compañía eléctrica XENERA xorde da 
fusión de tres empresas galegas do sector, 
a súa actividade é a comercialización de 
enerxía eléctrica. Segundo sinala o seu 
director comercial, Esteban Luís, “compra-
mos nos mercados nacionais para vender 
despois aos consumidores finais galegos, 
tanto empresas como particulares”. 

O produto estrela de XENERA é cada 
vez máis coñecido. Estamos a falar da 
VAQUIÑA, que consiste en ofrecer a 
enerxía a prezo de mercado “sen enga-
dir nada ao prezo ó que a adquirimos”, 
apunta Esteban, facturándose tódolos 
conceptos obrigatorios e un custo baixo 
por xestión do servizo.

En definitiva, o obxectivo de XENERA é, a 
longo prazo, “ser considerados a eléctrica 
galega por excelencia”, apunta Esteban.

PUBLIRREPORTAXE

Esteban Luís, director comercial de Xenera
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A Fegamp segue co esforzo de facer dos municipios de Galicia 
espazos sostibles e responsables co medio ambiente. Neste 
senso, a Federación Galega de Municipios e Provincias asinou 
un convenio coa Xunta de Galicia co obxectivo de mellorar 
aqueles puntos limpos nos que se efectúa a recollida de 
Residuos de Aparellos Eléctricos e Electrónicos (RAEE). Este 
acordo coa Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do 
Territorio implica unha serie de accións de mellora das zonas 
de recollida dos RAAE:

 Medios de pesado.

 Marquesiñas para o almacenamento.

 Barreiras e colectores que non permitan 
que líquidos nocivos poidan espallarse.

 Colocación de distintivos e carteis 
para información e sinalización.

A intención deste Convenio é que os concellos poidan adaptar-
se aos preceptos do Real Decreto 110/2015 do 20 de febreiro, 
que procura “superar as insuficiencias detectadas na xestión 
destes residuos”.

A formación convértese noutro punto importante, xa que é 
fundamental que o persoal dos concellos teña os suficientes 
coñecementos para levar adiante as propostas recollidas e 
poida acometer un tratamento axeitado dos residuos, propor-
cionando tamén aos municipios subscritos certa autonomía 
para desenvolver unha xestión máis eficaz destes residuos 
eléctricos e electrónicos.

Este Convenio de colaboración conta cunha partida de máis 
de 530.000 euros, cun financiamento dos Fondos FEDER da 
Unión Europea do 80%, mentres a Xunta de Galicia aportaría 
o 20% restante. Os concellos poden subscribirse libremente ao 
convenio, como candidatos para recibir as achegas.
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Mellorar os 
puntos limpos 

para coidar 
o medio 
ambiente



O programa ‘Poder Local e Unión Europea’, 
deseñado polo CEDE (USC) coa colabora-
ción da Fegamp para o primeiro semestre 
deste ano 2016, comprende un seminario 
presencial no que varios expertos analizan 
os procesos de reforma administrativa das 
entidades locais desde a perspectiva da 
a docencia online, co convencemento de 
que neste caso é a que mellor se adapta 
á dispoñibilidade dos alumnos, co apoio 
da ‘Plataforma USC-Virtual’.

Esta oferta formativa, coordinada polo 
director do CEDE, o profesor de Dereito 
Internacional Público da USC, Carlos 
Teijo García, contou na súa inauguración 
coa presenza do presidente da Fegamp, 
Alfredo García. O acto celebrouse na 

Facultade de Dereito santiaguesa o pa-
sado 1 de abril co seminario ‘Os retos 
da transposición/aplicación das novas 
directivas de contratos en España: unha 
visión dende o mundo local’, no que 
participaron José María Gimeno Feliú, 
Catedrático de Dereito Administrativo 
da Universidade de Zaragoza e Isabel 
Celeste Fonseca, Profesora da Escola de 
Direito da Universidade do Minho. 

Como novidade, a programación amplía-
se nesta edición coa incorporación de 
dous novos cursos, ofrecendo en total 
cinco títulos de formación, que abarcan 
diferentes temas de interese para os par-
ticipantes. Ademais, neste ano todos son 
cursos online que teñen unha duración 

de 30 horas -distribuídas en 10 horas se-
manais- e que contan con recursos e ele-
mentos multimedia orixinais, elaborados 
polos profesores responsables, ademais 
de sesións de titorías personalizadas. 

 – ‘Institucións e Aplicación 
do Ordenamento Xurídico da 
Unión Europea’ (3ª edición), 
vén impartido polos profesores 
de dereito da USC, Miguel 
Arenas Meza, Julio Jorge 
Urbina e Carlos Teijo García. 

 – ‘A Adaptación das Ordenanzas 
Locais á Directiva de Servizos’ 
(3º edición), con Marcos Almeida, 
Diana Santiago e Carlos Teijo 
García, docentes na USC.

 – ‘Oportunidades de Financiamento 
Comunitario para os Entes Locais 
no Período de Programación 
2014-2020: Instrumentos para 
a Xestión Eficaz de Proxectos 
Europeos’ (2ª edición), cos 
titores da USC Carlos Teijo 
García e Miguel Arenas Meza.

 – ‘A Trasparencia e o Acceso a 
Información na Unión Europea do 
Eido Local ao Eido Comunitario’ 
(nova edición), co obxectivo 
ofrecer unha explicación 
teórico-práctica da aplicación da 
normativa sobre transparencia 
desde o ámbito comunitario 
ao local que entrou en vigor 
o pasado 10 de decembro de 
2015. Está impartido por Daniel 
Neira Barral, avogado e membro 
do grupo de investigación 
USC-PsiCom e o profesor da 
USC, Carlos Teijo García.

 – ‘Migración e asilo no eido local’ 
(nova edición) busca fornecer 
ao persoal dos entes locais 
dunha información básica para 
comprender a política europea 
de migración e asilo, así como 
da súa aplicación concreta no 
caso español. Está dirixido 
por Carlos Teijo García.

A Fegamp reitera o seu compromiso xunto 
co CEDE a seguir levando adiante estas 
actividades de formación que permiten ao 
persoal dos concellos a procura de solu-
cións e novas vías que permitan afrontar 
todo os retos do presente e futuro.

27.
- - -

FORMACIÓN
- - -

Terceira edición de  
‘Poder Local e Unión Europea’

O Centro de Estudos e Documentación Europeo (CEDE), da Universidade de 
Santiago (USC), e a Fegamp acordaron un programa de formación continua 
para cargos electos e persoal das entidades locais, que establece unha 
ponte entre elas e Europa, e que se apoia nos piares da modernización 
administrativa, os supostos prácticos e as necesidades dos municipios.



28. 
- - -

FONDO
GALEGO
- - -

1. A Asemblea Xeral do Fondo Galego aprobou por unanimidade o Plan de actividades para 2016.

2. A actuación musical de Batuko Tabanka acompañará a exposición ‘Galicia-Cabo Verde: unha irmandade’.

3. As ilustracións do senegalés Momar Badiane levan aparellada unha charla sobre as nenas e nenos soldados.

4. Persoal das deputacións e concellos socios pode colaborar no Sur a través do programa Vacacións con Traballo.

Novas propostas para sensibilizar fronte 
ás desigualdades desde os concellos

1 2

3 4



As deputacións e concellos socios do Fondo Galego de Cooperación 
e Solidariedade teñen xa á súa disposición novas actividades para 
concienciar á cidadanía fronte ás desigualdades e a prol dun mundo 
máis xusto. Logo de que a Asemblea Xeral aprobara o Plan de acción 
para 2016, as administracións socias poden solicitar exposicións, 
contacontos, actuacións musicais, charlas ou obradoiros de foto-
grafía e calceta, ente outras novidosas propostas.

A mostra ‘Galicia-Cabo Verde: unha irmandade’, realizada polo fo-
toxornalista Rober Amado como gañador da primeira edición do 
certame Imaxes con Fondo, ofrécese este ano acompañada dun 
concerto de Batuko Tabanka. O grupo musical integrado por mulleres 
caboverdianas non só interpretará varios dos seus temas, senón que 
tamén falará sobre o país lusófono e a súa experiencia migratoria.

Cunha selección de instantáneas participantes naquel primeiro con-
curso configurouse a exposición ‘Imaxes con Fondo’, que en 2016 
se complementará con obradoiros de fotografía social impartidos 
por Felipe Carnotto, gañador da segunda edición. O seu premio foi 
viaxar aos proxectos do Fondo Galego en Nicaragua, periplo que deu 
como resultado a mostra ‘Nicaragua. O futuro’, tamén dispoñible 
para as deputacións e concellos socios da entidade.

Outra das novidades é a exposición ‘As nenas e nenos soldado’, con 
debuxos do artista senegalés Momar Badiane, que leva aparellada 
unha charla de Roberto Mansilla, analista do Instituto Galego de 
Análise e Documentación Internacional (Igadi), sobre esta proble-
mática. As fotografías de Gabriel Tizón reunidas en ‘África, soños 
e mentiras’ e os paneis explicativos de ‘Influír no global desde o 
local: as entidades locais galegas perante un mundo desigual e 
inxusto’, configuran as outras dúas mostras ofertadas.

Alén destas, A Tropa de Trapo ofrecerá unha xira rural dos seus 
‘Contos coas mans abertas’, enfocados ao público de máis idade. 
Cunha narración áxil, música en directo e humor, a compañía levará a 
escena tres historias que apostan polo empoderamento das mulleres, 
o traballo cooperativo ou a solidariedade. Tres concellos poderán 
beneficiarse ademais da nova actividade ‘Tecendo polo cambio’ na 
que, ademais de calcetar, se fomentará o diálogo e coñecemento 
sobre temáticas sociais e solidarias, ao tempo que se prepara unha 
obra colectiva que culminará nun acto de “yarn bombing”.

Viaxes ao Sur
Doutra banda, axiña se abrirá a terceira convocatoria do certame 
Imaxes con Fondo, que desta volta terá a interculturalidade como 
temática central e contará con seccións de fotografía e vídeo tan-
to na categoría xuvenil como na de persoas adultas. Asemade, o 3 
de maio terá lugar en Pontevedra un seminario internacional sobre 
educación para a cidadanía global no que intervirán os parceiros por-
tugueses, alemáns e holandeses do proxecto europeo Redes para o 
Desenvolvemento, mentres que en setembro concelleiras e alcaldesas 
galegas se desprazarán a Mozambique para participar nun workshop 
coas súas homólogas da Rede de Mulleres Autarcas.

Ao longo do mes de abril permanece aberto ademais o prazo para 
que persoal das administracións socias do Fondo Galego soliciten 
unha praza no programa de voluntariado internacional Vacacións 
con Traballo para colaborar durante un mes cos parceiros en te-
rreo. Desta volta, búscanse técnicas ou técnicos en Turismo e 
Desenvolvemento local para Cabo Verde e unha traballadora ou 
traballador social e mais un técnico ou técnica de Igualdade para 
Mozambique. Toda a información sobre estas e outras actividades 
está dispoñible na web www.fondogalego.org.

Asinado:  
Comisión Executiva do Fondo Galego  
de Cooperación e Solidariedade
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BOE Nº. 87 / LUNS, 11 DE ABRIL DE 2016

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

Extracto da Resolución do 31 de marzo de 2016, da Secretaría de Estado 
de Cultura, pola que se convocan axudas á dixitalización do patrimonio 
bibliográfico e a súa difusión e preservación mediante repositorios.
BDNS (Identif.): 303098

OBXECTO E FINALIDADE
Axudas a proxectos de dixitalización de bens 
que formen parte do Patrimonio Bibliográfico, 
conforme ao establecido no artigo 50.1 da 
Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio 
Histórico Español, ou que gocen dun especial 
interese bibliográfico. Estes bens han de estar 
no dominio público ou, no seu caso, as enti-
dades solicitantes das axudas han de posuír 
os dereitos de explotación necesarios sobre os 
mesmos, de acordo co Real Decreto 1/1996, 
do 12 de abril, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei de Propiedade Intelectual.

A finalidade perseguida é a creación de recursos 
dixitais mediante a dixitalización, así como a 
asignación de datos e metadatos que codifiquen 
as súas descricións e permitan a súa carga nun 
repositorio OAI-PMH, e a súa posterior agrega-
ción no recolector «Hispana» do Ministerio de 
Educación, Cultura e Deporte e en «Europeana».

BENEFICIARIOS
Comunidades autónomas e organismos e en-
tidades con personalidade xurídica propia 

vinculadas ou dependentes delas, así como 
universidades públicas españolas.

Entidades locais españolas e organismos e 
entidades con personalidade xurídica propia 
vinculadas ou dependentes delas.

Entidades privadas sen fins de lucro de nacio-
nalidade española e reais academias.

BASES REGULADORAS
Orde CUL/2912/2010, do 10 de novembro, 
pola que se establecen as bases reguladoras 
para a concesión das subvencións públicas do 
Ministerio de Cultura en réxime de concorren-
cia competitiva.

IMPORTE
O importe máximo imputable á subvención será 
de 555.000 €. As axudas concedidas sufraga-
ranse con cargo aos créditos das aplicacións 
18.13.332B.45402 (CCAA e universidades pú-
blicas 355.000 €), 18.11.332B.463 (Entidades 
locais 100.000 €) e 18.11.332B.480 (Entidades 

privadas sen fins de lucro e reais academias 
100.000 €) do Orzamento de Gastos do Ministerio 
de Educación, Cultura e Deporte para 2016.

Cada entidade solicitante só poderá presentar 
unha solicitude e a contía da axuda solicitada 
deberá ser inferior a 60.000 euros. O solicitan-
te deberá achegar como financiamento propio 
como mínimo o 15% do custo total do proxecto.

Prazo: 12/04/2016 – 11/05/2016

Para máis información: 
No Boletín Oficial do Estado (BOE Nº. 87)
Na Base de datos nacional de subvencións 
(BDNS identif.: 303098): 
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
Na web do Ministerio de Educación,  
Cultura e Deporte:  
http://www.mecd.gob.es/servicios-
al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/
becas-ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-
subvenciones/bibliotecas.html

30.
- - -

AXUDAS E 
CONVOCATORIAS
- - -



DOG Nº: 69 / MARTES, 12 DE ABRIL DE 2016

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

ORDE do 21 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime 
de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega 
e impulso da competitividade do sector artesán, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 
(código de procedemento IN201G). BDNS (Identif.): 303256

OBXECTO
As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto 
o fomento e a comercialización da artesanía galega para ac-
tuacións realizadas desde o 1 de xaneiro ata o 31 de outubro 
de 2016, coa excepción dos gastos efectuados no ano 2015 
exixidos para a participación en eventos expositivos do ano 
2016 e, se for o caso, os gastos efectivamente realizados e 
pagados das feiras que teñan lugar entre o 1 de novembro e o 
31 de decembro de 2016.

BENEFICIARIOS
Titulares de obradoiros artesanais que figuren inscritos no 
Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia.

Asociacións profesionais e empresariais de artesáns de Galicia.

Concellos da Comunidade Autónoma de Galicia que organicen 
feiras de artesanía.

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES PARA CONCELLOS:
Feiras monográficas cuxo obxectivo sexa a venda e posta en 
valor de produtos dun mesmo oficio tradicional, cun número 
mínimo de 15 edicións, incluída a edición en curso. A por-
centaxe subvencianable acadará o 80 % do investimento cun 
máximo de 15.000 euros de subvención por feira.

Feiras non monográficas de distintos oficios cun número 
mínimo de 5 edicións, incluída a edición en curso. O importe 
máximo de subvención será de 3.000 euros por feira se conta 
cun mínimo dun 80 % de expositores de produtos artesanais 
inscritos na sección segunda do Rexistro Xeral de Artesanía de 
Galicia (obradoiros artesáns). Para as que non acaden o 80 % 
dos expositores mencionados, o importe máximo de subven-
ción será de 1.500 euros por feira.

O importe máximo de subvención para o conxunto de todas 
as actuacións subvencionables non poderá ser superior aos 
15.000 euros.

IMPORTE
Destínase un total de 225.000 euros das aplicacións orzamen-
tarias seguintes:

09.30.751A.770.3: 120.000 euros para titulares de obradoiros 
artesanais.

09.30.751A.761.3: 60.000 euros para concellos da Comunidade 
Autónoma de Galicia.

09.30.751A.781.4: 45.000 euros para asociacións profesionais 
e empresariais de artesáns de Galicia.

Prazo: 13/04/2016 – 12/05/2016

Máis información:
No Diario Oficial de Galicia (DOG. Nº. 69) 
Na Base de datos nacional de subvencións 
(BDNS identif.: 303256): 
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index
Na Dirección Xeral de Comercio: http://ceei.xunta.gal
Na Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño:  
www.artesaniadegalicia.xunta.es
Na guía de procedementos e servizos da Xunta de Galicia: 
https://sede.xunta.es
Na Dirección Xeral de Comercio: 981 54 55 99 e 881 99 91 78 
Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño: 881 99 91 
71 ou 881 99 91 75 
Nos enderezos electrónicos cei.dxcomercio@xunta.es  
e centro.artesania@xunta.es

DOG Nº: 71 / XOVES, 14 DE ABRIL DE 2016

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

ORDE do 21 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de 
subvencións para o ano 2016 para a adxudicación de equipamento de emerxencias, en réxime de 
concorrencia competitiva, a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupacións 
de concellos galegos, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do 
programa operativo Feder-Galicia 2014-2020. BDNS (Identif.): 303456.

OBXECTO
O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras para 
a adxudicación, en réxime de concorrencia competitiva, de 
equipamento de emerxencias aos concellos, mancomunidades 
e agrupacións de concellos galegos que conten con agrupación 
de voluntarios de Protección Civil (AVPC) inscrita no Rexistro 
de Protección Civil da Comunidade Autónoma de Galicia con-
forme a Lei 5/2007, do 7 de maio, e o Decreto 56/2000, do 3 
de marzo, e a súa convocatoria para o ano 2016.

O equipamento que se cede distribúese nas seguintes liñas de 
axuda:

Liña 1: 8 vehículos todo terreo tipo pick-up.

Liña 2: 16 remolques para a atención ás emerxencias.

Liña 3: 3 embarcacións pneumáticas de salvamento e rescate.

Liña 4: 16 remolques de salvamento e rescate.

BENEFICIARIOS
Poderán solicitar este equipamento os concellos de menos de 
50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupacións de conce-
llos galegos que cumpran as seguintes condicións:

a) Que o solicitante teña unha AVPC con voluntarios operati-
vos e asegurados, inscrita no Rexistro de Protección Civil da 
Comunidade Autónoma de Galicia, conforme a Lei 5/2007, 
do 7 de maio, e o Decreto 56/2000, do 3 de marzo, ou que 
tivese presentado nel oficialmente a solicitude de inscri-
ción de nova AVPC, e neste caso a concesión da subvención 
queda condicionada á efectiva inscrición, segundo se esta-
blece no artigo 59 e concordantes do Decreto 56/2000, do 
3 de marzo. Esta condición debe cumprirse, o máis tardar, 
no último día do prazo de presentación de solicitudes.

b) Ter presentadas as contas a que se refire o artigo 208 e se-
guinte do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, 

31> CONCELLOS  
GALEGOS

Publicación da 
Federación Galega 
de Municipios  
e Provincias

_

>  AXUDAS



polo que se aproba o texto refundido da 
Lei reguladora das facendas locais, corres-
pondentes ao exercicio orzamentario 2014 
no Consello de Contas de Galicia.

c) Que non teñan recibido axudas da 
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza para o 
mesmo equipamento nos últimos catro 
anos, incluído o 2016 de acordo co estable-
cido no artigo 4.

d) No caso das mancomunidades ou agrupación 
de concellos, os servizos de emerxencia e 
protección civil deberán prestarse de xeito 
mancomunado. A presentación de solicitu-
de de forma conxunta e mancomunada é 
incompatible coas solicitude individual dos 
concellos que a compoñen.

CRÉDITO
A adquisición do equipamento de emerxen-
cias lévase a cabo mediante subministración 
por procedemento aberto suxeito a regula-
ción harmonizada e foi cofinanciada polo 
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional 
(Feder), nun 80 %, no marco do programa 
operativo Feder-Galicia 2014-2020, eixe 5 
«Promover a adaptación ao cambio climático 
e a prevención e xestión de riscos» e tema 
prioritario 5.2 «Fomento do investimento 
para facer fronte aos riscos específicos, ga-
rantindo unha resiliencia fronte a catástrofes 
co desenvolvemento sistemas de xestión de 
catástrofes», con cargo á aplicación orzamen-
taria 05 25 212A 624.0, código de proxecto 
2016 00026. Para estes efectos tense tra-
mitado con anterioridade o correspondente 

expediente de contratación número 2016-SUEI 
01-02-03-04-EM (núm. de referencia contable 
2015-05-1858), procedemento aberto e trami-
tación ordinaria, polo importe de 833.723,88 
euros (IVE incluído) para a adquisición do 
equipamento sinalado no artigo 1 desta orde.

Prazo: 15/04/2016 – 14/05/2016

Máis información:
No Diario Oficial de Galicia (DOG. Nº. 71)
Na Base de datos nacional de subvencións 
(BDNS identif.: 303456): 
http://www.pap.minhap.gob.es/ 
bdnstrans/es/index
Na Dirección Xeral de Emerxencias e Interior.

DOG Nº: 73 / LUNS, 18 DE ABRIL DE 2016

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

ORDE do 4 de abril de 2016 pola que se establecen as bases do programa Deseñando o teu futuro e se procede á 
súa convocatoria para o ano 2016. BDNS (Identif.): 303538
OBXECTO
A finalidade das axudas é financiar os proxectos dirixidos a que os 
mozos e as mozas entre 14 e 18 anos realicen estadías-visitas non 
remuneradas nos distintos sectores das empresas/entidades públicas 
ou privadas radicadas na Comunidade Autónoma de Galicia, para os 
efectos de que adquiran competencias, habilidades e cualificacións 
que complementen o seu desenvolvemento persoal e a súa formación.

O período do proxecto será de dous meses e terá como data límite de 
realización o 15 de novembro de 2016.

A duración das estadías-visitas será entre 5 e 15 días hábiles. As xor-
nadas diarias nas empresas/entidades públicas ou privadas serán de 4 
horas como mínimo.

O número de mozos/as participantes non poderá ser superior a 30.

BENEFICIARIOS/AS

a) Entidades sen ánimo de lucro, con sede permanente ou domici-
lio social en Galicia, que presten servizos á mocidade, e as súas 
respectivas federacións, sempre que, no caso destas últimas, o 
proxecto que presenten non sexa o mesmo que o de cada unha das 
entidades que as conforman.

b) Concellos, agrupacións de concellos ou mancomunidades da 
Comunidade Autónoma validamente constituídas, así como as en-
tidades resultantes da fusión de municipios a que se refire a Lei 
5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia.

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA
Orde do 4 de abril de 2016 pola que se establecen as bases do programa 
Deseñando o teu futuro e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

CONTÍA
A contía global da convocatoria é de 67.305 €.

A distribución inicial de créditos será a seguinte:

 42.820 € para entidades locais  a cargo da apl icación 
12.05.313A.460.0.

 24.485 € para entidades sen ánimo de lucro, a cargo da aplicación 
12.05.313A.481.0.

Prazo: 19/04/2016 – 18/05/2016

Máis información:
No Diario Oficial de Galicia (DOG. Nº. 73)
Na Base de datos nacional de subvencións 
(BDNS identif.: 303538):  
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index
Para dúbidas relacionadas con dificultades técnicas:  
teléfono de información 012  
ou ao enderezo electrónico 012@xunta.es
Se as dúbidas están relacionadas coa presente convocatoria:  
teufuturo.ctb@xunta.es
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BOE Nº. 75 / LUNS, 28 DE MARZO DE 2016

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

Resolución do 1 de marzo de 2016, da Secretaría de Estado de Medio Ambiente, pola que se publican 
as bases reguladoras da concesión de axudas pola Fundación Biodiversidade, en réxime de concorrencia 
competitiva, para a realización de actividades no ámbito da biodiversidade terrestre, mariña e litoral, 
o cambio climático e a calidade ambiental e, en réxime de concesión directa, para contribuír á 
cofinanciación nacional do programa LIFE da Unión Europea.

Primeiro
Aprobar as bases reguladoras da concesión de axudas pola 
Fundación Biodiversidade, en réxime de concorrencia competiti-
va, para a realización de actividades no ámbito da biodiversidade 
terrestre, mariña e litoral, o cambio climático e a calidade am-
biental, que figura como anexo I a esta resolución.

Segundo
Aprobar as bases reguladoras da concesión de axudas pola 
Fundación Biodiversidade en réxime de concesión directa para 
contribuír á cofinanciación nacional do programa LIFE da Unión 
Europea, que figura como anexo II a esta resolución.

ANEXO I
Bases reguladoras da concesión de axudas pola Fundación 
Biodiversidade, en réxime de concorrencia competitiva, 
para a realización de actividades no ámbito da biodiver-
sidade terrestre, mariña e litoral, o cambio climático e a 
calidade ambiental

OBXECTO DAS AXUDAS.

1) Axudas para a realización de actividades relacionadas coa 
biodiversidade e o medio ambiente, sempre que se adecuen 
directamente aos fins da FB previstos nos seus Estatutos, e 
que presenten maior idoneidade para recibila con arranxo 
aos criterios establecidos.

2) Serán obxecto das referidas axudas só aquelas actividades 
que garden unha relación directa coas Liñas que integran 
o Plan de Actuación aprobado anualmente polo Padroado 
da FB, e que son as seguintes:

- Biodiversidade terrestre.

- Biodiversidade mariña e litoral.

- Cambio climático e calidade ambiental.

- Economía e emprego verde.

- Relacións internacionais.

3) En cada convocatoria definiranse as Liñas de Actuación 
concretas.

BENEFICIARIOS

1) Poderán participar nas convocatorias:

a) As entidades e organizacións sen ánimo de lucro de 
ámbito estatal ou que participen en redes, programas 
ou proxectos que, polas súas especiais características, 
haxan de levarse a cabo nun ámbito superior ao 
de Comunidade Autónoma ou no medio mariño. 
Ademais, deben ter sede en España, estar legalmente 
constituídas e inscritas no rexistro correspondente.

b) Os organismos públicos de investigación, 
universidades, corporacións de dereito público 
profesionais e aquelas que teñan como finalidade a 
representación, promoción e defensa dos intereses 
xerais do comercio, a industria, os servizos e a 
navegación, así como a prestación de servizos ás 
empresas que exerzan as indicadas actividades.

c) As administracións públicas e entidades  
locais que estean integradas en redes,  
programas ou plans de ámbito estatal ou que,  
polas súas especiais características, afecten  
a máis dunha Comunidade Autónoma.

d) As entidades mercantís, ou outras persoas físicas 
ou xurídicas, públicas ou privadas, nos casos e 
coas especificidades e requisitos esixidos en cada 
convocatoria.

e) Poderán concorrer especificamente ás axudas para o 
desenvolvemento de proxectos da liña de relacións 
internacionais:

- As entidades sen ánimo de lucro con sede en España.

- As grandes entidades non lucrativas de carácter 
internacional, que reúnan as características 
esixidas en cada convocatoria.

- As entidades non lucrativas con sede nalgún dos 
Estados membros da Unión Europea que reúnan as 
características esixidas en cada convocatoria.

- As entidades estranxeiras non lucrativas cuxa 
proposta presentada á Fundación Biodiversidade 
estea cofinanciada pola AECID ou outra axencia 
ou organismo español que promova actividades de 
cooperación internacional ao desenvolvemento.

2) Non poderán obter a condición de beneficiarios das axudas 
as entidades en quen concorra algunha das circunstancias 
previstas no artigo 13, apartados 2 e 3, da Lei 38/2003, do 
17 de novembro, Xeneral de Subvencións.

CÓMO SE PRESENTAN AS SOLICITUDES?

1) As convocatorias de axudas, en réxime de concorrencia 
competitiva, apróbaas a Dirección da FB, no marco da de-
legación de competencias que ten atribuídas, de acordo 
coas bases reguladoras, co Plan de Actuación aprobado 
polo Padroado, e previa convocatoria pública.

2) As bases reguladoras e as convocatorias publicaranse na 
Base de Datos Nacional de Subvencións (ID: 302840) e na 
páxina web (www.fundacion-biodiversidad.es).

3) Poderanse aprobar varias convocatorias nun mesmo exer-
cicio, así como limitar no seu caso o ámbito material de 
calquera delas.

4) O prazo para presentar solicitudes comezará desde o día 
seguinte á data de publicación da convocatoria, ata a data 
final fixada na mesma (15/07/2016). No caso de que este 
prazo sexa prorrogado farase público a través da páxina 
web da FB e como estableza a normativa.

5) En cada convocatoria especificarase a documentación 
requirida e os prazos requiridos de entrega para poder 
constituírse como beneficiarios da axuda, así como os mo-
tivos de exclusión.

6) A FB fornecerá á Base de Datos Nacional de Subvencións a in-
formación esixida polo Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, 
polo que se aproba o Regulamento da Lei de Subvencións.
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ANEXO II
Bases reguladoras da concesión de axudas pola Fundación 
Biodiversidade en réxime de concesión directa para contribuír á 
cofinanciación nacional do programa LIFE da Unión Europea

ANTECEDENTES
O Programa de Medio Ambiente e Acción polo Clima (LIFE), xestionado 
pola Comisión Europea, é o instrumento financeiro da Unión Europea 
dedicado ao medio ambiente para o período 2014-2020. O seu obxec-
tivo xeral baséase en catalizar os cambios no desenvolvemento e a 
aplicación das políticas mediante a achega de solucións e mellores 
prácticas para lograr os obxectivos ambientais e climáticos, así como 
mediante a promoción de tecnoloxías innovadoras en materia de medio 
ambiente e cambio climático.

O subprograma Medio Ambiente contido no LIFE para o período 2014-
2020 ten entre as súas áreas prioritarias, por unha banda, a Natureza 
e Biodiversidade, e por outro, a Gobernanza e Información Ambientais. 
Estas áreas son elementos fundamentais para contribuír ao desenvolve-
mento e á aplicación da política e a lexislación da Unión neste ámbito, 
apoiar o desenvolvemento, a aplicación e a xestión da rede Natura 
2000, promover a concienciación e favorecer a comunicación, xestión e 
difusión de información na área do medio ambiente.

Actualmente atópanse en execución proxectos LIFE +, concedidos 
durante o período comprendido entre 2007 e 2013. Este programa 
predecesor do actual programa LIFE, tiña os compoñentes de LIFE+ 
Natureza e Biodiversidade e LIFE+ Información e Comunicación. É 
intención da Fundación Biodiversidade colaborar nestes obxectivos, 
coincidentes cos seus propios.

Estas bases reguladoras regulan e establecen o procedemento para a 
concesión directa de axudas consistentes na cofinanciación de proxec-
tos relativos ás áreas de LIFE mencionadas, que estean xa en execución 
ou vaian presentar unha proposta para o programa.

As axudas reguladas nestas bases reguladoras concederanse a todos 
aqueles proxectos solicitantes que reúnan as condicións para a súa ob-
tención, sempre que exista dotación dispoñible e solicítense no prazo 
e a forma indicados.

OBXECTO DAS AXUDAS
Axudas para a realización de actividades contempladas en proxectos:

- Proxectos LIFE+ sobre Natureza e Biodiversidade.

- Proxectos LIFE+ sobre Información e Comunicación en relación 
con cuestións relativas á natureza e a biodiversidade.

- Proxectos LIFE 2014-2020 Natureza e Biodiversidade.

- Proxectos LIFE 2014-2020 Gobernanza e Información Ambientais.

Os proxectos poden estar xa aprobados ou en fase de presentación á 
convocatoria da Comisión Europea. As actividades para desenvolver 
deberán gardar coherencia coas metas previstas no Plan Estratéxico do 
Patrimonio Natural e da Biodiversidade 2011-2017.

BENEFICIARIOS

1) As convocatorias definirán os beneficiarios de entre os seguintes:

a) As asociacións, entidades privadas sen ánimo de lucro e as 
organizacións non gobernamentais constituídas legalmente.

b) As fundacións do sector público.

c) Os organismos públicos de investigación, universidades, 
corporacións de dereito público profesionais e aquelas que 
teñan como finalidade a representación, promoción e defensa 
dos intereses xerais do comercio, a industria, os servizos e a 
navegación, así como a prestación de servizos ás empresas que 
exerzan as indicadas actividades.

d) As administracións públicas e entidades locais que estean 
integradas en redes, programas ou plans de ámbito estatal ou 
que, polos seus especiais características, afecten a máis dunha 
Comunidade Autónoma.

e) As entidades mercantís, ou outras persoas xurídicas, públicas 
ou privadas, nos casos e coas especificidades e requisitos 
esixidos en cada convocatoria.

2) As entidades deben ter sede en España, estar legalmente constituí-
das e inscritas, no seu caso, no rexistro correspondente.

3) As entidades que concorran deberán demostrar a necesidade de 
cofinanciación pública para a execución e/ou presentación do 
proxecto.

4) Non poderán obter a condición de beneficiarios das axudas as en-
tidades en quen concorra algunha das circunstancias previstas no 
artigo 13, apartados 2 e 3, da Lei 38/2003, do 17 de novembro, 
Xeneral de Subvencións, relativo aos requisitos para obter a condi-
ción de beneficiario.

CÓMO SE PRESENTAN AS SOLICITUDES?

1) As convocatorias de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, 
apróbaas a Dirección da FB, no marco da delegación de competencias 
que ten atribuídas, de acordo coas bases reguladoras, co Plan de 
Actuación aprobado polo Padroado, e previa convocatoria pública.

2) As Bases Reguladoras e as convocatorias publicaranse na Base de 
Datos Nacional de Subvencións (ID: 302856) e na páxina web 
(www.fundacion-biodiversidad.es).

3) Poderanse aprobar varias convocatorias nun mesmo exercicio, así 
como limitar no seu caso o ámbito material de calquera delas.

4) O prazo para presentar solicitudes comezará desde o día seguinte 
á data de publicación da convocatoria, ata a data final fixada na 
mesma (15/10/2016). No caso de que este prazo sexa prorrogado 
farase público a través da páxina web da FB e como estableza a 
normativa.

5) En cada convocatoria especificarase a documentación requirida e 
os prazos requiridos de entrega para poder constituírse como bene-
ficiarios da axuda, así como os motivos de exclusión.

6) A FB fornecerá á Base de Datos Nacional de Subvencións a informa-
ción esixida polo Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que 
se aproba o Regulamento da Lei de Subvencións.

Máis información: 
No Boletín Oficial do Estado (BOE Nº. 75)
Na Base de Datos Nacional de Subvencións 
(BDNS identif.: 302840 e 302856): 
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index
Na páxina web: www.fundacion-biodiversidad.es
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PROFESIONAIS 
AO SERVIZO DOS 

CONCELLOS

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

Con fórmulas de contratación 
áxiles e sinxelas para 
servizos de substitucións

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

Servizos 
ADMINISTRATIVOS

Servizos 
SOCIAIS

Servizos 
SANITARIOS

Servizos de  
MANTEMENTO

Servizos 
DEPORTIVOS E DE LECER

Servizos 
EDUCATIVOS

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

www.recursosactivos.com



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

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

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

Nómina multiEstrella

Ao lado das familias

@multiestrella

www.facebook.com/multiEstrella


