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3Esta segunda cita do ano ten un sabor agri-

doce para esta Federación. O anteproxecto de

reforma da Lei de Bases do Réxime Local supuxo 

unha decepción para o municipalismo en xeral, 

e para o galego en particular. Non é a norma 

que necesitan os concellos, porque acertando

no diagnóstico dos problemas que atenazan ás 

arcas locais, equivócase por completo no trata-

mento que propón.

Non se entende que, con bo criterio, se trasladen

ás comunidades autónomas as competencias en

sanidade e educación, pero que se faga esixín-

dolles aos municipios que paguen por iso. É

perverso expor que os concellos paguen por uns 

servizos impropios para os que nunca tiveron

financiamento suficiente.

Como tampouco comprendemos o traspaso dos 

servizos sociais comunitarios de forma íntegra

á administración autonómica. Os municipios

prestamos esta competencia desde un ámbito

de proximidade, que repercute nun mellor servi-

zo porque atende ao veciño case en tempo real, 

unha realidade que podería verse empeorada se se

nos retira esa potestade. E os prexudicados serán 

os cidadáns, non convén esquecer ese detalle.

Tampouco estamos convencidos de que os ser-

vizos municipais deban medirse a través dun

custo estándar que se fixará desde o Ministerio, 

sen atender a cuestións básicas da realidade

galega como o envellecemento e a dispersión 

poboacional. É esencial entender o territo-

rio galego e a conformación dos núcleos de 

poboación para poder afirmar que tal ou cal 

servizo é ineficiente. Un servizo público non 

pode ser ineficiente cando o concello que 

o presta mantén o equilibrio orzamentario e

cumpre coas súas obrigas.

Non quero perder nin un minuto en falar das

retribucións de alcaldes e concelleiros. Porque 

a Fegamp segue mantendo a súa postura favo-

rable a unha regulación sensata e responsable.

Alimentar este superficial e maniqueo debate

mediático só consegue distorsionar o verdadei-

ro calado da reforma local, que desde logo vai

moito máis alá dos soldos.

A Fegamp presentou unhas alegacións críticas

ao anteproxecto da reforma. Era o mandato que

recibimos de todos os alcaldes de Galicia, con

independencia da súa cor política. Foi un exer-

cicio de responsabilidade por parte de todos, xa

que os concellos tiñamos que falar cunha única 

voz. Conseguímolo. E seguiremos defendendo ese 

mandato nas sucesivas negociacións que teñan

lugar para modificar e mellorar a norma estatal.

O noso punto doce deste trimestre son os actos

para conmemorar o noso 25 aniversario como fe-

deración. Un cuarto de século de municipalismo 

que terá un primeiro acto no ciclo de conferen-

cias que organizaremos en abril en Santiago

de Compostela. Queremos que se converta no

espazo de debate máis importante no noso país 

sobre a realidade municipal, e para iso conta-

remos coa presenza de destacados relatores.

Estades todos convidados.
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03*
Carta
do presidente
José Manuel Rey Varela valora en primeira persoa o anteproxecto do

Goberno para a reforma da Lei de Bases de Réxime Local. Tras coñecer os
principais aspectos do novo texto, o presidente da Fegamp toma posición

e explica cal será a postura da federación neste debate, despois de que a

Executiva aprobase as súas alegacións.

6* comisión executiva

Ley de Bases
A reportaxe central deste número de Concellos Galegos, como non podía

ser doutro xeito, abordará a reforma local, tras coñecerse o anteproxecto 
elaborado polo Ministerio de Facenda. Tras unha análise dos elementos

máis significativos do texto legal, expoñense as alegacións realizadas desde 

a Fegamp, e que contaron co respaldo unánime dos grupos políticos.

12* a fondo

Orzamentos
Relacionado co tema anterior, os servizos técnicos da Fegamp

radiografían o concepto do “custo estándar”, que se erixe como un 

dos elementos máis determinantes no anteproxecto do goberno. Nesta
reportaxe contrástase a filosofía do Ministerio coa realidade financeira de

moitos concellos galegos, e póñense en valor dúas variables fundamentais
para entender o debate: a dispersión e o envellecemento poboacional.

17* reportaxe

Eléctricas
Un número máis, Concellos Galegos traslada a todos os alcaldes as 
accións que a Fegamp está a desenvolver no ámbito dos problemas coas 
compañías eléctricas. Nesta ocasión, damos conta da unidade de apoio 
enerxético que, co respaldo da Xunta, esta Federación vai crear para
atender as necesidades dos concellos.
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20* reportaxe

Desafiuzamentos
Os desafiuzamentos convertéronse nun problema social de primeira orde, 
derivado da crise económica que atravesa España. Neste trimestre, a Fegamp 

respaldou senllas iniciativas para que, desde a administración local, se

poidan atender as necesidades das familias que perden o seu fogar.

22* a fondo

Emerxencias
Tras a rúbrica o pasado xaneiro do novo mapa de emerxencias, Fegamp e 

Xunta mantiveron diversas reunións de traballo para desenvolver o marco 

legal no que se seleccionarán, formarán e contratarán estes grupos. Aquí
abundamos no procedemento a seguir.

24*
Aniversario
Con motivo dos seus primeiros 25 anos de existencia, a Fegamp renovou 
a súa imaxe corporativa e organizou un austero programa de actividades. 

Neste artigo damos conta da primeira delas, un ciclo de conferencias sobre

a realidade municipal e os problemas que afronta na actualidade.

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 novas de interese para os concellos.

28*
Fondo Galego
O Fondo Galego continúa coas actividades derivadas da celebración do
seu 15º aniversario, que agora desenvolve polos diferentes concellos 

da xeografía da comunidade. Cóntannos en primeira persoa as súas

impresións e futuras accións.

29*
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 concellos.

Concello de Pontevedra
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A Comisión Executiva da Fegamp apro-

bou o pasado 4 de marzo o documento

de alegacións ao Anteproxecto de Lei 

de Racionalización e Sustentabilidade

da Administración Local, co que o

Goberno pretende reformar a Lei de 

Bases de Réxime Local (LBRL). O

acordo da Executiva produciuse por 

unanimidade, e despois de que os gru-

pos políticos xa avanzasen posturas

nunha dirección común na reunión dos 

voceiros celebrada a semana anterior.

Para José Manuel Rey Varela, presiden-

te da Fegamp e alcalde de Ferrol, “foi

un éxito colectivo do municipalismo

galego”, que conseguiu “aparcar ao 

carón as diferenzas políticas e acordar 

un documento de mínimos que o único

que defende son os intereses dos con-

cellos” e, por extensión, “o de todos 

os cidadáns”. As alegacións mostran a 

desconformidade da Federación co an-

teproxecto, tal e como está redactado

nestes momentos.

“Queriamos representar ao municipa-

lismo galego cunha voz única diante

da FEMP e o Ministerio”, explicou Rey

Varela, “e lográmolo”. O documen-

to “aborda os que cremos que son os

asuntos principais en que debe ser me-

llorado o anteproxecto para que esta

reforma da administración local non 

sexa unha oportunidade perdida”, unha 

visión que é compartida polos repre-

sentantes do municipalismo de toda

España, como quedou de manifesto no

último Consello Territorial da FEMP.

“As nosas alegacións teñen ánimo

construtivo, de evidente mellora e fei-

tas desde a achega”, detalla, “xa que

optar por unha emenda á totalidade 

converteríaas en papel mollado”. Para

o presidente da Fegamp, “son coheren-

tes co que viñemos defendendo como 

Federación desde o primeiro día”, insis-

tiu Rey Varela, “e grazas a esa coherencia

alcanzamos este importante consenso

entre os tres grandes partidos”. Ao seu 

xuízo, “deben terse en conta as par-

ticularidades de Galicia non só como

territorio, senón tamén as competencias

que o Estatuto outorga á comunidade en

materia de administración local”. “Unha

Lei de Bases debe ser entendida como 

unha normativa marco, de amplo espec-

tro, e que cada comunidade desenvolva 

dentro dunha mínima uniformidade para

todo o Estado”, engade.

Segundo asegurou a FEMP no trans-

curso do último Consello Territorial, as

alegacións remitidas polas federacións 

autonómicas tentaríanse encaixar no 

documento final que se presente ao 

Ministerio. En todo caso, as emendas

da FEMP incorporarán como documen-

tos adxuntos as alegacións íntegras de 

todas as federacións.

Delimitación
competencial
A petición da FEMP, o Goberno detalla

no seu anteproxecto o rango compe-

tencial das administracións locais, de 

forma xenérica e en función da súa po-

boación, pero elude unha actualización 

das mesmas. Para a Fegamp, “séguese

mantendo inalterable, despois de va-

rias décadas, o seu número e  a súa

atribución aos concellos en base a uns

obsoletos estándares poboacionais,  

descoñecendo que na actualidade son

A Fegamp presenta as súas alegacións ao 

texto exposto polo Goberno, tras alcanzar un 

importante consenso entre todos os grupos 

políticos. A Federación defende un mínimo 

competencial propio para todos os concellos 

ou que o cálculo do custo estándar dos servizos 

se faga a través de normativa autonómica e 

tras un acordo con concellos e deputacións.

LEI DE BASES 
Un anteproxecto equivocado
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moitos os concellos que xa veñen prestando boa par-

te deses servizos mínimos obrigatorios máis aló dos 

que, segundo o seu tramo poboacional, lle impón o

artigo 26 da Lei 7/1985”. 

Por tanto, “faise imprescindible actualizar e ampliar 

estes servizos mínimos, por exemplo á promoción da

cultura e equipamentos culturais e deportivas, a pres-

tación dos servizos sociais comunitarios ou o impulso

de actividades económicas”, recolle a Federación nas

súas alegacións.

Por petición unánime do municipalismo, extráense as

competencias en materia de educación e sanidade, que 

historicamente foron recoñecidas como “servizos im-

propios”, e deberán ser asumidos polas comunidades 

autónomas. En Galicia no ano 2011, os concellos desti-

naron 12,78 M € a sanidade e 96 M € a educación, o que

representa o 0,56% e o 4,18% respectivamente do total 

da masa orzamentaria dos 315 concellos nese exercicio.

Ata aquí, o contido do anteproxecto parecía trans-

correr segundo o esperado. Con todo, a última hora 

o Ministerio incorporou unha cláusula que xerou 

abundante controversia. Os concellos estarían obri-

gados a abonar ás comunidades autónomas o “custo

estándar” dos servizos educativos e sanitarios trans-

feridos. É dicir, abonar unhas competencias para as

que nunca tiveron recursos reais. E se non se cumpre, 

o Goberno retería a parte correspondente a PIE do

concello. “Non estamos de acordo con este modelo”,

sentenciou Rey Varela, “nin coñezo a ningunha outra

federación territorial que o estea”.

Por iso, a Fegamp establece nas súas alegacións que 

“no suposto de levarse a cabo o traspaso das compe-

tencias relativas á saúde e a educación, os concellos tan

só contribuirán na parte proporcional que lles puidese 

corresponder nos actuais mecanismos económicos com-

pensatorios (nomeada e principalmente convenios e 

transferencias) que a Comunidade Autónoma puidese

establecer para estas materias a tal fin”. 

Foi igualmente sorprendente a decisión gobernamental 

recollida no anteproxecto de traspasar ás autonomías

os servizos sociais comunitarios, unha competencia 

que para a Fegamp está “recoñecida aos concellos por 

lei autonómica” e na que “a proximidade aos cidadáns

é básica para a súa prestación eficaz e eficiente”. As

comunidades veríanse obrigadas a asumir o persoal 

municipal que hoxe atende estes servizos. ¿Dispoñen

as autonomías de recursos suficientes? E se non os

teñen, ¿aboca isto a unha redución de efectivos e un 

empeoramento das prestacións? 

O anteproxecto tamén establece ademais que nin-

gún concello poderá asumir novos servizos que non 

lle estean legalmente atribuídos na lei, salvo que se 

atope nunha situación de bonanza económica (acre-

ditada polo seu interventor) e iso non faga perigar a 

prestación doutros servizos. O Goberno utiliza esta

cláusula e compleméntaa coa supresión do actual art.

28 da LBRL para constrinxir o principio de autonomía 

local. A Fegamp defende o mantemento deste artigo,

apoiado ademais pola Carta Europea de Autonomía

Local asinada por España e que debe ser observada 

por tratarse de normativa comunitaria.

Respecto ao resto das competencias impropias que 

actualmente puidesen estar a ser prestadas, no prazo 

de tres meses os concellos deberán presentar unha

proposta para racionalizar o exercicio destes servizos

de modo que non se poña en risco financeiro o des-

envolvemento do resto de actividades propias. Será 

necesario informe do interventor.

>
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Unha ineficaz regulación das dedicacións
Noutra das súas disposicións adicionais, o ante-

proxecto do Goberno regula non só as dedicacións 

exclusivas que poida ter cada concello, senón tamén 

establece limitacións para o persoal eventual e de 

confianza. A Fegamp non expuxo obxeccións a esta 

regulación, pero considera que no caso de Galicia,

resulta ineficaz e non significará aforro algún.

Os datos están aí. Segundo explicou Cristóbal 

Montoro, ministro de Facenda e Administracións 

Públicas, a intención do Goberno é que só perciban

unha dedicación exclusiva das arcas municipais o 

18% dos electos, ben concelleiros, ben alcaldes.

Segundo a análise elaborada pola Fegamp a co-

mezos de ano, en Galicia só perciben dedicación

exclusiva un 11,49% dos electos, mentres que un

6,40% teñen unha retribución parcial. En total,

Galicia está por baixo dese 18% de media que que-

re fixar o Ministerio (un 17,90%).

É máis, a limitación de dedicacións exclusivas para 

os concellos tampouco xeraría un aforro en Galicia,

xa que o 75,5% dos concellos da comunidade po-

dería, ao amparo da nova normativa, incrementar 

o seu número. Na actualidade, só 17 concellos (o

5,4% do total) se verían obrigados a reducir o nú-

mero de dedicacións exclusivas que agora teñen,

maioritariamente de menos de 3.000 habitantes. En 

datos aínda máis elocuentes, se os concellos gale-

gos aplicasen a machada o que estipula o Goberno, 

563 electos máis poderían gozar dun soldo.

As cifras demostran dúas cousas: por unha banda, 

que a normativa que estuda incorporar o Estado

non só tería efectos significativos en Galicia senón

que abre a porta a un maior gasto; e por outro,

que os concellos galegos maioritariamente xa 

xestionan a día de hoxe con responsabilidade e

austeridade os recursos dos seus veciños. Así o de-

mostra ademais a contabilidade do exercicio 2011,

o último dispoñible, segundo a cal as entidades 

locais de Galicia destinaron a órganos de goberno

(soldos de electos e dietas de asistencia, entre

outros) 54,5M €, o 2,37 % do montante orzamen-

tario total, que ascendeu a case 2.300M €.
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Un discutido custo estándar
Para o resto de competencias municipais, as que poderían

denominarse como “propias”, sinala o Goberno que “por 

Real Decreto establecerase o custo estándar dos servizos”

atribuídos aos concellos, “determinando a periodicidade e 

procedemento de avaliación dos mesmos”. Quérese que os 

concellos publiciten o custo dos servizos que prestan, así

como a súa eficiencia.

Este feito é particularmente negativo para Galicia, xa que os 

custos na prestación de servizos non están derivados dunha

escasa eficiencia ou unha mala xestión, senón dunha rea-

lidade sociodemográfica particular, que non se dá noutros

territorios do Estado, e que por tanto, non son susceptibles

de comparación.

Os concellos de menos de 20.000 habitantes haberán de 

examinar os seus servizos de forma obrigatoria. Se suspen-

den o exame, terán que traspasar a competencia (é dicir, 

os medios materiais e persoais) ás deputacións provinciais. 

Aqueles de poboación superior estarán eximidos desa cesión 

forzosa, e poderán reducir o seu custo no prazo de tres anos

ou privatizar o servizo. Non explica o Ministerio o caso nada

improbable de que un concello se vexa forzado a externalizar 

unha competencia, licitala segundo o custo estándar, e o 

concurso quede deserto porque a ningunha empresa lle saian 

os números. Quedaría desatendido o servizo? Xorde outra 

pregunta. Por qué se esixe o custo estándar aos concellos

pero non, por exemplo, ás deputacións cando teñan que

asumir forzosamente un servizo?

A Fegamp non é partidaria de que se establezan custos es-

tándares xeneralizados para analizar a eficiencia dos servizos

públicos, como se desenvolve nun artigo publicado neste

mesmo número de Concellos Galegos. Tal e como recollen 

as alegacións, no caso de insistirse nesta fórmula, a deter-

minación “deberá levar a cabo coa participación de todas 

as Administracións públicas implicadas e no seo daqueles 

órganos de colaboración interadministrativa que en materia

local xa existen actualmente, concretamente en Galicia a

Comisión Galega de Cooperación Local, e con participación,

en todo caso,  das correspondentes federacións ou asocia-

cións de municipios e provincias”.

En todo caso de manter a pretensión de fixar devanditos

estándares levarase a cabo en ámbitos territoriais máis

limitados (provinciais ou mesmo comarcais), e  tendo en

conta a diversa tipoloxía (rurais, marítimos, turísticos”) e

características dos concellos galegos (forte dispersión e en-

vellecemento poboacional).

Tras rexeitar expresamente “o desapoderamento competen-

cial dos concellos”, a Fegamp mantén que “en ningún caso

as Deputacións poderán asumir o exercicio do conxunto de 

todas as competencias municipais”, e pide redefinir o papel 

de “asistencia e colaboración” que historicamente tiveron 

os entes provinciais cos concellos con menos recursos. Non 

significa isto de ningún xeito que a Fegamp se sitúe en contra

das deputacións, senón que pide unha clarificación da súa >
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carta de servizos e o mantemento do seu imprescin-

dible papel de apoio aos concellos máis pequenos.

No capítulo de mecanismos de intervención, a 

Fegamp “manifesta a súa rotunda oposición” ao ar-

tigo 61 bis do anteproxecto no que se abre a porta 

á intervención por parte das deputacións de con-

cellos de menos de 5.000 habitantes por causas de 

insuficiencia financeira extrema e así o acredite o 

interventor municipal. 

Precisamente, as alegacións da Fegamp demandan 

que os interventores sigan dependendo funcio-

nalmente das entidades locais, “que son ao cabo 

quen lles retribúen”, e non pasen a ser “axentes ou 

delegados do Ministerio de Facenda aos gobernos 

municipais”. Para esta Federación, “na vixente lexis-

lación existen variadas formulas de control interno 

e externo da xestión económica e orzamentaria das 

entidades locais” sen necesidade de conceder novas 

e indebidas atribucións á intervención.

Retribucións
O apartado das retribucións, que tantas páxinas de 

xornais ocupou, merece no anteproxecto apenas 

unha breve referencia nunha disposición adicional. 

O Goberno asume unha reivindicación histórica da 

Fegamp ao establecer unha homologación dos sol-

dos dos alcaldes por tramos de poboación, tomando 

como referencia a retribución dun secretario de 

Estado, pero erra no resultado final. Nos seus tramos 

inferiores, o anteproxecto deixa sen asignación aos 

alcaldes de concellos de menos de 1.000 habitantes, 

e precariza aos que se sitúen en concellos por baixo 

dos 5.000 veciños. Chegaría a darse o caso de que 

o alcalde percibise un salario inferior ao doutros 

empregados municipais.

O Goberno fixa ademais que o presidente da de-

putación non poderá cobrar máis que o alcalde 

da corporación máis poboada da súa provincia. 

Ademais, impídese a un concelleiro cobrar dous 

soldos (xa sexa dedicación parcial ou exclusiva) e 

elixirá entre o que lle pague o concello ou a depu-

tación. Iso inclúe dietas de asistencia. Só poderán 

percibir dietas por asistencia os concelleiros que 

non perciban dedicación parcial ou exclusiva.

A Fegamp reclama que sexa a FEMP e non o Goberno 

quen elabore táboas retributivas para os electos 

municipais. “Como punto de partida, as retribucións 

poderían homologarse ás existentes para a función 

pública nas respectivas comunidades autónomas, 

ponderándose segundo poboación municipal”, esta-

blecen as alegacións, sinalando que “en todo caso, 

todos os alcaldes terán dereito a ser retribuídos 

sempre que desempeñen as súas labores en réxime 

de dedicación exclusiva ou parcial”. 

Vicepresidente segundo 

da Fegamp 

Alcalde de Allariz 

Un despropósito de Anteproxecto
Estamos diante dun Anteproxecto imposto pola UE que persegue diminuír 
o gasto público, potenciar a privatización e aumentar o enriquecemento 
dalgúns sectores a costa de ofrecer menos servizos á cidadanía, realizado 
sen consenso algún.

O Anteproxecto amplía aínda máis a regulación básica converténdoa nunha 
regulación homoxénea que fai inviábel unha adaptación pola normativa 
galega ás características dos seus concellos e do seu territorio, impedindo, 
de feito, o deseño dun mapa local acaído á realidade galega e afondando na 
centralización, recortando substancialmente as competencias que ostenta 
Galiza ao invadir o establecido no seu propio Estatuto de Autonomía.

Esta reforma atenta ademais contra a Carta europea de autonomía local 
e pretende que a administración do Estado interveña directamente en 
decisións de ámbito exclusivo local, supoñendo un claro acoutamento an-
tidemocrático para os concellos que teñan vontade de exercer a través da 
iniciativa pública tanto o reforzo de servizos públicos como o estímulo de 
actividades económicas locais. O documento busca evitar que se ensaien 
modelos baseados en políticas realmente alternativas.

Por outra banda non ten sentido propugnar sustentabilidade sen achegar 
un Proxecto de Lei adicional que reforme a normativa reguladora sobre 
facendas locais. Pola contra se establece a intervención discrecional dos 
concellos pola simple inadecuación a uns parámetros establecidos (custe 
estándar) que fan táboa rasa cando as características de cada concello son 
absolutamente diferentes, e máis os galegos definidos pola dispersión e 
avellentamento da súa poboación que encarece o custe dos servizos. 

A respecto do papel das Deputacións en vez de deseñar unha estratexia 
con vista a súa desaparición a través dunha reforma constitucional, o 
texto reforza estes entes obsoletos decimonónicos creados para a cen-
tralización do Estado. Hai que lembrar que a súa desaparición suporía un 
aforro de máis de 300 millóns de euros en Galiza. A persistencia destas 
entidades consagra en realidade a máis absurda duplicidade levándonos 
a un despropósito desde o punto de vista da calidade e eficacia. Os con-
cellos son a administración máis próxima a veciñas e veciños e os que 
mellor coñecen os seus problemas.

Este Anteproxecto levaría a eliminación de postos de traballo nos de-

partamentos de servizos sociais e outros, impedindo ademais exercer 
políticas de mocidade e normalización lingüística e, o máis grave, fa-

cendo desaparecer as axudas de emerxencia social e a domicilio. As 
grandes prexudicadas serán as familias que máis están a necesitar as 
axudas dos concellos.

Temos que defender os servizos públicos e de calidade diante dun 
Anteproxecto que significa menos democracia, menos autonomía local 
e a fuxida cara a un modelo vertical local onde as directrices da UE e do 
Estado se queren aplicar nos concellos.

Somos unha nación diferenciada polo seu idioma, a súa cultura e unha 
personalidade reflectida no seu territorio e temos pouco que ver con outras 
realidades municipais. Ademais o único xeito de reverter a situación e saír 
da crise desta globalización neoliberal é que os países teñan capacidade 

suficiente para pór a economía ao servizo das maiorías sociais. A contrapo-
sición está hoxe entre a liberdade dos mercados e a soberanía dos pobos. 
Este Anteproxecto é un paso máis na limitación da democracia vía da capa-

cidade de actuación nos concellos.

FRANCISCO GARCIA
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Un ataque ao municipalismo
A Reforma da Lei de Bases de Réxime Local, que o goberno 
pretende aprobar en breve, preséntase baixo a escusa dun 
suposto aforro que en realidade non é tal. Nestes tem-
pos de contención de gasto, ese argumento converteuse 
en patente de corso para xustificar decisións que, máis 
que perseguir realmente este obxectivo, o que finalmente 
consegue é recortar en dereitos, prestacións e competen-
cias. Porque o que se logrará, de aprobarse finalmente a 
reforma proposta polo Goberno, é unha ruptura da ac-
tual estrutura do Estado pola parte que resulta máis débil 
e que, curiosamente, é a que sempre foi máis próxima 
aos cidadáns. Perséguese un control férreo na xestión da 
administración municipal, pero non económico, senón 
organizativo e político.

A suposta redución de concelleiras e a asunción por par-
te das Deputacións de competencias municipais suporá, 
segundo os cálculos do goberno, un aforro de algo máis 
de 2.000 millóns de euros. Trátase dunha cifra estable-
cida por medio de cálculos nada realistas, baseados no 
principio, un tanto cuestionable, de que a prestación de 
servizos resulta máis cara canto máis pequeno é o con-
cello. E tense xustificado tamén en que, a menos cargos 
públicos, menos custos, ocultando que a maior parte dos 
concelleiros españois non cobran polo seu traballo ou 
cobran cantidades moi pequenas. 

Hai que lembrar que os custos desorbitados pola actividade 
de cargos públicos non se deron nos concellos máis peque-

nos, que son os que se pretende mutilar en maior medida 
coa reforma, senón nos que teñen máis habitantes e que, 
curiosamente, non son o obxectivo directo das modificacións 

que se pretende introducir na lei. Só é necesario deterse bre-
vemente a estudar os niveis de débeda dos Concellos para 
advertir que son os grandes concellos os que chegaron a si-
tuacións insustentables, mentres que os pequenos manteñen 
en xeral mellores criterios de contención de gasto. 

Nese alarde de demagoxia no que se converteu a explica-
ción pública da reforma, os criterios de aforro económico 
son irreais. O que se esconde, ademais dun recorte de ser-
vizos para os cidadáns, é unha perda evidente de dereitos 

democráticos, cando se pretende que os veciños pasen 
de ser gobernados por unha corporación elixida demo-
craticamente nunha urna, a depender dun presidente de 

Deputación designado polos partidos políticos, e que por 
iso pode estar moito máis condicionado ideoloxicamente 
que calquera alcalde.

Tal e como está concibida esta reforma, a partir da súa 
aprobación os Concellos de menos de 20.000 habitantes 

pasarán a ser entidades con pouco ou ningún poder de deci-
sión. Serán as Deputacións - sen dúbida as organizacións en 
cuxa elección contribúen os cidadáns en menor medida - as 
que decidan sobre os servizos municipais. Os veciños terán 
que elixir, nos comicios locais, a uns concelleiros que final-
mente non terán competencias reais (ou estarán mutiladas 
ou intervidas), mentres as decisións sobre os aspectos dos 
servizos que se prestan no seu concello serán adoptadas por 
burócratas establecidos en ocasións a máis de cen quilóme-
tros de distancia, que nin coñecen a realidade dos concellos 
que gobernarán, nin as necesidades dos veciños. 

Pasarase dunha administración de proximidade -na que os 
concelleiros e o alcalde elixidos directamente polo pobo co-
ñecen as caras dos seus cidadáns- a unha afastada, obsoleta 
e que si duplica en moitas ocasións as súas competencias 
coas doutras administracións. É, nin máis nin menos que 
unha anulación, encuberta pero absolutamente real, da von-
tade dos cidadáns á hora de elixir quen debe xestionar os 
servizos que agora se prestan con máis proximidade. 

A consecuencia final será que os cidadáns non percibirán un 
aforro no gasto, senón un recorte importante nos servizos, 
e os que se manteñan serán máis caros e menos eficaces. 
O aforro do que se falou non será tal: suporá pola contra 
unha nova quita ao financiamento de servizos públicos, coa 
tamén consecuente perda de emprego no sector. 

A reforma tamén engade un concepto absolutamente co-
mercial para a xestión municipal, cando expresamente fai 
mención a que calquera servizo, sexa do tipo que sexa 
“incluídos os de tipo social- debe ser rendible econo-
micamente. “Favorecer a iniciativa económica privada, 
evitando intervencións administrativas desproporcio-
nadas” é unha das frases incluída na reforma, e abre 
directamente a porta á privatización, abundando nesa 
idea xa evidenciada con anterioridade polo actual goberno 
de pór servizos básicos en mans da empresa privada, coa 
consecuente diminución na calidade dos mesmos e, o que 
é máis grave, a perda de atención por parte das persoas 
con máis necesidades. 

Todo iso, no seu conxunto, supón un ataque directo, non 
só aos concellos e a súa autonomía, senón á sociedade 

na súa totalidade. Porque afastando as institucións e qui-
tando competencias á corporación local, a administración 

afástase dos cidadáns, que cada vez terán máis dificulta-
des tanto para acceder aos servizos como para participar 

na vida pública do seu concello e para fiscalizar o labor 
que exercen aqueles que lles gobernan e deciden sobre o 
seu futuro. En Galicia, ademais, supón un novo mazazo 
para o medio rural, cada vez máis illado e, con leis como 
estas, resignado ao esquecemento que supón un maior 

afastamento das institucións.

Trátase pois dunha reforma moito máis relevante para 
os veciños do que o goberno pretende facernos crer. Vai 
moito máis alá que un aforro económico ou un descenso 
no número de concelleiros; prexudicará directamente ao 
cidadán, que de novo será o que terá que sufrir as con-

secuencias dunhas decisións baseadas nun suposto aforro 
económico do que eles non son responsables. 

Neste momento, e tras a desconformidade mostrada por 
federacións de municipios de todos os signos políticos, o 
único que cabe é que o goberno retire o anteproxecto de 
reforma da Lei de Bases de Réxime Local, e se mostre dis-
posto a negociar un novo, no que realmente se reflictan 
as modificacións que os Concellos necesitan para a moder-
nización e clarificación real das competencias municipais.

ALFREDO GARCIA

Vicepresidente primeiro 

da Fegamp

Alcalde de O Barco de Valdeorras
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O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas publicou o avance

da liquidación dos orzamentos dos concellos galegos correspondente

ao ano 2011. Estes datos permítenos facer unha análise de cómo

se ingresa e onde se gasta, e obter así unha perspectiva actual do

financiamento local galego.

Os ingresos dos concellos galegos ascen-

deron a 2.235 Millóns de Euros durante

o exercizo 2011, 800€ por habitante.

Cabe destacar a heteroxeneidade que 

se produce no reparto dos mesmos. Así,

e mentres 48 concellos superaron os 

1.000€ por habitante, 54 tiveron uns

ingresos inferiores aos 600€ per cápita.

Respecto ao ano 2010, hai que re-

saltar un importante decrecemento,

motivado principalmente pola inciden-

cia do Fondo Estatal para o Emprego e

a Sostenibilidade Local recibido o ano 

anterior. Os concellos galegos percibi-

ron uns 300 Millóns extraordinarios por 

este concepto, que este ano desapare-

cen dos orzamentos municipais.

Os impostos locais, incluídos nos 

Capítulos I e II supoñen o 31,5 % dos

ingresos dos concellos. Hai que ter en

conta que nestes Capítulos tamén se 

contabilizan as cantidades que perci-

ben as grandes cidades en concepto 

de cesión de impostos estatais, e que

a efectos deste estudio foron cuantifi-

cadas no apartado da Participación nos

Ingresos do Estado.

A gran diferenza per cápita entre os 

concellos menores de 5.000 habitan-

tes e os concellos maiores de 20.000

habitantes atopámola no IBI urbano, 

onde a distancia se establece en pre-

to de 100€ por habitante a favor dos

segundos, onde ten gran incidencia

a valoración catastral, o número de

unidades urbanas por habitante e, en

menor grao, o tipo impositivo aplicado

por cada concello.

En canto aos restantes impostos, o

comportamento é máis homoxéneo nos 

distintos tramos de poboación, haben-

do una diferenza de 8€ por habitante 

a favor dos concellos máis poboados 

no IVTM, segundo imposto máis impor-

tante en termos recadatorios, e unha

maior homoxeneidade xenérica no IAE

(moi ligado ao desenvolvemento eco-

nómico do cada concello) e o ICIO, que 

neste ano acada cifras similares en tor-

no aos 15€ por habitante en todos os 

estratos poboacionais.

Hai que destacar o desenvolvemento do

BICES nos concellos con menor número

de habitantes (aínda que os efectos se 

centran en determinados municipios),

que esta tendo un crecemento impor-

tante nos últimos anos, e que supera os

20€ por habitante nos concellos meno-

res de 2.000 habitantes, por enriba dos 

8,5€ da media xeral.

Por  ú l t imo,  o  Imposto sobre  o 

Incremento do Valor dos Terreos de

Natureza Urbana ten efecto nos con-

cellos maiores de 20.000 habitantes 

e, en menor grao, nos concellos entre 

5.000 e 20.000 Habitantes, sendo resi-

dual nos concellos con poboación por 

debaixo destas cifras.

No capítulo de Taxas e Outros Ingresos,

os concellos ingresaron un total de

394 Millóns de Euros, o 17,5 % do

total de ingresos. A esta cifra habería

que engadirlle as cantidades recadadas

pola prestación de servizos realizados

a través de Mancomunidades, Empresas 

Públicas e Consorcios, e que non veñen

reflectidas neste estudo.

O concepto máis importante dentro

deste Capítulo son as Taxas pola pres-

tación de servizos públicos básicos

(onde destacan a recollida e tratamen-

to de lixo e servizo de abastecemento

de auga) con 182 Millóns de Euros.

A Participación nos Ingresos dou-

tras Administracións é tamén unha 

importante fonte de ingresos para os

concellos. Neste apartado inclúese a 

Participación nos Ingresos do Estado 

(que suma 484 Millóns de Euros, o

21,5 % do total) e a Participación nos

Ingresos da Comunidade Autónoma, o

chamado Fondo de Cooperación Local 

(114 Millóns de Euros, o 5% dos in-

gresos dos concellos).

A gran diferenza entre ámbalas dúas 

liñas financeiras radica no criterios uti-

lizados para realizar o reparto por cada 

administración. A Participación estatal 

prima xenericamente aos concellos que 

contan cun maior número de habitan-

tes e aqueles con maior capacidade

económica, mentres que o Fondo de 

Cooperación Local autonómico ten en

conta, ademais da poboación, outros 

factores que inciden na prestación dos 

servizos (entidades singulares de po-

boación e extensión).
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A cantidade ingresada en concepto doutras trans-

ferencias correntes e de capital ascendeu a 443

Millóns de Euros (o 20 % do total), onde destacan

os 227 Millóns percibidos da Comunidade Autónoma

e 114 Millóns doutras entidades locais, na súa maior 

parte, das Deputacións Provinciais.

Os restantes ingresos dos concellos corresponden

aos capítulos de Ingresos Patrimoniais, Alleamento

de Inversións Reais, Activos Financeiros e Pasivos 

Financeiros, e ascenderon a un total de 115 Millóns

de Euros, o 5% dos ingresos totais.

O custo estándar e a xestión dos servizos de competencia local
O pasado mes de febreiro, o Goberno presen-
tou o Anteproxecto de Lei de Racionalización e
Sostibilidade da Administración Local no que ten 
especial protagonismo o controvertido concepto de 
custo estándar.

Metodoloxicamente, entendemos que é moi des-
acertada a filosofía establecida en relación a este 
concepto, tendo en conta ademais que fronte á sim-
pleza e subxectividade desta valoración, hai diversos 
e prestixiosos estudos en materia de xestión dos 
servizos dos concellos, que nos permitirían facer un
diagnóstico moito más preciso e obxectivo, basea-
do nas múltiples variables que afectan á calidade,
eficiencia e custo de cada un deles, e que suporía 
poder adoptar decisións moito máis axeitadas, que
consideramos imprescindibles, dado o calado da re-
forma que se pretende acometer.

No caso concreto dos concellos galegos, e unha vez
realizada unha valoración da liquidación dos or-
zamentos correspondentes ao ano 2011, podemos 
observar un ano máis unha disparidade importante 
entre os ingresos e gastos de cada municipio. Nos 
distintos tramos de poboación, e ao carón de muni-
cipios que teñen cifras moi por debaixo da media, 
contamos cun grupo significativo que supera de for-
ma clara ese valor medio.

Unha complexa distribución dos 
habitantes no territorio
Na análise dos resultados, hai varios factores que
dalgún xeito explican os distintos niveis de in-
gresos e gastos de cada entidade local, pero imos 
destacar pola súa transcendencia os seguintes que,

desafortunadamente, non son valorados no cálculo
do custo estándar definido no Anteproxecto.

• A capacidade económica que ten cada concello, 
con independencia do seu número de habitantes,
que lles permite contar en determinadas circuns-
tancias con actividades económicas dentro do seu
territorio que teñen a súa repercusión nas arcas 
locais, nalgúns casos moi cuantiosas, pero que 
tamén poden ocasionar custos extraordinarios 
nestes municipios.

• En determinados concellos, o censo de po-
boación non se corresponde co número real de
habitantes aos que se debe prestar servizo, moi
común nos municipios turísticos e no ámbito
das grandes cidades.

• Un inadecuado reparto dos recursos entre os con-
cellos, con especial incidencia da Participación 
nos Ingresos do Estado.

• Por enriba de todos eles, destaca a complexa 
distribución dos habitantes no territorio, e que es-
pecialmente no caso galego, dificulta en grao sumo
a prestación dos servizos.

Por todo iso, consideramos inaceptable a valoración 
da xestión dos concellos sen ter en conta factores 
como os citados. É necesario o establecemento de 
criterios reais que midan a eficiencia e eficacia dos 
servizos, que van máis aló do custo estándar, tal
e como se define no texto. Dentro do gasto que 
asumen os concellos no desenvolvemento das súas 
competencias, é evidente que hai unha marxe de
mellora, pero non é menos certo que hai un custo
irrenunciable, atendendo aos parámetros que obser-
vamos no gráfico.
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MENORES 2.000 HABI-

TANTES

ENTRE 2.000 - 5.000

HABITANTES

ENTRE 5.001 - 20.000

HABITANTES

MÁIS 20.000

HABITANTES
TOTAL

NÚMERO DE HABITANTES 125.194 334.563 905.241 1.430.424 2.795.422

Nº CONCELLOS 95 104 94 22 315

KILÓMETROS CUADRADOS 8.325 10.894 7.825 2.530 29.574

ENTIDADES SINGULARES 
POBOACIÓN

5.361 10.484 10.567 3.639 30.051

GASTO TOTAL 
(En millóns de€)

115,3 260,8 672,1 1.248,10 2.296,30

Galicia, en concreto, conta con apro-
ximadamente 30.000 entidades 
singulares de poboación, máis da 
metade das existentes no Estado, e 
esta peculiar característica territo-
rial, que afecta extraordinariamente 
á prestación de servizos dos nosos 
concellos, tamén é extrapolable a 
moitas das competencias que desen-
volven as Deputacións Provinciais e a 
propia Xunta, e que no caso galego te-
ñen irremediablemente un custo máis 
elevado. Exemplos claros os atopamos 
en servizos como o alumeado público, 
infraestruturas, acceso a núcleos de 
poboación, recollida e tratamento de 
residuos, transporte escolar, colexios, 
centros de saúde, servizos sociais (es-
pecificamente a atención a persoas 
dependentes),…

A FEGAMP participou hai tres anos 
nun interesante proxecto de análise 
do servizo de Policía Local de Galicia 
mediante indicadores de xestión, xun-
to á Xunta de Galicia, Universidade 
de Vigo e a Deputación de Barcelona. 
Esta última entidade implantou hai 
varios anos este estudo para un núme-
ro importante de servizos municipais 
a través dos Círculos de Comparación 

Municipal, o que supón unha análise 
exhaustiva de cada un eles, atenden-
do a diversos e obxectivos parámetros, 
para impulsar unha mellora continua 
daqueles. É un dos moitos exemplos 
que temos nos últimos anos en materia 
de réxime local, e que nos permitiría 
facer un diagnóstico máis acertado da 
situación concreta. 

Servizos esenciais 
e de calidade
Moitos dos servizos que actual-
mente prestan os concellos cabe 
cualificalos como esenciais, e non se 
pode establecer un criterio de ava-
liación exclusivamente baseado nun 
custo estándar per cápita. Os servizos 
esenciais esixen que a súa cobertu-
ra alcance á totalidade do territorio 
en condicións de calidade similares, 
incluídas as zonas con especial com-
plexidade territorial.

Entendendo que é posible e desexable 
dotar dos instrumentos necesarios e 
establecer fórmulas concretas para a 
mellora na prestación dos servizos de 
todas as administracións, en especial 
daquelas que teñen un maior gasto, 
o establecemento da calidade dun 

servizo exclusivamente en función do 
custo per cápita sería contradicir prin-
cipios sociais básicos. 

A centralización de determinados ser-
vizos, nos que a maior proximidade ao 
cidadán, atendendo ás súas peculia-
res características, é fundamental para 
poder realizar unha prestación eficien-
te, inevitablemente conduciría a unha 
perda de calidade, sen ter ademais a 
seguridade de que nalgúns casos o cus-
to puidese ser mesmo máis elevado.

¿Economicismo o 
reequilibrio?
En definitiva, e no marco actual da 
reforma local, onde por certo, e sor-
prendentemente, non se fai mención 
de forma clara e concreta á necesaria 
reforma do financiamento local, pode-
mos optar polo actual modelo proposto 
puramente economicista establecido 
no anteproxecto, que a ben seguro 
será discriminatorio para boa parte da 
cidadanía, ou podemos valorar a uti-
lización de criterios máis amplos, que 
teñan en conta tamén factores sociais, 
territoriais e de xestión, para lograr un 
verdadeiro reequilibrio xusto e adecua-
do entre as distintas áreas do Estado.

COMPETENCIAS OBRIGATORIAS DOS CONCELLOS 
LEI 7/1985, REGULADORA DAS BASES DE RÉXIME LOCAL

En todos os Concellos
> Alumeado público

> Cemiterio

> Recollida de residuos

> Limpeza viaria

> Abastecemento domiciliario 
de auga potable

> Rede de sumidoiros

> Acceso aos núcleos 
de poboación 

> Pavimentación das 
vías públicas 

> Control de alimentos 
e bebidas.

Concellos maiores de 
5.000 Habitantes 

> Parque público

> Biblioteca pública

> Mercado 

> Tratamento de residuos

Concellos maiores de 
20.000 Habitantes

> Protección civil

> Prestación de servizos sociais 

> Prevención e extinción 
de incendios 

> Instalacións deportivas 
de uso público

Concellos maiores de 
50.000 Habitantes 

> Transporte colectivo 
urbano de viaxeiros 

> Protección do medio.

SERVIZOS EXENTOS DE TAXA 
TEXTO REFUNDIDO LEI REGULADORA 
DAS FACENDAS LOCAIS

> Abastecemento de augas 
en fontes públicas

> Iluminación de vías públicas

> Vixilancia pública en xeral

> Protección civil

> Limpeza da vía pública

> Ensino nos niveis de 
educación obrigatoria.



¿ONDE SE GASTA?
O gasto dos concellos galegos no ano 2011 ascendeu a uns 2.300 Millóns de Euros, 820€ por habitan-
te, un ano máis, notablemente inferior á media estatal. A pesares desta diferenza negativa, hai servizos 
determinados no que o gasto per cápita galego é superior ao estatal, sobre todo nos concellos con menor 
número de habitantes, no que ten unha clara incidencia o peculiar factor territorial dos nosos municipios.

Os 10 programas de gasto incluídos no Orzamento Funcional máis 
importantes en función da contía foron os seguintes:

1-BENESTAR COMUNITARIO 
(420 Millóns de Euros)

Neste apartado inclúense a maior parte dos servizos 
obrigatorios que teñen que prestar todos os conce-
llos conforme ao Artigo 26 da vixente Lei de Bases 
de Réxime Local (Recollida de Lixo, Saneamento, 
Abastecemento e distribución de auga, Limpeza 
Viaria, Cemiterios e alumeado público entre outros). 

O gasto total acadou os 150€ por habitante (o 18 
% do total), aínda que nos concellos menores de 
2.000 habitantes sitúase preto dos 190€ per cápita.

2-VIVENDA E URBANISMO 
(263 Millóns de Euros)

Representa o 11,5% do gasto total dos concellos, 
94€ por habitante. A maior parte concéntrase nas 
áreas de urbanismo e vías públicas, que representan 
máis do 85 % dos custos neste programa. O gasto 
per cápita e máis elevado de forma xenérica nos 
concellos con maior número de habitantes.

3-SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL 
(255 Millóns de Euros)

Inclúense neste apartado os gastos daqueles ser-
vizos que serven e apoian a todos os demais dos 
concellos, e representa o 11% do gasto total (91€ 
por habitante). É máis elevado en termos per cápi-
ta nos concellos con menor número de habitantes.

4-SERVIZOS SOCIAIS E PROMOCIÓN SOCIAL 
(181 Millóns de Euros)

65€ por habitante destinan os concellos a este 
programa, o 8 % do gasto total. É sensiblemente 
maior nos concellos con menor número de ha-
bitantes en termos per cápita. Acción social e 
asistencia ás persoas dependentes acumulan o 
80% do gasto neste sector.

5-SEGURIDADE E MOBILIDADE CIDADÁ 
(166 Millóns de Euros)

Os concellos destinan de media 60€ por habitante
a este apartado, aínda que a maior parte do gas-
to se centraliza nos concellos con máis poboación. 
Representa un 7% do total dos concellos.

6-CULTURA 
(156,5 Millóns de Euros)

Representa o 6,8 % do gasto total, que ascende a 
56€ por habitante, e é máis elevado nos conce-
llos con maior número de habitantes en termos 
per cápita.

7- DÉBEDA PÚBLICA 
(113,5 Millóns de Euros)

Representa o 5 % do gasto total, 40€ por Habitante,
aínda que preto do 70% desta contía corresponde a 
concellos con máis de 20.000 Habitantes.

8- DEPORTE 
(108 Millóns de Euros)

Os concellos gastaron no 2011 38,5€ por habitan-
te en deporte, un 4,7 % do total. En termos per 
cápita, o gasto é superior nos concellos con máis 
poboación e a metade corresponde a instalacións 
deportivas.

9- INFRAESTRUTURAS 
(106,5 Millóns de Euros)

O gasto neste apartado sitúase no 38€ por habi-
tante, o 4,6 % do gasto total, pero o máis relevante 
é que os concellos galegos menores de 5.000 habi-
tantes adican máis do 10% do seu orzamento a este 
programa (en torno a 100€ por habitante).

10- EDUCACIÓN 
(96 Millóns de Euros)

34€ por habitante destinan os concellos galegos 
na área educación, sen diferenzas relevantes en ter-
mos per cápita entre os distintos tramos. Máis do 
50% do gasto neste apartado destínase á ensinanza 
infantil e primaria.

GASTO DOS CONCELLOS 
NO ANO 2011

>
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CONCEPTO
Importe

(Millóns de Euros)
Euros/Habitante Peso Específico

IBI NATUREZA RÚSTICA 7,91 2,83 0,35%

IBI NATUREZA URBANO 395,88 141,62 17,71%

IBI BENS CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS (BICES) 23,67 8,47 1,06%

IVTM 130,42 46,65 5,83%

IVTNU 28,01 10,02 1,25%

IAE 78,15 27,96 3,50%

ICIO 40,40 14,45 1,81%

Taxa pola prestación de servizos públicos básicos 181,78 65,03 8,13%

Taxa pola prestación de servizos públicos de carácter social e preferente 18,13 6,49 0,81%

Taxa pola realización de actividades de competencia local 27,63 9,88 1,24%

Taxa pola utilización privativa ou o aproveitamento especial do dominio público local 59,44 21,26 2,66%

Prezos Públicos 19,34 6,92 0,87%

Contribucións Especiais 1,45 0,52 0,06%

Ventas 2,64 0,94 0,12%

Reintegro de operacións correntes 5,61 2,01 0,25%

Outros Ingresos Capítulo III 77,85 27,85 3,48%

Participación nos Ingresos do Estado (PIE) 484,62 173,36 21,68%

Participación nos Ingresos da Comunidade Autónoma (FCL) 113,70 40,67 5,09%

Outras Transferencias do Estado 60,92 21,79 2,73%

Outras Transferencias da Comunidade Autónoma 226,94 81,18 10,15%

Transferencias Entidades Locais 113,97 40,77 5,10%

Outras transferencias (consorcios, empresas privadas,…) 21,31 7,62 0,95%

Ingresos Patrimoniais 20,50 7,33 0,92%

Alleamento de Inversións Reais 4,38 1,57 0,20%

Activos Financeiros 3,62 1,29 0,16%

Pasivos Financeiros 86,95 31,10 3,89%

TOTAL 2.235,22 799,60 100,00%

PROGRAMAS Ata 2.000 Hab.
Entre 2.000-

5.000 Hab.

Entre 5.001-

20.000 Hab.

Máis de 

20.000 Hab.
MEDIA Peso Específico 

Débeda Pública 17,83 22,37 33,15 51,63 40,63 4,95%

Seguridade e Mobilidade cidadá 14,78 14,79 41,90 84,59 59,29 7,22%

Vivenda e Urbanismo 75,13 90,40 77,64 106,86 94,01 11,44%

Benestar Comunitario 187,83 140,18 143,22 153,75 150,24 18,29%

Medio Ambiente 15,60 10,17 17,89 39,81 28,08 3,42%

Pensións 7,21 6,44 6,06 2,00 4,08 0,50%

Outras Prestacións económicas empregados 1,54 2,51 4,30 9,74 6,75 0,82%

Servizos Sociais e Promoción Social 84,32 76,40 64,77 60,40 64,80 7,89%

Fomento do Emprego 36,94 52,49 29,66 21,25 28,41 3,46%

Sanidade 8,15 4,78 3,28 5,03 4,57 0,56%

Educación 39,95 32,77 33,55 34,72 34,34 4,18%

Cultura 33,48 43,98 50,13 64,47 55,99 6,82%

Deporte 23,11 27,37 40,64 41,24 38,57 4,70%

Agricultura, Gandeira e Pesca 2,06 1,80 1,41 1,04 1,29 0,16%

Industría e enerxía 5,02 5,71 3,93 0,23 2,30 0,28%

Comercio, Turismo e PYMES 4,28 3,49 8,04 14,21 10,49 1,28%

Transporte Público 0,58 0,33 1,25 23,31 12,40 1,51%

Infraestruturas 118,95 82,24 45,38 16,07 38,09 4,64%

Investigación, desenvolvemento e innovación 0,00 0,00 1,08 0,00 0,35 0,04%

Outras actuacións carácter económico 0,31 0,46 2,45 2,20 1,99 0,24%

Órganos Goberno 20,07 22,01 17,78 19,95 19,50 2,37%

Servizos Carácter Xeral 205,43 126,97 82,27 78,44 91,18 11,10%

Administración financeira e tributaria 8,78 7,77 28,11 32,50 27,06 3,29%

Transferencias Administracións Públicas 9,75 4,18 4,57 9,08 7,06 0,86%

TOTAL 921,09 779,59 742,45 872,52 821,46

DISTRIBUCIÓN DO GASTO DOS 

CONCELLOS GALEGOS POR 

PROGRAMAS
(TRAMOS DE POBOACIÓN) (LIQUIDACIÓN 
ORZAMENTOS 2011 Euros por Habitante)

DISTRIBUCIÓN DOS INGRESOS 

CONCELLOS GALEGOS LIQUIDACIÓN 

ORZAMENTO ANO 2011
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REPORTAXE

Logo de recompilar as incidencias dos concellos galegos coas empresas enerxéticas, a

Fegamp iniciou unha rolda de conversas cos seus representantes para achegar solucións. As

tres compañías máis importantes en Galicia xa recibiron as nosas queixas. Ademáis, Xunta y

Fegamp crearán unha unidade de aforro eléctrico local coa que asesorar aos concellos.

Desde que tomou posesión a actual directiva da 

Fegamp, foron moitos os concellos que nos fixeron

chegar os seus constantes problemas coas compañías

eléctricas, problemas que se traducen en servizos

ineficaces, deficientes, e unha facturación habitual-

mente errónea pero sempre crecente.

Hoxe máis que nunca, os concellos teñen a responsa-

bilidade de velar polos seus escasos recursos, e non 

se pode consentir que, fondos que poderían destinar-

se a servizos sociais ou atención ao cidadán, acaben 

sufragando facturas da luz de dubidosa veracidade.

Por iso, a Fegamp adoptou unha postura firme de 

defensa das entidades locais ante os abusos das eléc-

tricas. Non é a primeira vez que actúa como voz única 

do municipalismo ante situacións de abuso. 

En resumo, os concellos non só pagan cada vez máis 

luz, senón que ademais están sinxelamente impo-

tentes ante unhas compañías eléctricas que eluden

calquera control ou atención.

Detectadas as principais incidencias e a profunda 

preocupación por parte de todos os alcaldes e alcal-

desas de Galicia coas compañías subministradoras de

enerxía eléctrica, podemos manifestar que as queixas 

máis comúns e xeneralizadas son: a desproporción das

facturas estimadas en relación ao consumo habitual;

a acumulación de varios meses nunha única factura,

o que xera problemas de tesourería porque descuadra 

as previsións de pagos nos concellos; as facturacións

que non entran dentro do exercicio económico e impi-

den manter a anualidade orzamentaria; a tardanza no 

envío das facturas que leva a incumprir en ocasións

a Lei de Morosidade, pero por causas exclusivamente

atribuíbles ás eléctricas; recibir facturas fóra de prazo 

que moi a miúdo se corresponden con algunhas que

xa están pagadas; verse obrigados a abrir un proce-

so de reclamacións coas eléctricas; incumprimento

das tarifas contratadas e dos descontos acordados; 

ter contadores que non realizan correctamente a fun-

ción de discriminación horaria; zonas no rural galego

onde non hai contadores, e as eléctricas facturan

por cálculos estimados; imposibilidade de comprobar 

que o cobrado é o consumido; facturas inintelixibles

polo que é imposible levar un control por edificios ou 

unidades municipais; dado o volume de facturas que 

chegan, buscar a posibilidade dunha factura única;

o cálculo do 1,5% polo uso privativo de solo, sub-

solo e voo municipal; e por último, outra queixa que 

coincide coa percepción cidadá a pesar de ser grandes 

clientes, e que os concellos non teñen un servizo de

atención personalizado por parte das eléctricas ao que

dar parte das súas incidencias ou problemas.

Recibidas as incidencias, remitidas polos concellos

galegos, coas compañías subministradoras de elec-

tricidade, o primeiro trimestre do 2013, a FEGAMP 

iniciou una rolda de contactos coas principais eléctri-

cas que operan no territorio gallego (Endesa Energía,

Iberdrola, Eon Energía e Gas Natural Fenosa), exer-

cendo un papel de axente activo de intermediación 

entre os concellos e as compañías eléctricas.

Nestas xuntanzas coas subministradoras de enerxía 

ademais de analizar a actual situación do mercado 

eléctrico (a separación das actividades de comer-

cialización e distribución, a facturación estimada, a 

desaparición da tarifa nocturna e substitución pola

discriminación horaria, a creación do bono social,

etc..) tratáronse de forma conxunta as incidencias

máis representativas que nos manifestaron os con-

cellos, e fixémoslle entrega de forma detallada, de 

todas e cada unha das peticións dos concellos que 

ELÉCTRICAS
Comezan os contactos coas compañías

>



sobre múltiples aspectos relacionados 

con cada unha das compañías puxeron 

no noso coñecemento. 

O procedemento a seguir polas empre-

sas consistiu en identificar e tipificar as 

incidencias, para establecer un plan de 

actuación, e buscarlle unha solución a 

cada unha das cuestións expostas.

Da maioría das queixas expostas, aínda 

que eran coñecedoras da súa problemá-

tica, non tiñan constancia da petición 

das mesmas de forma individualizada 

por parte dos concellos afectados. 

Nas conversas mantidas coas empresas 

subministradoras de enerxía eléctrica 

estas mostraron receptividade, e a súa 

disposición a colaborar en todas as 

cuestións que se lle expuxeron.

En base á retroalimentación e segui-

mento realizado, temos coñecemento 

de que as empresas comezaron a comu-

nicarse telefónica e/ou persoalmente 

con todos os concellos que lles comu-

nicaron algunha incidencia.

As empresas que non tiñan operativo 

un canal de comunicación directo para 

as entidades locais, comprometéron-

se a crear un teléfono e/ou un correo 

electrónico exclusivo para as admi-

nistracións públicas, co que poder ter 

uns tempos de resposta mais áxiles e 

rápidos, dando resposta a falta de in-

terlocución actual.

Ademais de tramitar as incidencias de-

tectadas nos concellos que se dirixiron 

á Federación, e comunicar esas novas 

canles de comunicación, procederan a 

dar a coñecer as novas canles á tota-

lidade dos concellos galegos, onde de 

maneira directa poden tratarse todo 

tipo de cuestións relacionadas coas co-

rrespondentes compañías. 

Supoñemos que todas estas medidas 

van a contribuír decisivamente a me-

llorar a percepción das eléctricas, e 

sentar as bases dun tratamento futuro 

mellorado, que contribuirá a consolidar 

a relación comercial cos concellos, e a 

xerar confianza.

Imos seguir traballando para alcanzar 

un acordo global coas compañías eléc-

tricas que sexa beneficioso para todos, 

pero poñendo fin á situación de claro 

dominio que teñen sobre as adminis-

tracións locais. 

A Fegamp quere un acordo, e queremos 

que se consiga a través do diálogo e o 

entendemento. Pero como ocorreu coas 

empresas de telefonía, non descarta-

mos acudir aos tribunais para defender 

aos concellos.

Creación da Unidade de Aforro 
Eléctrico Local
A Federación Galega de Municipios e 

Provincias e a Consellería de Economía 

e Industria asinaran un convenio de co-

laboración para o apoio e asesoramento 

aos concellos en materia de subminis-

tración e comercialización de enerxía 

eléctrica e aforro enerxético.

Dado que a Consellería de Economía e 

Industria, é o órgano da Administración 

da Comunidade Autónoma de Galicia 

ao que lle corresponde o exercicio das 

competencias en materia de enerxía e 

consumo, e a Fegamp, pola súa parte, 

representa os intereses dos municipios 

e provincias de Galicia, e tendo en con-

ta ademais que, na conxuntura actual, 

ponse de manifesto certa problemática 

en materia de subministración eléctrica 

e aforro enerxético formulada pola mei-

rande parte dos concellos e pola propia 

Fegamp, existen razóns polas cales ambas 

institucións consideran moi conveniente 

asinar un convenio de colaboración.

Outras razóns polas que se considera 

necesario impulsar a realización de ac-

tividades de interese xeral en materia 

de enerxía e consumo, son: o aseso-

ramento aos concellos de Galicia para 

a aplicación da tarifa eléctrica máis 

beneficiosa, en función das súas carac-

terísticas de potencia e consumo, e a 

protección dos intereses económicos 

dos concellos galegos.

O obxecto fundamental do convenio é 

crear unha Unidade de Aforro Eléctrico 

Local e establecer as bases de colabo-

ración entre a Consellería de Economía 

e Industria e a Fegamp para o apoio e 

asesoramento aos concellos de Galicia 

en materia de subministración e co-

mercialización de enerxía eléctrica e 

aforro enerxético. 

Coa posta en marcha da Unidade de 

Aforro Eléctrico Local, como instrumento 

de apoio e asesoramento aos concellos, 

realizaranse as seguintes actuacións:

− Asesoramento aos concellos por parte 

dos técnicos do Inega, que colabora-

rán na realización de pregos tipo de 

contratación de auditorías eléctricas. 

As peticións de auditorías serán ca-

nalizadas a través da Fegamp.

− Asesoramento para o manexo da fe-

rramenta informática coa que conta 

o Inega para a detección de irregu-

laridades nas facturas eléctricas dos 

concellos. 

− Formación por parte do Inega dun 

enxeñeiro técnico industrial para 

a realización dos obxectivos deste 

convenio. 

− Asesoramento do IGC no caso de 

detección de irregularidades nas fac-

turas de subministración de enerxía 

eléctrica para a posterior mediación 

coas empresas comercializadoras.

− Asesoramento e elaboración, por 

parte da Dirección Xeral de Industria, 

de pregos tipo para a contratación da 

subministración de enerxía eléctrica 

aos concellos que así o soliciten a 

través da Fegamp.

− Resolución das reclamacións referi-

das á facturación da enerxía eléctrica 

naqueles casos onde non foi posible 

acadar unha solución satisfactoria a 

través da mediación.

A Fegamp coa sinatura deste conve-

nio porá a disposición dos concellos 

de Galicia a súa infraestrutura, medios 

materiais e humanos, organización e 

capacidade de xestión para acadar o 

obxectivo do convenio.

Continuidade da subministración 
de electricidade aos Concellos 
a través do comercializador 
de último recurso
Na actual situación de liberalización do 

mercado eléctrico, dende xullo de 2009, 

os consumidores de enerxía eléctrica 

conectados en baixa tensión cunha po-

tencia contratada inferior 10kW poden 

acollerse á Tarifa de Ultimo Recurso 

(TUR) ou acudir ao mercado libre, aque-

les consumidores que teñan contratada 

unha potencia superior a 10 kW (na súa 

maioría pequenas y medianas empresas) 

terán que pasar ao mercado libre.

A Tarifa de Ultimo Recurso (TUR) é o 

prezo regulado polo Goberno  para a 

subministración obrigatoria aos clien-

tes que non queren ou non poden 

buscar outras ofertas no mercado. 

Configúrase como unha tarifa refuxio 

e está reservada para os consumidores 

que teñen unha potencia contratada 

inferior a 10 KW, segmento no que se 

atopan practicamente todos os consu-

midores domésticos. 

A posta en marcha do novo sistema 

implica que todos os consumidores de-

berán comprar a electricidade a través 

dunha empresa comercializadora. Para 

facilitar a transición ao novo modelo, 

o Goberno designou a cinco empresas, 

denominadas comercializadoras de úl-

timo recurso, que obrigatoriamente 

deberán acoller aos clientes con dere-

ito á TUR.
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A Orde IET/221/2013, de 14 de febreiro, pola que se 

establecen as peaxes de acceso a partir do 1 de xa-

neiro de 2013 e as tarifas e primas das instalacións do 

réxime especial, que publica o BOE de 16 de febreiro 

de 2013, recolle, na súa Disposición Transitoria Única

unha prórroga indefinida para que os Concellos e

Entidades Locais poidan seguir sendo subminis-

trados por comercializador de último recurso.

A Disposición refírese a consumidores que, sen ter 

dereito a acollerse á tarifa de último recurso, transi-

toriamente carecen dun contrato de subministración 

en vigor cun comercializador e continúen consumindo

electricidade, suposto no que se atopan numerosos 

concellos que aínda non atoparon un subministrador 

de enerxía eléctrica no mercado libre.

O texto di literalmente que os consumidores conec-

tados en alta tensión e baixa tensión que a 31 de 

decembro de 2012 estean a ser subministrados por 

un comercializador de último recurso e o 1 de xaneiro 

de 2013 carezan dun contrato de subministración no 

mercado libre, sempre que non estean incluídos na ex-

cepción establecida no 3.3 do Real Decreto 485/2009,

de 3 de abril, poderán seguir sendo subministrados

polo devandito comercializador de último recurso.

O prezo que deberán pagar estes clientes pola elec-

tricidade consumida ao comercializador de último 

recurso será o correspondente á aplicación da fac-

turación da Tarifa de Último Recurso (TUR), sen

aplicación da modalidade de discriminación horaria, 

incrementando os seus termos nun 20 por cento.

A aprobación desta medida vai a dar carácter de 

permanencia ás prórrogas anuais que se viñan autori-

zando desde 2010, ao obxecto de que os municipios

puidesen atopar subministradores de electricidade

no mercado libre. A obrigación das Entidades Locais

de contratar no mercado libre viña derivada do Real 

Decreto 485/2009, que prevé esta esixencia para os

clientes cunha potencia contratada superior a 10KW.

No transcurso deste tempo, foron numerosos os 

Concellos que non atoparon compañía subministradora

ante a falta de ofertas por parte das compañías comer-

cializadoras. A Disposición Transitoria única aprobada 

agora, dá unha resposta permanente a este problema.

Facturación bimensual
Ata o dia 1 de abril de 2.013, e en base a disposición 

adicional sétima do Real Decreto 1578/2008, de 26

de setembro, relativo á periodicidade da facturación

e lectura das tarifas domésticas, expoñiase que a fac-

turación das tarifas de subministración de enerxía

eléctrica social e domésticas (até 10 kW de potencia

contratada) a partir do 1 de novembro de 2008, efec-

tuaríase pola empresa distribuidora mensualmente 

levándose a cabo con base na lectura bimestral dos

equipos de medida instalados ao efecto.

A facturación mensual, que incluía unha factura-

ción estimada realizada en meses alternos, xerou un

importante número de reclamacións por parte dos

usuarios debido á complexidade asociada ás regu-

larizacións dos consumos, que propiciou volver ao

sistema de facturación bimensual.

A Consellería de Economía e Industria realizou xunto

con outras Comunidades Autónomas unha proposta

conxunta para a adopción de medidas no eido eléc-

trico nas que se solicitaba ao Goberno central que se

prohibise a facturación por estimación.

Recentemente o Real Decreto 1718/2012, de 28 de 

decembro, polo que se determina o procedemento

para realizar a lectura e facturación dos subministros 

de enerxía en baixa tensión con potencia contratada 

non superior a 15 kW, a facturación dos consumido-

res acollidos á Tarifa de Último Recurso (TUR) con

potencias inferiores a 15 kW realizarase en base a

lecturas reais e cada dous meses, coa excepción

daqueles que contan con equipos de telemedida, que

o farán mensualmente.

O Real Decreto 1718/2012 tamén establece que a

Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas poderá 

establecer “o contido mínimo obrigatorio e un forma-

to tipo voluntario” das facturas.

A implantación dunha factura unificada e sinxela a

nivel nacional para garantir a actual falta de trans-

parencia, opacidade e confusión, e a protección

dos consumidores era unha petición reiterada pola

Consellería de Economía e Industria e apoiada pola 

maioría das Comunidades Autónomas.

A Xunta de Galicia propón un  modelo unificado de

factura que facilite a información precisa aos con-

sumidores, de xeito que poidan elixir a compañía

subministradora que mellor conveña aos seus intereses.

O modelo proposto, caracterízase por incluír de

maneira clara, accesible e ben estruturada, toda a in-

formación que un usuario ten que coñecer en relación 

coa súa subministración eléctrica. Neste destácanse 

cuestións como a identificación da comercializadora e

a distribuidora; os prezos que pode ter a electricida-

de dentro dos diferentes períodos de facturación (en

moitas facturas actualmente só se recollen os prezos 

medios); o cálculo por días; os impostos; os descon-

tos aplicables ou recargas e tamén recollese de xeito

moi visible as referencias onde poden presentarse 

peticións de información e reclamacións.
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A Fegamp adhírese a un convenio co Poder Xudicial e a Xunta para facilitar un reacollo a quen perda a súa 

casa. Ademais, os concellos teñen á súa disposición o novo Fondo Social de Vivendas creado polo Estado.

A crise económica ten na falta de 

pagamentos das hipotecas e os desa-

fiuzamentos una das súas caras máis

duras. Son o rostro dun drama social 

que está a levar a centos de familias a

perder o seu fogar por non poder facer 

fronte ás súas obrigas coas entidades 

financeiras. E mentres as Cortes deba-

ten unha reforma urxente da normativa 

hipotecaria española, moitos veciños 

recorren aos servizos sociais dos seus

respectivos concellos en busca de axu-

da. Unha mostra máis da labor social 

dos concellos mesmo en materias que

se escapan da súa competencia.

Durante este trimestre, foron dúas as

iniciativas de especial relevancia que

viron a luz para atender a estas familias 

que quedan sen un teito. A primeira,

asinada o pasado 8 de abril na sede

do Consello Xeral do Poder Xudicial en 

Madrid, pon de acordo a xuíces, Xunta

e concellos para articular un protocolo 

de actuación que atenda as necesida-

des dos desaloxados.

O texto foi rubricado polo presiden-

te do Poder Xudicial e do Tribunal 

Supremo, Gonzalo Moliner, o titular da 

Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e o pre-

sidente da Fegamp e alcalde de Ferrol, 

José Manuel Rey Varela.

O citado convenio pretende detectar 

con antelación situacións de especial 

vulnerabilidade ante un desaloxo deri-

vado dun procedemento de execución

hipotecaria ou dun xuízo por falla de

pago da renda, ben sexa por motivos 

de idade, imposibilidade de valerse por 

un mesmo, porque así o determine un

xuíz, ou porque concorran algunhas 

das causas recollidas polo RDL 27/2012 

(familias numerosas, familias cun me-

nor de tres anos, monoparentais con

dous fillos a cargo ou un discapacitado 

cun grao superior ao 33%, vítimas de

violencia de xénero, etc.).

Para os casos de execución hipotecaria, 

o convenio fixa un protocolo de actua-

ción básico:

• Cando o Xuíz que observe que, ao

efectuarse o requirimento de pago 

ben antes de interporse a demanda

ben ao despacharse a execución, 

non se informou ao debedor hipo-

tecario de maneira clara e veraz do 

contido e posibilidades previstas no

Código de Boas Prácticas Bancarias 

aprobado por RDL 6/2012, de 9 de 

marzo, e no RDL 27/2012, de 15 

de novembro, adoptará as medidas

oportunas para que se remita ao de-

bedor unha nota comprensiva dos

elementos esenciais introducidos

por estas normas, a fin de que poida,

no seu caso, facer as alegacións que

considere pertinentes, sen suspen-

der o curso do procedemento.

• Cando durante a substanciación dun 

procedemento de execución hipote-

caria se detecte a existencia dunha 

eventual situación de vulnerabilidade

que puidese incardinarse no ámbito 

do RDL 6/2012 ou do RDL 27/2012 

ou, en xeral, unha situación de des-

valemento ou de risco de exclusión

social, darase traslado aos servizos 

sociais do correspondente concello 

para que a Administración poida

realizar as xestións necesarias para

analizar a problemática e, no caso

de que sexa procedente, adoptar as

medidas encamiñadas para asegurar 

a actuación dos servizos sociais.

• Cando no desenvolvemento dun lan-

zamento se constate unha eventual 

situación de especial vulnerabilidade 

ou desvalemento, darase inmediata

conta ao Xuíz que coñeza do asunto

e que resolverá se procede decretar a

suspensión polo prazo imprescindible

e non superior a dez días para que os

servizos sociais, advertidos ao efecto, 

poidan facer unha valoración provisio-

nal das circunstancias concorrentes e

acometer a actuación que proceda.

• Verificada a comunicación e exami-

nada a situación, o departamento 

administrativo correspondente

adoptará a decisión que proceda 

e que poderá consistir en formu-

lar unha proposta de intervención,

podendo dar traslado ao Instituto

Galego de Vivenda e Solo (IGVS) se

concorren os requisitos para a súa

inclusión no programa de realoxos,

e/ou á Consellería de Traballo e

Benestar, para a tramitación dal-

gunha axuda social, ou declinar a 

mesma por considerar que as cir-

cunstancias non permiten concluír 

que se trate dunha situación que 

entre no marco ou esfera de actua-

ción dos servizos sociais.

Para os casos de desafiuzamento da

vivenda habitual por falta no pago da

renda, o convenio tamén establece ou-

tro procedemento de actuación:
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• Coa cédula de citación a xuízo e a copia da de-

manda acompañarase un folleto informativo dos 

servizos e programas de asistencia social, sexan 

da Xunta ou da administración local, a través de 

Deputacións ou Concellos.

• Cando se detecte unha situación de especial vul-

nerabilidade ou desvalemento, darase traslado aos

servizos sociais do correspondente concello para

que a Administración poida realizar as xestións 

necesarias para analizar a problemática e, no caso

de que sexa procedente, adoptar as medidas en-

camiñadas para asegurar a actuación dos servizos 

sociais municipais ou autonómicos.

• Cando no desenvolvemento dun lanzamento por falta

de pago da renda se constate unha eventual situa-

ción de especial vulnerabilidade ou desvalemento,

darase inmediata conta ao Xuíz que coñeza do asun-

to e que resolverá se procede que se dea inmediata 

conta aos servizos sociais municipais para que poidan 

facer unha valoración provisional das circunstancias

concorrentes e acometer a actuación que proceda no

ámbito dos servizos sociais.

Dentro dos compromisos que adquire a Fegamp no

marco deste convenio, destacan a promoción entre 

os concellos do contido do mesmo para a súa ad-

hesión e colaboración, a facilitación aos xulgados 

de toda a información dispoñible sobre os servizos 

sociais dos concellos así como os seus responsa-

bles, e procurar de que se atenda de maneira áxil 

as solicitudes que remitan os xuíces ante casos de 

desafiuzamento.

De feito, a Consellería de Traballo e Benestar, a Dirección 

Xeral de Xustiza e a Fegamp xa teñen articulado un me-

canismo rápido de actuación, de modo que se poida

dar resposta da forma máis áxil aos requirimentos que 

estableza en cada caso a autoridade xudicial.

Fondo Social de Vivendas
A Presidencia da Fegamp presentou en febreiro á 

Comisión Executiva un convenio asinado o pasado 

17 de xaneiro pola FEMP, o Ministerio de Fomento, 

Sanidade e Economía, así como representantes das 

principais entidades financeiras españolas, para crear 

un Fondo de Vivendas Sociais.

Devandito acordo permitiu a creación dun fondo 

de vivendas especialmente destinado a persoas que

foron desafiuzadas e atópanse nunha situación de 

desprotección social. As vivendas achéganse as enti-

dades bancarias, e só poderán ser outorgadas neste

réxime a persoas desafiuzadas pola mesma entidade.

No caso de que un banco non procedese á execu-

ción de desaloxos, as súas vivendas permanecerán

no fondo e adxudicaranse a través dos requisitos e 

protocolo establecido.

As vivendas deberán ser titularidade dos bancos, non

poderán ser cedidas á Sareb (banco malo) e terán que

estar para poder entrar a vivir sen que sexa preciso

por parte dos beneficiarios de investimento algún.

Os arrendamentos terán que oscilar entre os 150€ e 

os 400€ mensuais, non podendo ser nunca superiores 

ao 30% da renda total das familias beneficiarias. O

prazo de duración deberá ser de dous anos.

O papel dos concellos que se adhiran ao convenio 

será o de informar, a través dos seus servizos sociais, 

e nun prazo máximo de quince días, acerca dos so-

licitantes destes alugueres sociais. Dese modo, os

servizos municipais poden pór en valor o seu co-

ñecemento da realidade social de cada concello. A 

intención do convenio é que as vivendas comezasen

a entregarse este mes de abril.

O convenio non ten custo algún para os conce-

llos, que se limitan a un labor de asesoramento 

aos solicitantes e a elaboración dos informes de

valoración preceptivos para que o banco adxudique 

as vivendas. A adhesión formalízase a través de 

acordo plenario e da cumprimentación da debida 

solicitude. Toda a documentación haberá de en-

viarse á FEMP.
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Galicia conta con un novo mapa de emerxencias 

que contempla a creación de 25 grupos 

supramunicipais, integrado cada un por doce 

traballadores, que estarán operativos antes do 

verán de 2013 e poderán desprazarse a calquera 

punto da comunidade para atender unha incidencia 

nun máximo de 30 minutos

Emerxencias
Desenvolvendo o modelo

Este novo modelo, deseñado pola Xunta, as catro depu-

tacións provinciais e a Federación Galega de Municipios e 

Provincias (Fegamp), implica a ampliación e racionalización

do ámbito de intervención destes grupos, a eliminación de 

barreiras administrativas e a superación de duplicidades,

pois xa non estarán limitados ás provincias onde se ubique 

a súa sede. A estrutura será mais profesionalizada, perma-

nente e eficaz, estes grupos de emerxencias poderán intervir 

en incendios forestais e urbanos, en traballos forestais e de

medioambiente, na rede de estradas ou en situacións de ris-

co como inundacións, accidentes ou rescates. A coordinación 

será técnica cós servizos contra incendios e emerxencias, e 

estarán operativos 24 horas ao día os 365 días do ano.

Así mesmo, o financiamento, de 7,5 millóns de euros anuais, 

será tamén mais estable no tempo, e do seu custe se fará 

cargo a Xunta nun 60 %, as deputacións provinciais nun 20

% e os concellos nun 20 %.

O obxectivo que se persegue con este novo modelo, que non

sustitúe aos denominados Grumir (Grupos Municipais de In-

tervención Rápida) senón que releva ese sistema que operaba 

9 meses ao ano, é proporcionar servizos en aqueles lugares 

onde non existía un servizo profesional, atendendo a crite-

rios de poboación e zonas con riscos potenciais, e optimi-

zando os recursos onde xa existiran instalacións municipais

e estrutura de emerxencias. O nacemento destes GES trae

consigo a desaparición dos antigos GRUMIR, a lo menos tal e

coma foran concibidos, isto non implica que os concellos que 

queiran seguir mantendo un grupo de atención de emerxen-

cias no seu concello, sufragados por eles mesmos e baixo a 

figura organizativa que entendan conveniente poidan facelo.

Medios persoais dos GES: Contratación, capacitación, 
bases de selección e formación do persoal
O artigo 23.2 da Lei 17/2012, de 27 de decembro, de Orza-

mentos Xerais do Estado para o ano 2013 establece certas 

limitacións á hora de contratación de persoal temporal, en 

concreto establece que “ durante o ano 2013 non se proce-

derá á contratación de persoal temporal, nin ao nomeamento

de persoal estatutario temporal ou de funcionarios interinos

salvo en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes

e inaprazables que se restrinxiran aos sectores, funcións e

categorías profesionais que se consideren prioritarios ou que

afecten ao funcionamento dos servizos públicos esenciais, ....”

Ningún dos concellos onde se vai actuar conta con persoal 

contratado especializado ao respecto e o único servizo espe-

cializado nas comarcas para este tipo de intervencións están

ubicados nos Parques comarcais de Bombeiros, o que supón

un retraso na intervención por motivo de desprazamento, 

dependendo do lugar onde se teña que actuar. Vaise intervir 

ante situacións de emerxencia que en ocasións implican unha

intervención inmediata, onde o concello non conta con per-

soal especializado para elo, e onde agardar por outro persoal 

por exemplo do Parque Comarcal de Bombeiros mais cercano 

agrava mais aínda a situación, o factor tempo é fundamental 

en determinadas situacións para minimizar os riscos. 
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A Lei establece polo tanto a prohibición da incor-

poración de novo persoal, pero a continuación in-

troduce unha serie de excepcións, neste sentido os 

servizos que van prestar os Grupos de Emerxencias 

Supramunicipais, poderán ser considerados servizos

públicos esenciais.

Os concellos sede polo tanto serán 

os encargados de seleccionar ao 

persoal mediante un procedemento 

público de selección, na súa 

modalidade de concurso-oposición, 

entre aqueles que cumpran os 

requisitos previamente expostos

Aquelas entidades locais que dispoñan de persoal 

seleccionado consonte aos principios de publicidade, 

mérito e capacidade destinado a tarefas de atención 

ás emerxencias poderán adscribilos ao devandito ser-

vizo, e as que non resulten cubertas a través desta 

adscrición procederán a ser cubertas mediante a mo-

dalidade de concurso-oposición.

As bases das convocatorias serán públicas 
e comúns para todos os grupos 
O persoal que forme parte destes grupos deberá con-

tar cunha formación e experiencia en traballos de

protección civil, emerxencias, medio ambiente e pre-

vención e defensa contra incendios forestais. A capa-

citación acreditarase coa formación impartida pola 

Academia Galega de Seguridade ou outros organismos 

públicos. A experiencia acreditarase a través de cer-

tificacións emitidas polos organismos corresponden-

tes aos que pertenceran os servizos nos que estiveran 

inscritos e desenvolvendo as súas actividades.

Funcións dos Grupos de Emerxencia 
Supramunicipais:

- Intervención en incendios forestais e urbanos no 

ámbito territorial da súa demarcación. No caso

de que na súa demarcación exista parque comar-

cal de bombeiros, a actuación en incendios ur-

banos realizarase de xeito coordinado con este. 

Nos incendios forestais deberán empregarse os 

vehículos de extinción dispoñibles de acordo 

coa súa operatividade.

- Intervención en situación de risco e de emer-

xencia para manter a rede de estradas mediante

a súa limpeza e retirada de obxectos, especial-

mente no caso de accidentes utilizando para elo

os materiais e demais que se requiran. 

- Intervención en situacións derivadas de riscos 

naturais, nevaradas, inundacións,temporais, xea-

das, choivas intensas, sismos, derrubamentos, 

corrementos de terra, situacións de seca, etc

- Colaboración, e no seu caso, intervención en si-

tuacións derivadas de riscos inducidos polo home.

- Colaboración coas autoridades competentes en

materia de protección civil en casos de aglome-

racións de persoas en lugares e momentos de-

terminados. As actuacións serán obxectivamente 

analizadas polo concello sede.

- Colaboración e apoio en calquera situación que

implique riscos para persoas, bens ou medio

ambiente.

- Colaborar nas funcións correspondentes dos gru-

pos de acción establecidos nos plans de emer-

xencia municipais (PEMUS), plans de actuación 

municipal (PAM) e nos diferentes plans de pro-

tección civil da Comunidade Autónoma de Gali-

cia, previstos na normativa legal vixente.

- Intervención en incendios forestais no seu ám-

bito de actuación integrados no dispositivo do 

Servizo contra Incendios e baixo o mando único

descrito no Plan de Defensa contra Incendios de

Galicia (PLADIGA).

- Os traballos de extinción de incendios forestais 

serán prioritarios con respecto aos traballos de 

prevención.

- Realización de actividades e no seu caso, es-

tablecemento de medidas preventivas que di-

minúan ou minimicen as situacións de riscos 

mencionados anteriormente.

- Calquera outra en materia de protección civil, 

emerxencias e medio ambiente, servizos sociais,

sanidade, culturais, educativos e deportivos.
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A Federación celebra o seu primeiro cuarto de século renovando a súa imaxe corporativa e organizando,

dentro do seu programa de actos, un ciclo de conferencias no que abordar os principais problemas do 

municipalismo nestes momentos.

O próximo 7 de outubro cumpriranse

25 anos desde que, no Parlamento de 

Galicia, se rubricou a acta fundacional 

da Federación Galega de Municipios e

Provincias. Lonxe queda xa aquel 1987, 

e moito foi o camiño andado por unha 

federación que non tería a súa actual 

composición ata a adhesión doutras 

dúas asociacións de municipios ao 

cabo duns anos. A senda, non exenta

de dificultades, arroxa un saldo máis 

que positivo: hoxe, as entidades locais

de Galicia teñen un interlocutor que

defende os seus intereses ante o resto 

de administracións, e a través da cal se 

alcanzaron logros fundamentais neste 

tempo, como o Fondo de Cooperación

Local ou o Pacto Local.

Aproveitando este aniversario, a 

Fegamp está a organizar un austero 

programa de actos co que pór de rele-

vo as inquietudes do mundo municipal. 

O primeiro destes actos será o ciclo de 

conferencias que terá lugar no edificio

Cersia de Santiago de Compostela os 

próximos 26 e 27 de abril baixo o títu-

lo “25 anos de municipalismo: pasado,

presente e futuro da administración 

local”, e que contará co patrocinio 

de Correos, colaborador habitual da 

Federación. Estas xornadas nacen coa

pretensión de ser o foro de debate máis 

importante do ano en España sobre

cuestións municipais, e non esquivará

ningún dos temas máis candentes que 

preocupan aos concellos.

No acto inaugural, o venres 26 de abril, 

contaremos coa presenza do presidente

da FEMP e alcalde de Santander, Íñigo 

de la Serna, xunto ao vicepresidente 

da Xunta e Conselleiro de Presidencia, 

Alfonso Rueda, e ó rexedor anfitrión,

Ángel Currás, xunto ao presidente 

da Fegamp e alcalde de Ferrol, José 

Manuel Rey Varela.

Acto seguido, o presidente e os vicepresi-

dentes da Federación protagonizarán un 

relatorio destes 25 anos, expondo a evo-

lución do mundo municipal neste tempo 

e trazando cales deberán ser os retos de

futuro que se exporán aos concellos.

Se importante é coñecer a evolución 

do municipalismo en Galicia neste 

tempo, non menos o é contextualiza-

lo coas restantes realidades locais do 

Estado. Para iso, contaremos coa parti-

cipación de Elena Bastidas (presidenta

da federación valenciana), Fernando 

Pizarro (presidente da federación 

estremeña), Miguel Ángel García (presi-

dente da federación castelán-leonesa)

e María Elena Luís (vicepresidenta da

federación canaria), quen exporán as

diferenzas e similitudes que existen

nos seus territorios. Esta mesa redonda 

estará moderada polo vicepresiden-

te executivo da Fegamp e alcalde de 

Cervo, Alfonso Villares.

A xornada de tarde do venres ábrese coa

conferencia do profesor da Universidade 

Bocconi de Milán, Antonello Tarzia, na 

que presentará os modelos municipais

existentes nos países da nosa contor-

na. Non en balde, estados como Italia, 

Portugal ou Grecia actualizaron a súa 

planta municipal nos últimos anos, e

é un dos argumentos que Bruxelas ma-

nexou recentemente á hora de esixir 

reformas ao Goberno de España.

A última charla do día abordará o que

con toda probabilidade sexa o problema 

máis inmediato da administración local:

a reforma da Lei de Bases. Para iso con-

tarase con Ángel Fernández, secretario 

xeral da FEMP, Concepción Campos, se-

cretaria de goberno local do Concello de

Vigo, o profesor de Ciencia Política da

25



25> CONCELLOS
GALEGOS

Publicación da 
Federación Galega 
de Municipios 
e Provincias

_

Universidade de Granada Manuel Zafra, o director xeral 

de Administración Local da Xunta, José Norberto Uzal, 

e o secretario xeral da Fegamp, Eduardo Ramonde.

A xornada matinal do sábado contará cos presiden-

tes das deputacións da Coruña (Diego Calvo), León

(Isabel Carrasco) e Huelva (Ignacio Caraballo) para 

plantexar o papel que deben desempeñar os entes 

provinciais no actual contexto económico e político,

tendo en conta que a súa continuidade volveu a porse

en cuestión por algúns sectores con motivo da actual 

reforma da administración local.

Co patrocinio de Correos, a última das mesas redon-

das abordará dous modelos municipais de futuro: as

Eurocidades e as Smart Cities. Para referirse ás pri-

meiras, intervirá o alcalde de Verín, Juan Manuel 

Jiménez. Sobre as segundas referiranse o alcalde da 

Coruña, Carlos Negreira, e o responsable de Novas

Tecnoloxías do Concello de Málaga, Mario Cortés, un 

dos municipios que máis avanzou neste ámbito nos

últimos anos. O cuarto relator será Jordi Escruela,

subdirector de Innovación e e-Business de Correos, 

que trasladará a perspectiva dunha empresa presta-

dora de servizos para concellos.

O acto de clausura correrá a cargo do presidente 

da Fegamp, José Manuel Rey Varela, e a titular do

Parlamento de Galicia, Pilar Rojo.

> FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE

DESTACADO

Unha nova imaxe para un novo tempo
Quizais o elemento máis visual deste aniversario será

a renovación da imaxe corporativa da Fegamp, que

aspira a durar outros 25 anos, tal e como fixo o que

seguirá sendo o seu escudo, tal e como recollen os

seus Estatutos.

O novo logo corporativo da Federación será a unión 

de dúas efes, unha de cor azul e outra virada de cor 

verde. Representarán un abrazo de mar e terra, como

é a propia Galicia, unha fusión entre dous elementos 

similar á unión de todos os concellos que simbo-

liza a propia Fegamp. Dun modo figurado, na F de 

cor verde atopamos a expresión da xeografía gale-

ga, con elementos como a Costa Cantábrica, o Golfo 

Ártabro, a Costa da Morte, as Rías Baixas ou a Galicia

Interior, sen a cal non se entendería este país. O logo 

compleméntase cunha estilización do acrónimo da

Federación, nun novo tipo de letra.

Ambos elementos, logo e acrónimo únense nunha 

imaxe renovada e adaptable, que buscará que as 

efes azul e verde se convertan no novo símbolo do

municipalismo.

Neste 2013, a imaxe terá unha pequena variante, ao 

incluír un 25 ao final do acrónimo, e baixo o que 

rezará o slogan do aniversario: “25 anos á vangarda 

do municipalismo”.

Paulatinamente, a nova imaxe corporativa irase in-

corporando ao material de papelería, sinaléctica e

elementos promocionais da Federación.
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PROXECTOS CONXUNTOS CON 

VEGALSA-EROSKI

O pasado 6 de febreiro, o presidente da Fegamp e 

alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, recibiu en au-

diencia ao director xeral de Vegalsa-Eroski, Joaquín 

González, e ao director de relacións institucionais da 

compa ñía, Javier González.  Vegalsa, unha empresa 

galega con cincuenta anos de historia, está asociada 

desde 1998 con Eroski ao 50% para a súa actividade 

comercial na nosa comunidade.

Na reunión, os responsables de Vegalsa-Eroski expu-

xeron os seus programas de recollida de alimentos e 

aceites usados, entre outros, como mostra do compro-

miso da compañía co territorio e o medio ambiente. 

Nesta liña, expuxeron posibles liñas de colaboración 

cos concellos, a través da Fegamp, para a conciencia-

ción e sensibilización cidadá.

Entre as súas principais áreas de desenvolvemento 

está o estudo do problema da xeración de residuos e 

a sustentabilidade ambiental, algunhas das súas prin-

cipais preocupacións nos preto de 240 supermercados 

que teñen en toda Galicia. 

Así, Vegalsa-Eroski e Fegamp iniciaron un grupo de 

traballo co que valorar diversas actividades e accións 

nos concellos  a desenvolver nos próximos meses, 

que poñan en común as liñas estratéxicas da empresa 

galega e os intereses dos concellos, principalmente 

na área ambiental.

ATENCIÓN TELEMÁTICA A MAIORES

O proxecto de Telexerontoloxía foi presentado ao 

presidente da Fegamp, José Manuel Rey Varela, por 

dous representantes da empresa RySg (Recursos e 

Servizos Xerontolóxicos S.L.), posta en marcha pola 

Universidade da Coruña (UDC) para a comercialización 

de diversas patentes e o aproveitamento dos equipos 

de investigación de varios departamentos.

En esencia, trátase dun terminal consistente nunha 

pantalla táctil que presta unha serie de servizos 

a través de internet ás persoas maiores. Permite ao 

usuario acceder a un abanico de servizos, tales como 

videoconferencia con asistentes sociais, médicos, 

programas de envellecemento activo ou navegar por 

internet. Ademais, complétase cun servizo de urxen-

cias médicas a través dun “medallón” como o que a día 

de hoxe prestan entidades como Cruz Vermella.

Dentro do apartado de videoconferencia, facilita que 

as persoas maiores poidan ter a unha persoa coa que 

falar desde os seus fogares. Esa persoa pode ser desde 

un asistente social ou un técnico municipal ata alguén 

da propia empresa coa que manter un contacto e co-

mentarlle o seu día a día, a modo de apoio.

Tamén hai acceso a un servizo médico, que permite 

aos pacientes falar cun especialista médico. Ademais, 

o dispositivo permite conectar elementos como un me-

didor de tensión, con transvasamento de datos online 

ao médico, e así facer un seguimento do estado de 

saúde do usuario. Outro dos servizos é o denominado 

“Telecognitio”, unha serie de xogos e ferramentas para 

a estimulación cognitiva dos maiores.

Tanto o dispositivo da pantalla como o software de 

desenvolvemento e todas as restantes aplicacións son 

patentes da UDC, e por tanto, 100% galegos, así como 

o equipo de persoas que conforman a empresa. Todo o 

persoal está especializado en xeriatría e xerontoloxía.
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MANIFESTO PREFERENTES

A Comisión Executiva da Fegamp aprobou o pasado 

20 de febreiro un manifesto relativo ao fraude das 

participacións preferentes, que se cobrou a miles de 

aforradores galegos como vítimas. O texto do mani-

festo é o seguinte: 

“A Comisión Executiva da Fegamp 

acorda por unanimidade: 

1º.- Instar ao Banco de España, ao Ministerio de 

Economía, á Comisión Europea e ao FROB e a NCG Banco 

a que se continúen resolvendo, a través da Arbitraxe de 

Consumo, todas as reclamacións presentadas en rela-

ción á comercialización de Participacións Preferentes e 

Obrigas Subordinadas por NCG Banco, ata a resolución 

definitiva de todas elas, para iso é necesario, e así o 

solicitamos á Xunta de Galicia, o incremento do número 

de árbitros e o incremento dos medios humanos e mate-

riais para facilitar a resolución dos arbitraxes. 

2º.- Instar ao FROB, ao Banco de España, ao Ministerio 

de Economía e a Comisión Europea a que os posuidores 

de Participacións Preferentes e Obrigas Subordinadas 

de NCG Banco non teñan que sufrir quitas, utilizando 

os medios ao seu alcance e ás modificacións normati-

vas necesarias.”

O presidente da Fegamp, José Manuel Rey Varela, reci-

biu tamén en febreiro aos alcaldes da Mancomunidade 

do Baixo Miño, que preside a rexedora de Tomiño e 

vogal da Federación, Sandra González. Nela, atendeu 

a demanda dos alcaldes para actuar a favor dos afec-

tados por este fraude.

Dous días máis tarde, e a través da mediación da 

Fegamp, o conselleiro de Economía e Industria, 

Francisco Conde, recibía aos alcaldes dos concellos 

máis afectados pola comercialización de preferentes 

e subordinadas.

FUNDACIÓN GALICIA-EUROPA

En próximas datas, a Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza e a Fegamp rubri-

carán un protocolo da Fundación Galicia Europa (FGE) 

para impulsar a participación das entidades locais de 

Galicia en proxectos europeos.

A Fundación comprométese a programar cursos, semi-

narios e xornadas de formación en políticas da Unión 

Europea en xeral, e de participación en proxectos 

europeos en particular, para achegar o coñecemento 

destas fontes de financiamento ás entidades locais de 

Galicia e para fomentar a súa participación en proxec-

tos a nivel europeo. 

Dentro do convenio, a Fundación facilitará visitas 

de formación a Bruxelas dirixidas a responsables das 

corporacións locais e persoal técnico co obxectivo de 

coñecer as Institucións da Unión Europea e de pro-

fundar na dimensión local das políticas comunitarias, 

coordinando o contido da visita e prestando asistencia 

aos integrantes das visitas.

Igualmente, a Fundación comprométese a facilitar 

a presenza con carácter temporal de técnicos das 

entidades locais nas súas oficinas de Santiago de 

Compostela e de Bruxelas co obxecto de especiali-

zarse no seguimento das políticas comunitarias e na 

identificación de proxectos europeos. Estas estadías 

terán carácter rotatorio entre as entidades locais e 

a súa duración estará suxeita ás dispoñibilidades de 

espazo da FGE en cada momento.

Pola súa banda, a Fegamp dará unha ampla difusión 

sobre a programación destes cursos, seminarios e 

xornadas entre todas as entidades locais de Galicia 

promovendo unha ampla participación das mesmas. 

Ademais, colaborará coa FGE na preparación desta 

oferta formativa mediante a identificación dos be-

neficiarios mais axeitados a través das súas bases de 

datos e de contacto.



Agora que a Fegamp cumpre 25 anos de vida é un bo momen-

to para reflexionar sobre o desenvolvemento das institucións

renovadas na transición democrática. 

A defensa do municipalismo, o papel dos Concellos e a rei-

vindicación da democracia e a autonomía local foron parte 

esencial deste proceso, aproximando a cadea de poder á 

cidadanía, transcendendo o mero aparato administrativo

do pasado para convertelos nun auténtico foco de desen-

volvemento económico, social e humano, con capacidades

e competencias en base á proximidade á cidadanía nunca 

suficientemente recoñecidas orzamentariamente. 

O espectacular desenvolvemento que vivimos en Galicia du-

rante os últimos 30 anos asenta, entre outras variables, 

nesta nova maneira de administrar o poder e os recursos pú-

blicos. Sabémolo ben @s representantes políticos do mundo 

local, dos que en Galicia, a inmensa maioría (o 82%) non

percibe un euro pola súa representación e compromiso co

servizo público.

Desde a propia natureza do Fondo Galego entendemos o 

municipalismo como unha oportunidade para afondar nunha

democracia local con contido, non por vontade protagonista

senón por eficacia e eficiencia. 

Entendemos o Fondo como unha vía para colaborar entre

nós mesmos máis alá das diferenzas partidistas presentes en 

moitos outros ámbitos, sendo políticas e políticos con altura 

de miras, mancomunando un servizo desde un modelo de 

cooperación público-privado que maximiza resultados e que

nace da  man da sociedade civil reclamando a implicación 

de todos os poderes na solución de problemas globais, (que 

cada vez máis  nos conectan a todas/os) como a crise am-

biental e enerxética, a pobreza e as migracións, ou as crises

económicas e financeiras cíclicas.

Agora tamén que a Lei de bases do réxime local está en dis-

cusión, no medio dun inmenso debate que debe servir para 

fortalecernos e non debilitarnos, o Fondo Galego xunto á 

Confederación de Fondos (organismo que reúne a máis de mil 

Concellos) presentou o Compromiso de Valencia, un texto

que reivindica os Fondos de cooperación como modelos de

xestión precisos para encarar os retos da administración 

local do S.XXI.

O Fondo non é só un peto de pequenas axudas para paliar 

dramas humanos a centos de miles de quilómetros, senón 

unha oportunidade para ofrecer á cidadanía, aos centros 

culturais ou aos centros educativos das nosas vilas, activi-

dades e ferramentas para a interpretación do mundo en que

vivimos, tecendo pontes invisibles con esas sociedades do

Sur instaladas dende hai tempo de máis nunha crise crónica 

e masiva. Un instrumento pedagóxico que relativiza as nosas

carencias e nos compromete coa consecución dunha vida

digna para todos e todas.

O Fondo Galego é democracia local con contido universal. 

Sobra espazo para participar.
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CONVOCATORIA DE PROPOSTAS LIFE+ 2013 

Resolución do 25 de febreiro de 2013, da Subsecretaría, pola que se publica o prazo de presentación 
de solicitudes de axuda a proxectos susceptibles de ser financiados polo Instrumento Financeiro 
LIFE+ da Unión Europea, nos ámbitos temáticos de LIFE+ Natureza e Biodiversidade, LIFE+ Política e 
Gobernanza medioambientais e LIFE+ Información e Comunicación, convocatoria 2013.

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

Obxectivos / Finalidade

1) Natureza e 
biodiversidade LIFE+

Obxectivo principal: protexer, 

conservar, restaurar, supervisar 

e facilitar o funcionamento dos 

sistemas naturais, os hábitats 

naturais e a flora e a fauna silves-

tres, co fin de deter a perdida de 

biodiversidade, e, en particular, a 

diversidade de recursos xenéticos, 

na Unión Europea. 

2) Política e gobernanza 
medioambientais LIFE+

Obxectivos principais:

> Cambio climático: estabilizar 

a concentración de gases de 

invernadoiro a un nivel que 

impida que o quentamento 

global supere 2°C.

> Auga: contribuír á mellora da 

calidade da auga desenvolvendo 

medidas rentables para con-

seguir un bo estado ecolóxico 

con vistas a elaborar o primeiro 

plan hidrográfico de conca con 

arranxo á Directiva 2000/60/CE 

(Directiva marco da auga).

> Aire: alcanzar niveis de calida-

de do aire que non dean lugar 

a riscos ou efectos negativos 

significativos na saúde humana 

e no medio ambiente.

> Solo: protexer e asegurar o uso 

sostible do solo preservando as 

súas funcións e impedindo as 

ameazas ao mesmo, así como 

reducindo os efectos de ditas 

ameazas e restaurando os solos 

degradados.

> Med io  amb ien te  u rbano :

contribuír a mellorar o compor-

tamento medioambiental das 

zonas urbanas europeas.

> Ruído: contribuír ao desen-
volvemento e a aplicación de 
políticas en materia de ruído 
ambiental.

> Produtos químicos: mellorar a 
protección do medio ambiente 
e a saúde fronte ós riscos que 
presentan os produtos químicos 
ata o 2020 aplicando a lexisla-
ción sobre produtos químicos, 
en particular o Regulamento 
(CE) nº 1907/2006 REACH e a 
estratexia temática sobre o uso 
sostible dos praguicidas.

> Medio ambiente e saúde: des-
envolver a base de información 
para a política de medio am-
biente e saúde (Plan de Acción 
Medio Ambiente e Saúde).

> Recursos naturais e residuos: 
desenvolver e executar políticas 
deseñadas para garantir unha 
xestión sostible dos recursos na-
turais e os residuos, mellorar o 
comportamento medioambiental 
dos produtos, unha produción 
e unhas pautas de consumo 
sostibles, e a prevención, a re-
cuperación e o reciclado dos 
residuos. Contribuír á imple-
mentación eficaz da estratexia 

temática de prevención e reci-
clado dos residuos.

> Bosques: proporcionar, espe-
cialmente a través dunha rede 

de coordinación da UE, unha 
base completa e concisa de 
información pertinente a efec-
tos da elaboración de políticas 
sobre os bosques en relación có 

cambio climático (impacto nos 
ecosistemas forestais, atenua-
ción, efectos de substitución), 

a biodiversidade (información 
de partida e zonas forestais pro-
texidas), os incendios forestais, 
a situación dos bosques e a súa 
función protectora (auga, solo e 

infraestruturas), así como con-

tribuír á protección dos bosques 

contra os incendios.

> Innovación: contribuír ó desen-

volvemento e a demostración 

de enfoques políticos, tecno-

loxías, métodos e instrumentos 

innovadores para apoiar a apli-

cación do Plan de Actuación 

a  favo r  das  Tecno lox ías 

Medioambientais (ETAP).

> E n f o q u e s  e s t r a t é x i c o s :

fomentar a aplicación e exe-

cución eficaces da lexislación 

medioambiental da Unión e me-

llorar a base de coñecementos 

para a política medioambien-

tal; mellorar o comportamento 

medioambiental das PYME.

3) Información e 
Comunicación LIFE+
Obxectivo principal: divulgar 

información e fomentar a sensibili-

zación nos temas medioambientais, 

incluída a prevención de incendios 

forestais; e respaldar as medidas 

de acompañamento como infor-

mación, actividades e campañas 

de comunicación, conferencias e 

formación, incluída a formación en 

prevención de incendios forestais.

Porcentaxes de 

cofinanciamento da UE

1) Proxectos sobre natureza e 
biodiversidade LIFE+: a por-

centaxe da contribución financeira 

da Unión ascenderá como máximo 

ao 50 % dos gastos subvenciona-

bles. Excepcionalmente, aplicarase 

unha porcentaxe máxima de co-

financiación de ata un 75 % ás 

propostas dedicadas a hábitats ou 

especies prioritarias recollidas nas 

Directivas sobre aves e hábitats.

2) Po l í t i ca  e  gobernanza 
medioambientais LIFE+: A por-

centaxe da contribución financeira >



da Unión ascenderá como máximo ao 50

% dos gastos subvencionables.

3) Información e Comunicación LIFE+: 
A porcentaxe da contribución financeira
da Unión ascenderá como máximo ao 50
% dos gastos subvencionables.

Requisitos das Entidades Locais
Poderán presentar propostas as entida-
des establecidas nos Estados membros 
da Unión Europea, tanto institucións 
como axentes ou organismos públicos

ou privados.

Prazo de Presentación
As propostas de proxecto deberán vali-
darse e presentarse a través de eProposal 

ás autoridades competentes antes do 25 

de xuño de 2013 ás 16:00 h., hora de 

Bruxelas. A continuación, as autorida-
des nacionais presentarán as propostas á 
Comisión antes do 5 de xullo de 2013 ás
23:59 h., hora de Bruxelas.

Información 
Pódese obter maior información, in-
cluídos os formularios e a guía para a 

presentación de solicitudes, na páxina 
web de LIFE:

http://ec.europa.eu/environment/life/p // p / / /
funding/lifeplus.htmg/ p

Tamén pódese contactar coas autorida-

des nacionais pertinentes:

http://ec.europa.eu/environment/life/p // p / / /
contact/nationalcontact/index.htmES/ /

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA PROXECTOS DE CONSERVACIÓN, 

PROTECCIÓN E DIFUSIÓN DE BENS DECLARADOS PATRIMONIO MUNDIAL 

POLA UNESCO. ANO 2013
(BOE, Nº 81, DE 4 DE ABRIL DE 2013)

A Convención para a Protección do Patrimonio

Mundial, Cultural e Natural, ratificada por 

España en 1982, recoñece a dimensión uni-

versal de determinados bens que, en virtude

do seu valor universal excepcional, deben 

ser conservados como parte integrante dun 

patrimonio que pertence á humanidade no 

seu conxunto. De acordo con elo, crea a

Lista de Patrimonio Mundial como elemenl -

to de identificación de estes bens, en cuxa

conservación implicase a comunidade inter-

nacional, a través da UNESCO.

Na actualidade, corenta e catro dos bens

inscritos na Lista do Patrimonio Mundial 

atópanse se en España. O Ministerio de

Educación, Cultura e Deporte entende ne-

cesario colaborar coas Entidades Locais no 

desenvolvemento de políticas de protección

adecuadas para asegurar o mantemento 

dos valores que determinaron a declaración 

destes bens como Patrimonio Mundial. Esta

colaboración vai dirixida a propiciar o des-

envolvemento de proxectos de protección e

conservación de estes bens, e a impulsar a súa 

difusión, tanto nacional como internacional.

Poderán concorrer a esta convocatoria

aquelas Entidades Locais en cuxo ámbito 

territorial se sitúen bens declarados

Patrimonio Mundial pola UNESCO, e que

así figuren recollidas expresamente no ex-

pediente de declaración da UNESCO, en 

calquera das súas categorías.

Así mesmo, de acordo có previsto no artigo 

11.3 da Lei 38/2003, de Subvencións, po-

derán acceder á condición de beneficiario 

as agrupacións de Entidades Locais que, re-

unindo os requisitos podan levar a cabo os

proxectos obxecto da presente convocatoria.

En Galicia, os bens declarados Patrimonio 

Mundial pola UNESCO son os seguintes:

1. CIDADE VELLA DE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

2. MURALLA ROMANA DE LUGO

3. O CAMIÑO DE SANTIAGO

4. TORRE DE HÉRCULES

As actividades que se acollan a esta convo-

catoria realizaranse entre o 1 de xaneiro de

2013 e, como máximo, ata o 28 de febreiro

de 2014.

As axudas concederanse en réxime de con-

correncia competitiva.

As actividades subvencionables son:

a. Actividades de restauración e conservación

preventiva que sirvan ao mantemento 

de elementos patrimoniais declarados 

Patrimonio Mundial.

b. Elaboración de plans de xestión dos bens 

declarados Patrimonio Mundial en España.

c. Redacción de proxectos de execución para

actividades que impliquen intervención

directa en bens declarados Patrimonio

Mundial.

d. Realización de estudos sobre materias re-

lacionadas coa Convención de Patrimonio 

Mundial e os bens declarados Patrimonio

Mundial en España.

e. Organización de encontros, seminarios

e congresos en materia de Patrimonio

Mundial.

f. Preparación de publicacións cuxo obxec-

to sexa facilitar información sobre a

Convención de Patrimonio Mundial e os

bens incluídos na Lista do Patrimonio

Mundial.

g. Organización de exposicións e outras ac-

cións de difusión dirixidas a favorecer 

o coñecemento do Patrimonio Mundial.

h. Calquera outra actividade que contribúa 

a reforzar pautas e modelos de conserva-

ción, protección e difusión do Patrimonio

Mundial en España.

O crédito destinado a esta convocatoria é

de un máximo total de 917.300 euros. Para

a distribución das axudas se terá en conta,

xunto ás dispoñibilidades orzamentarias 

o número de solicitudes presentadas. As

axudas poderán financiar completa o par-

cialmente a actividade solicitada.

O prazo de presentación de solicitudes

remata o 4 de maio de 2013.






