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Non celebramos aínda o primeiro aniversario do actual 
mandato da Fegamp e os froitos do traballo que os vocei-
ros e a Executiva fomos desenvolvendo nos últimos me-
ses xa comezan a ser palpables. Malia abordar, en moitas 
ocasións, problemáticas que se viñan arrastrando de anos 
atrás, o diálogo, a nosa intensa busca de colaboración 
por parte doutras institucións e, sobre todo, o esforzo 
realizado, permítennos ir conseguindo obxectivos que 
fan o noso labor gratificante. É o caso da continuidade 
do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, organismo 
que a Xunta de Galicia pretendía disolver e que, grazas 
ao convenio asinado entre a Fegamp e Política Social, 
queda garantida a súa pervivencia.

A desaparición do Consorcio e conversión en Axencia 
levaba sobre a mesa máis dun lustro, coas dúbidas 
legais, laborais e económicas que supoñía isto para os 
concellos. E coas dúbidas tamén para a cidadanía pola 
continuidade duns servizos cada vez máis necesarios. 
Despois de meses de negociacións acadamos a mellor 
solución de facto: non só segue en marcha o Consorcio, 
se non que se condona a metade da débeda contraída 
polos concellos, bonifícase a aqueles que tiveran as 
contas ao día e quedan fixados uns criterios económi-
cos únicos para todas as novas adhesións. Son unhas 
condicións máis xustas e igualitarias, das que damos 
conta neste número da revista, que rematan ademais 

coa incertidume que tiñan moitos entes locais e que 
responden ás reivindicacións de moitos concellos, que 
a partir de agora coñecerán de antemán os custos que 
lles vai supoñer prestar eses servizos.

Nestes últimos anos de dificultades económicas, os 
concellos vimos facendo o que está nas nosas mans 
para atender as necesidades dos cidadáns. É preci-
samente a atención aos nosos veciños e veciñas a 
razón prioritaria á que todo político local ten que 
deberse. E moitas veces as nosas competencias polo 
marco legal actual e pola escaseza de financiamento 
vense mermadas. Como a administración máis próxima 
ás persoas de a pé, a Fegamp segue no seu empeño de 
que o papel dos concellos sexa tanto redefinido como 
recoñecido. Con esta finalidade continúa traballando 
a Comisión que creamos para elaborar un documento 
marco de cara a reivindicar un debate competencial 
que nos sitúe en igualdade de condicións coas outras 
administracións públicas.

Coñecer as nosas necesidades, debullar posibles so-
lucións para unha mellor xestión e perfilar as nosas 
demandas servirá para avanzar neste camiño que nos 
vemos decididos a percorrer. Son retos ambiciosos os 
que temos por diante, pero paso a paso, coa máxima 
vontade, lograremos avanzar neles na defensa do mu-
nicipalismo galego.

Carta do presidente

Alfredo García Rodríguez 
Presidente da Fegamp e alcalde do Barco de Valdeorras
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A realidade histórica municipal demostra 
que as entidades locais veñen prestando 
numerosos servizos públicos con moito 
sacrificio e para os cales é necesario 
contar cun financiamento axeitado, 
coa finalidade de que os mesmos sexan 
prestados nas mellores condicións po-
sibles ás veciñas e veciños aos que van 
dirixidos en última instancia.

A idiosincrasia do municipalismo galego 
é un feito, polo que nunca se debe de 
esquecer e pasar por alto que a identi-
dade de Galicia ten por núcleo esencial 
aos concellos cunha poboación inferior 
aos 5.000 habitantes. Son os municipios 
de menor dimensión aos que haberá que 
prestarlles especial atención, xa que pre-
cisamente non son os que máis se bene-
fician do reparto dos fondos achegados 
por outras administracións, sendo non 
obstante, ademais da sinal de identidade 
de Galicia, un referente en canto ao cum-
primento da estabilidade orzamentaria 
e sustentabilidade financeira se refire.

O obxectivo polo que temos que loitar é 
conseguir que a calidade da prestación 
dos servizos nas zonas rurais non se afas-
te do das urbes. É dicir, vivamos onde 
vivamos, o nivel de servizos debería ser 
homoxéneo en todas e cada unha das 
diferentes entidades de poboación que 
conforman o mapa municipal galego.

Por todo isto, resulta fundamental contar 
cos parámetros axeitados que amosen 
as peculiaridades propias de cada unha 

delas tales como a dispersión da poboa-
ción, o nivel de envellecemento, a taxa 
de paro rexistrado ou o custo da pres-
tación dos servizos, para alcanzar deste 
xeito unha distribución o máis equitativa 
posible atendendo igualmente ao princi-
pio de solidariedade territorial co que se 
garanta un nivel mínimo na prestación 
dos mesmos. Sen dúbida ningunha, o as-
pecto “rural” que define aos municipios 
galegos ten que ficar nos criterios de 
distribución das axudas realizadas entre 
administracións, evitando neste senso o 
seu aniquilamento.

É a hora de reivindicar con máis ímpe-
to que nunca por parte dos municipios 
galegos, un espazo propio de poder 
político naqueles asuntos que afecten 
directamente aos cidadáns, pois son 
as entidades locais as que se atopan 
máis próximas aos mesmos. En base 
ao anterior, é polo que hai que avogar 
para que as transferencias concedidas 
polas instancias de nivel superior, se-
xan na medida do posible, de carácter 
incondicionado.

A solución é factible. O relevante é poñer 
todo canto estea nas nosas mans para 
que xuntos avancemos na mesma direc-
ción e darlle un pulo á situación actual 
que están a atravesar as nosas facendas 
locais, garantíndolles dunha vez por to-
das os principios constitucionalmente 
consagrados como son o de autonomía 
e suficiencia local.

Situación actual 
e retos das facendas 
locais en Galicia

Alfonso Villares 
Vicepresidente primeiro da Fegamp e alcalde de Cervo

Cartas abertas
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Óscar Benito Portela 
Voceiro da Fegamp e alcalde de Sada

Nos últimos anos se ten falado moito desde algúns go-
bernos municipais de participación cidadá, o problema 
é que de falar a facer hai un abismo. De tanto usar este 
termo, aceptado xa por case todas as administracións, 
parece un sinónimo de gobernar escoitando á xente, 
e aínda sendo certo que ese é o espírito das políticas 
de participación, é necesario dotar de ferramentas 
aos Concellos para acadar os obxectivos que se buscan 
desde a participación cidadá, facer que a cidadanía 
sexa quen aporte ideas para facer o Concello que quere 
e desexa.

O marco de traballo para aplicar estas políticas é o 
Regulamento de Participación Cidadá,un documento 
que ten que ser algo máis que un texto nunha carpeta, 
ten que ser un contrato coa cidadanía, un contrato 
a cumprir e uns obxectivos a desenvolver, para iso é 
fundamental que a xente tome conciencia de que o 
cidadán ten que ser parte activa da política municipal, 
asumindo que os seus dereitos e deberes van máis alá 
de elixir alcalde cada catro anos.

Algúns Concellos do noso país estamos a traballar na 
elaboración de orzamentos participativos, é un traballo 
que require dunha forte labor formativa, tanto por parte 
da cidadanía coma por parte da propia administración, 
pero o feito de levalos a cabo, demostra que outro 
xeito de facer política é posíbel e, baixo o meu punto 
de vista, necesaria.

Temos a responsabilidade de facer que a cidadanía for-
me parte activa da política municipal, para iso temos 
que ir máis alá das palabras.

Participación 
cidadá nos concellos, 
máis que palabras
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A Lei de Racionalización e Sostibilidade da Administración 
Local, aprobada a finais de 2013, obriga ás entidades locais 
a publicar o custo efectivo de determinados servizos pres-
tados no ámbito municipal. Nunha posterior Orde publicada 
en novembro de 2014, establécese a metodoloxía de cálculo 
deste custo en función da tipoloxía dos gastos e do tipo de 
xestión implantada. Finalmente, e en resolución de xuño de 
2015, especifícanse as unidades físicas para cada servizo, e que 
teoricamente son as que teñen unha relación directa (xunto 
ao número de habitantes) co maior ou menor custo que cada 
entidade asume na súa prestación.

Para realizar unha estimación do custo efectivo en Galicia co-
rrespondente ao ano 2014, os 43 servizos contidos na Orde foron 
agrupados en 17 áreas en función da súa tipoloxía, empregando 
como base a estrutura do orzamento funcional das entidades lo-
cais, agregando os datos dos concellos e dos servizos prestados a 
través de mancomunidades e consorcios. Non se suman a efectos 
deste estudo os datos das Deputacións Provinciais. 

Non hai que obviar que a orde non integra algúns servizos que 
prestan os concellos cun custo destacable, nos que podemos 
salientar diversas materias de servizos sociais, mantemento de 
centros de saúde e fomento do emprego, entre outras.

Pola especial complexidade do tratamento destes datos e as 
duplicidades que se producen en determinados servizos, tivé-
ronse tamén en conta os datos orzamentarios reflectidos polos 
concellos no seu orzamento funcional para axustar as cifras de 
cada unhas das áreas definidas. 

Como valoración a nivel técnico, enténdese que a regulación 
crea máis confusión que claridade respecto aos custos asumidos 
polas entidades locais, polo que finalmente os datos resultantes 
non serven para lograr os obxectivos perseguidos. 

Cremos que esta experiencia debería servir para facer unha 
reformulación da regulación do custo efectivo, centralizando o 
seu cálculo sobre os orzamento funcional das entidades locais 
dun xeito máis coherente e ordenado, e buscando fórmulas para 
introducir os datos daqueles servizos que os concellos prestan 
en réxime de xestión indirecta, o que se pode considerar un 
aspecto positivo desta normativa.

SERVIZOS ANALIZADOS 

 

1 / Policía Local, tráfico, estacionamento e mobilidade.
 – Policía local.
 – Tráfico, estacionamento 

de vehículos e mobilidade.

 

2 / Protección civil e extinción de incendios.
 – Protección civil.
 – Prevención e extinción de incendios.

 

3 / Vivenda e urbanismo.
 – Conservación e rehabilitación da edificación.
 – Promoción e xestión da vivenda de protección pública.
 – Urbanismo: planeamento, xestión, 

execución e disciplina urbanística.

 

4 / Infraestruturas viarias.
 – Acceso aos núcleos de poboación.
 – Infraestrutura viaria e outros equipamentos.
 – Pavimentación das vías públicas.

 

5 / Xestión da Auga.
 – Abastecemento domiciliario de auga potable.
 – Rede de sumidoiros.
 – Evacuación e tratamento de augas residuais.

 6 / Xestión de residuos e limpeza viaria.
 – Limpeza viaria.
 – Recollida e tratamento de residuos.
 – Xestión dos residuos sólidos urbanos.

 

7 / Cemiterios e servizos funerarios.

 

8 / Iluminación pública.

 

9 / Medio Ambiente.
 – Medio ambiente urbano.
 – Parques e xardíns.
 – Parque público.
 – Protección contra a contaminación acústica, 

lumínica e atmosférica nas zonas urbanas.

 

10 / Avaliación e información de situacións de risco  
de necesidade social e atención inmediata a persoas 
en situación ou risco de exclusión social.

 

11 / Protección da salubridade pública.

 

12 / Educación.
 – Conservación, mantemento e vixilancia dos edificios de 

titularidade local destinados a centros públicos de educación 
infantil, de educación primaria ou de educación especial.

 – Cooperar coas administracións educativas 
correspondentes na obtención dos soares necesarios 
para a construción de novos centros docentes.

 – Participar na vixilancia do cumprimento 
da escolaridade obrigatoria.

 

13 / Cultura.
 – Biblioteca pública.
 – Equipamentos culturais.
 – Promoción da cultura.
 – Instalacións de ocupación do tempo libre.
 – Protección e xestión do patrimonio histórico.

 

14 / Deportes.
 – Instalacións deportivas.
 – Promoción do deporte.

 

15 / Comercio e turismo.
 – Abastos, mercados e lonxas.
 – Comercio ambulante.
 – Feiras.
 – Información e promoción da actividade 

turística de interese e ámbito local.

 

16 / Promoción no seu termo municipal da participación 
dos cidadáns no uso eficiente e sustentable das 
tecnoloxía da información e as comunicacións.

 

17 / Transporte colectivo urbano de viaxeiros.

A xestión de auga 
e de residuos lidera 
o custo efectivo dos 
concellos galegos
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Tiven a sorte, na miña incorporación ao ensino, que 
as aulas que tiven que impartir sempre estivesen á 
beira do meu fogar, pero coñezo compañeiras que 
foron mestras en escolas catalogadas como “difícil 
desempeño”. Eran as que tiñan a súa accesibilidade en 
circunstancias complexas abondo pero nos concursos de 
traslados tiñan en conta esas situacións e puntuaban 
máis a docencia nestes centros.

É correcto na actualidade establecer criterios únicos 
para cualificar a eficiencia dos servizos nos concellos 
como pretende o ministerio de administracións públicas? 
Poden indicarse parámetros de gasto obxectivo único e 
de referencia sen ter en conta a obxectividade da di-
versidade? Sería aplicable unha economía de escala para 
prestar servizos compartidos con repercusión efectiva en 
cada recibo? Cómo é posible que a Lei de Racionalización 
e Sostibilidade da Administración Local nos obrigue aos 
concellos, de xeito universal, a informar e comunicar 
ao Ministerio, con números que non reflicten o custo 
efectivo de cada un dos servizos porque non se teñen en 
conta as circunstancias específicas de cada ente local?

Moitas máis preguntas nos podemos facer, pero para me-
llorar a xestión de cada concello ben está, se queremos 
ser eficientes, que empreguemos diversas referencias. 
Asumimos o reto que todo se pode mellorar pero a marxe 
de mellora virá dada polos recursos que sexamos capaces 
de xerar, polos obxectivos que sexamos quen de cumprir e 
polas comparanzas que se podan realizar, ben as propias da 
realidade interna ou en relación a outras administracións 
que teñan circunstancias sempre semellantes (número de 
habitantes e concentración da poboación, orzamento, 
enclave territorial, servizos prestados, interese turístico, 
capacidade de investimentos…). 

Manter criterios de uniformidade agrandará as diferenzas 
entre os concellos por permitir unha permanente desigual-
dade e precisamos establecer novos parámetros que nos 
conduciran, aos concellos galegos, á pregoada sostibilidade.

Na actualidade aínda existen, entre nós, concellos de “difí-
cil desempeño” e atrévome a afirmar que cada vez máis por 
unha lexislación que non ten en conta as moitas variables 
que agardamos se avalíen na comisión de análise para o 
estudio e proposta de medidas para a reforma normativa 
que rexe as facendas locais. No ensino hai anos que se lle 
procurou solución.

Difícil desempeño

Evencio Ferrero 
Vicepresidente segundo da Fegamp e alcalde de Carballo
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ESTIMACIÓN CUSTO EFECTIVO CONCELLOS GALEGOS ANO 2014 
(Euros por habitante)
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Participación dos cidadáns no uso eficiente e sustentable das tecnoloxías da información e as comunicacións
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RADIOGRAFÍA DO CUSTO EFECTIVO NOS CONCELLOS GALEGOS 
Ano 2014

97,6 
€/Hab

1 / XESTIÓN DE RESIDUOS 
E LIMPEZA VIARIA 
 – O gasto en recollida e tratamento de 

residuos supera os 160 millóns de euros.
 – Nesta tipoloxía de servizos 

hai unha maior porcentaxe de 
concellos que prestan o servizo de 
forma agrupada (mancomunada, 
consorciada o mediante convenio).

72,4  
€/Hab

2 / XESTIÓN AUGA 
 – O servizo de abastecemento de augas 

lidera o custo efectivo nesta área, 
superando os 130 millóns de euros.

 – Máis do 30% das entidades 
presta o servizo mediante xestión 
indirecta, a maior porcentaxe 
das analizadas neste estudo.

48,5 
€/Hab

3 / POLICÍA LOCAL, TRÁFICO, 
ESTACIONAMENTO E MOBILIDADE 
 – O 44% dos concellos analizados 

conta con servizo de policía local.
 – O 83% do custo efectivo en tráfico, 

estacionamento e mobilidade 
corresponde a concellos maiores 
de 50.000 habitantes.

44,7 
€/Hab

4 / AVALIACIÓN E INFORMACIÓN 
DE SITUACIÓNS DE RISCO DE 
NECESIDADE SOCIAL E A ATENCIÓN 
INMEDIATA A PERSOAS EN SITUACIÓN 
OU RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
 – O custo efectivo repártese 

de xeito moi homoxéneo nos 
distintos tramos de poboación.

 – Os concellos asumen un importante gasto 
noutros apartados de servizos sociais 
que non veñen contemplados nesta orde.

38,8 
€/Hab

5 / INFRAESTRUTURAS VIARIAS 
 – O gasto per-cápita increméntase 

nos concellos con menor 
número de habitantes.

 – O custo efectivo reflectido é 
substancialmente inferior ao dato global 
que consta no orzamento funcional 
dos concellos galegos nesta área.

33,1 
€/Hab

6 / ILUMINACIÓN PÚBLICA 
 – Supera o 10% do custo efectivo total 

dos servizos analizados nos concellos 
menores de 5.000 habitantes.

 – O 90% dos concellos 
xestiónano directamente.

29,9 
€/Hab

7 / CULTURA 
 – Promoción da cultura 

e biblioteca pública son os 
servizos que contan co maior 
custo efectivo neste bloque.

27,6 
€/Hab

8 / DEPORTE
 – O maior porcentaxe 

do custo efectivo 
está asociado ás 
instalacións deportivas.

22.9 
€/Hab

9 / VIVENDA E URBANISMO
 – O maior custo neste bloque contabilízase 

na área de planeamento, xestión, 
execución e disciplina urbanística.

 – A maior porcentaxe do custo 
efectivo declarado en conservación e 
rehabilitación da edificación centralízase 
nos concellos con maior poboación.

 – O custo efectivo é moi inferior ao 
contemplado no orzamento funcional 
dos concellos para este mesmo ano.

20,1 
€/Hab

10 / TRANSPORTE COLECTIVO 
URBANO DE VIAXEIROS
 – Custo practicamente exclusivo 

dos concellos galegos maiores 
de 50.000 habitantes.

19,7 
€/Hab

11 / MEDIO AMBIENTE
 – O custo efectivo declarado polos 

concellos maiores de 50.000 
habitantes supera o 60% do total.

 – As partidas con maior custo efectivo 
neste apartado son os servizos 
ligados aos parques e xardíns.

18,8 
€/Hab

12 / EDUCACIÓN
 – A maior parte do custo contabilízase 

na conservación, mantemento e 
vixilancia dos edificios de titularidade 
local destinados a centros públicos 
de educación infantil e primaria.

 – O gasto real que os concellos teñen en 
materia de educación é substancialmente 
maior, dado que nesta orde non se 
prevén os custos que se asumen en 
servizos complementarios de educación.

16,9 
€/Hab

13 / PROTECCIÓN CIVIL 
E EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 – Destaca o custo efectivo declarado 

polos concellos maiores de 50.000 
habitantes e aqueles que contan con 
Grupos de Emerxencias Supramunicipais.

9,3 
€/Hab

14 / COMERCIO E TURISMO
 – O custo efectivo canalízase neste 

apartado nos servizos de “información 
e promoción da actividade turística” 
e “abastos, mercados e lonxas”.

2,1 
€/Hab

15 / CEMITERIOS 
E SERVIZOS 
FUNERARIOS
 – O 70% do gasto corresponde 

ás grandes cidades.

1,4 
€/Hab

16 / PROTECCIÓN 
DA SALUBRIDADE 
PÚBLICA

0,8 
€/Hab

17 / PARTICIPACIÓN 
CIDADÁ USO EFICIENTE 
DAS TECNOLOXÍAS 
DA INFORMACIÓN 
E COMUNICACIÓNS
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A auga é responsabilidade de todos

Co paso dos anos, a sociedade cada vez se molla máis en 
facer un uso responsable da auga. Ese compromiso tamén 
foi medrando no eido institucional, onde a xestión eficaz do 
recurso se converteu nun eixo importante de traballo. No caso 
da Fegamp, nun eixo fundamental. Somos coñecedores de que 
para acadar resultados notables é fundamental a implicación 
da cidadanía. Os que traballamos nos concellos temos unha 
gran responsabilidade, pero tamén unha gran oportunidade, á 
hora de desenvolver un labor de toma de conciencia colectiva: 
podemos incidir moi directamente nas percepcións dos nosos 
veciños e veciñas ao tempo que construímos unha conciencia 
institucional en torno á auga e ao territorio. 

Se ben cada concello ten as súas necesidades en infraestruturas, 
si que é certo que en xeral a maioría ten unha situación notable. 
A maior carencia atópase na xestión. Exceptuando os municipios 
con maior poboación, os máis pequenos non teñen recursos 
económicos nin técnicos para lograr a eficiencia. Moitas persoas 
teñen rede de abastecemento, municipal ou veciñal, redes de 
sumidoiros ou algún sistema de depuración, pero funcionan ou 
están ben xestionados? En moitas ocasións a resposta é non. 

As esixencias sanitarias, a eficiencia requirida, non están ao 
alcance de moitos concellos, polo que é necesario abordar 
diferentes modelos de xestión: aproveitar as sinerxias e abor-
dar un modelo de prestación dos servizos supramunicipal (a 
través das variadas fórmulas asociativas existentes) é a clave 
de mellora, permitindo a integración territorial e o mellor 
aproveitamento das infraestruturas do ciclo da auga e dos 
recursos económicos a elas destinados. 

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

O Pacto Local da Auga, asinado en 2013, abre a porta a facer 
valer a voz dos municipios, a nosa experiencia como xestores 
públicos e o coñecemento do noso territorio. Neste tempo, 
o Pacto Local veu desenvolvendo un traballo exhaustivo de 
análise sobre a xestión do ciclo da auga nos concellos gale-
gos, e a estampa revelada di que hai moito por facer, moito 
coñecemento e prácticas que compartir para acadar a eficacia, 
a eficiencia e a sostibilidade na xestión da auga. Desde a 
Fegamp sabemos das dificultades que este proceso entraña, ao 
ser imprescindible respectar a autonomía de cada concello, a 
limitación dos recursos económicos, a disposición e a impres-
cindible necesidade de cambio de percepción como xestores 
públicos do valor da auga. Moitos retos por diante, pero con 
vontade, compromiso e traballo, habémolos ir superando.

Manuel Mirás 
Vicepresidente executivo da Fegamp e alcalde de Oroso

POSIBLES FORMAS DE XESTIÓN
- Xestión Directa

Entidade local, Organismo Autónomo,
entidade pública empresarial
ou sociedade mercantil local

- Xestión indirecta
Concesión, interesada, concerto
ou sociedade de economía mixta

- Mancomunada
- Consorciada
- Convenio colaboración

interadministrativo

XESTIÓN INDIRECTA
- Contraprestacións 

aboadas entidade local
- Tarifas aboadas

polos usuarios
- Subvencións cobertura

do servizo

XESTIÓN DIRECTA
- Gastos Persoal
- Gastos correntes

en bens e servizos
- Gastos amortización 

investimentos
- Gastos arrendamento

�nanceiro
- Gastos transferencias

correntes e capital
- Gastos indirectos

 DIRECTRICES PARA
O CÁLCULO DO CUSTO
EFECTIVO E FORMAS
DE XESTIÓN
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Despois de meses de intensas negociacións, a Federación 
Galega de Municipios e Provincias e a Consellería de 
Política Social asinaron un acordo marco que garante a 
viabilidade do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, 
en risco de desaparición desde hai máis dun lustro. O 
convenio estipula as contías concretas de custo por pra-
za nestes centros e establece un modelo de pagamento 
unificado. Estes criterios aplicaranse para os concellos 
que desexen incorporar novos centros ao Consorcio e para 
aqueles que xa formen parte del, pero queiran revisar o 
seu modelo de xestión actual.

Para as escolas infantís, o convenio fixa un custo por 
praza en 4.500 euros/ano: a Xunta de Galicia abonará un 
terzo, os municipios outro e o restante financiarase coas 
taxas de matriculación e co propio Consorcio. No caso 
dos centros de día, o modelo é semellante, cun custo por 
praza de 7.500 euros/ano.

A maiores, aqueles concellos que se encarguen de realizar 
o mantemento dos locais, recibirán por parte de Política 
Social, un desconto anual de 600 euros por praza/ano. 
Será de libre elección por parte dos entes municipais 
realizar estas tarefas ou decidir que as desenvolva o 
propio Consorcio.

Redución da débeda e bonificacións
Froito das demandas presentadas pola Fegamp, o 
Consorcio aceptou condonar ata o 50% da débeda que 
teñan contraída os concellos pola prestación destes 
servizos ata a presente data. 

Aqueles municipios con pagamentos pendentes poderán 
fraccionalos e abonalos en 5 anos. Este tempo podería 
ampliarse máis, se o ente local en cuestión presenta 
dificultades graves para liquidar esa contía.

En canto aos concellos que teñan ao día as súas cotas, 
poderán recuperar esa porcentaxe de desconto con bo-
nificacións a percibir durante as vindeiras anualidades. 
Ábrese agora o prazo dun ano para que a Xunta de Galicia 
revise os modelos de xestión caso a caso con aquelas 
localidades que o soliciten. 

Segundo destaca o presidente da Fegamp, Alfredo García: 
“Este acordo supón garantías, tanto para os concellos que 

contan con escolas infantís e centros de día no Consorcio, 
como para os de nova incorporación. Vai permitir que 
a principio de ano, os municipios saiban canto lles vai 
custar prestar eses servizos e resolve tamén boa parte 
da problemática das débedas contraídas ata o momento”. 

AS ESCOLAS INFANTÍS, 
POLO MIUDO*
Aos concellos que se encarguen do mantemento integral 
das escolas infantís imputaráselles como unha achega de 
600 euros/ano, con independencia do gasto real efectua-
do polo concello e sen xustificación documental. Neste 
caso, a achega económica municipal quedaría en 900 
euros/ano por praza, e en función das unidades como 
máximo:

 – Escola unitaria (20 prazas) – 18.000 euros
 – 3 unidades (41 prazas) – 36.900 euros
 – 4 unidades (61 prazas) – 54.900 euros
 – 5 unidades (74 prazas) – 66.600 euros
 – 6 unidades (82 prazas) – 73.800 euros
 – 7 unidades (102 prazas) – 91.800 euros

Enténdese por gastos de mantemento:
 – Edificio e exteriores, obras e conservación.
 – Sistema de detección,  

extinción e plan de evacuación.
 – Electrodomésticos.
 – Plan de augas e anti-lexionela.
 – Mantemento da ACS e climatización.
 – Limpeza.
 – Vixilancia e seguranza.
 – Auga, electricidade, gas e acometidas. 
 – Saneamento e recollida do lixo.
 – Teléfono e ADSL.
 – Sinalización e balizamento.
 – Servizos de Emerxencia.

*No caso dos centros de día, os concellos que o dese-
xen poden optar por un modelo semellante axeitado 
ás taxas correspondentes, previa solicitude e xustifi-
cación. Toda a info en http://www.fegamp.gal/content/
acordo-marco-fegamp-conselleria-de-politica-social-en- 
relacion-ao-consorcio-galego-de

13.
- - -

ACTUALIDADE
- - -

Un convenio pioneiro unifica as condicións de 
financiamento e reduce á metade a débeda previa

CONSORCIO GALEGO 
DE IGUALDADE E BENESTAR: 
ESCOLAS INFANTÍS E CENTROS DE DÍA



14.
- - -

ANÁLISE
- - -

A futura Lei galega de 
espectáculos públicos e 
actividades recreativas

A Xunta vén de remitir á Fegamp un novo 
texto de anteproxecto de Lei reguladora 
dos espectáculos públicos e actividades 
recreativas. Este texto, que mellora 
notablemente aos dos anteriores ante-
proxectos do 2013, pretende cubrir o 
actual baleiro na materia e vai ter unha 
importante incidencia nas competencias 
e intereses das Entidades Locais. 

Bastantes das competencias que a norma-
tiva reguladora do réxime local, ou mesmo 
as leis sectoriais, atribúen aos concellos 
inciden directamente sobre o campo das 
actividades e os espectáculos públicos; 
desde o urbanismo e o medio ambiente 
pasando pola seguridade nos lugares pú-
blicos, a protección civil, a ordenación 
do tráfico, a promoción do deporte ou a 
ocupación do tempo de lecer. 

Galicia é das poucas Comunidades 
Autónomas, con Extremadura, Murcia e 
Cantabria, que carece a data de hoxe dun-
ha lei global reguladora das actividades 
recreativas e os espectáculos públicos. 
Isto obriga ás Administracións Públicas 
galegas, nomeadamente aos concellos, 
a ter que aplicar unhas normas estatais 
(Regulamento de 1982, de Policía de 
Espectáculos Públicos e Actividades 
Recreativas) e autonómicas (Decretos de 

2004, 2009 e 2010, que aluden respec-
tivamente ao catalogo de actividades e 
espectáculos, ao procedemento sancio-
nador aplicable e a actividade de control 
de acceso) obsoletas ou xerárquica e 
materialmente insuficientes como ten 
sinalado o Tribunal Constitucional. A 
recente Lei 9/2013, do Emprendemento 
e Competitividade de Galicia, se ben 
destina sete dos seus artigos aos espec-
táculos públicos e actividades recreativas, 
limitase á súa definición e a regular – de 
maneira prolixa para unha norma con 
rango de lei- o réxime de control admi-
nistrativo e en especial o procedemento 
relativo ás licenzas.

Aínda con esta escaseza legal, convén 
recordar que os concellos contan coa po-
testade regulamentaria propia, ou sexa, 
coa capacidade de aprobar ordenanzas mu-
nicipais que desenvolvan diversos aspectos 
vencellados coa regulación das actividades 
recreativas e os espectáculos públicos.

A pesar de contar con esa posibilidade 
normativa propia, e deixando de lado 
a regulación dos aspectos fiscais ven-
cellados ao outorgamento dos títulos 
habilitantes de actividades e espectá-
culos (que recollen as ordenanzas de 
tipo fiscal) a maior parte das ordenanzas 

existentes nos concellos galegos limitan 
o seu contido a regular aspectos parciais 
vencellados directa ou indirectamente 
coa materia, tales como a salubridade, 
a convivencia cidadá, a contaminación 
acústica ou a ocupación dos espazos pú-
blicos. As ordenanzas aprobadas a partir 
da entrada en vigor da Lei 9/2013 cén-
transe, case en exclusiva, na regulación 
do réxime de control administrativo de 
actividades e espectáculos, complemen-
tado, cando non reiterando, o disposto 
na propia Lei 9/2013. 

Entrando na análise do texto do ante-
proxecto de lei de espectáculos públicos e 
actividades recreativas sinalar que ó mes-
mo mantén unha estrutura semellante aos 
dous anteriores, mellorando, no fondo e na 
forma, a regulación de varias das materias 
que aqueles textos recollían. O seu contido, 
de forma resumida, e o seguinte:

No Título I (Disposicións Xerais) recolle as 
competencias municipais e autonómicas, 
os espectáculos e actividades prohibidas, 
as condicións técnicas de espectáculos, 
actividades e establecementos, e os se-
guros de responsabilidade civil (a subs-
cribir obrigatoriamente por un capital 
mínimo de 300.000 euros). Ademais crea 
un novo órgano mixto de colaboración 



Xunta-Administración Local (denominado Comisión de 
Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas de 
Galicia) e impón aos concellos a carga administrativa de 
constituír un rexistro municipal onde inscribir os estable-
cementos e organizadores de espectáculos e actividades.

Regula no seu título II ó réxime de intervención ad-
ministrativa, limitándose a sinalar que será o previsto 
na Lei 9/2013, do emprendemento e competitividade 
económica de Galicia. Réxime de intervención admi-
nistrativa que será obxecto dunha importante modifi-
cación e ampliación polas disposicións derradeiras da 
lei de espectáculos públicos e actividades recreativas.

No título III recolle unha mestura de cuestións vence-
lladas coa organización e desenvolvemento dos espec-
táculos públicos e actividades recreativas, tales como 
dereito de admisión, servizos de control de acceso, 
vixilancia e seguridade, horarios (que con carácter xeral 
fixará a Xunta), publicidade da celebración de espectá-
culos e actividades, entradas e protección das persoas 
menores de idade (remitindo, nesta ultima cuestión, a 
normativa de protección da infancia e de prevención de 
consumo de bebidas alcohólicas). Nun capítulo propio 
recolle o feixe de dereitos e obrigas do público, artistas, 
intérpretes e organizadores.

Para finalizar no título IV, que con diferenza é o mais 
longo do anteproxecto (19 dos seus 42 artigos), regula a 
vixilancia, a inspección e o réxime sancionador das ac-
tividades recreativas e espectáculos públicos, atribuíndo 
competencias compartidas a Xunta e os concellos na ma-
teria. Faculta á Xunta e aos concellos que poidan adoptar 
medidas provisionais previas á imposición das sancións 
o que poderá conlevar á suspensión dos espectáculos 
ou á clausura e precinto dos establecementos. Dentro 
das sancións o importe das multas sofren un importante 
incremento, xa que pode chegar ata 600.001 euros. Tamén 
se inclúe como posible sanción o peche definitivo dos 
establecementos, ou a incautación dos instrumentos, 
efectos ou animais utilizados. En todo caso o texto defi-
nitivo deberá clarificar e mellorar ó réxime competencial 
local en materia sancionadora, sen que poida ser asumido 
pola Xunta á marxe das canles xa existentes.

O anteproxecto de lei mantén 
unha estrutura semellante aos 

dous anteriores, se ben mellora, no 
fondo e na forma, varias materias 

que aqueles textos recollían. 

En canto ás disposicións derradeiras do anteproxecto a 
primeira delas ten por obxecto, como sinalamos, a mo-
dificación do réxime de intervención administrativa que 
recolle na actualidade a Lei 9/2013, do Emprendemento 
e da Competitividade Económica de Galicia, engadíndo-
lle novos artigos (e apartados) e cambiando a redacción 
de outros, en especial no relativo as comunicacións 
previas e licenzas, réxime que deixa pouca marxe a au-
tonomía municipal. Entre as incorporacións figura unha 
disposición específica para regular a organización de 
festas e verbena populares polas asociacións veciñais 
ou comisións de festas, que simplifica notablemente 
o réxime previsto na Lei 9/2013, na liña da Circular 
Xunta-Fegamp de xuño de 2014.

Nas disposicións derradeiras segunda e cuarta impón aos 
concellos as obrigas, respectivamente, de adaptar no pra-
zo de dous anos as súas ordenanzas, e de regular, neste 
caso no prazo dun ano e mediante unha ordenanza ao 
efecto (que entendemos innecesaria), un novidoso plan 
de inspección de espectáculos e actividades coa finali-
dade de verificar as condicións impostas nas licenzas e 
comunicacións previas.

Para rematar sinalar que o anteproxecto remite moitas das 
materias que recolle a un futuro desenvolvemento regula-
mentario, entre outras as relativas a seguros, espectáculos 
e actividades que se desenvolvan en mais dun concello, 
condicións técnicas e de seguridade, rexistro municipal 
de empresas e establecementos, etc. O municipalismo 
deberá ter unha importante participación no proceso de 
elaboración de ditos regulamentos autonómicos.

15> CONCELLOS  
GALEGOS

Publicación da 
Federación Galega 
de Municipios  
e Provincias

_

> ANÁLISE



16.
- - -

EN BREVE
- - -

A Fegamp e a Consellería de Facenda asi-
naron un convenio de colaboración que vai 
permitir que os concellos que o demanden 
poidan recibir o asesoramento preciso so-
bre os cambios nas valoracións catastrais 
realizadas polo goberno central. Estas 
novidades legais afectan a construcións 
rurais que ata o momento non estaban 
regularizadas: edificacións gandeiras, 
forestais e agrarias que non pagaban 
IBI, pero que agora quedan rexistradas. 
Os municipios afectados son os que te-
ñan relacións de valores anteriores ao 1 
de xaneiro de 2006. Respecto ao sector 
lácteo, os concellos bonificarán o 95% dos 
cartos. O convenio conta coa colaboración 
da Axencia Tributaria de Galicia.

O convenio asinado entre a Fegamp e o 
IGVS destina vivendas baleiras de pro-
piedade pública ou privada ao alugueiro 
social. Os inmobles que se incorporen 
a este programa terán sen custo para 
os propietarios un seguro multirrisco do 
fogar e un seguro da garantía do cobro 
da renda ata doce mensualidades pen-
dentes. Os concellos adheridos proporán 
ao IGVS a incorporación ao programa de 
vivendas baleiras da súa propiedade ou 
de terceiros.

Relación dalgúns dos convenios  
asinados pola Fegamp no último 
trimestre. Pódese consultar a serie 
completa dos convenios, así como a súa 
documentación e follas de adhesión,  
en www.fegamp.gal/novas/convenios

CATASTRO

VIVENDAS BALEIRAS

Convenios asinados 
no último trimestre



Co obxectivo de garantir que as familias 
con reducidos recursos e con menores 
baixo o seu coidado teñan cubertas as 
súas necesidades alimenticias nos meses 
de verán, subscribiuse un convenio en-
tre a Fegamp, a Consellería de Política 
Social e a Federación Galega do Banco 
de Alimentos. As tres entidades coordí-
nanse para entregar alimentos a familias 
en situación ou risco de exclusión social 
con nenas e nenos ao seu cargo, que non 
sexas beneficiarias de axudas coa mesma 
finalidade. Son os servizos sociais comu-
nitarios dos concellos os que se encargan 
de determinar as familias destinatarias 
desta achega extraordinaria, que pre-
tende que o paquete entregado a cada 
familia permita cubrir as necesidades ali-
menticias de todas as persoas da unidade 
de convivencia.

A Fegamp subscribiu coa Rede Galega 
de Loita contra a Pobreza e a Exclusión 
Social (EAPN) a adhesión á nova Axenda 
Social de Galicia, impulsada pola 
Consellería de Política Social. Entre as 
medidas incluídas está unha maior coor-
dinación das administracións e a apertu-
ra dunha liña de axudas autonómica aos 
concellos, que entre outras cuestións, 
dará cobertura ao 40% do prezo dos me-
dicamentos para familias con dificulta-
des. Haberá ademais actuacións de apoio 
para contratar persoal para os servizos 
sociais e apoio técnico para procesos de 
inclusión social.

A Fegamp e o Colexio Profesional de 
Enxeñaría Informática de Galicia (CPEIG) 
asinaron un convenio de colaboración 
para realizar unha axeitada programa-
ción, desenvolvemento e verificación de 
prácticas non laborais de enxeñeiros/as 
en informática colexiados desempre-
gados, en concellos e deputacións de 
Galicia. O obxecto das prácticas non 
laborais é o desenvolvemento das tarefas 
correspondentes ao seu nivel de forma-
ción, que lles sirvan para adquirir unha 
experiencia enriquecedora e que, unha 
vez finalizadas, poida verse facilitada a 
súa incorporación ao mundo laboral.

BANCO DE ALIMENTOS

AXENDA SOCIAL  
DE GALICIA

ENXEÑARÍA 
INFORMÁTICA
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Letras Galegas

A Fegamp conmemorou as Letras 
Galegas deste ano celebrando a súa 
Comisión Executiva en Outeiro de Rei, 
vila natal de Manuel María. O alcalde, 
José Pardo Lombao, recibiu no salón 
do Concello aos membros da Executiva, 
que despois realizaron unha visita pola 
Casa Museo. Estiveron acompañados 
por responsables da Fundación Manuel 
María, coa que a Fegamp asinou un 
convenio de colaboración.

1-2 / Outeiro de Rei

Consello Federal

O salón Díaz Pardo da Fegamp acolleu a 
celebración do primeiro Consello Federal 
do actual mandato. O presidente, Alfredo 
García, acompañado dos voceiros da 
Federación, deu conta ante os alcaldes 
e alcaldesas que asistiron, da actividade 
desenvolvida durante o último semestre. 
Quedaron aprobados por unanimidade os 
orzamentos e recolléronse os rogos e pre-
guntas dos rexedores/as, para tratalos 
nos vindeiros meses.

3-4 / Consello Federal

No día a día

5 / Apertura da xornada de  
Wolters Kluwer na USC sobre 
Administración Electrónica

6 / Reunión ordinaria da Comisión 
de Análise das Facendas Locais

7 / Xuntanza para solicitar axudas 
para os concellos afectados 
polos danos dos temporais

8 / Plan de actuación  
e medios para paliar  
a vespa velutina en Galicia

9 / Comisión institucional 
do Pacto Local da Auga

10 / Inauguración do almorzo 
da Fundación Inade sobre 
roubos nos concellos galegos

18.
- - -

A FEGAMP 
EN FOTOS
- - -
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A Federación Galega de Municipios e Provincias aprobou o 
Plan Interadministrativo de Formación Continua para 2016, 
cun total de 25 cursos que pretenden mellorar as capacidades 
do persoal que traballa nos concellos galegos. A programa-
ción conta cun total de 1060 prazas dispoñibles, todas elas 
con matrícula gratuíta. Os seminarios comezan no mes de 
setembro e están impartidos en tres modalidades: presencial, 
semipresencial e en liña.

A Fegamp pretende con esta iniciativa axudar a que os em-
pregados das Administracións Locais poidan actualizar o seu 
coñecemento e avanzar na formación sobre cuestións lexisla-
tivas, xurídicas, das TIC e outros eidos, vinculando estas áreas 
aos temas de actualidade.

20.
- - -

FORMACIÓN
- - -

25 cursos especializados 
para formar un milleiro 
de traballadores locais

PLAN INTERADMINISTRATIVO FEGAMP-2016

Nº Denominación acción formativa
Modalidade 
impartición

Edic
Nº participantes Nº horas

Edic. Total Edic. Total

1 A LEI DE TRANSPARENCIA, ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA E BO GOBERNO EN CLAVE LOCAL SEMIPRESENCIAL 1 40 40 40 40

2 O PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO LOCAL TRAS A REFORMA DA LEI 39/2015 SEMIPRESENCIAL 1 40 40 30 30

3 COACHING PARA MELLORAR O RENDEMENTO PERSOAL E PROFESIONAL NAS ORGANIZACIÓNS EN LIÑA 1 50 50 30 30

4 A MODERNIZACIÓN DA LINGUAXE ADMINISTRATIVA. TÉCNICAS DE ESCRITURA, ESTILO E REDACCIÓN DE DOCUMENTOS EN LIÑA 1 50 50 30 30

5 COMMUNITY MANAGER NA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LIÑA 1 50 50 40 40

6 A NOVA LEI DO SOLO DE GALICIA PRESENCIAL 1 15 15 20 20

7 LEI 2/2015, DO EMPREGO PÚBLICO DE GALICIA PRESENCIAL 1 15 15 20 20

8 O USO DAS REDES SOCIAIS E TECNOLOXÍAS 2.O COMO FERRAMENTA DE MELLORA DOS SERVIZOS PÚBLICOS EN LIÑA 1 50 50 30 30

9 A POLICIA LOCAL NA PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE PRESENCIAL 1 20 20 21 21

10 COMO XESTIONAR E RESOLVER CONFLITOS NA ATENCIÓN AO PÚBLICO EN LIÑA 1 50 50 20 20

11 A CONTABILIDADE PÚBLICA LOCAL, ESPECIAIS INCIDENCIAS DAS OPERACIÓNS DE FIN DE EXERCICIO EN LIÑA 1 50 50 35 35

12 O CUSTO EFECTIVO DOS SERVIZOS EN LIÑA 1 50 50 25 25

13 OPCIÓNS LABORAIS: EMPRENDEMENTO E AUTOEMPREGO EN LIÑA 1 50 50 50 50

14 TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN CON PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS EN LIÑA 1 50 50 40 40

15 A SMART CITY, INTEGRACIÓN DAS TIC NA XESTIÓN DAS CIDADES DO FUTURO EN LIÑA 1 50 50 30 30

16 PLANS DE SANEAMENTO EN ENTIDADES LOCAIS EN LIÑA 1 50 50 25 25

17 FORMAS DE PRESTACIÓN, CONTRATACIÓN, CONTROL E AVALIACIÓN DOS SERVIZOS LOCAIS PRESENCIAL 1 15 15 14 14

18 TALLER: XESTIONA OS TEUS PROXECTOS EUROPEOS CON ÉXITO PRESENCIAL 1 15 15 10 10

19 LEI 40/2015, DE RÉXIME XURÍDICO DO SECTOR PÚBLICO EN LIÑA 1 50 50 30 30

20 A CREATIVIDADE E A INNOVACIÓN COMO FERRAMENTAS DE XESTIÓN NA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LIÑA 1 50 50 25 25

21 SENSIBILIZACIÓN ANTE O PATRIMONIO CULTURAL E A CONSERVACIÓN PREVENTIVA EN LIÑA 1 50 50 30 30

22 O RÉXIME XURÍDICO DO PERSOAL LABORAL DA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN LIÑA 1 50 50 30 30

23 SISTEMA DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA gvSIG EN LIÑA 1 50 50 50 50

24 OS EXPEDIENTES SANCIONADORES NA ADMINISTRACIÓN LOCAL E A SÚA PROBLEMÁTICA EN LIÑA 1 50 50 25 25

25 XESTIÓN DE PROXECTOS COLABORATIVOS CON TRELLO EN LIÑA 1 50 50 20 20

TOTAIS 25 1060 720



Nestes últimos anos, asistimos a unha 
sesión permanente de inestabilidade eco-
nómica que sacudiu o financiamento de 
proxectos de toda índole. Actualmente, 
e tras este varapau, vivimos un período 
de adaptación que nos esixe buscar alter-
nativas novas cun carácter eficiente, sen 
que isto non supoña unha mingua nas po-
líticas de cohesión social e que favorezan 
as políticas activas de emprego. 

A dificultade de acceso á formación e 
inserción laboral é un dos escenarios co-
múns que se atopan as persoas en risco de 
exclusión social. Por iso, é esencial unha 
implicación activa por parte das adminis-
tracións públicas, mediante as súas capaci-
dades e medios dispoñibles, que permitan 
aliviar esta situación. Así pois, a eficiencia 
nas accións das entidades de carácter pú-
blico dirixidas a promover o emprego e na 
inserción social, obedecerá aos modelos de 
cohesión social e aos esforzos que execu-
ten dentro das súas competencias. 

En Galicia, as empresas de inserción 
supoñen unha iniciativa de carácter 
empresarial, que apostan polo desenvol-
vemento social e medio ambiental como 
ferramenta de traballo na prestación de 
servizos profesionais, pero, sobre todo, se 
presenta como ese modelo de actuación 
en materia de inserción socio-laboral que 
permite o acceso ao mercado de traba-
llo, a través da contratación de persoas 
en risco de exclusión, para atender aos 
traballos ou servizos concertados coas 
entidades públicas ou privadas. 

As iniciativas desenvolvidas polas empresas 
de inserción en relación ás administracións 
públicas en Galicia son numerosas, e su-
poñen un apoio importante chegando a 
plasmar na Lei 14/2013, de 26 de decembro, 
de racionalización do sector público autonó-
mico da Xunta de Galicia, no seu artigo 26. 
Nela establécese a reserva de contratos a 
centros especiais de emprego e empresas de 
inserción socio-laboral un límite mínimo do 3 
% e máximo do 5 % do importe dos contra-
tos adxudicados no exercicio orzamentario 
inmediatamente anterior mediante contratos 
menores ou procedementos negociados por 
razón da contía.

Desde a Asociación de Empresas de 
Inserción de Galicia -AEIGA-, valórase 
como un apoio fundamental de recoñe-
cemento por parte da Xunta de Galicia, 
pero non obstante é insuficiente. Esta 
asociación sen ánimo de lucro, naceu 
en 2007, co obxectivo de promover o 
desenvolvemento das empresas de in-
serción de Galicia como vía de inclusión 
social cun claro carácter mercantilista e 
é recoñecida en 2012 Entidade Declarada 
de Utilidade Pública, supoñendo un 
recoñecemento á súa transparencia e ao 
seu labor. 

Neste sentido, AEIGA promove e busca a 
implicación das administracións públicas 
e de entidades de iniciativa privada, para 
difundir a figura das empresas de inser-
ción e atopar espazos de recoñecemento 
e contratación de servizos por parte tanto 
de deputacións e concellos galegos, como 

daquelas entidades ligadas ao territorio 
e ás necesidades de traballo nas súas zo-
nas. Isto favorece a creación de postos de 
traballo, adquirindo un compromiso so-
cial, ético e medio ambiental que vai máis 
alá da súa contribución a xerar emprego.

Actualmente as empresas de Inserción de 
Galicia que compoñen AEIGA, desenvol-
ven o seu labor empresarial en materia 
de traballos medio ambientais, forestais 
e xardinería, servizos de recollida e reci-
claxe de aceite usado e téxtil, limpeza, 
mantemento de infraestrutura e obra 
civil, realización de portes e mudanzas e 
posta en marcha de comercios de segunda 
man; contando un total de cinco empresas 
repartidas polo territorio autonómico: 
Feito, en Pontevedra; Cormo Integral, 
en Vigo; Servizos EIL, en Ribeira; e as 
empresas de inserción Compostela Inserta 
e Arroupa, en Santiago de Compostela. 

En definitiva, as Empresas de Inserción 
Laboral son un instrumento que permite 
o acceso ao mercado de traballo mediante 
estruturas empresariais que producen bens 
e servizos, axustándose ás normas do mer-
cado e xerando un beneficio económico e 
social, e sobre todo unha resposta laboral 
a disposición das administracións públicas 
como modelo de política activa de empre-
go eficaz e eficiente.

As empresas de inserción laboral, unha política 
activa de emprego eficaz e con futuro

As administracións públicas teñen á súa disposición un modelo de política activa de emprego eficaz 
e eficiente que amosa ano a ano a súa amortización económica pero, sobre todo, social

Asociación de Empresas 
de Inserción de Galicia. AEIGA
Concheiros 33, 1º. CP: 15703 
Santiago de Compostela.
Tfno.: 881 957 452
Móbil: 698 120 455
E-mail: infoaeiga@gmail.com
www.aeiga.org

OPINIÓN

Miguel Fernández Blanco 
Presidente da Asociación de Empresas 

de Inserción de Galicia



22. 
- - -

FONDO
GALEGO
- - - Un ano de avances 

na solidariedade 
global desde o local 

Vén de cumprirse un ano da celebración 
das eleccións municipais en Galicia, uns 
comicios que supuxeron a renovación 
de moitas corporacións locais e tamén 
provinciais. As novas entradas impli-
caron ademais a chegada dunha nova 
sensibilidade no eido social que o Fondo 
Galego de Cooperación e Solidariedade, 
integrado por 85 concellos e dúas depu-
tacións, tamén está a notar. 

A cidadanía demanda políticas de carác-
ter social, que resolvan as preocupacións 
da xente de a pé, a nivel individual pero 
tamén en comunidade e, por que non, de 
xeito solidario con aquelas e aqueles que 
viven lonxe, nos chamados países do Sur, 
pero a quen as decisións que se toman 
cada día nos centros de poder do Norte 
lles afectan de maneira decisiva. Formando 
parte do Fondo Galego, as administracións 
locais poden canalizar as inquietudes da 
veciñanza neste senso, pois por esta vía 
teñen acceso tanto á actividades para 
concienciar á poboación como a participar 
de proxectos de cooperación internacional 
que combatan as desigualdades.

Así o comprenden os Concellos e 
Deputacións que, nos últimos meses, se 
interesaron por asociarse ao Fondo Galego 
ou que, unha vez superada a época de crise 
máis dura, manifestaron a súa intención 
de regresar a esta rede solidaria. En casos 
coma os de Cambados, Vilagarcía, Barro 
ou Vilasantar, esta integración é xa un 
feito, mentres que noutros está en marcha 
o proceso para asociarse. Por suposto, as 
portas están abertas a quen desexe in-
formarse sobre o doado procedemento de 
incorporación e os retornos que obterán. 

Parece, pois, evidenciarse unha crecente 
receptividade institucional ás posibilida-
des de transformación global desde o local, 
á capacidade de contribuír desde os nosos 
municipios a mellorar a vida das persoas 
nos países empobrecidos. Unha arela que 
non debera ser limitada desde outros ám-
bitos, senón respectada e impulsada.

1. A Comisión Executiva do Fondo Galego mantivo unha das súas xuntanzas 
mensuais no Concello de Cambados para darlle a benvida.

2. O Concello de Vilasantar sumouse ao Fondo Galego de Cooperación 
e o de Sobrado dos Monxes amosou o seu interese por incorporarse.

1
2

Asinado:  
Comisión Executiva do Fondo Galego  
de Cooperación e Solidariedade



DOG Nº: 116 / LUNS, 20 DE XUÑO DE 2016

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2016, da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, 
pola que se abre o prazo de presentación de solicitudes, en materia de colaboración entre a Xunta 
de Galicia e as corporacións municipais, para a realización de obras con cargo ao financiamento 
extraordinario para o Plan Hurbe no ano 2016.

OBXECTO E FINALIDADE
O Plan Hurbe 2014-2017 continúa na senda iniciada polo Plan 
Hurbe 2010-2013 e trata de articular unha estratexia de posta en 
valor das vilas, tanto as grandes como as pequenas, e dos núcleos 
rurais, que permita crear as condicións propicias para o seu des-
envolvemento sustentable, sen prexuízo de actuacións puntuais 
nas cidades, que se encadren nos obxectivos fixados neste plan.

Para tal fin é preciso acometer actuacións orientadas a frear o 
despoboamento, potenciando as infraestruturas, servizos e equi-
pamentos e, en definitiva, mellorando o benestar e a calidade de 
vida dos seus habitantes, perseguindo os seguintes obxectivos:

1) Promover o desenvolvemento das vilas e dos núcleos 
rurais con criterios de sustentibilidade económica, am-
biental e social.

2) Mellorar os equipamentos e as dotacións, aumentando a 
variedade e elevando os niveis de servizos co fin de propor-
cionar unha oferta de calidade e adecuada ás necesidades 
da poboación co fin de incrementar o atractivo das vilas e 
dos núcleos rurais da nosa comunidade autónoma.

3) Fomentar a conservación e posta en valor do patrimonio cul-
tural e histórico das vilas.

4) Incorporar as tecnoloxías de información tanto nas instalacións 
como na previsión de usos e actividades dos equipamentos 
municipais.

5) Prestar especial atención a aquelas accións sensibles á 
especificidade de xénero que garantan un acceso máis 
equitativo de mulleres e homes aos bens e servizos.

BENEFICIARIOS
Todos aqueles concellos que estean interesados en colaborar 
coa Xunta de Galicia no marco do Plan Hurbe, para a realiza-
ción de obras cuxa titularidade corresponda aos respectivos 
municipios, e que teñan por destino un uso ou servizo público 
encadrado dentro dalgún dos tres programas do Plan Hurbe.

OS PROGRAMAS DO ACTUAL PLAN HURBE 2014-2017 SON:

• Programa de equipamentos públicos.
• Programa de humanización de rúas.
• Programa de urbanización e mellora de espazos públicos.

No marco do Programa de equipamentos públicos a Xunta 
de Galicia promoverá a execución de equipamentos urbanos 
municipais, baixo criterios de eficiencia e sustentabilidade, co 
fin de dotar os concellos dunha adecuada oferta de actividades 
de lecer, recreativas, culturais e de lecer. Serán obxectivos es-
pecíficos deste programa:

– Incrementar a oferta de infraestruturas e equipamentos óp-
timos para o desenvolvemento de actividades e eventos de 

carácter cultural que permitan garantir o acceso á cultura á 
totalidade da poboación.

– Contribuír á dinamización cultural, económica e de cohesión 
social, priorizando as actuacións en comarcas carentes destas 
infraestruturas.

Dentro do Programa de humanización de rúas, promoveranse 
todas aquelas actuacións orientadas a mellorar a seguridade, 
accesibilidade e, en definitiva, unha mellora na calidade das 
rúas que garanta o benestar dos veciños. Destacan os seguin-
tes obxectivos específicos:

– Recuperación de espazo público peonil para facilitar os 
desprazamentos e potenciar a súa función como espazo de 
encontro dos veciños.

– Mantemento e conservación das rúas en óptimas condi-
cións de seguridade, para os vehículos e transeúntes.

No que se refire ao Programa de urbanización e mellora de es-
pazos públicos, potenciaranse as actuacións de conservación e 
recuperación de espazos públicos para a súa posta en valor como 
espazo social, cultural e economicamente activo, destacando 
como obxectivos específicos:

– Rexeneración ambiental de espazos degradados para o seu 
uso pola colectividade.

– Incrementar a oferta dos espazos de convivencia, con es-
pecial atención a aqueles que revistan un especial interese 
histórico, artístico ou arquitectónico.

As obras respecto das cales se solicite a colaboración deberán 
ser obras cuxo inicio de execución teña lugar no presente exer-
cicio 2016, e poderá estenderse a dita execución non máis alá 
do exercicio 2017.

O concello poderá contribuír economicamente ao financiamen-
to da obra, expresando tal circunstancia, así como o importe 
da súa achega, na solicitude.

Prazo inicio solicitudes: 21/06/2016

O prazo sinalado para presentar solicitudes comezará o día se-
guinte ao da publicación da presente resolución no DOG.

As solicitudes presentadas valoraranse por orde de entrada no 
Rexistro Xeral da Xunta de Galicia, para os efectos de compro-
bar a súa adecuación aos requisitos previstos nesta resolución, 
e, en particular, aos obxectivos do Plan Hurbe 2014-2017, 
dentro do límite das dispoñibilidades orzamentarias.

Unha vez analizadas as solicitudes conforme o previsto no 
punto anterior, procederase, se é o caso, á sinatura dos corres-
pondentes convenios de colaboración.

Máis información:
No Diario Oficial de Galicia (DOG. Nº. 116)
Na Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo
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DOG Nº: 126 / MARTES, 5 DE XULLO DE 2016

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

ORDE do 22 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións 
ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos de atención temperá no 
marco da Rede galega de atención temperá, cofinanciadas polo programa operativo Fondo Social Europeo Galicia 
2014-2020, e se procede á súa convocatoria para os anos 2016 e 2017. BDNS (Identif.): 311009.

OBXECTO

1) Esta orde ten por obxecto aprobar as 
bases reguladoras e proceder á convoca-
toria das subvencións ás entidades locais 
de Galicia, para a prestación de servizos 
de atención temperá no marco da Rede 
galega de atención temperá, de forma 
individual ou de forma conxunta median-
te o sistema de xestión compartida, coa 
finalidade da súa implantación e/ou da 
consolidación dos existentes.
Estes servizos de atención temperá estarán 
constituídos exclusivamente polo conxun-
to de intervencións dirixidas á poboación 
infantil de 0 a 6 anos, á súa familia e ao 
seu contorno, co obxectivo de dar resposta 
o antes posible ás necesidades transitorias 
ou permanentes que presentan os nenos 
e as nenas con trastornos no desenvol-
vemento ou en risco de padecelos, para 
facilitar o desenvolvemento da súa auto-
nomía persoal e a inclusión social.

2) O procedemento para a concesión das 
subvencións recollidas nesta orde tra-
mitarase en réxime de concorrencia 
competitiva, de acordo co sinalado no 
artigo 19.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, 
de subvencións de Galicia.

3) A súa xestión realizarase de acordo cos 
principios de publicidade, concorrencia, 
obxectividade, igualdade, non discrimi-

nación, eficacia no cumprimento dos 
obxectivos fixados pola Administración da 
Xunta de Galicia e eficiencia na asignación 
e na utilización dos recursos públicos.

ENTIDADES BENEFICIARIAS

1) Poderán ser beneficiarios desta subvención 
os concellos de Galicia, as agrupacións ou 
asociacións deles, mancomunidades de 
concellos e consorcios locais constituídos 
exclusivamente por concellos, así como as 
entidades resultantes dunha fusión mu-
nicipal, ben de xeito individual, ou ben 
mediante xestión compartida. Quedan 
excluídas do ámbito de aplicación desta 
convocatoria as deputacións provinciais.
En todo caso, para os efectos de solicitu-
de individual, a entidade solicitante que 
a formule deberá contar cun censo, como 
mínimo, de 20.000 habitantes, segundo 
a cifra oficial de poboación a data 1 de 
xaneiro de 2015 fonte Instituto Galego 
de Estatística.

CONTÍA
Destínase crédito por importe de 2.252.216 €, 
distribuído nas anualidades 2016 (1.117.140 
€) e 2017 (1.135.076 €), cofinanciado con 
fondos FSE nun 80 %, Programa operativo de 
Galicia 2014-2020, obxectivo específico 9.4.1.

A contía máxima que se pode conceder é 
de 180.000 euros, no caso de que se trate 
dunha solicitude individual, e de 220.000 
euros, no caso de que se trate dunha soli-
citude para a xestión compartida ou cando 
se trate dunha entidade resultante dunha 
fusión de concellos.

Para determinar o importe aplicarase o siste-
ma de custos simplificados segundo módulo ou 
custo unitario sinalado na orde e, ata esgotar 
o crédito dispoñible, calcularase aplicando ao 
gasto subvencionable as porcentaxes de in-
tensidade, en función da puntuación obtida na 
valoración, de acordo co establecido.

Prazo: 06/07/2016 – 05/08/2016

Para máis Información: 
Na Dirección Xeral de Maiores 
e Persoas con Discapacidade:
Web: http://benestar.xunta.es
Enderezo electrónico: autonomiapersoal.
sxps@xunta.es
Tlfs.: 981 54 67 36/54 73 98
Na web da Xunta de Galicia: 
www.sede.xunta.es/guia-de-procedementos
No Diario Oficial de Galicia (DOG. Nº. 126).
Na Base de datos nacional de subvencións  
(BDNS identif.: 311009): 
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index
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DOG Nº: 100 / VENRES, 27 DE MAIO DE 2016

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA

ORDE do 4 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras aplicables á concesión das 
subvencións do programa de infravivenda no ámbito da área de rehabilitación integral dos Camiños de 
Santiago, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. BDNS (Identif.): 305959.

OBXECTO
Estas subvencións están dirixidas a prestar apoio aos concellos 
de Galicia de menos de 10.000 habitantes, situados no ámbito 
da ARI dos Camiños de Santiago, para que poidan axudar, con 
carácter urxente, as unidades de convivencia que habiten, en con-
dición de propietarias, nunha vivenda que se encontre en mal 
estado de conservación e non dispoñan de recursos económicos 
para acometer obras que permitan ter as mínimas condicións de 
habitabilidade. Así mesmo, estas subvencións tamén terán por 
obxecto permitir aos concellos rehabilitar edificacións ou viven-
das do seu patrimonio municipal para destinalas a solucionar os 
problemas de residencia das unidades de convivencia que cumpran 
os requisitos fixados nesta orde.

BENEFICIARIOS
Poderán ser beneficiarios destas axudas os concellos de Galicia 
de menos de 10.000 habitantes que estean situados no ámbito 
da ARI dos Camiños de Santiago.

IMPORTE

1) As subvencións previstas nesta convocatoria faranse efecti-
vas con cargo á aplicación orzamentaria 08.80.451A.760.00, 
por importe de 500.000 euros, con cargo á anualidade 2016, 
dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia.

2) As axudas aos concellos para as actuacións sinaladas pode-
rán acadar ata o 80 % do orzamento protexido das obras, 
sen que en ningún caso poidan superar a cantidade de 
12.000 euros por edificación.

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES
Consideraranse actuacións subvencionables a execución de 
obras de rehabilitación en edificacións e vivendas, co obxecto 
de que estas acaden unhas mínimas condicións de habitabili-
dade. Estas actuacións poderían afectar elementos exteriores, 
as condicións estruturais e de seguranza, a habitabilidade e 
accesibilidade da edificación ou vivenda.

REQUISITOS DAS ACTUACIÓNS

1) Todas as actuacións que se realicen deberán axustarse á 
normativa técnica e urbanística en vigor e deberán cumprir 
a normativa vixente en materia de habitabilidade e funcio-
nalidade.

2) As actuacións subvencionables non poden estar iniciadas 
no momento da presentación da solicitude.

3) O prazo de execución das obras virá fixado na resolución de 
concesión da subvención, sen que en ningún caso poida exce-
der 6 meses.

4) O custo total das actuacións subvencionables poderá in-
cluír os honorarios dos profesionais que interveñan, os 
informes técnicos e certificados necesarios, os gastos 
derivados da tramitación administrativa e outros gastos 
xerais similares, sempre que todos eles estean debidamen-
te xustificados. No custo total das obras non se incluirán 
os gastos derivados de impostos, taxas e tributos.

Prazo: 28/05/2016 – 30/11/2016

O prazo de presentación de solicitudes comezará a partir do día 
seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia 
e terminará cando se esgote a partida orzamentaria contida 
nesta convocatoria e, en todo caso, o 30 de novembro de 2016.

Máis información:
No Diario Oficial de Galicia (DOG. Nº. 100).
Na Dirección Xeral do Instituto Galego de Vivenda  
e Solo (IGVS).
Na área provincial do IGVS en que estea situado  
o concello solicitante.
Na Base de datos nacional de subvencións  
(BDNS identif.: 305959):  
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index

25> CONCELLOS  
GALEGOS

Publicación da 
Federación Galega 
de Municipios  
e Provincias

_

>   AXUDAS



DOG Nº: 112 / MARTES, 14 DE XUÑO DE 2016

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA 

ORDE do 25 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras aplicables á concesión das subvencións 
do Programa de infravivenda do Plan RehaVIta, Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á 
vivenda 2015-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. BDNS (Identif.):308082.

OBXECTO DAS AXUDAS
Estas subvencións están dirixidas a prestar apoio aos concellos de 
Galicia de menos de 10.000 habitantes para que poidan axudar con 
carácter urxente as unidades de convivencia que habiten, en condi-
ción de propietarias, nunha vivenda que se encontre en mal estado 
de conservación e non dispoñan de recursos para acometer obras que 
permitan ter as mínimas condicións de habitabilidade. Así mesmo, 
estas subvencións terán por obxecto permitir aos concellos rehabilitar 
edificacións ou vivendas do seu patrimonio municipal para solucionar 
os problemas de residencia de unidades de convivencia que cumpran os 
requisitos fixados nesta orde.

CONCELLOS BENEFICIARIOS

1) Poderán ser beneficiarios destas axudas os concellos de Galicia de 
menos de 10.000 habitantes.

2) Para poder ser beneficiarios destas subvencións os concellos de-
berán ter cumprido o deber de remisión ao Consello de Contas de 
Galicia das contas xerais do exercicio inmediatamente anterior ao 
ano da convocatoria, cuxo prazo de presentación estivese vencido.

3) Non poderán ser beneficiarios destas axudas aqueles concellos que 
se atopen nalgún dos supostos previstos nos artigos 10 e 11 da Lei 
9/2007, do 13 de xuño.

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES
Consideraranse actuacións subvencionables a execución de obras de re-
habilitación en edificacións e vivendas, co obxecto de que estas acaden 
unhas mínimas condicións de habitabilidade. Estas actuacións poden 
afectar elementos exteriores, as condicións estruturais e de seguranza, 
a habitabilidade e/ou a accesibilidade da edificación.

REQUISITOS DAS ACTUACIÓNS

1) Todas as actuacións que se realicen deberán axustarse á normati-
va técnica e urbanística en vigor e deberán cumprir a normativa 
vixente en materia de habitabilidade e funcionalidade.

2) As actuacións subvencionables non poden estar iniciadas no mo-
mento da presentación da solicitude.

3) O prazo de execución das obras virá fixado na resolución de concesión da 
subvención, sen que en ningún caso poida exceder seis meses.

4) O custo total das actuacións subvencionables poderá incluír os 
honorarios dos profesionais que interveñan, os informes técnicos e 
certificados necesarios, os gastos derivados da tramitación admi-
nistrativa e outros gastos xerais similares, sempre que todos eles 
estean debidamente xustificados. No custo total das obras non se 
incluirán os gastos derivados de impostos, taxas e tributos.

CONTÍA DA AXUDA

1) As subvencións previstas nesta convocatoria faranse efectivas con 
cargo á aplicación orzamentaria 08.80.451A.760.0, por importe de 
200.000 euros, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de 
Galicia para o ano 2016.

2) As axudas aos concellos para as actuacións sinaladas poderán 
acadar ata o 80 % do orzamento protexido das obras, sen que 
en ningún caso poidan superar a cantidade de 12.000 euros por 
edificación.

Prazo: 15/06/2016 – 30/11/2016

O prazo de presentación de solicitudes comezará a partir do día seguin-
te ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará 
co esgotamento da partida orzamentaria contida nesta convocatoria e, 
en todo caso, o día 30 de novembro de 2016.

Máis información:
No Diario Oficial de Galicia (DOG. Nº. 112).
Na Dirección Xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).
Na área provincial do IGVS en que estea situado o concello solicitante.
Na Base de datos nacional de subvencións 
(BDNS identif.: 308082):  
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index

PROFESIONAIS 
AO SERVIZO DOS 

CONCELLOS

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

Con fórmulas de contratación 
áxiles e sinxelas para 
servizos de substitucións

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

Servizos 
ADMINISTRATIVOS

Servizos 
SOCIAIS

Servizos 
SANITARIOS

Servizos de  
MANTEMENTO

Servizos 
DEPORTIVOS E DE LECER

Servizos 
EDUCATIVOS

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

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

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

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

Nómina multiEstrella

Ao lado das familias

@multiestrella

www.facebook.com/multiEstrella


