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3Atopámonos nun momento crucial, de vital im-
portancia para o futuro do municipalismo galego, 
e por extensión, do de toda España. Tras máis de 
trinta anos de parálises, o Goberno de España 
abriu publicamente o debate sobre a reforma da 
Lei de Bases de Réxime Local. E nas liñas mestras 
expostas, a racionalización e sustentabilidade 
dos concellos, estamos de acordo. Non entende-
ría que ninguén se opuxese a unha eliminación 
das duplicidades, unha optimización dos recursos 
públicos e unha mellor atención aos nosos veci-
ños, delimitando que servizos nos toca prestar 
desde os nosos concellos.
Pero a primeira proposta formal exposta polo 
Ministerio de Facenda desviouse notablemente 
desas liñas mestras, entrando en ámbitos que 
cremos equivocados e que non dan resposta aos 
problemas que temos. Esta non é a reforma que 
o mundo municipal necesita, e non podemos 
permitir que se converta nunha oportunidade 
perdida. Esperamos demasiado tempo para que 
non se despexen as verdadeiras claves da Lei de 
Bases: a delimitación competencial e un finan-
ciamento xusto e suficiente.
Neste número detallamos cales son as obxeccións 
da Fegamp á proposta ministerial. Satisfaime 

plenamente poder dicir que son froito do acordo 
de todos os grupos políticos. Todos entendemos 
que na defensa dos nosos concellos, e por tanto 
dos nosos veciños, non hai cores políticas. A ma-
durez do municipalismo galego volve quedar de 
manifesto con esta acción conxunta.
Non entanto, creo que tamén debemos ser 
prudentes. O texto ministerial era un ante-
proxecto, que aínda está en fase de borrador e 
pode ser cambiado. É máis, debe ser cambia-
do. As federacións territoriais explicitámoslle 
á FEMP o noso mandato para que negocie 
modificacións substanciais na proposta. Está 
aberta a vía do diálogo e o entendemento, 
unha fórmula que debe depararnos un acordo, 
e na que creo que deben participar as comuni-
dades autónomas.
Desde a cautela, quero expresar a miña confian-
za en que a reforma da Lei de Bases será a que 
queiramos os concellos, e non a que nos queiran 
impor. Sería un erro histórico. Porque ninguén 
mellor que nós coñece os problemas reais do mu-
nicipalismo, e por tanto, as solucións que se nos 
deben achegar. Unha vez máis, a Fegamp estará 
á fronte dos concellos galegos, na defensa dun 
municipalismo moderno.
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03* 
Carta  
do presidente
José Manuel Rey Varela diríxese un trimestre máis aos alcaldes de toda 
Galicia para trasladarlles en primeira persoa a postura da Fegamp nos temas 
de máis interese para os concellos. Neste número, fixa a posición ante a 
reforma aberta da Lei de Bases, na que a Federación será crítica e esixente.

6* a fondo

Ley de Bases
Tras coñecerse ao detalle o anteproxecto do Ministerio de Facenda 
para a reforma da administración local, a Fegamp fai públicas as súas 
conclusións e xustifica o seu rexeitamento ao texto proposto. 

11* reportaxe

Canon da Auga 
A aplicación do novo canon da auga na factura suscitou numerosas dúbidas 
no mundo municipal galego. Para resolvelas, explicamos a estrutura deste 
novo tributo e a repercusión que pode ter nas facendas locais.
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16* encontro con

Alfonso 
Rueda
Responsable directo da política municipal na Xunta, o conselleiro 
de Presidencia, Alfonso Rueda, recibe a concellos Galegos para facer 
balance desta lexislatura autonómica e establecer os obxectivos 
pendentes a curto e medio prazo.

20* reportaxe

Financiamento Local
Analizamos os efectos que para os concellos galegos teñen a previsión da 
Participación nos Ingresos do Estado (PIE) para este ano, abordando tanto 
as entregas a conta definitivas como os criterios de repartición. 

25* reportaxe

Fondo Galego
O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade cumpre quince anos de 
vida, e celébrao cun programa de actividades e eventos que percorrerán 
Galicia. Os seus membros detállannos en que consistirán. 

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 acordos de interese para os concellos.

28*
Formación continua
O departamento de formación da Fegamp informa neste número do seu 
programa de actividades para este ano, que como novidade ofertarase de 
forma conxunta coa Escola Galega de Administración Pública (EGAP). 

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 Lugo



O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas parece 
botar o freo na súa pretensión de aprobar con certa prema a 
reforma das entidades locais. O rexeitamento que a modifica-
ción exposta da Lei de Bases atopou no municipalismo de todo 
o Estado puxo de manifesto as lagoas que esta proposta tiña. 
Desde Galicia, a Fegamp manifestou a súa oposición a un texto 
que equivocaba a senda a seguir para garantir a racionalización 
e sustentabilidade do mundo local, unha visión que foi tamén 
compartida desde a Xunta. “Confiamos en que este pequeno 
parón sirva ao Ministerio para darse conta de que esta non é 
a reforma que o municipalismo necesita”, explica José Manuel 
Rey Varela, “e sente coa FEMP e as autonomías para abordar os 
verdadeiros problemas da administración local”.

Aínda coincidindo na importancia de simplificar as admi-
nistracións públicas e acabar coas duplicidades e os gastos 
superfluos, a Executiva da Fegamp acordou por unanimidade 
que o elaborado polo Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP) non era o camiño adecuado. Para iso, o pa-
sado 23 de xullo a Presidencia da Fegamp remitiu á FEMP 
un documento no que analizaba pormenorizadamente o 
Anteproxecto de Lei de Racionalización e Sustentabilidade 
da Administración Local presentado polo Ministerio. En 
esencia, a Federación manifesta que o texto ministerial 
“non aborda coa necesaria profundidade un dos temas 
básicos que actualmente ten o municipalismo, cal é a de-
terminación das competencias das Entidades locais”. 

Esta cuestión “debe ter en conta dúas premisas básicas” que 
non son reflectidas polo Ministerio, tales como “a modifica-
ción do actual marco económico - financeiro das entidades 
locais” e a redacción “dunha nova lei básica con rango de 
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lei orgánica” que evite modificacións ou alteracións das ba-
ses do réxime local por parte doutras normas sectoriais. “Os 
municipios e provincias son institucións básicas da organi-
zación territorial do Estado, con lexitimidade democrática”, 
lembra a Fegamp.

Delimitación competencial 
Desde a Fegamp considérase necesario “levar a cabo unha 
redefinición do feixe competencial atribuíble ás entidades 
locais, e derivado do mesmo, a imposición duns servizos 
públicos axustados ás súas posibilidades económicas e de 
xestión, sen ter en consideración, exclusivamente, estánda-
res poboacionais” como propón o INAP, fixando en 20.000 
a veciñanza mínima. “Son outros os elementos ou pará-
metros que hoxe en día deben de considerarse para fixar 
servizos públicos aos nosos municipios, entre eles as pro-
pias características do territorio, ou a distinta tipoloxía dos 
municipios”, sinala a Federación.

De todos os xeitos desde a FEGAMP “consideramos que a 
fixación dunha lista definida de competencias atribuídas 
ás entidades locais é imprescindible e debe ser clara, aínda 
que non deberá implicar unha limitación da liberdade que 
as mesmas deben de ter para exercer a súa iniciativa en 
toda materia que non estea excluída da súa competencia 
ou atribuída a outra autoridade”. Neste senso parece razoa-
ble manter un precepto similar ao actual artigo 28 da Lei 
7/1985. En resumo, “débese recoñecer o dereito das enti-
dades locais non só a exercer as competencias legalmente 
atribuídas senón a intervir en cantos asuntos afecten direc-
tamente ao seu círculo de intereses”.

Fegamp e Xunta coinciden en rexeitar o primeiro informe do Goberno para reformar a administración local. 
Este debate, que chega con case trinta anos de atraso, non debe ser unha oportunidade perdida, e debe 
abordar os verdadeiros problemas do municipalismo, que en Galicia ten ademais características propias.



En canto aos concretos ámbitos competenciais, e polo 
que aos concellos respecta, o documento do INAP 
reproduce en esencial os da vixente Lei de Bases, 
a pesar do tempo transcorrido e da transformación 
competencial española, aínda que suprime dúas de 
calado, o educativo e o sanitario, ámbitos certamen-
te con moitas zonas de fricción, “o que consideramos 
esixiría unha maior reflexión antes de tomar unha 
decisión definitiva, pois son varias as normas legais 
que nas nosas Comunidades Autónomas asignan com-
petencias aos municipios nestes dous importantes 
campos de actuación”.

En relación ás Deputacións o documento aposta, 
baixo a xustificación do seu recoñecemento no texto 
constitucional, pola liña de potenciar o seu tradicio-
nal labor de representación dos intereses provinciais 
e de asistencia aos municipios. “Habería que ir máis 
aló”, asignando ás mesmas competencias materiais 
en relación a materias que transcendendo o concreto 
ámbito territorial municipal afectasen a todos ou á 
maior parte dos municipios da provincia, materias 
nas que foron alcanzando gran eficacia e eficiencia 
(algúns exemplos son recadación, asistencia xurídica 
e económica, extinción de incendios, turismo, reco-
llida de residuos, etc.), e que permitiría liberar aos 

concellos (tamén administración local) das mesmas 
para centrarse no seu núcleo competencial.

A aplicación da lei 2/2012, de estabilidade orzamen-
taria e sustentabilidade financeira, ás entidades locais 
“que impregna boa parte da proposta de reforma ela-
borada no seo do INAP” non debe descoñecer que 
dentro do actual marco de crise económico-financeira 
das nosas Administracións públicas, o total da débe-
da das entidades locais non supera o 3,50% do total, 
e que a desviación do seu déficit sobre os obxectivos 
previstos é practicamente inapreciable (0,08%), se o 
comparamos co producido na Administración Central 
ou nas Comunidades Autónomas.

Unha vez máis “debemos insistir en que a atribu-
ción de competencias deberá respectar os principios 
recolleitos na Constitución e na Carta Europea de 
Autonomía Local de 1985: autonomía local, propor-
cionalidade, subsidiaridade e suficiencia financeira”. 
En relación a ese último, “o municipalismo debe re-
clamar que calquera atribución de competencias ás 
entidades locais, xa sexa fixada en norma de rango le-
gal, xa o sexa por delegación doutra Administración, 
deberá vir sempre acompañada do necesario e sufi-
ciente financiamento”. 

LEI DE BASES 
Unha reforma pendente e urxente

> 
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Vicepresidente primeiro  

da Fegamp 

Alcalde de O Barco de Valdeorras

Un atentado de reforma
A reforma da Lei de Bases de Réxime Local proposta polo goberno 
do Estado supón, de entrada, un atentado contra a autonomía e 
gobernabilidade das entidades locais. É certo que a lei pode non 
adaptarse as necesidades actuais e seguramente necesita una pro-
funda revisión e actualización. Pero non do estilo que se propón 
nin, moito menos, buscando socavar as competencias municipais 
en vez de aportar solucións aos problemas reais dos concellos.

Fronte ao que sería desexable –que se propicie a autonomía mu-
nicipal con recursos adecuados, e establecendo de xeito claro 
delimitacións e competencias-, a reforma pretende potenciar de 
xeito esaxerado ás Deputacións Provinciais, precisamente as enti-
dades públicas que deberían ser cuestionadas máis firmemente. E 
impulsa ás Deputacións en detrimento dos Concellos, que nalgúns 
casos pasarían a ser meros observadores e/ou acatadores da vonta-
de do presidente da Deputación de turno, moitas veces ubicado a 
horas de distancia de pobos da provincia. Parece esquecerse que os 
Concellos son hoxe en día a administración pública mellor valorada 
pola súa proximidade, accesibilidade e eficacia, e se pretende, por 
contra, alongar a administración dos administrados para dificultar 
cada día máis a participación dos cidadáns na xestión pública.

A reforma parece querer facer voltar aos españois a pasadas e non 
desexables estruturas gobernamentais, nas que un poder provincial 
esaxerado, emanado directamente ou indirectamente do goberno 
central, decidirá dende kilómetros de distancia si un concello ou 
un particular ten ou non dereito a este ou aquel servizo. A ten-
dencia debería ser xustamente a contraria: rematar dunha vez a 
descentralización do Estado, dando aos concellos a importancia 
que realmente deben ter na xestión municipal. 

A reforma debería redefinir as competencias municipais claramente 
(unha administración, unha competencia), e especialmente para 
terminar dunha vez cos problemas actuais en materias como edu-
cación, parcialmente asumidas de xeito impropio polos concellos. 
Esta redifinición deberá acompañarse de criterios obxectivos para 
a financiación de cada un dos servizos asumidos polas entidades 
locais. Abundando nesta idea, non resulta razoable a distribución 
de competencias en función do número de habitantes, xa que cada 
concello debería de ser autónomo para decidir qué servizos pode 
e quere prestar, independentemente de que teña 4.900 ou 19.900 
habitantes. E, no caso galego, é absolutamente necesario contem-
plar outras cuestións, como a dispersión xeográfica dos concellos 
para determinar e decidir ao respecto, sobre todo á hora de falar 
de financiación.

En definitiva, si esta reforma chega a aprobarse, as Deputacións 
poden terminar prestando todos os servizos da provincia, cando 
o que hai que potenciar é a autonomía municipal, con recursos e 
con delimitacións de competencias. As Deputacións, de manterse, 
poderían facer un papel importante na creación de Consorcios que 
desenvolvan servizos comarcais, liberando aos concellos do gasto 
da xestión, e da propia xestión, en materias como a depuración 
de augas, a recollida de lixo, o turismo, ou o transporte comarcal.

Tamén é preciso acabar dunha vez co debate miserable que se 
provocou dende algúns estamentos cos soldos dos alcaldes, espe-
cialmente por parte do Goberno e dalgún medio de comunicación. 
Dende a FEGAMP estase a elaborar unha proposta de soldos máxi-
mos, que loxicamente debe consensuarse, establecendo táboas de 
máximos para as que se teñan en conta datos como a poboación e 
o orzamento municipal. É dicir, con criterios obxectivos.

Aposta pola cooperación
Para esta Federación, en ningún caso debe suporse unha 
limitación para os concellos titulares das competencias 
asociarse con outros para prestar servizos. O contrario su-
poría unha vulneración do artigo 10 da Carta Europea de 
Autonomía Local (norma que forma parte do noso ordena-
mento xurídico). Por iso “estimamos necesaria unha máis 
decisiva aposta do municipalismo á hora de incentivar a 
colaboración e cooperación local, como tamén na defensa 
do papel que veñen desempeñando, a pesar de certas dis-
funcións, as mancomunidades de municipios e outros entes 
asociativos locais, limitando claramente a xeración de nova 
burocracia”, sostén a Fegamp.

A realidade local en España non é uniforme, e por tanto 
a normativa non pode tratala de igual maneira. “Deberán 
terse en conta as distintas e diversas peculiaridades de cada 
territorio á hora de buscar solucións”, sinala o informe da 
Federación. Neste aspecto deben reivindicarse as peculia-
ridades xeográfico-poboacionais do municipio en Galicia, 
caracterizadas pola dispersión e o envellecemento da súa 
poboación. Galicia conta con máis da metade dos aproxima-
damente 60.000 núcleos de poboación existentes en España, 
“e esta realidade debe ser tida en conta á hora de financiar 
a prestación dos servizos locais”.

Desde a Fegamp “estimamos necesaria unha maior pro-
fundizaxe na proposta recollida no documento de reforma 
do INAP á hora de atribuír ás Deputacións provinciais a 
prestación dos servizos obrigatorios municipais”, pois 
son moitos os extremos que deberían ser aclarados, tales 
como o financiamento dos servizos traspasados, a posibi-
lidade de reversión dos servizos aos municipios afectados, 
a participación dos alcaldes nos órganos de goberno das 
Deputacións, ou as formas de participación dos municipios 
nos procedementos de “desapoderamento competencial”.

O informe do Ministerio de Facenda e Administracións 
Públicas ao anteproxecto de Lei de Racionalización e 
Sustentabilidade Local recolle unha serie de propostas 
“directamente atentatorias ao principio constitucional da 
autonomía local e que só poden ter a súa orixe nun total des-
coñecemento da realidade local española”. Por unha banda “a 
pretensión de colocar aos habilitados nacionais, en especial 
aos interventores, á marxe dos gobernos locais, facéndoos 
depender funcionalmente, aínda que non economicamente, 
da Administración Xeral do Estado en aras a unha presunta 
independencia e obxectividade”. É un sensentido similar a 
quen propuxese que os Interventores do Estado dependan de 
Bruxelas e os das Autonomías do Goberno central.

En canto á retribución das corporacións a FEGAMP reite-
ra a súa proposta de que sexa a FEMP quen elabore unha 
táboa retributiva dos alcaldes e concelleiros en relación 
á poboación e orzamento que evite abusos e constantes 
comparacións, homologables á función pública (xefaturas 
de servizo, subdirectores, directores xerais, etc.), e propón 
estender os controis de transparencia en canto ás publica-
cións de retribucións e patrimonio, do mesmo xeito que o 
Estado e moitas Comunidades. Esta proposta foi realizada 
por José Manuel Rey Varela no Consello Territorial da FEMP 
do pasado mes de xullo.

ALFREDO GARCIA

> 
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Vicepresidente segundo  

da Fegamp  

Alcalde de Allariz 

Unha involución antidemocrática,  
centralista e privatizadora
As propostas do denominado Anteproxecto de Lei para 
a Racionalización e a Sostibilidade da Administración 
Local que modifican a actual lei de Bases de Réxime 
Local representan un ataque brutal a autonomía mu-
nicipal limitando as competencias municipais en favor 
das deputacións provinciais, favorecendo a privatiza-
ción de servizos públicos e subordinando aos concellos 
galegos aos ditados do Ministerio de Facenda e 
Administracións Públicas do Goberno Central. 

Esta modificación preséntase ademais sen ter en conta 
a opinión dos concellos e invadindo as competencias 
propias de Galiza e por suposto sen medidas que 
solucionen a falla de financiamento que discriminato-
riamente sofren os concellos galegos.

O descoñecemento e a ignorancia da realidade galega 
leva a reducir as competencias a desenvolver polos 
concellos galegos segundo dispón o artigo 26 deste 
Anteproxecto:

1. Os Municipios por si ou asociados deberán prestar, en todo caso, os servizos seguintes:

a) En todos os Municipios: iluminación pú-
blica, cemiterio, recollida de residuos, 
limpeza viaria, abastecemento domicilia-
rio de auga potable, rede de sumidoiros, 
acceso aos núcleos de poboación, pavi-
mentación das vías públicas e control de 
alimentos e bebidas.

b) Nos Municipios con poboación superior a 
5.000 habitantes- equivalentes, ademais: 
parque público, biblioteca pública, mer-
cado e tratamento de residuos.

c) Nos municipios con poboación superior 
a 20.000 habitantes- equivalentes, ade-
mais: protección civil, asistencia social 
primaria, prevención e extinción de in-
cendios e instalacións deportivas de uso 
público.

d) Nos Municipios con poboación superior 
a 50.000 habitantes- equivalentes, ade-
mais: transporte colectivo urbano de 
viaxeiros e protección do medio.

2. Por real decreto estableceranse estándares de calidade para todos ou algúns dos servizos previstos neste pre-
cepto, que servirán de base para fixar os recursos financeiros asignados polo Estado ás entidades locais e se 
determinará así mesmo a periodicidade e procedemento de avaliación.

3. A asistencia das Deputacións aos Municipios, prevista no artigo 36, dirixirase preferentemente ao esta-
blecemento e axeitada prestación dos servizos mínimos. Nos municipios con poboación inferior a 20.000 
habitantes, as Deputacións provinciais, os Cabildos ou Consellos insulares no seu caso, asumirán a titulari-
dade das competencias para a prestación común e obrigatoria, a nivel provincial ou infraprovincial, de todos 
ou algúns dos servizos previstos neste precepto, cando a prestación no ámbito municipal, xa sexa en razón 
da natureza do servizo, a poboación, ou a sostibilidade financeira non cumpra cos estándares de calidade a 
que se refire o apartado anterior… 

Como se pode apreciar da lectura diste artigo das com-
petencias dos concellos de menos de 20.000 habitantes 
desaparecen por exemplo a xestión en instalacións de-
portivas, culturais, servizos sociais, medio ambiente, 
promoción económica… Así mesmo atribúese ás de-
putacións provinciais a asunción da titularidade destes 
servizos cando a súa prestación non cumpre os están-
dares de calidade que o propio Ministerio fiscalizará. 
O obxectivo é favorecer deste xeito a privatización de 
moitos destes servizos.

Suprímese a posibilidade contemplada no actual ar-
tigo 28 da Lei 7/1985 de que os concellos poidan 
prestar actividades complementarias das propias de 
outras administracións limitando deste xeito a liber-
dade dos concellos.

Limítase a formación de mancomunidades, consorcios e 
a posibilidade dos concellos de exercer actividades eco-
nómicas na liña de reducir o papel do “público” fronte 
a iniciativa privada e por último coloca aos secretarios 

e interventores como funcionarios dependentes da 
Administración Xeral do Estado nun esquema centralis-
ta que tanto a potenciación das deputacións provinciais 
como esta regulación dos denominados “habilitados 
nacionales” reflectín.

O BNG seguirá defendendo a supresión das deputacións 
provinciais, seguirá reclamando que o financiamento 
dos concellos se faga atendendo a criterios obxecti-
vos non só de poboación senón tamén de dispersión e 
extensión dos concellos, seguirá opóndose á redución 
do número de concelleiros apostando por concellos 
comprometidos con Galiza, coa maioría social que está 
sufrindo as políticas do PP que carga a crise sobre 
os traballadores co recorte nas prestacións por des-
emprego, coa supresión da paga extra do Nadal aos 
funcionarios, coa suba do IVE ou o canon da auga que 
carrexa unha redución da capacidade adquisitiva e do 
consumo prexudicando gravemente ao comercio e á 
actividade económica local.

FRANCISCO GARCIA 
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A auga é un valor de gran transcendencia que debe ser 
regulado, administrado e protexido para garantir no 
presente e, sobre todo, no futuro a súa plena dispoñibi-
lidade en cantidade e calidade para todos os galegos e 
as galegas. A evolución demográfica e os avances tec-
nolóxicos fan preciso intensificar as medidas de coidado 
e protección deste recurso en todos os ámbitos e así o 
acordou o Parlamento europeo, creando unha normativa 
–a Directiva Marco da Auga- de obrigado cumprimen-
to para todos os países e as comunidades que, como 
Galicia, pertencen á Unión Europea. Con todo, a apli-
cación desta norma ten suscitadas certas dúbidas no 
mundo local. Tentaremos resolvelas aquí.

Con data 18 de novembro de 2010 o Parlamento de 
Galicia aprobaba a nova Lei de Augas de Galicia, o 
que marcou o punto de partida para Galicia en canto 
a normativa en materia de Augas. A nova Lei 9/2010, 
trátase dunha ferramenta que permitirá cumprir os 
obxectivos marcados pola Unión Europea na Directiva 
Marco da Auga, con tres liñas fundamentais:

•	 A	ambiental: acadar o bo estado ecolóxico das 
augas atendendo a un uso sustentable e racio-
nal da auga. 

- Mantense a especial protec-
ción para a as rías de Galicia.

- Endurécese o réxime sancionador, para que non 
sexa máis barato contaminar que depurar.

- Defínese o réxime das obras de interese da 
Comunidade Autónoma, a partir dos Plans 
Galegos de Saneamento e Abastecemento, cun 
réxime xurídico que axiliza a súa tramitación.

- Establécese un novo modelo para a explotación 
das depuradoras de augas residuais, polo que os 
concellos poderán solicitar á Xunta que xestio-
ne as EDAR.

•	 A económica: aplicar o principio de recuperación 
dos custos dos servizos relacionados coa auga e 
do principio de austeridade na Administración 
hidráulica. Suprimirase o canon de saneamento 
polo canon da Auga, moito máis xusto para a ci-
dadanía, cun importe en función dos consumos e 
importantes execcións e descontos para o rural.

•	 A	social, que buscará garantir a participación do 
público en xeral na xestión dos recursos hídricos. 
Con este fin créase o Consello para o uso susten-
table da auga.

Esta estrutura concrétase na Lei desenvólvese nos 
seis regulamentos que prevé: o Estatuto de Augas 
de Galicia; o regulamento de réxime económico 
do canon da auga e do coeficiente de vertido; o 
regulamento marco da prestación do servizo de sa-
neamento e depuración; o decreto de colaboración 
coas entidades locais, que se prevé aprobar para o 
mes de novembro; e o regulamento marco do servizo 
de abastecemento e o regulamento que determine 
o procedemento de tramitacións dos plans galegos 
de abastecemento e saneamento. O tres primeiros 
regulamentos xa foron aprobados e están en vigor, 
o de colaboración con Entidades Locais está na 
última fase da súa tramitación e os dous restan-
tes se aprobarán no 2013. Ademais, aprobáronse 
as Instrucións Técnicas para as Obras Hidráulicas 
de Galicia (ITOHG), normativa técnica de referencia 
que homoxeneiza criterios en canto a deseño, cons-
trución e explotación de obras hidráulicas.

Así, pois, o Canon da Auga é unha parte desta es-
trutura normativa, que responde fundamentalmente 
ao principio de recuperación de custos, baseado na 
premisa de “quen contamina paga e repara”. Isto é un 
imperativo legal europeo, xa que a Directiva Marco da 
Auga, no seu artigo 9, denominado “Recuperación dos 
custes dos servizos relacionados coa auga”, establece 
esta obriga de recuperación de custes, incluídos os 
custes medioambientais e os relativos aos recursos e, 
en particular, de conformidade co principio de quen 
contamina paga. A aplicación deste concepto vai ser 
auditado pola Comisión Europea, que sancionará o 
seu incumprimento, e será incluso un criterio de eli-
xibilidade para a recepción de fondos europeos no 
período operativo 2014-2020. 

O canon da auga, que substitúe o antigo canon de 
saneamento, é un canon de carácter finalista, é dicir, 
financiará única e exclusivamente as actuacións en 
materia de abastecemento, saneamento e explota-
cións de depuradoras de augas residuais e xestión 

CANON DA AUGA
Unha regulación necesaria pero controvertida
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dos nosos ríos, e terá como un dos seus 
obxectivos primordiais fomentar o uso 
racional da auga e o aforro da mesma. 

O futuro da auga en Galicia depen-
de da aplicación de desenvolvemento 
desta normativa, incluíndo o Canon da 
Auga como mecanismo de solidarida-
de. Necesita da colaboración de Xunta 

e entidades locais. Así como se pide o 
esforzo recadatorio ás entidades submi-
nistradoras, na maior parte no ámbito 
dos concellos, tamén se asegura des-
te modo un investimento finalista en 
materia de augas que permitirá exe-
cutar obras hidráulicas ou cofinanciar 
as obras de interese xeral do Estado 

que doutro modo serían inviables. E 
permitirá que a Xunta de Galicia vaia 
cumprindo co seu compromiso de asu-
mir a explotación das depuradoras 
maiores de 2000 habitantes equivalen-
tes a partir de finais de 2012.

O canon de saneamento
Para entender o beneficio que pode su-
poñer para o conxunto dos galegos a 
existencia dun canon finalista como o 
Canon da Auga en canto á posibilidade 
de executar obras hidráulicas hai que 
avaliar o que supuxo o antigo Canon 
de Saneamento, e o beneficio máis in-
mediato que supón a posiblidade de 
cofinanciar fondos europeos.

O Canon de Saneamento era un tributo 
establecido como un imposto que gra-
va a contaminación derivada do uso da 
auga. Foi creado pola Lei 8/1993, de 23 
de xuño, reguladora da Administración 
Hidráulica de Galicia. E funciona como 
a bolsa común na que os galegos, cun-
ha pequena achega a través da factura 
da auga permiten que a Xunta invista 
en proxectos que de outra maneira non 
sería posible afrontar por parte das en-
tidades locais. 

A recadación histórica do Canon de 
saneamento dende a súa efectiva im-
plantación en 1996 foi dun total de 295 
millóns de € en 16 anos. Neste tempo:

•	 Permitiu	a	cofinanciación de obras 
promovidas polo Estado:

- En convenios xa executados con-
financiouse por importe de 69,65 
M €, o que permitiu un investi-
mento de 449,5 M € nestas obras 
hidráulicas. 

- Nos convenios xa asinados de no-
vas obras a executar polo Estado, 
xa hai comprometida unha cofi-
nanciación doutros 120,7 M € de 
fondos propios da Xunta, que per-
mitirán un investimento doutros 
342,17 M €. 

- Polo tanto, o seu efecto mul-
tiplicador para este tipo de 
actuacións é de entre 3 e 4 a 1, 

o que permitirá co Canon da Auga 
que Galicia sexa o lugar de refe-
rencia en canto a execución de 
obras hidráulicas en España.

•	 Os	gastos	de	explotación	das	26	de-
puradoras explotadas por Augas de 
Galicia ascenden anualmente a unha 
cantidade de 10 millóns de €.

•	 O	control	dos	vertidos,	as	redes	de	
control de calidade das augas, man-
temento do DPH, control das presas, 
etc, supoñen un investimento anual 
de 11 millóns de €.

E a Xunta de Galicia investiu dende 
1996 en torno a 1.500 millóns de €, a 
maior parte en obras hidráulicas. Dado 
que se recadaron 295 millóns de € de 
canon de saneamento, o resto foron na 
súa maior parte fondos europeos, para 
os que o último ano que se presuposta-
rán será o 2013, existindo unha grande 
incerteza para o futuro.

O novo canon
O novo canon mellora o antigo canon 
de saneamento incorporando criterios 
de progresividade e equidade: 

•	 Progresividade porque a tarifa do-
méstica se estrutura en diversos 
tramos segundo o consumo, e porque 
considera para eses tramos o número 
de persoas por vivenda: loxicamen-
te, consumirá máis unha vivenda 
con 5 que outra con 2 persoas.

•	 Equidade  porque os cidadáns 
pagan o mesmo Canon da Auga in-
dependentemente de onde vivan, se 
dispoñen do mesmo servizo.

•	 Aplicaranse	descontos a familias 
numerosas (50 %), así como a comu-
nidades de usuarios e as captacións 
propias non estarán obrigadas ao 
seu pagamento.

•	 Tense	en	conta	a	situación	de	crise	
e que o acceso á auga é un derei-
to. Por elo, ademais de tarificar en 
0 €/m3 o primeiro tramo de consu-
mo, aplícase unha exención para as 
situación de exclusión social ou 
risco de estalo, e para as entidades 

que lles prestan asistencia a persoas 
nestas situacións.

• Ao primeiro tramo se lle pode chamar 
“tarifa social”: se se consumira den-
tro de este tramo, a unicamente se 
pagarían 0,5 €/mes.

O canon da auga contempla unha tri-
pla discriminación positiva co rural. En 
primeiro lugar para soster a actividade 
económica, exímese do pagamento aos 
usos agrarios e gandeiros. Ademais, 
os usuarios domésticos de captacións 
propias e de traídas veciñais non esta-
rá obrigados ao seu pagamento, como 
consideración polo esforzo que tiveron 
que dedicar ao seu autoabastecemento. 
Finalmente, o canon é territorialmente 
solidario, xa que o custo de investi-
mento por habitante das infraestruturas 
hidráulicas no rural de Galicia é moi-
to maior que nos grandes núcleos de 
poboación.

En concreto, prevense as seguintes  
compensacións e exencións:

•	 Pozos	particulares	e	traídas	ve-
ciñais, non están obrigados ao 
pagamento do canon da auga. Para 

isto aplícaselles unha bonificación 
dun 90% posto que é responsabili-
dade da Xunta recoñecer o esforzo 
realizado por estes cidadáns. A propia 
Lei dispón que dado que a recadación 
nestes casos resulta antieconómica, 
non se recadará o canon da auga. 

•	 Usos	agrícolas e gandeiros queda-
rán exentos do pago do canon da 
auga como medida de discrimina-
ción positiva para estas actividades 
económicas que non existían co an-
tigo canon de saneamento.

Sinalar finalmente que os usuarios 
que non dispoñan dun mecanismo 
de medición directa (contadores) po-
derán acollerse a outros sistemas de 
estimación obxectiva. O regulamen-
to de réxime económico do canon da 
auga e do coeficiente de vertido defi-
ne prazos e procedementos e concreta 
o sistema de estimación obxectiva. 
Tamén se establecen vías de presenta-
ción de documentos vía web, así como 
a aplicación dos tramos de consumo en 
usos domésticos.
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Aplicación en Galicia. Comparativas
O prezo medio da auga nos con-
cellos galegos, a partires de datos 
de 141 concellos, é de 0,413 €/m3. 
Este dato é moi relevante de com-
pararse con:
- A tarifa media en España en 

2009. 1,5 €/m3.

- Custo só de depuración 
(biolóxica): 0,32 €/m3. Moito 
maior cando se baixa de 
15.000 habitantes.

- Nas cidades galegas, entre 
0,88 €/m3 e 1,30 €/m3.

Se o comparamos con outras comu-
nidades autónomas e co canon de 
saneamento actual, para unha fami-
lia tipo de 3 persoas que consuman 
cada unha delas 5 m3/mes o novo 
canon da Auga será como mínimo o 
segundo máis barato, senón o máis 
de acordo coa explicación posterior: 

CC.AA. C.F €/m3 C.V €/mes €/Ano

ARAGON 4,56 0,55 8,25 12,81 153,77

CATALUÑA 0,00 10,20 10,20 122,38

ASTURIAS 3,00 5,99 8,99 107,87

VALENCIA > 50.000 2,99 0,35 5,28 8,27 99,22

NAVARRA 0,00 0,52 7,80 7,80 93,60

BALEARES 3,53 0,28 4,17 7,70 92,41

LA RIOJA 0,00 0,47 7,05 7,05 84,60

MURCIA 2,67 0,27 4,05 6,72 80,60

CANTABRIA 1,28 0,29 4,33 5,60 67,23

VALENCIA < 3000 1,97 0,23 3,51 5,48 65,78

GALICIA (canon da auga) 1,50 2,76 4,26 51,12

ANDALUCIA (canon de mejora) 1,00 1,80 2,80 33,60

> 
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Aspectos prácticos
De cara á aplicación do Canon da 
Auga, substituíndo ao antigo Canon 
de Saneamento, Augas de Galicia or-
ganizou varias xornadas informativas e 
xuntanzas, tanto a nivel dos responsa-
bles municipais como dos técnicos das 
entidades subministradoras.

Así, xa o 13 de abril de 2011 se organizou 
unha xornada divulgativa sobre a Lei de 
Augas na Escola Galega de Administración 
Pública, na que se fixo unha exposición 
detallada das determinacións da Lei 
acerca do Canon da Auga, e cales eran 
os aspectos que quedaban pendentes do 
seu desenvolvemento regulamentario. O 
14 de xuño, en colaboración coa FEGAMP 
celebrouse outra xornada divulgativa, 
agora xa centrada en aspectos prácti-
cos definidos no Decreto que aprobou o 
Regulamento do Canon, e finalmente, na 
primeira semana de setembro, en catro 
xornadas técnicas, unha por provincia, 
cun enfoque moi técnico e con obxecto 
de resolver dúbidas.

É moi importante a colaboración dos 
concellos, en especial na divulgación 
de aqueles aspectos do Canon que po-
den beneficiar aos cidadáns, e para o 
que teñen que poñerse en contacto e 
comunicar a información a Augas de 
Galicia. En especial:

- A comunicación do número de 
persoas por vivenda, cando sexan 
máis de tres persoas empadroadas 
no domicilio, para unha factura-
ción máis favorable.

- A comunicación da condición de fa-
milia numerosa, o que conleva un 
desconto do 50 % no Canon.

- A comunicación das situacións de 
exclusión social, o que implica a exen-
ción do pagamento do Canon da Auga.

O calendario e os fitos están a ser os 
seguintes:

•	 A	partir	do	1	de	xullo:	as	entidades	
subministradoras de auga repercuten 
o canon da auga aos seus abonados. 

- Do mesmo xeito, as entidades 
subministradoras de auga e, no 
seu caso, as entidades presta-
doras do servizo de sumidoiros 
repercuten tamén o coeficiente 
de vertedura aos usuarios dos sis-
temas de depuración que explote 
a Xunta de Galicia.

- Aos sistemas de depuración que 
explote a Xunta á data de entrada 
en vigor do Decreto, aplícaselles 
unha bonificación do 50 % no ano 
2012 no coeficiente de vertedura.

•	 As	entidades	subministradoras	deben	
identificar entre os seus usuarios os 
tipos de usuarios posibles (doméstico 
e non doméstico) de maneira que:

- Nos domésticos aplican o sistema 
de tramos en función do volume 
mensual facturado e presumindo, 
agás que Augas le comunicara ou-
tra cousa, 3 persoas por vivenda.

- Nos usos non domésticos (acti-
vidades incluídas na Clasificación 
N a c i o n a l  d e  A c t i v i d a d e s 

Económicas) clasificando ditos 
abonados en función de se o 
volume subministrado durante 
o ano 2011 foi inferior ou su-
perior a 2.000 m3. Se inferior: 
tramos domésticos. Se superior, 
non domésticos en modalidade 
de volume, salvo que Augas de-
termine que debe ser por carga 
contaminante.

•	 Dado	que	entrou	en	vigor	o	1	de	
xullo, o Canon da Auga coincidirá 
co principio dun período de factu-
ración: para os recibos bimestrais, 
trimestrais e semestrais. No Caso de 
cuadrimestrais ou anuais, aplicara-
se proporcionalmente ao número de 
meses de vixencia destes tributos en 
relación ao total de meses facturados.

•	 O	importe	recadado	deberá	auto-
liquidarse a Augas de Galicia, e 
comunicalo mediante uns modelos 
xa aprobados e dispoñibles na web 
de Augas de Galicia. A autoliqui-
dación non deberá de facerse ata 
xaneiro de 2013.

Facilidades:

•	 Augas	de	Galicia	facilitou	unha	fe-
rramenta de cálculo informático o 
máis sinxela posible, que é útil en 
especial para pequenos concellos 
con xestión directa.

•	 Establecerase	 un	premio	de	 co-
bro, para os primeiros anos, dunha 
porcentaxe sobre a recadación 
condicionado ao cumprimento das 
obrigas formais e materiais.
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Cuadros de apoyo
Estrutura tarifaria e modo de cálculo do canon

O resultado de aplicar o canon 
da auga a distintos supostos é o 
seguinte, tendo en conta o esta-
blecido na Lei:

- 50 % de desconto para 
familias numerosas.

- Suposto inicial de 3 
persoas por vivenda.

volume en cada tramo Canon auga 
(€/mes)nº persoas m3 0 €/m3 0,28 €/m3 0,36 €/m3 Cota var Cota fixa

1 5 5 0 0 0,00 0,50 0,50
2 10 6 4 0 1,12 1,50 2,62
3 15 6 6 3 2,76 1,50 4,26
4 20 8 8 4 3,68 1,50 5,18
5 25 10 10 5 4,60 1,50 6,10
6 30 12 12 6 5,52 1,50 7,02
7 35 14 14 7 6,44 1,50 7,94

En comparación co Canon de 
Saneamento, a nova estrutura 
tarifaria establece medidas que 
primarán o uso racional do recur-
so, de tal xeito que ata un 30% da 
poboación que actualmente está 
afectada polo canon de saneamen-
to pagará menos que co actual 
canon de saneamento. 

Comparativa dos custos 
do canon da auga por 
tipo de familia por 
abonado (vivenda)

Consumo 
mensual 
(m3/mes)

Canon 
Saneamento 

(€/mes)

Canon 
da auga 
(€/mes)

Diferenza	
(€/mes)

Familia de 1 persoa 5 1,045 0,5 -0,545

Familia de 2 persoas 10 2,09 2,62 0,53

Familia de 3 persoas 15 3,135 4,26 1,125

Familia de 4 persoas 20 4,18 5,18 1
Familia de 5 persoas 
(desconto do 50% por familia 
numerosa)

25 2,613 3,05 0,437

O modelo tarifario da explotación de 
EDAR: coeficiente de vertedura

O modelo tarifario que se pro-
pón é máis xusto que o existente 
actualmente:

Actual Lei 9/2010

EDAR concello EDAR Xunta EDAR Concello EDAR Xunta
Taxa 

abastecemento
Taxa abastecemento Taxa abastecemento

Taxa 
abastecemento

Taxa saneamento Taxa saneamento Taxa saneamento Taxa saneamento

Taxa depuración - Taxa depuración Coef. de Vertido
Canon 

saneamento
Canon saneamento Canon da auga Canon da auga

É dicir, no modelo ata o de agora:

- O Canon de Saneamento se 
paga universalmente.

- Da depuración da Xunta só se 
benefician os usuarios de 26 
depuradoras, aos que se lles 
subvenciona a o tratamento das 
augas residuais, o que xera un 
agravio comparativo.

E co coeficiente de vertedura: 

- O coeficiente de Vertedura é 
unha taxa autonómica des-
tinada ao financiamento da 
explotación de depuradoras que 
xestione a Administración hi-
dráulica de Galicia.

- Unificaranse os custes de depura-
ción entre os distintos Concellos.

- Implica un cambio de receptor 
da taxa de depuración

- Feito impoñible: prestación 
do servizo de depuración das 
aguas residuais urbanas pola 
Xunta de Galicia.

- O importe do coeficiente de ver-
tedura será o mesmo que o do 
canon da agua, sen considerar a 
bonificación do 90 % para cap-
tacións propias.

- Estímase unha recuperación de 
custos de entre o 70 e o 80 %.
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> ENCONTRO CON: ALFONSO RU
EDA

Conclúe a lexislatura, moi 
dura para a administración 

autonómica, pero 
especialmente para a local.

En Galicia, as distintas administracións públicas sentimos en pri-
meira persoa os efectos da crise. Como tamén o fixeron empresas e 
familias, engado. Na Xunta, reducimos en 3.500 millóns de euros o 
noso orzamento en apenas tres exercicios. Xestionamos unha cuarta 
parte menos de recursos, unha diminución notable pero que non 
impediu que respectásemos o obxectivo de déficit e manteñamos os 
servizos esenciais.

Insisto, non están moito 
mellor os concellos

É certo. O actual sistema de financiamento local fixo depender ás eco-
nomías municipais en exceso dos ingresos procedentes do ladrillo. A 
picada da burbulla e a perda de moitas axudas debuxou un panorama 
moi difícil. Dentro da nosa marxe de acción, a Xunta mantivo o seu 
apoio aos concellos, tanto na prestación de servizos como no ase-
soramento e aforro de recursos. Sabemos que asumen competencias 
que non lles corresponden, e atopámonos ademais nun contexto de 
reordenación administrativa moi amplo, acabando con duplicidades e 
dotando dun sentido máis práctico ás deputacións. 

Que balance fai do Pacto 
Local neste catro anos?

Razoablemente positivo. Este Goberno deu un impulso á súa apli-
cación nun ámbito como o dos centros de saúde. En tres anos, o 
Sergas asumiu 50 centros de saúde cuxos custos estaban a recaer 
sobre as arcas municipais. Foi un esforzo orzamentario notable, 
pero tamén un acto de xustiza. Sabemos que hai máis centros de 
saúde en espera, e a nosa intención é que sigan transferíndose 
no próximo ano. É o compromiso que trasladei ao presidente da 
Fegamp a comezos de ano. Mentres tanto os concellos formalizan o 
proceso administrativo para a cesión, a Xunta financia parcialmente 
os custos de mantemento. Axudamos en todo o que podemos.

En Educación, o balance 
é algo máis escaso.

Gustaríanos seguir avanzando, é verdade. Dado que non tivemos 
os recursos suficientes, quixemos manter estes anos o apoio que 
dabamos aos concellos. Aí está o convenio anual para mantemento 
e calefacción de centros escolares. Temos unha materia pendente.

O mapa de emerxencias tamén 
preocupa ao mundo local.

Nesta cuestión creo que si avanzamos moito, aínda que non se 
plasmou nun acordo pechado. A situación que nos atopamos é que 
o Pacto Local asínase en 2006, e xa se recolle nel que os Grumir 
se prorrogaban por último ano. Cando chegamos en 2009, seguían 
prorrogados. Neste tres anos e medio de negociacións coa Fegamp, 
en dous mandatos distintos, deixamos a piques de pechar un novo 
mapa que profesionaliza as emerxencias. O presidente da Fegamp 
trasladoume o seu compromiso de que estaría pechado a final de 
ano. O adianto electoral impediu a súa plasmación. Pero o deseño e 
a estrutura xa estaban perfiladas. > 

“Apoiamos a autorregulación de salarios 
no mundo local. Parécenos un exercicio 

de responsabilidade e gustaríanos 
que se fixese a nivel estatal”

“Temos unha materia pendente en 
Educación. Gustaríanos avanzar máis na 
asunción de custos de centros escolares, 

pero non tivemos recursos suficientes”



18

Moitos alcaldes solicitan 
unha ampliación do Fondo 

de Cooperación Local.

É unha demanda lexítima, está claro. E atendémola na medida do posible. 
Fíxese. Ao Estado cáelle a recadación tributaria e repercúteo de forma directa 
nas entregas a conta que dá aos concellos. Á Xunta tamén reduce a súa reca-
dación por culpa da crise, pero os concellos reciben a mesma cantidade que o 
ano pasado. Claro que nos gustaría mobilizar máis recursos para a administra-
ción local. Pero non temos. Aínda así, blindamos o Fondo nos últimos anos, 
para que ninguén cobre menos que o ano anterior. Ademais, creamos o Fondo 
de Compensación Ambiental derivado do canon eólico, que achega ingresos 
aos concellos, tanto aos que teñen parques como aos que non. 

A Fegamp reclamou incluír 
subvencións finalistas no FCL.

E a Xunta respondeu que as estudará unha por unha para ver se é factible. 
Foi un acordo ao que se alcanzou na última comisión de seguimento do Pac-
to Local. O problema é que moitas subvencións non son fondos propios da 
Xunta, senón que proceden de programas estatais ou europeos, e ese diñeiro 
é finalista, non se pode incluír nun sistema xeral de financiamento. 

Preocupa a posible descoordinación 
na aplicación do decreto de 

servizos sociais. Están as 
deputacións preparadas?

Deberían estalo. A Xunta limitouse a desenvolver unha Lei do ano 2008 na 
que se repartían as responsabilidades na cobertura dos servizos municipais. 
Aqueles concellos con máis de 20.000 habitantes serían responsabilidade 
autonómica, e os que tivesen menos, das deputacións provinciais. Falamos 
dun paquete de servizos sociais básicos. Este ano, a aprobación do decreto 
colleu por sorpresa a algunha deputación. Asumímolo, e compensamos a 
través de fondos para o emprego o gasto que lles suporía a asunción deses 
servizos. O saldo final era cero. Non lles supuña un sobrecusto. Cremos que 
isto non ten marcha atrás. Non este decreto, quero dicir, senón a reordena-
ción administrativa. Cada administración debe ter as súas responsabilidades, 
e que estas teñan os recursos suficientes.

Falando de recursos, segue 
pendente reformar o financiamento 

local a nivel estatal.

Estivo pendente sete anos e medio. En xaneiro, o novo Goberno de España 
anunciou que abriría este debate, que me parece esencial. Os concellos son a 
administración máis próxima ao cidadán, son a porta de entrada aos poderes 
públicos, e non deben ser meros portelos de reclamacións. Deben poder dar 
solucións aos seus veciños. Cremos que é un debate que debe darse a nivel 
nacional, sen liñas vermellas, sen prexuízos. 

A proposta inicial do Goberno 
non gustou á Fegamp, pero 

tampouco á Xunta.

Goberno, Xunta e concellos coincidimos no punto final da reforma da Lei 
de Bases. Compartimos o seu espírito e a meta a alcanzar: racionalización 
administrativa, redución de custos, sustentabilidade dos servizos, fin de 
duplicidades, financiamento suficiente. Pero discrepamos da senda seguida. 
Non pasa nada. Estamos nun proceso de debate, intercámbianse propostas, e 
se hai desconformidades, exprésanse e téntanse emendar. O Goberno parece 
que atendeu as nosas alegacións, así como as da FEMP e o resto de federa-
cións territoriais. Estou seguro que reconducirá a súa postura.

“Ao Estado cáenlle os ingresos, e os concellos 
reciben menos financiamento. Pero á Xunta 

cáelle tamén a recadación, e con todo o Fondo 
de Cooperación Local mantense igual”

“Estou seguro de que o Goberno 
reconducirá a súa postura na reforma 

das administracións locais”



Debe ter voz a Xunta na 
reforma municipal?

Pero non só a Xunta. Todos os gobernos autonómicos deben 
ter voz neste debate. O caso de Galicia é máis que evidente. 
Somos unha comunidade con 315 concellos, pero coa metade 
dos núcleos de poboación de España. Iso debuxa unha realidade 
sociodemográfica distinta á de calquera outra comunidade. O 
concello galego non ten nada que ver co andaluz, o madrile-
ño ou o valenciano. Por tanto, débese de atender a ese feito, 
do mesmo xeito que como comunidade reivindicamos que o 
financiamento autonómico teña en conta o envellecemento 
ou a emigración. Eu estou satisfeito de que Xunta e Fegamp 
coincidamos a grandes liñas no diagnóstico dos problemas e 
propoñamos solucións similares.

Este último ano xerouse 
certa inquietude polas 

fusións municipais. 

En xeral, creo que se fixo demasiado ruído co tema, distorsio-
nando a mensaxe real que a Xunta e o seu presidente queriamos 
transmitir. No actual contexto, hai que realizar xestos que a cida-
danía comprenda. E non se lle oculta a ninguén que é xenerali-
zada a impresión cidadá de que hai moitos políticos e un exceso 
de administracións. A Xunta o que defendeu desde o primeiro día 
é que apoiaría calquera decisión soberana de dous concellos de 
unirse para xestionar de forma compartida os seus recursos.

 

Chegouse a insinuar que se 
podería facer por decreto.

Aínda que o Estatuto dá esa competencia á Xunta, nunca estivo 
na axenda deste goberno. Non podemos defender a autonomía 
local na reforma da Lei de Bases e ao mesmo tempo emendarnos 
a nós mesmos planeando fusións con escuadra e cartabón. Oza 
e Cesuras deron un paso importante, un xesto histórico non só 
en Galicia senón en toda España. Pero un paso voluntario. O 
importante era lanzar a mensaxe da cooperación, da colabo-
ración, da integración de esforzos. E reconfórtame ver que a 
administración local galega está á altura, aplicando fórmulas 
para compartir recursos.

Cobran moito os 
alcaldes galegos?

A inmensa maioría das persoas que entran en política non o 
fan para lucrarse, senón para traballar polos demais. A unha 
persoa que deixa un traballo fixo para dedicar todo o seu tempo 
ao seu concello non lle podes dicir que vai cobrar 600 euros. 
Pode haber algún caso anecdótico que resulte excesivo. Por iso, 
apoiamos a decisión da Fegamp de promover unha táboa sala-
rial que fixe topes. Apoiamos a autorregulación do mundo local. 
Parécenos un exercicio de responsabilidade. E gustaríanos que 
se fixese o mesmo a nivel estatal. > 
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O	pasado	mes	de	xuño,	coa	aprobación	definitiva	da	Lei	de	Orzamentos	
do Estado para o ano 2012, quedaron fixadas as contías definitivas 
que, como Entrega a Conta, lle corresponden aos concellos no marco da 
Participación dos Ingresos do Estado. Explicamos o cálculo feito no que 
atinxe aos concellos galegos.

No mes de xaneiro, os concellos em-
pezaron a percibir unhas cantidades 
provisionais como consecuencia da 
prórroga dos Orzamentos do Estado. 
Coa aprobación da Lei, estas cantida-
des foron recalculadas, en base aos 
datos definitivos contidos na mesma. 
Como resultado disto, os concellos ga-
legos, un ano máis, percibirán unha 
cantidade substancialmente inferior á 
media estatal. Os municipios da nosa 
Comunidade reciben de media 170 
Euros por Habitante fronte aos 210 
Euros por Habitante da media estatal.

A cantidade global a repartir en con-
cepto de entrega a conta  ascende a un 
total de 9.364 Millóns de Euros, dos 
que 3.735 Millóns de Euros correspon-
den a concellos integrados no Réxime 
Xeral e 5.629 Millóns de Euros aos mu-
nicipios acollidos ao Réxime de Cesión. 

Nestas cantidades inclúense as perci-
bidas polos concellos das Comunidades 
Autónomas do País Vasco e Navarra, 
que non se terán en conta para o estu-
do posterior, polo seu réxime diferente 
con respecto aos restantes concellos.

O Modelo mantén as mesmas premisas 
que nos últimos anos. A consolidación 
indirecta do sistema aplicado ata o ano 
2004 fai que os seis concellos maiores 
de 500.000 Habitantes ( Galicia non 
conta con ningún ) sexan sendo nota-
blemente favorecidos polo sistema de 
reparto, dado que representando o 17 
% da poboación perciben o 32 % da 
participación, practicamente o dobre.

En todos os demais tramos de po-
boación, a Part ic ipación global 
percibida e porcentualmente menor á 
representatividade da súa poboación, 
especialmente destacable nos estratos 
poboacionais entre 1.000 e 50.000 
Habitantes, onde a diferenza entre o 
peso específico da poboación e o peso 
específico da Participación oscila entre 
2 e  3 puntos porcentuais.

O tramo que percibe unha menor contía 
é no que se sitúan os concellos entre 
1.000 e 5.000 habitantes, por debaixo 
dos 140 € por habitante. Nos conce-
llos que teñen unha poboación entre 
5.000 e 500.000 habitantes, a media 
sitúase entre os 150 € por habitante 

do tramo inferior ata preto dos 200 € 
por habitante dos concellos que supe-
ran os 100.000 habitantes pero que 
non chegan aos 500.000 habitantes, 
producíndose o gran salto neste último 
tramo, no que os municipios superan de 
media os 400 € por habitante.

Tamén hai que apuntar que, espe-
cialmente no modelo de réxime xeral, 
prodúcense uns resultados moi heteroxé-
neos nos distintos concellos, por mor da 
aplicación dos criterios de reparto, es-
pecialmente nos tramos inferiores, como 
poderemos apreciar no caso galego. 

Ao longo dos anos de vixencia deste 
modelo entendemos que se puxeron de 
manifesto diversas ineficiencias que é 
preciso apuntar, porque nun período no 
que é máis necesario que nunca facer 
unha axustada e adecuada distribución 
dos recursos, nos últimos anos nota-
blemente máis escasos, o sistema de 
reparto non cumpre esta premisa en 
diversos aspectos.

Así, e como xa se citou, a consolida-
ción da esaxerada prima aos concellos 
con maior número de poboación pro-
voca un notable desequilibrio entre 
as cantidades que perciben aqueles 
e os restantes concellos, que se ven 
manifestando nos resultados de prac-
ticamente todos os anos do período. 
Por outra banda, e no sistema de re-
parto xeral, séguese a manter eses 
coeficientes, que priman aos concellos 
con maior número de habitantes.

En canto ao esforzo fiscal, entendemos 
que non se cumpre o obxectivo preten-
dido, e que non é máis que incentivar 
á corresponsabilidade fiscal entre os 
concellos. Pola contra, prima a aqueles 
concellos que xa de por si teñen unha 
capacidade económica motivada pola 
súa propia conxuntura, e que en moi-
tos casos non depende da marxe fiscal 
que os propios municipios poden apli-
car atendendo ao disposto na Lei. O que 
produce este feito é unha discriminación 
positiva favorable a aqueles concellos 
que dispoñen de maiores posibilidades 
para obter ingresos a través dos tributos 
propios, prexudicando a aqueles que xa 
de por si non teñen ese contexto, o que 
finalmente redunda  nun maior desequi-
librio entre os distintos concellos.
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Pero máis cuestionable e inxusto, se cabe, e o criterio 
do Inverso da Capacidade Tributaria, que ocasionou 
graves problemas estructurais nun importante número 
de concellos de Galicia, especialmente da Provincia de 
Pontevedra. As revisións catastrais que se produciron 
en moitos destes municipios tiveron como conse-
cuencia unha minoración importante das contías que 
percibían en concepto de Participación nos Ingresos 
do Estado por efecto deste criterio, e motivaron a 
obriga de devolución de importantes contías anterior-
mente percibidas, e un decrecemento das entregas a 
conta dos anos posteriores, moito máis elevadas que 
os ingresos que puideran obter polo feito de realizar a 
revisión. Isto produciu un grave desaxuste financeiro 
deses concellos por casuísticas alleas a súa xestión.

O caso Galego
En Galicia, a Entrega a Conta para o Ano 2012 para to-
dos os concellos galegos ascenderá a 475,5 Millóns 
de Euros, dos que 189 Millóns corresponden aos 6 
concellos integrados no réxime de cesión e 286 mi-
llóns aos 309 do réxime xeral.

No tramo de concellos menores de 1.000 Habitantes 
( 20 concellos ), a media percibida por cada concello 
é de 162 Euros por Habitante. Pero é destacable que, 
mentres 4 concellos deste tramo perciben máis de 200 € 
por habitante, 3 están por debaixo dos 140 € per cápita. 

No Tramo de concellos entre 1.000 e 5.000 habitantes 
hai tamén diferenzas notables. Aínda que a media é 
de 144 € por habitante, atopamos ata 23 concellos 
dos 179 que conforman o tramo que perciben menos 
de 130 € por habitante. Por outra banda 9 concellos 
perciben máis de 170 € por habitante, e un deles 
supera incluso os 300.

No Tramo de concellos entre 5.000 e 10.000 Habitantes, 
conformado por 58 concellos, a media está en torno 
aos 153 € por habitante, pero 3 concellos están por 
debaixo dos 140 € por habitante, mentres que 4 están 
por enriba dos 170 € por habitante.

Os concellos entre 10.000 e 20.000 Habitantes, 36 en 
Galicia, perciben 150 € por habitante de media. O re-
parto é máis homoxéneo con respecto aos anteriores, 
dado que tan só 2 concellos perciben unha cantidade 
inferior aos 140 € por habitante e outros dous, unha 
cantidade superior aos 160 € por habitante.

No tramo dos 20.000 a 50.000 habitantes, no que 
están integrados 15 concellos, a media sitúase nos 
162 € por habitante, percibindo todos os concellos 
cantidades entre 150 e 170 € por habitante.

No Tramo de 50.000 a 75.000 Habitantes só hai un 
concello galego, que recibe en torno aos 188 € por habi-
tante, o mesmo que a media dos 3 concellos integrados 
no tramo de 75.000 a 100.000 habitantes, aínda que 
neste caso, perciben entre 176 e 203 € por habitante.

Finalmente, os 3 concellos maiores de 100.000 
Habitantes de Galicia perciben de media 210 € por 
habitante, cun mínimo de 204 e un máximo de 219 € 
por habitante.

Como dato, hai que apuntar que tan só 7 dos 315 
concellos galegos percibe por habitante unha canti-
dade superior á media estatal.

 >  O Artigo 142 da Constitución Española 
di que as Facendas Locais deberán 
disponer dos medios suficientes 
para o desenvolvemento das función 
que a Lei atribúe ás Corporacións 
Locais respectivas, e se nutrirán 
fundamentalmente de tributos propios 
e da participación nos do Estado 
e das Comunidades Autónomas.

 >  O Modelo actual da Participación 
nos Ingresos do Estado está vixente 
dende o ano 2004, e establece dous 
modelos diferenciados, Modelo Xeral 
( reparto por variables ) e Modelo 
de Cesión ( Cesión de Impostos 
máis Fondo Complementario de 
Financiamento ). Ambos modelos 
prevén tamén a compensación polas 
perdas derivadas da supresión do IAE.

 >  É o noveno ano de aplicación deste 
modelo de reparto, cando o habitual 
era que tiveran unha vixencia de 
catro ou cinco anos. Isto esta creando 
unhas importantes ineficiencias no 
reparto, máis se cabe, tendo en conta 
no contexto no que nos atopamos.

 >  A Participación nos Ingresos do Estado 
representa aproximadamente o 25 % 
dos ingresos correntes dos concellos.

DATOS XERAIS PIE

> 
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COMUNIDADES Poboación Total Participación € % Poboación % Participación €/Habitante

Andalucía 8.424.102 1.660.962.426 18,99% 17,75% 197,17

Aragón 1.346.293 315.923.007 3,03% 3,38% 234,66

Asturias 1.081.487 199.196.659 2,44% 2,13% 184,19

Baleares 1.113.114 188.971.043 2,51% 2,02% 169,77

Canarias 2.126.769 384.046.255 4,79% 4,10% 180,58

Cantabria 593.121 102.688.176 1,34% 1,10% 173,13

Castilla-León 2.558.463 433.674.975 5,77% 4,63% 169,51

Castilla-La Mancha 2.115.334 324.543.560 4,77% 3,47% 153,42

Cataluña 7.539.618 1.940.543.271 16,99% 20,73% 257,38

Ceuta 82.376 14.628.269 0,19% 0,16% 177,58

Extremadura 1.109.367 175.954.999 2,50% 1,88% 158,61

Galicia 2.795.422 475.478.160 6,30% 5,08% 170,09

Madrid 6.489.680 1.836.128.962 14,63% 19,62% 282,93

Melilla 78.476 14.178.466 0,18% 0,15% 180,67

Murcia 1.470.069 249.410.358 3,31% 2,66% 169,66

La Rioja 322.955 54.612.182 0,73% 0,58% 169,10

Valencia 5.117.190 989.046.677 11,53% 10,57% 193,28

TOTAL 44.363.836 9.359.987.446 100,00% 100,00% 210,98

PARTICIPACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

( Concellos Réxime Xeral e de Cesión Incluídas cantidades do IAE )

Ata 100  1.035 61.379 9.365.260 0,14% 0,10% 152,58

Entre 101-1.000  3.533 1.330.571 191.626.689 3,00% 2,05% 144,02

Entre 1.000-5.000  1.796 4.156.339 576.759.205 9,37% 6,16% 138,77

Entre 5.001-10.000 523 3.646.806 563.050.317 8,22% 6,02% 154,40

Entre 10.001-20.000  329 4.664.358 724.001.105 10,51% 7,74% 155,22

Entre 20.001-50.000  239 7.052.976 1.183.631.276 15,90% 12,65% 167,82

Entre 50.001-75.000  48 2.981.428 541.466.104 6,72% 5,78% 181,61

Entre 75.001-100.000  32 2.735.177 474.149.105 6,17% 5,07%  173,35

Entre 100.001-500.000  52 10.110.507 2.019.350.683 22,79% 21,57% 199,73

Máis de 500.000  6 7.624.295 3.076.587.703 17,19% 32,87% 403,52

TOTAL 7.593 44.363.836 9.359.987.446 100,00% 100,00% 210,98

 Nº Municipios Poboación  % Poboación % Participación €/Habitante
Tramos de Poboación 
Habitantes

TOTAL
PARTICIPACIÓN

Fonte: 

Ministerio de Facenda e 

Administracións Públicas

Nota: A contía que teñen 

que devolver os concellos 

correspondente ás 

liquidacións dos Anos 

2008 e 2009, e que se 

descontará das Entregas a 

Conta, variará en función 

do número de concellos 

que se acollan ao 

disposto no Apartado 1 

da Disposición Adicional 

Décima da Lei de 

Orzamentos do Estado 

para o ano 2012.

EN NÚMEROS: 
A PARTICIPACIÓN NOS INGRESOS DO ESTADO (PIE)

PARTICIPACIÓN CONCELLOS POR TRAMOS DE POBOACIÓN
( Concellos Réxime Xeral e de Cesión Incluídas cantidades do IAE )

PARTICIPACIÓN CONCELLOS GALEGOS PROVINCIAS
( Concellos Réxime Xeral e de Cesión Incluídas cantidades do IAE )

        Provincias Nº Municipios Poboación Total Participación € €/Habitante

94

67

92

62

 315

 1.147.124

 351.530

 333.257

 963.511

 2.795.422

 198.346.631

 55.881.251

 56.212.255

 165.038.024

 475.478.160

 172,91

 158,97

 168,68

 171,29

 170,09

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

TOTAL

PARTICIPACIÓN CONCELLOS GALEGOS TRAMOS POBOACIÓN
( Concellos Réxime Xeral e de Cesión Incluídas cantidades do IAE )

Tramos de Poboación Nº Municipios Poboación Total Participación € €/Habitante

Ata 100 Habitantes  -  -  -  -

Entre 101-1.000 Habitantes 20 14.248 2.306.451 161,88

Entre 1.000-5.000 Habitantes 179 445.509 64.156.811 144,01

Entre 5.001-10.000 Habitantes 58 395.382 60.455.128 152,90

Entre 10.001-20.000 Habitantes 36 509.859 76.336.277 149,72

Entre 20.001-50.000 Habitantes 15 430.576 69.603.959 161,65

Entre 50.001-75.000 Habitantes 1 72.963 13.700.802 187.78

Entre 75.001-100.000 Habitantes 3 275.614 51.793.003 187,92

Entre 100.001-500.000 Habitantes 3 651.271 137.125.729 210,55

Máis de 500.000 Habitantes  -  -  -  -

TOTAL 315 2.795.422 475.478.160 170,09

COMPARATIVA FINANCIAMENTO LOCAL NOS ORZAMENTOS 2012 E 2013
( Participación nos Ingresos do Estado Entidades Locais )

Ano 2012 Previsión Ano 2013 (%) Incremento

Contía Concellos
Modelo Xeral

Contía Concellos
Modelo Cesión

Contía
Provincias e Islas

TOTAL
ENTREGAS CONTA

ENTREGAS A CONTA
CONCEPTOS DE FINANCIAMENTO

3.734,44 4.467,39 19,63 %

5.628,99 6.798,27 20,77 %

4.721,28 5.742,62 21,63 %

14.084,71 17.008,22 20,76 %

 Previsión Liquidación 2011  Liquidación Ano 2010 ( Percibida en 2012 )

 - 20,15 1.842.92

LIQUIDACIÓNS PIE ANOS ANTERIORES
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COMUNIDADES Poboación Total Participación € % Poboación % Participación €/Habitante

Andalucía 8.424.102 1.660.962.426 18,99% 17,75% 197,17

Aragón 1.346.293 315.923.007 3,03% 3,38% 234,66

Asturias 1.081.487 199.196.659 2,44% 2,13% 184,19

Baleares 1.113.114 188.971.043 2,51% 2,02% 169,77

Canarias 2.126.769 384.046.255 4,79% 4,10% 180,58

Cantabria 593.121 102.688.176 1,34% 1,10% 173,13

Castilla-León 2.558.463 433.674.975 5,77% 4,63% 169,51

Castilla-La Mancha 2.115.334 324.543.560 4,77% 3,47% 153,42

Cataluña 7.539.618 1.940.543.271 16,99% 20,73% 257,38

Ceuta 82.376 14.628.269 0,19% 0,16% 177,58

Extremadura 1.109.367 175.954.999 2,50% 1,88% 158,61

Galicia 2.795.422 475.478.160 6,30% 5,08% 170,09

Madrid 6.489.680 1.836.128.962 14,63% 19,62% 282,93

Melilla 78.476 14.178.466 0,18% 0,15% 180,67

Murcia 1.470.069 249.410.358 3,31% 2,66% 169,66

La Rioja 322.955 54.612.182 0,73% 0,58% 169,10

Valencia 5.117.190 989.046.677 11,53% 10,57% 193,28

TOTAL 44.363.836 9.359.987.446 100,00% 100,00% 210,98

PARTICIPACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

( Concellos Réxime Xeral e de Cesión Incluídas cantidades do IAE )

Ata 100  1.035 61.379 9.365.260 0,14% 0,10% 152,58

Entre 101-1.000  3.533 1.330.571 191.626.689 3,00% 2,05% 144,02

Entre 1.000-5.000  1.796 4.156.339 576.759.205 9,37% 6,16% 138,77

Entre 5.001-10.000 523 3.646.806 563.050.317 8,22% 6,02% 154,40

Entre 10.001-20.000  329 4.664.358 724.001.105 10,51% 7,74% 155,22

Entre 20.001-50.000  239 7.052.976 1.183.631.276 15,90% 12,65% 167,82

Entre 50.001-75.000  48 2.981.428 541.466.104 6,72% 5,78% 181,61

Entre 75.001-100.000  32 2.735.177 474.149.105 6,17% 5,07%  173,35

Entre 100.001-500.000  52 10.110.507 2.019.350.683 22,79% 21,57% 199,73

Máis de 500.000  6 7.624.295 3.076.587.703 17,19% 32,87% 403,52

TOTAL 7.593 44.363.836 9.359.987.446 100,00% 100,00% 210,98

 Nº Municipios Poboación  % Poboación % Participación €/Habitante
Tramos de Poboación 
Habitantes

TOTAL
PARTICIPACIÓN

Fonte: 

Ministerio de Facenda e 

Administracións Públicas

Nota: A contía que teñen 

que devolver os concellos 

correspondente ás 

liquidacións dos Anos 

2008 e 2009, e que se 

descontará das Entregas a 

Conta, variará en función 

do número de concellos 

que se acollan ao 

disposto no Apartado 1 

da Disposición Adicional 

Décima da Lei de 

Orzamentos do Estado 

para o ano 2012.

EN NÚMEROS: 
A PARTICIPACIÓN NOS INGRESOS DO ESTADO (PIE)

PARTICIPACIÓN CONCELLOS POR TRAMOS DE POBOACIÓN
( Concellos Réxime Xeral e de Cesión Incluídas cantidades do IAE )

PARTICIPACIÓN CONCELLOS GALEGOS PROVINCIAS
( Concellos Réxime Xeral e de Cesión Incluídas cantidades do IAE )

        Provincias Nº Municipios Poboación Total Participación € €/Habitante

94

67

92

62

 315

 1.147.124

 351.530

 333.257

 963.511

 2.795.422

 198.346.631

 55.881.251

 56.212.255

 165.038.024

 475.478.160

 172,91

 158,97

 168,68

 171,29

 170,09

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

TOTAL

PARTICIPACIÓN CONCELLOS GALEGOS TRAMOS POBOACIÓN
( Concellos Réxime Xeral e de Cesión Incluídas cantidades do IAE )

Tramos de Poboación Nº Municipios Poboación Total Participación € €/Habitante

Ata 100 Habitantes  -  -  -  -

Entre 101-1.000 Habitantes 20 14.248 2.306.451 161,88

Entre 1.000-5.000 Habitantes 179 445.509 64.156.811 144,01

Entre 5.001-10.000 Habitantes 58 395.382 60.455.128 152,90

Entre 10.001-20.000 Habitantes 36 509.859 76.336.277 149,72

Entre 20.001-50.000 Habitantes 15 430.576 69.603.959 161,65

Entre 50.001-75.000 Habitantes 1 72.963 13.700.802 187.78

Entre 75.001-100.000 Habitantes 3 275.614 51.793.003 187,92

Entre 100.001-500.000 Habitantes 3 651.271 137.125.729 210,55

Máis de 500.000 Habitantes  -  -  -  -

TOTAL 315 2.795.422 475.478.160 170,09

COMPARATIVA FINANCIAMENTO LOCAL NOS ORZAMENTOS 2012 E 2013
( Participación nos Ingresos do Estado Entidades Locais )

Ano 2012 Previsión Ano 2013 (%) Incremento

Contía Concellos
Modelo Xeral

Contía Concellos
Modelo Cesión

Contía
Provincias e Islas

TOTAL
ENTREGAS CONTA

ENTREGAS A CONTA
CONCEPTOS DE FINANCIAMENTO

3.734,44 4.467,39 19,63 %

5.628,99 6.798,27 20,77 %

4.721,28 5.742,62 21,63 %

14.084,71 17.008,22 20,76 %

 Previsión Liquidación 2011  Liquidación Ano 2010 ( Percibida en 2012 )

 - 20,15 1.842.92

LIQUIDACIÓNS PIE ANOS ANTERIORES
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O reintegro das cantidades 
negativas dos anos 2008 e 2009
As cantidades percibidas por cada concello en concepto 
de Entrega a Conta da PIE para o ano 2012 son minoradas 
mensualmente como consecuencia de ter que reintegrar as 
contías resultantes da liquidación negativa correspondente á 
Participación nos Ingresos do Estado dos anos 2008 e 2009. 
A principal novidade é que na Lei de Orzamentos aprobada 
para o ano 2012 regúlase a posibilidade de que a devolución 
se poida realizar en 10 anos, en vez dos 5 anos vixentes ata 
este intre, sempre que se cumpra o disposto no apartado 1 
da disposición final décima da Lei.

Para poder acollerse a estas medidas, os concellos deben ter 
presentada a liquidación dos orzamentos xerais do exercizo 
2011, ademais de garantir o cumprimento dos obxectivos 
de estabilidade orzamentaria e débeda pública. No caso de 
incumprir estes obxectivos, os concellos deberán aprobar un 
plan de axuste no que se contemplen as medidas necesarias 
para o seu cumprimento. A estes efectos, terá validez o plan 
de axuste aprobado no marco do Real Decreto-Lei 4/2012. 
Isto suporá o terceiro recálculo da entrega a conta neste ano 
2012 para moitos concellos.

O prazo para ter entregada esta documentación remataba a 
finais de xullo, aplicándose a medida a partires do mes de set-
embro, aínda que con efectos do 1 de xaneiro de 2012. Aqueles 
concellos que nesa data non cumpran o disposto para poder 
acollerse á medida, poderán entregar a documentación necesa-
ria posteriormente, con prazo máximo do 30 de setembro deste 
ano, aínda que para estes municipios, a medida aplicaríase a  
partires do 1 de xaneiro de 2013.

Os criterios 
de reparto 

da PIE

Concellos incluídos no Réxime de Cesión

•	 A	Participación	dos	concellos	incluídos	no	Réxime	de	
cesión estructúrase en 3 partes:

- Cesión dunha porcentaxe do IRPF, IVE e de diversos 
Impostos Especiais

- Fondo Complementario de Financiamento.

- Compensación polas mermas de ingresos derivadas da 
reforma do Imposto sobre Actividades Económicas

•	 En	Galicia,	para	o	ano	2012,	6	concellos	está	integrados	
neste modelo de reparto: Vigo, A Coruña, Ourense, Lugo, 
Santiago de Compostela e Pontevedra. 

•	 A	partires	deste	ano,	Ferrol,	ata	o	de	agora	incluído	
neste Réxime,  quedará encadrado no Réxime Xeral, 
por caída da súa poboación por debaixo dos 75.000 
Habitantes, sen ter condición de Capital de Provincia ou 
de Comunidade Autónoma.

Concellos incluídos no Réxime Xeral

•	 Garántase	como	participación	mínima	a	cantidade	per-
cibida por cada concello en concepto de liquidación 
definitiva correspondente ao ano 2003.

•	 As	restantes	cantidades	repártense	en	función	das	seguin-
tes variables e porcentaxes:

- Número de Habitantes: 75 % ponderado 
polos seguintes coeficientes:

Nº de Habitantes Coeficientes
Máis de 50.000 Habitantes 1.40

Entre 20.000-50.000 Habitantes 1.30

Entre 5.001-20.000 Habitantes 1.17

Ata 5.000 Habitantes 1.00

- Esforzo Fiscal: 12,5 %. 

/ Para o cálculo tense en conta 
o IBI, o IAE e o IVTM

- Inverso Capacidade Tributaria: 12,5 %

/ Para o seu cálculo tense en conta a relación 
existente entre as bases impoñibles medias do 
Imposto sobre Bens Inmobles urbanos por habi-
tante de cada concello e a do estrato na que este 
se encadre.

•	 Como	no	modelo	anterior,	engádese	unha	contía	com-
pensatoria da merma sufrida polos concellos como 
consecuencia da reforma do IAE.



25> CONCELLOS  
GALEGOS

Publicación da 
Federación Galega 
de Municipios  
e Provincias

_
A programación ábrese pola mañá 
coas VII Xornadas de Cooperación 
no edificio Cersia, situado en San 
Lázaro. Expertas e expertos in-
ternacionais compartirán mesa 
para analizar a cooperación mu-
nicipalista no mundo e debaterase 
tamén sobre a situación do siste-
ma galego de cooperación diante 
da crise. Entregaranse ademais os 
premios do concurso fotográfico 
‘Imaxes con Fondo’, que consisten 
nunha viaxe a Cabo Verde e unha 
cámara Canon. O prazo para con-
correr ao certame vén de adiarse 
ata o vindeiro 15 de novembro, 
tanto na categoría xuvenil coma 
na de persoas adultas.

A celebración continuará coa pre-
sentación do documental sobre o 
Fondo Galego elaborado por un 

equipo voluntario da Asociación 
Galega de Reporteiros Solidarios 
(Agareso), que permitirá di-
vulgar o labor da solidariedade 
municipalista. Por outra banda, 
a compañía A Tropa de Trapo 
representará ‘Antía, Wamba e o 
regato pequeno’, espectáculo de 
contos que visitará este ano vin-
te municipios da rede. Estrearase 
asemade unha nova exposición, 
deseñada esta vez por profesio-
nais da ilustración en Galicia e 
coordinada por Pepe Carreiro.

O acto do 30 de novembro, con 
entrada libre, culminará as ac-
tividades conmemorativas que 
arrincaron en xaneiro coa publica-
ción do libro ‘15 anos de andaina, 
a rede solidaria do municipalis-
mo galego’. En setembro vén de 

realizarse na illa de San Simón un 
encontro entre as persoas que du-
rante este tempo participaron en 
Vacacións con Traballo, o progra-
ma de voluntariado en países do 
Sur dirixido a persoal das depu-
tacións e concellos membros do 
Fondo. Exposicións, contacontos, 
charlas, películas, etc. continua-
rán ademais xirando por ducias 
de entidades socias ata que re-
mate o ano, a fin de espallar a 
mensaxe da solidariedade e da 
cooperación.

O sistema de cotas mínimas para 
asociarse fixo da rede do Fondo 
Galego un modelo inclusivo onde 
calquera entidade local ten sitio. 
Participa no Fondo Galego, incor-
pora á axenda local a defensa dos 
Dereitos Humanos universais.

> FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE

25 
- - -

REPORTAXE
- - -

FONDO GALEGO
Celebramos 15 anos de cooperación 
internacional desde o local

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade cumpre 15 anos de traballo e celébrao cun 
gran	evento	o	vindeiro	30	de	novembro	en	Santiago	de	Compostela.	A	actriz	Mariana	Carballal	
conducirá a gala que conmemora tres lustros de proxectos en países do Sur e de actividades de 
sensibilización	por	toda	Galicia	a	prol	dun	mundo	máis	xusto.
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FORMACIÓN PARA IMPULSAR 
A PREVENCIÓN DE RISCOS

Dentro das relacións de cooperación e colaboración 
que a Fegamp mantén coa Xunta de Galicia, en agosto 
rubricouse un acordo polo que se establecen canles 
mediante os que trasladar ao ámbito municipal acti-
vidades formativas en materia de seguridade laboral. 
A conselleira de Traballo, Beatriz Mato, e o presidente 
da Federación, José Manuel Rey Varela, rubricaron o 
convenio, que non supón desembolso económico para 
ningunha das dúas administracións públicas.

Segundo o acordo, o Issga facilitará ao departamento 
de formación da Fegamp material didáctico e os seus 
recursos propios para dotar de contido a estes cursos, a 
cambio de que o órgano municipalista recóllaos dentro 
do seu calendario anual. “A Fegamp é recoñecida polas 
súas actividades formativas”, destacaba Rey Varela, “e 
con este convenio abrazamos un compromiso para que 
a seguridade laboral forme parte do noso programa de 
agora en diante”.

Para o presidente da Fegamp, “o mundo local, como 
administración máis próxima ao cidadán, tamén está 
comprometida con garantir as mellores condicións la-
borais, non só para os seus empregados municipais, 
senón para todos os traballadores en Xeral”, e de aí 
“a relevancia do que asinamos hoxe”. A vixencia do 
acordo esténdese até o ano 2014, dentro do plan au-
tonómico de prevención de riscos laborais 2011-2014.

Os fondos da Fegamp para actividades formativas son os 
procedentes do Instituto Nacional de Administracións 
Públicas, que a federación complementa co seu per-
soal e instalacións. Para estas actividades de futura 
organización, engadiranse os recursos e contidos que 
proporciona o Issga.

CONVENIO CON MEDIO RURAL 
PARA O GRUMIR 2012

A Fegamp e a Consellería do Medio Rural e do Mar asi-
naron o pasado mes de agosto o acordo polo que o 
departamento autonómico renova a achega que anual-
mente realiza para financiar os Grupos Municipais de 
Intervención Rápida (Grumir), e que nos últimos meses 
fora obxecto de preocupación para os alcaldes galegos.

Para este ano, a cantidade do convenio ascende a 
750.000 euros, lixeiramente inferior ao doutros exer-
cicios, no que se chegou a dotar esta partida con 1,1 
millóns de euros. Nembargantes, á vista de como se 
veu desenvolvendo o pasado ano a negociación entre 
Fegamp e Medio Rural, a rúbrica do convenio é unha boa 
noticia que permite aliviar as arcas municipais.

Coincidindo có inicio do mandato de José Manuel Rey 
Varela e a chegada de Rosa Quintana á Consellería de 
Medio Rural, Fegamp e Xunta desbloquearon en apenas 
nove meses as cantidades debidas aos concellos do ano 
2011 (1,15 millóns de euros que se aboaron en maio) 
e deuse continuidade ao convenio de 2012, aínda que 
cunha rebaixa no seu importe debido á actual situa-
ción de crise económica. 

A Fegamp entende que é un “acto de xustiza” cós con-
cellos, que outros anos se vían obrigados a adiantar un 
diñeiro para contar con equipos de emerxencias sen 
garantías de que lles sería reintegrado. De feito, en de-
cembro de 2011 a Federación informou os seus membros 
a indisposición de Medio Rural a aboar as cantidades 
pendentes. “A chegada de Rosa Quintana facilitou que 
retomásemos as negociacións e alcanzásese un acordo 
necesario e xusto”, apuntou José Manuel Rey.

Agora, a Fegamp traballa coa Xunta nun novo mapa 
de emerxencias que profesionalice o sector e es-
tableza un marco de financiamento dos servizos 
estable e definitivo.
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REDE DE CONCELLOS CONTRA 
A VIOLENCIA DE XÉNERO
A Fegamp e a Secretaría Xeral de Igualdade rubricaron 
o pasado 12 de setembro un acordo marco para a crea-
ción da Rede de Concellos contra a Violencia de Xénero. 
Trátase dunha iniciativa pioneira que busca o desen-
volvemento de medidas de sensibilización a través da 
administración máis próxima a todo cidadán, o seu con-
cello. O convenio non ten custo algún para as facendas 
locais. Trátase de que os municipios se adhiran á rede e 
soliciten a Igualdade a celebración nos seus respectivos 
concellos de actividades e programas de concienciación, 
prevención, información e atención ás vítimas.

Trátase, en primeiro lugar, de cursos de autoprotección 
para que as vítimas de violencia de xénero adquiran 
destrezas e a habilidade necesaria para xestionar posi-
tivamente as situacións de risco e, consecuentemente, 
teñan unha percepción de maior seguridade persoal. 
As sesións serán impartidas por axentes especialistas, 
que desempeñan o seu traballo en unidades policiais 
vinculadas a esta problemática e en tarefas de custodia 
das mulleres con ordes de protección. 

En segundo lugar, a oferta de Igualdade á rede inclúe 
unha intervención de terapia ocupacional a través das 
artes plásticas, dirixida a menores expostos a situacións 
de violencia de xénero. E complétase con outras dúas 
actividades de carácter cultural. Por unha banda, un es-
pectáculo musico-pedagóxico, Hei estar vixiándote, que 
analiza os roles de xénero que reproducen as cancións 
de amor; e por outra, a exposición gráfica Cartas de 
Amor, composta por ilustracións gráficas de diferentes 
artistas sobre a violencia de xénero e a mocidade. 

Estas accións propostas por Igualdade non suporán 
custe para os concellos. Aqueles que estean intere-
sados nalgunha destas actividades deben, por unha 
banda, dirixirse á FEGAMP para formalizar a adhesión á 
rede de entidades locais contra a violencia de xénero, 
e por outra, á Secretaría Xeral da Igualdade para comu-
nicar as actividades obxecto do seu interese. 

A rede de entidades locais contra a violencia de xénero 
está concibida como unha plataforma para favorecer 
o rexeitamento social, unha maior sensibilización e, 
consecuentemente, un compromiso real contra esta 
lacra, asociado a modelos de convivencia igualitarios. 

Ten como obxectivos promover a prevención e a de-
tección precoz de situacións de risco, favorecer unha 
actitude comprometida e crítica da cidadanía fronte 
ao maltrato e xeneralizar a tolerancia cero contra as 
persoas agresoras, mediante o desenvolvemento de 
accións que a Secretaría Xeral da Igualdade ofrecerá 
progresivamente ás entidades integrantes da rede.

NOVA FERRAMENTA PARA O AFORRO 
ELÉCTRICO NOS CONCELLOS

O Instituto Enerxético de Galicia (Inega) e a Fegamp 
presentaron o pasado xullo unha ferramenta infor-
mática que facilitará aos concellos galegos o cálculo 
de tarifas eléctricas, amosándolles tanto as posibi-
lidades de aforro neste campo como a contratación 
da subministración eléctrica máis adecuada as súas 
necesidades. 

“O desenvolvemento desta ferramenta permitirá aos 
concellos optimizar a potencia contratada e a demanda 
de enerxía, indicando, en cada momento, as posibles 
medidas a tomar para mellorar consumos e custos”, 
apuntou o director do Inega, Eliseo Diéguez García, na 
presentación desta ferramenta, na que estivo acompa-
ñado polo vicepresidente da Fegamp, Alfonso Villares 
Bermúdez, que coordina as xestións e traballos da 
Federación nesta área. 

Os concellos interesados poden cargar os seus datos de 
facturación na aplicación, xa dispoñible na páxina web 
do Inega www.inega.es, cunha clave que se solicita 
no primeiro acceso e que será validada polo Inega. 
Estes datos serán analizados propoñendo medidas a 
tomar no subministro de enerxía para optimizar a po-
tencia e os resultados. 

Ademais, a aplicación comprobará de xeito automático 
que os consumos de enerxía son coherentes e avisará 
tamén aos concellos que están a pagar un recargo do 
20% no prezo da factura por non teres pasado ao mer-
cado libre, ao tempo que permitirá comprobar que os 
prezos contratados están en consonancia coa demanda 
enerxética municipal e co tipo de consumo realizado, 
evitándose que se supere a media de prezos do mercado.



A FEGAMP, a través do Plan Interadmi-
nistrativo que promove, ten como 
principal obxectivo a formación de 
tódolos empregados públicos das enti-
dades locais do seu ámbito territorial e, 
a través dos convenios de colaboración 
interadministrativa coas Deputacións, 
incluír propostas vinculadas á promo-
ción e carreira administrativa.

A formación é un aspecto dinámico 
na carreira profesional dos individuos, 
que nos acompaña de forma continua e 
permanente.

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

O plan de formación busca mellorar a 
calidade dos servizos que prestan as 
administracións públicas e a percepción 
que das mesmas teñen os cidadáns/as, 
e contribuír á rendibilidade adecuada 
dos recursos humanos, materiais e fun-
cionais das administracións públicas.

A Comisión Xeral para a Formación 
Continua (Acordo Administración-
Sindicatos de 15/09/1994) é o órgano 
de composición paritaria ao que lle 
corresponde ordenar a formación con-
tinua nas Administracións Públicas. 
Os sindicatos participan tanto nas re-
unións previas á elaboración do Plan 
como nos seus plantexamentos finais, 
constituíndose a Mesa Nacional Galega 
de Formación (FEGAMP e Centrais 
Sindicais). Recae na Mesa Nacional 
Galega de Formación a negociación, o 
seguimento, o control e a avaliación 
dos Planes de Formación Continua.

Os obxectivos prioritarios do Plan de 
Formación continua son avanzar nunha 

formación de calidade e especializada, 
favorecer a actualización permanente 
dos coñecementos e das capacidades 
das empregadas e dos empregados 
públicos, garantindo o dereito á for-
mación e recualificación do persoal das 
entidades locais debido ás exixencias 
dunha maior eficacia e eficiencia na 
prestación dos servizos públicos.

Estudo de necesidades
á hora de levar a cabo o deseño do 
Plan de Formación, e trala avaliación 
de necesidades, téñense en conta 
unha serie de puntos:

- As suxestións e/ou propostas dos 
representantes das centrais sindi-
cais participantes na Mesa Nacional 
Galega de Formación.

- As propostas realizadas por respon-
sables políticos, xefes de servizo, 
técnicos, etc.

- A información facil itada polos 
formadores aproveitando a súa ex-
periencia docente.

- Os cuestionarios de avaliación cum-
pridos polo alumno indicando as 
preferencias formativas.

- O  cuest ionar io  para  ident i f i -
car necesidades formativas dos 
empregados públicos locais da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

Obxectivos xerais 
1. Facilitar, a través da formación, 

o proceso de modernización 
d a  A d m i n i st ra c i ó n  L o ca l  d a 
Comunidade Autónoma.

2. Favorecer a actualización, cuali-
ficación e reciclaxe de diversos 
colectivos coa finalidade de mellorar 
o seu desenvolvemento profesional 
e persoal, incrementando a forma-
ción dos empregados públicos.

3. Impulsar a posta en marcha da 
Administración Electrónica cunha 
adaptación aos cambios motiva-
dos polos procesos de innovación 
tecnolóxica, cambios sociocultu-
rais, integración na Unión Europea, 
a nova organización do Estado, 
novas formas de organización do 
traballo e todos aqueles que direc-
ta ou indirectamente inciden nas 
administracións públicas. 

4. Facilitar a informatización de novas 
oficinas/concellos, así como os cam-
bios e novas versións de software

5. Permitir a mobilidade profesional e 
o desenvolvemento da carreira do 
empregado público co fin de que 
contribúa a reordenar os actuais 
equipos nas administracións públi-
cas e a rentabilizar axeitadamente 
os recursos humanos dispoñibles.

6. Contribuír á eficacia dos actuais 
servizos públicos, así como ao 
desenvolvemento doutros novos, 
propiciando o aumento do nivel de 
calidade na prestación dos servizos.

7. Implementar a modernización de 
unidades administrativas.

8. Potenciar o papel da formación 
como un factor estratéxico das 
Entidades Locais.

9. Analizar as novidades normativas 
e a súa repercusión local e favo-
recer a implantación do regulado 
pola lexislación vixente, así como a 
comprensión e aplicación das nor-
mas legais novas ou modificadas.

10. Dotar de técnicas e ferramentas de 
dirección aos gobernos locais para 
mellorar a xestión global da organi-
zación municipal.
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> FORM
ACIÓN CONTINUA

> CONCELLOS  
GALEGOS

Publicación da 
Federación Galega 
de Municipios  
e Provincias

_

O 16 de abril de 2012 o Instituto Nacional de Administracións 
Públicas (INAP) publica a Resolución pola que se convocan 
subvencións destinadas á financiación de plans de forma-
ción no Marco do Acordo de Formación para o Emprego das 
Administracións Públicas.

A Fegamp presenta o su Plan de Formación Continua 2012 
que, unha vez aprobado, queda como sigue:

Denominación accións formativas Edic
Nº participantes Nº horas Lugar 

celebración
Edición Total Edición Total

URBANISMO: LEXISLACIÓN, PLANEAMENTOE EDIFICACIÓN. 1 20 20 12 12 PONTEVEDRA

XESTIÓN DE EQUIPOS DE TRABALLO  
EN ENTIDADES DE SERVIZOS SOCIAIS

1 20 20 20 20 PONTEVEDRA

ORZAMENTOS LOCAIS 1 20 20 12 12 PONTEVEDRA

XURISDICIÓN CONTENCIOSA 1 20 20 12 12 PONTEVEDRA

RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL 1 20 20 12 12 PONTEVEDRA

NOVAS PERSPECTIVAS DO PROTOCOLO NA ADMINISTRACIÓN. 1 20 20 12 12 PONTEVEDRA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA: O NOVO TEXTO 
REFUNDIDO DA LEI DE CONTRATOS DO SECTOR PÚBLICO.

2 20 40 12 24 PONTEVEDRA

TALLER DE CREATIVIDADE E INNOVACIÓN 1 15 15 20 20 LUGO

SISTEMA INSTITUCIONAL, O ORDENAMENTO XURÍDICO E A 
ESTRUTURA INSTITUCIONAL DA UNIÓN EUROPEA “ON LINE”

1 30 30 30 30 OURENSE

NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN DE  
RISCOS LABORAIS NA CONSTRUCIÓN

1 20 20 30 30 OURENSE

TÉCNICO EN SERVIZOS SOCIOCOMUNITARIOS: 
DESENVOLVEMENTO LOCAL E EMPREGO “ON LINE”

1 50 50 40 40 SANTIAGO

AXENTE DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES “ON LINE” 1 50 50 75 75 SANTIAGO

LEI ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSOAL NAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS “ON LINE”

1 50 50 30 30 SANTIAGO

PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO NAS ADMINISTRACIÓNS 
PÚBLICAS. NIVEL AVANZADO “ON LINE”

1 50 50 30 30 SANTIAGO

O ENDEBEDAMENTO LOCAL E A XESTIÓN ORZAMENTARIA 1 20 20 25 25 SANTIAGO

OBRADOIRO DE SUBVENCIÓNS NO ÁMBITO LOCAL 1 20 20 25 25 SANTIAGO

REDES SOCIAIS E ADMINISTRACIÓN LOCAL 1 15 15 20 20 SANTIAGO

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, XESTIÓN E DIFUSIÓN DE 
BANDA DESEÑADA NAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS “ON LINE”

1 25 25 20 20 SANTIAGO

LEXISLACIÓN DO SOLO, URBANISMO E TERRITORIO 1 15 15 25 25 SANTIAGO

TÉCNICAS DE XESTIÓN DE EQUIPOS DE TRABALLO 
EN ENTIDADES DE SERVIZOS SOCIAIS

1 15 15 20 20 SANTIAGO

FORMAS DE PRESTACIÓN, CONTRATACIÓN, CONTROL 
E AVALIACIÓN DOS SERVIZOS LOCAIS

1 20 20 21 21 SANTIAGO

NOVIDADES NA LEI DE CONTRATOS  
DO SECTOR PÚBLICO “ON LINE”

1 50 50 30 30 SANTIAGO

FONDOS EUROPEOS E XESTIÓN INTERNACIONAL “ON LINE” 1 20 20 80 80 SANTIAGO

INCIDENCIA DA REFORMA LABORAL  
NAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS “ON LINE”

1 50 50 30 30 SANTIAGO

MEDIACION FAMILIAR NA ATENCIÓN  
ÁS PERSOAS DEPENDENTES “ON LINE”

1 50 50 30 30 SANTIAGO

TOTAIS 26 725 685
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AXUDAS E SUBVENCIÓNS
A CONCELLOS
- - -

DIARIO OFICIAL DE GALICIA DOG Nº 109 – LUNS, 3 DE SETEMBRO DE 2012

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,  
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
ORDE do 28 de agosto de 2012 pola que se amplía a dotación económica, se fai pública a modificación 
da distribución entre créditos orzamentarios e se amplía o prazo de xustificación previsto na Orde do 4 de 
maio de 2012 pola que se regulan os criterios de repartición e a convocatoria de subvencións do Fondo de 
Compensación Ambiental.

A Orde do 4 de maio de 2012 pola que se regulan os criterios de 
repartición e a convocatoria de subvencións de forma individual e 
mediante o sistema de xestión compartida da liña en concorrencia 
non competitiva e da liña en concorrencia competitiva, destinadas 
a entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia, do Fondo 
de Compensación Ambiental (DOG nº 87, do 8 de maio), detalla 
no seu artigo 9, relativo ao financiamento destas axudas, a apli-
cación orzamentaria e o importe económico previsto para elas. No 
artigo 28 da mesma orde, en relación co artigo 30.2.b) do Decreto 
11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da 
Lei de subvencións de Galicia, establécese a posibilidade de incre-
mentar a dotación orzamentaria destinada ao financiamento destas 
axudas coas cantidades que resultasen sobrantes en calquera das 
liñas establecidas na propia orde, para o financiamento daquelas 
entidades que presentaron, en prazo, solicitude de subvención ao 
abeiro da liña competitiva.
Para o financiamento das subvencións convocadas en virtude da 
Orde do 4 de maio de 2012, foi preciso situar créditos no capítulo 
IV e no capítulo VII, asignando as cantidades iniciais de xeito es-
timativo, sen que fose posible predeterminar os importes que cada 
entidade ía solicitar con cargo a cada capítulo. Unha vez revisadas 

as solicitudes presentadas dentro de ambas as liñas, en concorren-
cia competitiva e en concorrencia non competitiva, as actuacións 
que se deben executar para o cumprimento da finalidade do Fondo 
de Compensación Ambiental e do programa orzamentario previsto 
esixen a adecuación da natureza económica do gasto, e para tal 
fin procedeuse á distribución definitiva dos créditos iniciais entre 
as aplicacións orzamentarias que financian esta convocatoria de 
subvencións. 
Finalmente, no artigo 26 da orde establécese como prazo para a 
realización e xustificación das actuacións subvencionadas o 30 de 
setembro de 2012. Porén, por causas sobrevidas, o prazo estable-
cido resulta de difícil cumprimento, polo que para facer viable o 
proceso de execución dos proxectos subvencionados e posibilitar o 
cumprimento do procedemento de xestión, considerando que non 
se causa prexuízo a terceiros, é procedente ampliar o dito prazo de 
execución e xustificación das actuacións subvencionadas. 

1. O incremento da dotación será de 334.056,25 euros con cargo 
á	aplicación	orzamentaria	05.03.141A.761.0	dos	orzamentos	
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2012.

2.	O	prazo	para	a	realización	e	xustificación	das	actuacións	sub-
vencionadas remata o 30 de decembro de 2012.






