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Carta do presidente

O municipalismo é a Administración máis gratificante 
pero tamén a máis dura. Unha boa xestión nótase 
claramente en dúas cousas: no aspecto e servizos da 
localidade e no benestar que reflicte a súa cidadanía. 
Porén, do mesmo xeito que os traballadores do concello 
levan esa satisfacción, nas adversidades tamén teñen 
á persoa fronte a fronte, e cos estragos do coronavirus 
na economía iso supón que imos ter que mirar aos ollos 
a moita xente con problemas... 

Levamos cinco meses –dise axiña– facendo de dique de 
contención dunha pandemia, mantendo os nosos servi-
zos á cidadanía e asumindo novas obrigas. Sen poder 
dicir que é historia, semella que ao menos o peor da 
pandemia pasou. Mellorada esa batalla temos por diante 
o desafío de que os nosos veciños e veciñas sufran o 
menos posible a pegada da nova crise e recuperar o 
benestar. Niso levan traballando a marchas forzadas 
os servizos sociais dos concellos. A súa realidade é o 
reflexo dos efectos socioeconómicos da crise sanitaria. 
Os números cantan, e o peor é que detrás deses números 
hai duras condicións de vida de persoas. A Fegamp está a 
facer un diagnóstico da situación, e cos datos do estudo 
dispoñibles ao peche desta revista podemos sinalar que 
o 70% dos concellos recibiron peticións de axuda de 
veciños e veciñas que antes non tiñan necesidade. Tamén 
é moi significativo que nalgúns municipios o gasto en 
axudas de emerxencia nestes primeiros meses do estado 
de alarma superou con creces o disposto en todo 2019 
para o mesmo concepto.

Unha vez máis a Administración local amosou huma-
nidade e capacidade de reacción. Durante o estado de 
alarma fomos quen de aplicar todas as medidas excep-
cionais decretadas polo Goberno do Estado e Goberno 
autonómico nun escenario descoñecido e cambiante 
no que, a maiores, o tempo xogaba en contra. Tivemos 
dilixencia non sen un enorme sacrificio por parte do 
noso persoal e custo para as nosas arcas. Estivemos 
para as novas cuestións sen descoidar as ordinarias, e 
así seguimos na nova normalidade. 

E esta pandemia debe ser a fronteira na que quede 
atrás esa idea dos concellos como “caixón de sastre” 

de competencias alleas. Hai que retomar o Pacto Local 
e avanzar no alí acordado. Se antes do coronavirus xa 
tiñamos unha sobrecarga de funcións impropias que 
facían necesaria unha revisión das competencias e 
orzamentos, as medidas por mor da COVID-19 viñeron 
agravar esta situación. Por vez primeira os representan-
tes do municipalismo sentaron co Goberno do Estado 
para estudar medidas do estado de alarma. Tendo en 
conta que as entidades locais somos as que materiali-
zamos as políticas, é inexplicable que esta colaboración 
non sexa a práctica habitual. Pero xa que non o era, 
cómpre que se instaure definitivamente. É momento, 
dunha vez por todas, de que os concellos teñan voz 
e peso na toma de decisións e sentemos acotío non 
só co Goberno do Estado, senón tamén co Goberno 
autonómico. Non podemos seguir a ser convidados de 
pedra que asumen as decisións doutros; temos que ser 
coautores da nova normalidade. E non iremos a esas 
mesas de traballo coas mans baleiras; aportamos un 
Plan de acción multifocal, elaborado en base á situa-
ción actual e as proxeccións do que pode vir pola crise 
económica. Na crise de 2008 fomos a Administración 
que mellor fixo os deberes, e nesta pandemia viuse que 
somos imprescindibles e dilixentes en todos os eidos: 
loxístico, social, económico... que máis se pode demos-
trar? Non podemos permitir que a nosa importancia 
esfume: é momento de que se recoñeza na práctica a 
nosa autoridade, de esixir ás outras Administracións 
que nos miren aos ollos e nos traten, respectando as 
competencias de cada unha, como parte necesaria no 
sistema, de igual a igual, porque do mesmo xeito que 
non poden aplicar as políticas sen nós, non poden 
decidir ditas políticas sen nós. 

As nosas reivindicacións están avaladas polos nosos re-
sultados. Goberno do Estado e Xunta de Galicia deben ter 
o mesmo sentido de responsabilidade que demostramos 
dende as entidades locais e poñer todo da súa parte para 
que a coordinación sexa a máxima posible, e iso supón 
compartir obxectivos, pero tamén compromisos.

Alberto Varela 
Presidente da Fegamp e Alcalde de Vilagarcía de Arousa

Agora ou nunca
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A universidade nas nosas salas CEMIT

ARQA, a nova  
xeración dos arquivos

Poderiamos estar nun deses casos nos que a necesidade fai virtude. Suspendida 
a actividade presencial nas universidades por mor da COVID19, chegou o 
momento da avaliación. 58 concellos fixeron das súas aulas CEMIT, salas de 
exame das facultades. Está por ver se fican como “aulas de referencia”.

O patrimonio documental das entidades locais 
debe contar coa mellor ferramenta de xestión 
posible, un sistema que garante a súa protección, 
conservación, difusión, e por suposto, o dereito 
da cidadanía ao seu acceso. A Fegamp negociou 
un convenio coa Xunta para a implementación 
dunha rede á altura do obxectivo: ARQA.

06.
- - -

ACTUALIDADE 
FEGAMP
- - -

A iniciativa púxose en marcha en pleno confinamento para que os universitarios e universitarias 
puideran facer os exames con seguridade e garantía sen ter que desprazarse fisicamente ás facul-
tades. Creada en 2010 para impulsar a alfabetización e autonomía dixital, a Rede de Centros para a 
Modernización e Inclusión Tecnolóxica (Rede CEMIT) fai dende o 1 de xuño ata o vindeiro 31 de xullo 
de 2020, ás veces de aulas de avaliación a través dun convenio entre a Fegamp, a AMTEGA, as tres 
universidades galegas e a adhesión dos concellos.

Este servizo supón unha prestación dos concellos á súa poboación, sen custos económicos engadidos 
(o estudante empregará o seu propio dispositivo de ordenador, tablet, etc.) e sen xerar algún tipo 
de competencia respecto ao desenvolvemento da proba, xa que a responsabilidade corresponde ex-
clusivamente á universidade incluso ante as posibles incidencias que poidan xurdir, nomeadamente 
fallos de conectividade. 

Para participar nesta iniciativa, as entidades locais integrantes da Rede CEMIT, deben dispor de axente 
TIC ou responsable da aula, coa finalidade de poder asesorar aos universitarios/as para que dispoñan da 
conexión a Internet, xestionar a reserva das aulas por parte dos alumnos  e cumprimentar a asistencia 
en XEA para un correcto cómputo da iniciativa. Os concellos deben garantir que se cumpren as normas 
de aforo e as recomendacións sanitarias.

Ademais de organizar, dirixir e desenvolver as probas, as universidades teñen que proporcionar aos 
estudantes o protocolo coas pautas para realizar a reserva da sala, as indicacións a seguir na mesma 
e as instrucións para facer o exame.



Os concellos 
tamén no loito

A pandemia protagoniza un dos capítulos máis 
tristes para o municipalismo. Ao peche desta 
revista, tras máis dun mes sen falecementos, os 
concellos perderamos 319 galegos e galegas por 
mor da COVID19. O 3 de abril foi a peor xornada 
con vinte unha vítimas mortais; entre o 30 de 
marzo e o 12 de abril os rexistros non baixaban 
dos dez falecidos diarios polo coronavirus. 
Seguimos adiante aínda que non é o mesmo...

O documento firmado entre a Fegamp, a Consellería de Cultura e 
Turismo e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia 
(AMTEGA), facilita a implementación de ARQA, un novo sistema 
de xestión documental de especial importancia para os  conce-
llos xa que moitos non contan con ningún sistema de xestión 
documental ou están a empregar XARAL, sistema promovido no 
seu día pola Administración autonómica pero que superado polos 
avances tecnolóxicos, actualmente non está a dar resposta ás 
necesidades que neste ámbito teñen as entidades locais. 

ARQA amplía as funcións; permitirá xestionar o cadro de 
clasificación e as descricións dos documentos (seguindo as 
normas internacionais de descrición arquivística), xestionar 
os ingresos e saídas de documentos así como os diferentes 
servizos prestados polos arquivos (consultas ou préstamos, 
entre outros).

En dito convenio a Xunta asume migrar os datos existentes (re-
xistros e usuarios) dos actuais sistemas de xestión documental 
a ARQA, manter o novo sistema arquivístico, actualizar o sof-
tware (con novas versións ou mediante o seu desenvolvemento 
para adecualo ás novas necesidades), coordinar e asesorar aos 
arquivos nos procesos técnicos de xestión relacionados con 
ARQA, adoptar e adaptar as normas arquivísticas internacionais 
e outros estándares de xestión e intercambio da información, 
e elaborar os procedementos técnicos de xestión documental. 

Tamén deberá promover a realización de cursos ou calquera tipo 
de actividades co fin de formar aos profesionais dos arquivos 
na nova ferramenta de xestión documental.  

As entidades locais que asinen a súa adhesión a este convenio 
comprometeranse a colaborar na migración dos datos e no 
resto dos procesos técnicos que requira a posta en marcha 
de ARQA, cumprir as normas de funcionamento do Sistema 
de Arquivos de Galicia, responsabilizarse sobre o control da 
aplicación, así como das altas e baixas dos usuarios (consultas, 
mecanizadores…), comunicar as incidencias e colaborar na 
formación e perfeccionamento dos encargados dos servizos 
de xestión documental. Ademais de cooperar na actualización 
dos datos do Censo de Arquivos de Galicia e na elaboración 
de estatísticas, o concello colaborará na difusión dos fondos 
documentais custodiados. Como requisito, a  entidade local 
deberá contar co equipamento informático necesario para a 
implantación e mantemento do novo programa de xestión.

Dito convenio non supón novos compromisos económicos 
adicionais para as partes, terá vixencia de catro anos sen 
prexuízo da súa prórroga automática, e o seu cumprimento 
estará garantido polo seguimento dunha Comisión paritaria 
formada por un/unha representante da Consellería de Cultura 
e Turismo, da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de 
Galicia e da Federación Galega de Municipios e Provincias.

Foi o 13 de xuño. A dor dos concellos estivo presente na 
homenaxe aos falecidos polo coronavirus. O presidente da 
Fegamp, Alberto Varela, acudiu ao acto organizado pola 
Xunta de Galicia para amosar o sentir das entidades locais, 
que estarán ao lado desas 319 familias con perdas nos seus 
para o que necesiten. Durante o estado de alarma os con-
cellos e deputacións non dubidaron en facer o necesario 
incluso fóra das súas funcións para protexer aos seus veciños 
e veciñas e así seguiremos porque a nosa responsabilidade e 
compromiso coa cidadanía é firme e incondicional.

INFORMACIÓN DE INTERESE:
Dende a súa firma, todos os convenios 
están dispoñibles na web da Fegamp:

http://www.fegamp.gal/novas/convenios



Unha atención 
centrada nas persoas

Miriam Rodríguez Sierra, 
Presidenta do Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia

Concellos Galegos dedica o seu primeiro tema á 
presión que están a sufrir os servizos sociais dos 
concellos. Primeiro, mantiveron a asistencia durante 
o confinamento, cos seus profesionais en risco e 
xornadas interminables para cubrir necesidades 
de calquera tipo, incluíndo as xeradas polo cese 
de actividade nos distintos sectores. Actualmente 
este departamento dos concellos segue desbordado; 
estamos no principio da que se prevé como peor 
crise económica da nosa historia recente e miles 
de familias xa están a sufrir os primeiros efectos. É 
un feito que haberá que reforzar os servizos sociais 
dos concellos en todos os aspectos: presupostos, 
políticas e recursos humanos. Para iso é preciso un 
bo diagnóstico, e a Fegamp xa está mans á obra.

08.
- - -

EMERXENCIA 
SOCIAL
- - -

As e os traballadores sociais estamos acostumadas a traballar 
en crise. Esta situación dáse especialmente nos servizos sociais 
comunitarios que son a porta de entrada ao sistema e o primeiro 
nivel de atención. Referentes en servizos sociais, non contamos 
co reforzo dos profesionais doutros sistemas de protección pú-
blicos, porén, ditos sistemas si que utilizan os servizos sociais 
municipais para cubrir as súas propias deficiencias.

O paradoxo é que durante esta crise visibilizouse a nosa im-
portancia, o noso músculo social e o feito de que non é un 
sistema de segundo nivel. De feito, todo o contrario, trátase 
dun servizo esencial.

Cando se aprobou o Ingreso Mínimo Vital pareceunos unha boa 
medida de apoio económico ás persoas máis prexudicadas nesta 
crise sanitaria e social. Porén, é un erro que sexan os servizos 
sociais comunitarios os que estean a atender ás persoas que 
queren pedir esta prestación. É unha prestación de carácter 
estatal, homologable, polas súas características, a prestación 
de desemprego e xubilación e así é como se debe desenvolver. 
Ademais a Seguridade Social é unha Administración dunha gran 
rede de oficinas espalladas por todo o territorio galego e cunha 
maquinaria administrativa moito máis áxil que a municipal.

As traballadoras sociais dos concellos non deben desenvolver 
traballo meramente administrativo. A nosa é unha tarefa rela-
cional, é dicir, vencellada á atención directa ás persoas. Iso é 
o que permite o avance da ou do usuario, grazas a proxectos 
de integración e terapias individuais e familiares que, agora 
mesmo, e debido a que estamos enterradas entre papeis, non 
podemos desenvolver ou facémolo nun grao inferior ao que 
debera ser. O inxusto é que estamos obrigadas a esas tarefas 
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polas carencias doutros sistemas. Isto xéranos, como 
profesionais, preocupación polas persoas que acoden a 
nós, pois atopan barreiras administrativas no exercicio 
diario dos seus dereitos que finalmente solucionamos 
nós, en detrimento da atención básica que deberiamos 
prestar.

Por outra banda, moitas e moitos dos profesionais do 
traballo social reclaman con insistencia as malas condi-
cións laborais ás que se enfrontan nos concellos: sala-
rios inferiores aos mil euros, ausencia de complementos 
salariais, inestabilidade laboral con concatenación de 
contratos sen consolidar, agravios salariais a respecto 
doutros profesionais do mesmo grupo ou categoría 
profesional... Ningunha Administración responsable 
debería facer isto porque teñen a obriga ética e legal 
de velar polo cumprimento da lexislación laboral e 
por dignificar a prestación de servizos aos veciños e 
veciñas cunha remuneración acorde á responsabilidade 
profesional e á carga de traballo á que nos enfrontamos 
as traballadoras sociais. 

Dende este órgano colexiado, requirimos ás entidades 
locais galegas rexeitar que os servizos sociais dos con-
cellos asuman calquera proceso de xestión vencellado 
á tramitación de solicitudes do Ingreso Mínimo Vital, 
reforzar os equipos de profesionais do traballo social 
e procurar unha mellora nas condicións laborais para 
unha mellor atención das persoas.

Efectos da pandemia  
nos servizos sociais:
A Fegamp está a realizar un estudo da demanda que se está 
a atender polos servizos sociais dos concellos tralo cese de 
actividade e o seu custo. A análise final dos datos daranos 
unha dimensión das novas necesidades para proxectar as 
políticas e actuacións que permitan dar resposta á cidadanía 
e mitigar os efectos da crise. Neste momento estamos en 
fase de recolección de datos, pero cos dispoñibles ao mo-
mento do peche deste número, podemos ofrecer as seguintes 
pinceladas: 

 > O 70% dos concellos recibiron solicitudes de axuda por 
parte de persoas que antes da pandemia non precisaban 
auxilio. O perfil dos novos beneficiarios poderíase dividir 
en dous grandes grupos:

1º.  Unidades familiares que se atopan nunha situación 
de falta de ingresos producido polo estado de alarma 
decretado polo goberno por mor da COVID-19 (per-
soas afectadas por ERTE, autónomos cos negocios 
pechados, despidos, ou persoas que traballan en 
economía somerxida e/ou marxinais). 

2º Persoas maiores ou discapacitadas que viven soas 
e que se viron afectadas polos peches dos centros 
de atención diúrna aos que acudían, e persoas con 
problemas de saúde mental. 

Porén, nunha primeira aproximación, o primeiro dos perfís da-
ríase máis en municipios con máis habitantes ou intermedios, 
mentres que nos de menor poboación o aumento de demanda 
repercute máis no SAF. 

 > A acción social tivo que ampliar os eidos de acción: 
dende iniciativas de respaldo educativo, ata solucións 
para persoas en exclusión social como albergues ou 
tarxetas de compra.

 > O gasto en axudas de emerxencia dalgúns concellos 
nestes primeiros meses superan a partida empregada 
en todo o ano anterior.

 > Chama a atención a economía somerxida detectada por 
unha porcentaxe  importante de concellos de tamaño 
intermedio e os gastos  extraordinarios sobrevidos aos 
que os demandantes non poder facer fronte, principal-
mente facturas de subministración (circunstancia rela-
cionada co confinamento na casa de todos os membros 
da familia).

 > Os datos remitidos polos concellos (ata o momento) 
reflicten unha preocupante sobrecarga de traballo dos 
profesionais dos servizos sociais cun relevante aumento 
das tarefas burocráticas en detrimento da actividade 
asistencial e de campo.



 

 

 

Tomé   / 
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2 / O recordo máis duro de todo o estado de alarma?

I. Rey / As cifras diarias de falecidos; cando o Ministerio actualizaba 
os datos e me pasaban ese pdf... era terrible. E non poder estar ao 
lado das familias que perdían aos seus seres queridos sen poder 
despedirse deles. Era moi doloroso. E ter que animar e dicir que había 
que aguantar... houbo días que chorei.

M. A. Fernández / Eu creo que para a cidadanía foi o momento do 
confinamento total; o de non poder saír para nada. Foi o momento 
de maior carga de traballo dos servizos municipais.

J. L. Martínez / Dous: cada vez que tiñamos novas do agravamento 
de saúde dalgún veciño, e cando houbo que facer o test a usuarios 
traballadores da residencia de maiores.

M. Loureiro / Cando comentaron o positivo das residencias e dixeron 
que o positivo era un señor de Viveiro que estaba ingresado, con 
patoloxías previas, pero que estaba ingresado por coronavírus... 
pensamos “que non haxa máis”. Seguramente houbo máis momentos, 
pero o das residencias...

C. Viéitez / Ao inicio da pandemia, xa que eran momentos de moita 
incerteza e cumpría traducir en feitos todas as medidas urxentes de 
prevención e contención.

Mª. C. Cid / Tivemos moi poucos casos pero o momento máis duro foi 
cando no mesmo núcleo houbo tres afectados e a poboación estaba 
tremendamente asustada. Quizais ese foi o momento mais angustioso 
que vivimos aquí, non polo número de contaxiados senón polo medo.

J. M. Baltar / O falecemento dos 132 ourensáns.

J. Tomé / Cando a curva de contaxios subía e se incrementaba o 
número de persoas falecidas.

3 / De que está máis satisfeito/a?

I. Rey / Dos veciños da Coruña. Tiveron un comportamento exemplar; 
máis de 500 persoas inscribíronse no servizo de voluntariado nas 
catro primeiras horas. Tamén moi orgullosa das persoas que tiñan que 
traballar para os demais moitas veces con medo. E da corporación 
municipal: aos portavoces dos cinco grupos agradezo o seu apoio e 
que foramos quen de aparcar loitas políticas e traballar xuntos pola 
cidade. Creo que foi un exemplo.

M. A. Fernández / Da resposta dos pontevedreses e pontevedresas: 
solidariedade, empatía, responsabilidade... Foron un exemplo do que 
hai que facer e así o amosaron as estatísticas naquelas datas nas que 
a área sanitaria e, polo tanto, tamén o Concello de Pontevedra estaba 
entre os de menor contaxio de Galiza, e tamén de todo o Estado. Algo 
tiñamos feito ben, o que non significa que haxa que levantar o pé.

J. L. Martínez / De moitas cousas. Do comportamento exemplar do 
persoal e empresas que prestan servizo ao concello, das voluntarias 
que coseron máscaras para protexer á veciñanza cando tales produtos 
escaseaban, do persoal dos servizos esenciais que antepuxeron o ben 
común aos seus intereses e riscos persoais; e tamén, por suposto, do 
civismo demostrado pola inmensa maioría da poboación.

M. Loureiro / Dende o principio se habilitou un teléfono para as 
persoas que vivían soas e precisaban que se lles fixera a compra, se 
lles fora á farmacia... Tamén levamos os deberes aos rapaces, puxemos 
un teléfono de atención psicolóxica coa Cruz Vermella, fixemos reparto 
de alimentos... Satisfeita de cubrir as necesidades das persoas de 
diferentes idades, maiores, estudantes, persoas sen recursos... 

C. Viéitez / Das mostras de solidariedade e colaboración que percibín, 
tanto por parte dos traballadores como das veciñas e veciños de 
Meaño. Gustaríame destacar o comportamento e colaboración de 
todos os veciños durante o confinamento.

Mª. C. Cid / De que non haxa unha persoa que puidera precisar axuda 
do concello para calquera servizo no máis básico e principal e que non 
se teña atendido. A organización que se dispuxo serviu para que todas 
as persoas puideran ser atendidas, cunha coordinación que se debe 
destacar entre Cáritas e os Servizos Sociais municipais e ningunha 
persoa deixou de ser atendida.

J. M. Baltar / Da posta en marcha dunha iniciativa pioneira a nivel 
nacional que foi o “comité do día despois” xunto cos empresarios, 
autónomos, Abanca, Sogarpo, parques empresariais da provincia... 
A Deputación de Ourense aprobou axudas directas a autónomos, un 
novo plan de empregabilidade para que os concellos poidan contratar 
xente e non decaia o emprego... Tamén da gratuidade do parking 
do hospital Santa María Nai e da conversión do pavillón en centro 
loxístico para transportistas.

J. Tomé / De que as catro residencias de atención a maiores da 
deputación non se viran afectadas por ningún caso de contaxio e 
polo tanto, non houbo ningún falecemento por esta enfermidade. O 
persoal do servizo de Prevención, os técnicos do servizo de Benestar 
e os traballadores e traballadoras dos propios centros fixeron un 
gran traballo na elaboración e aplicación de rigorosos protocolos de 
prevención e de seguridade, moitas veces por riba do que marcaban 
as propias autoridades sanitarias. Un gran traballo que agradezo e 
quero poñer en valor.
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4 / Que podería terse feito mellor? 5 / Que ensino leva de todo isto profesionalmente? 6 / Que pegada ficará na súa localidade ou provincia? 7 / Como ve o curto-medio prazo?

Inés Rey García

I. Rey / Non había manual de pandemias, era algo totalmente 
novo. Tal vez ter reaccionado máis rápido nalgunhas cousas, por 
exemplo; a xente está na casa e non pode cambiar o tícket da 
hora, pois tes que suspender o servizo... pero coido que estivemos 
á altura e estou leda que ninguén quedará atrás na crise.

I. Rey / Sabía que vivía nunha cidade marabillosa pero vin a 
dimensión da xente, a súa solidariedade colectiva. A crise foi tan 
forte e está tan recente que coido que aínda non nos decatamos 
do que nos cambia, e sigo alerta porque isto non rematou.

I. Rey / Precisamos máis espazo para a cidadanía, o vehículo 
privado estábanos a comer e coido que agora vemos a cidade con 
outros ollos. A pandemia provocou medidas temporais relativas á 
mobilidade e viron para quedar: quitamos carrís para darllos ao 
peón, un carril runner, fixemos unha regulación para vehículos 
de mobilidade persoal...

I. Rey / Sacamos, coa unanimidade de todas as agrupacións, un 
plan de reactivación económica e social de 3 millóns de euros. 
O obxectivo é mitigar a crise e manter as políticas de benestar. 
Tratamos de recuperar a normalidade, de reactivar a cidade, pero 
non saímos da pandemia senón cunha pandemia, o virus está aí. 
Temos que recuperar a nosa vida pero estamos alertas.

Miguel Anxo Fernández Lores

M.A. Fernández / Eu creo que o concello actuou correctamente 
atendendo ás necesidades básicas dos cidadáns, garantindo a 
hixiene dos espazos públicos e mantendo a actividade económica. 
Sempre se pode pór o listón máis alto, pero ante unha pandemia 
cun confinamento da noite para a mañá, creo que a actuación 
do Concello de Pontevedra foi correcta.

M.A. Fernández / Xa non como alcalde, senón como persoa, 
que temos que ser rigorosos no trato persoal cos demais. Que 
coidándome eu, estou coidando a todos os demais. Creo que 
todos aprendemos leccións de responsabilidade e solidariedade.

M.A. Fernández / Hai certas cousas que eu creo que viñeron para 
quedarse na vida diaria dos cidadáns, como as medidas hixiénicas 
ou o respecto ás distancias, pero tamén serviu para determinar 
novas formas de traballo, por exemplo, o teletraballo que tamén 
experimentou o Concello de Pontevedra durante o estado de 
alarma, chegou para quedar.

M.A. Fernández / Véxoo con incerteza. Non sabemos o que pode 
pasar dentro de dúas ou tres semanas, pero o que está claro é 
que depende de nós. Temos que respectar e ser escrupulosos coas 
medidas sanitarias que nos deron: hixiene e distancia social, 
cando menos. Non debemos relaxarnos nisto. Seguimos no medio 
dunha pandemia.

José Luis Martínez Sanjurjo

J.L. Martínez / Vaia por diante que non son dos que se recrean 
pensando no que puido ter sido e non foi... Como a todos, gusta-
ríame poder dispor dos datos que temos a día de hoxe para ternos 
anticipado aínda máis. Pero en termos xerais, no só en Ordes 
senón no conxunto de Galicia, comparativamente, a situación 
xestionouse moi razoablemente.

J.L. Martínez / Tíñao claro, pero esta crise reafirmou aínda máis 
o valor infinito da saúde e da vida humana. A saúde é sempre 
o primeiro.

J.L. Martínez / Hábitos asociados á denominada nova normalida-
de coma o emprego da máscara, a hixiene das mans, a distancia 
social, o teletraballo e telemedicina coido que chegaron para 
quedar. Nas culturas orientais o uso da máscara nas infeccións 
respiratorias está asumido dende décadas e aquí ocorrerá algo 
semellante. 

J.L. Martínez / Vexo o futuro condicionado pola ameaza de rebro-
tes mentres non se xeralice unha vacina eficaz, e pola pegada que 
deixou o confinamento nas persoas. Haberá secuelas económicas, 
sociais, cambios nas relacións sociais, na mobilidade. Fálase mes-
mo dun freo na deslocalización industrial e desurbanización. Pero 
ben xestionado ten moitas oportunidades.

María Loureiro García

M. Loureiro / Todo é mellorable. É certo que algunhas cousas 
vímolas segundo o momento e seica haberá cousas nas que 
poderíase ter actuado con maior rapidez. Pero fixémolo todo o 
rápido que puidemos atendendo á novidade da situación e os 
medios dispoñibles.

M. Loureiro / Os medios telemáticos foron un avance; nunca antes 
formulara facer reunións por vídeo conferencia. E sorprendeume 
a capacidade da veciñanza, que entendeu e respectou todo. Ao 
mellor tanto como alcaldesa e persoalmente, foi a serenidade 
de manter a calma e transmitila aos meus veciños e veciñas no 
día a día do concello.

M. Loureiro / Eu coido que os paneis de protección nos concellos, 
os comercios, establecementos, etc. deberían ficar porque logo 
da COVID19 poden vir outras enfermidades, mesmo a gripe. E os 
hábitos hixiénicos.

M. Loureiro / Os concellos temos máis traballo e responsabilida-
des cos mesmos medios: desinfeccións, controlar o cumprimento 
das medidas, con praias e con todo aberto requírese máis con-
trol... Iso require reforzo de persoal. Todo recae nos concellos e 
nos turísticos, se en verán xa estabamos saturados pola afluencia 
de xente, súmanse as medidas...

Carlos Viéitez Fernández

C. Viéitez / Cando se decretou o estado de alarma, producíase 
unha actualización constante de normativa que contiña obrigas 
e medidas a tomar. Case dun día para outro producíanse cambios 
significativos e ás veces era difícil adaptarse á normativa coa 
suficiente rapidez. Con todo, tomáronse moitas medidas de con-
tención do virus e sentímonos orgullosos do traballo realizado.

C. Viéitez / Nunca pensara que unha crise sanitaria sen preceden-
tes nos afectara de forma tan directa, polo que me din de conta 
do vulnerable que pode chegar a ser a nosa saúde. Aprendemos a 
valorar os hábitos cotiáns e a decatarnos que a saúde, a familia 
e os amigos é o máis valioso que temos.

C. Viéitez / En función de como evolucione a situación, teremos 
que adoptar as medidas necesarias para adaptarnos aos cambios.

C. Viéitez / A principal solución está en obter un fármaco ou 
vacina a curto/medio prazo.

Mª Cristina Cid Fernández

Mª.C. Cid / Posiblemente algunha cuestión con respecto aos 
servizos non esenciais que si se prestaron, porque no que ten 
que ver cos servizos sociais a coordinación funcionou moi ben. 
Falo, por exemplo, de ter preparado máis o desconfinamento 
coa poboación xeral ou formación para os sectores económicos.

Mª.C. Cid / Reforzou a idea de que non se pode xestionar unha 
Administración sen unha visión estratéxica porque se non tes 
un proxecto ao medio e longo prazo o golpe pode ser maior. 
E aprendín que hai que manter a calma e non tomar decisións 
precipitadas, aínda que teñan que ser rápidas, pero meditadas, 
iso si o fixemos e aprendémolo.

Mª.C. Cid / A pandemia fixo modificar hábitos que eu creo que 
van seguir por moito tempo. Polo que é necesario dotar aos 
concellos de espazos públicos humanizados, e pensemos tamén 
en potenciar o produto de proximidade. Nós aquí levamos tempo 
traballando co sector de produción local. Isto vai ser determi-
nante para o futuro e vai influenciar a estratexia.

Mª.C. Cid / A curto prazo coido que o sector turístico vai ter unha 
dificultade importante, a actividade cultural... A medio prazo 
temos máis preocupación porque os ingresos dos concellos es-
tanse vendo afectados e os gastos incrementaranse e non temos 
noticias de axudas nin da Deputación de Ourense, nin da Xunta 
nin do Goberno do Estado. Noutras provincias teñen algunha 
perspectiva, no noso caso ningunha.

José Manuel Baltar Blanco

J.M. Baltar / Actuamos coa máxima dilixencia en todo o momen-
to, soubemos ver a problemática, traballamos coordinadamente 
con outras Administracións e aproveitamos todas as sinerxías e 
actividade do goberno provincial para enfocalo, priorizalo nos 
colectivos máis vulnerables á COVID19.

J.M. Baltar / Deime conta da grande capacidade de solidariedade 
dos empregados públicos provinciais, da coordinación e coopera-
ción da deputación cos concellos e da necesidade de actuar, da 
importancia da sanidade nun contexto como este e que temos 
que estar preparados para calquera outra circunstancia negativa.

J.M. Baltar / O teletraballo chegou para quedarse. Estamos 
ultimando un regulamento de teletraballo e tamén innovando 
en cuestións como a atención á veciñanza mediante vídeo con-
ferencia con cita previa. A adquisición de material sanitario terá 
que ser unha constante.

J.M. Baltar / Temos que seguir preocupándonos polas persoas, 
polas entidades sociais que se ocupan dos colectivos máis vul-
nerables, por inxectar cartos e axudas para que todo o comercio 
do territorio se beneficie como a tarxeta comercio... E despois 
todos os órganos, tanto nacionais, como locais ou internacionais, 
temos que traballar en rede na saúde, na sanidade, no benestar.

José Tomé Roca

J. Tomé / Supoño que todo é mellorable, pero estamos satisfeitos 
do traballo realizado.

J. Tomé / Politicamente quedou claro que as políticas públicas, 
nos ámbitos da sanidade e do benestar, é totalmente necesario 
que sexan levadas a cabo polas Administracións, para evitar a 
especulación económica, o negocio, coa saúde e o benestar das 
persoas.

J. Tomé / Seguro que todos aprendemos do que sucedeu, pero, 
basicamente, a pegada debe quedar en quen ten as competencias, 
segundo recolle o Estatuto de Autonomía, como é a Xunta de 
Galicia.

J. Tomé / Véxoo con preocupación, por se a pandemia rexorde 
sen un control axeitado, polo que espero que as autoridades sa-
nitarias da Consellería de Sanidade teñan previsto este escenario, 
para evitar danos á saúde das persoas.
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Inés Rey García

I. Rey / Non había manual de pandemias, era algo totalmente 
novo. Tal vez ter reaccionado máis rápido nalgunhas cousas, por 
exemplo; a xente está na casa e non pode cambiar o tícket da 
hora, pois tes que suspender o servizo... pero coido que estivemos 
á altura e estou leda que ninguén quedará atrás na crise.

I. Rey / Sabía que vivía nunha cidade marabillosa pero vin a 
dimensión da xente, a súa solidariedade colectiva. A crise foi tan 
forte e está tan recente que coido que aínda non nos decatamos 
do que nos cambia, e sigo alerta porque isto non rematou.

I. Rey / Precisamos máis espazo para a cidadanía, o vehículo 
privado estábanos a comer e coido que agora vemos a cidade con 
outros ollos. A pandemia provocou medidas temporais relativas á 
mobilidade e viron para quedar: quitamos carrís para darllos ao 
peón, un carril runner, fixemos unha regulación para vehículos 
de mobilidade persoal...

I. Rey / Sacamos, coa unanimidade de todas as agrupacións, un 
plan de reactivación económica e social de 3 millóns de euros. 
O obxectivo é mitigar a crise e manter as políticas de benestar. 
Tratamos de recuperar a normalidade, de reactivar a cidade, pero 
non saímos da pandemia senón cunha pandemia, o virus está aí. 
Temos que recuperar a nosa vida pero estamos alertas.

Miguel Anxo Fernández Lores

M.A. Fernández / Eu creo que o concello actuou correctamente 
atendendo ás necesidades básicas dos cidadáns, garantindo a 
hixiene dos espazos públicos e mantendo a actividade económica. 
Sempre se pode pór o listón máis alto, pero ante unha pandemia 
cun confinamento da noite para a mañá, creo que a actuación 
do Concello de Pontevedra foi correcta.

M.A. Fernández / Xa non como alcalde, senón como persoa, 
que temos que ser rigorosos no trato persoal cos demais. Que 
coidándome eu, estou coidando a todos os demais. Creo que 
todos aprendemos leccións de responsabilidade e solidariedade.

M.A. Fernández / Hai certas cousas que eu creo que viñeron para 
quedarse na vida diaria dos cidadáns, como as medidas hixiénicas 
ou o respecto ás distancias, pero tamén serviu para determinar 
novas formas de traballo, por exemplo, o teletraballo que tamén 
experimentou o Concello de Pontevedra durante o estado de 
alarma, chegou para quedar.

M.A. Fernández / Véxoo con incerteza. Non sabemos o que pode 
pasar dentro de dúas ou tres semanas, pero o que está claro é 
que depende de nós. Temos que respectar e ser escrupulosos coas 
medidas sanitarias que nos deron: hixiene e distancia social, 
cando menos. Non debemos relaxarnos nisto. Seguimos no medio 
dunha pandemia.

José Luis Martínez Sanjurjo

J.L. Martínez / Vaia por diante que non son dos que se recrean 
pensando no que puido ter sido e non foi... Como a todos, gusta-
ríame poder dispor dos datos que temos a día de hoxe para ternos 
anticipado aínda máis. Pero en termos xerais, no só en Ordes 
senón no conxunto de Galicia, comparativamente, a situación 
xestionouse moi razoablemente.

J.L. Martínez / Tíñao claro, pero esta crise reafirmou aínda máis 
o valor infinito da saúde e da vida humana. A saúde é sempre 
o primeiro.

J.L. Martínez / Hábitos asociados á denominada nova normalida-
de coma o emprego da máscara, a hixiene das mans, a distancia 
social, o teletraballo e telemedicina coido que chegaron para 
quedar. Nas culturas orientais o uso da máscara nas infeccións 
respiratorias está asumido dende décadas e aquí ocorrerá algo 
semellante. 

J.L. Martínez / Vexo o futuro condicionado pola ameaza de rebro-
tes mentres non se xeralice unha vacina eficaz, e pola pegada que 
deixou o confinamento nas persoas. Haberá secuelas económicas, 
sociais, cambios nas relacións sociais, na mobilidade. Fálase mes-
mo dun freo na deslocalización industrial e desurbanización. Pero 
ben xestionado ten moitas oportunidades.

María Loureiro García

M. Loureiro / Todo é mellorable. É certo que algunhas cousas 
vímolas segundo o momento e seica haberá cousas nas que 
poderíase ter actuado con maior rapidez. Pero fixémolo todo o 
rápido que puidemos atendendo á novidade da situación e os 
medios dispoñibles.

M. Loureiro / Os medios telemáticos foron un avance; nunca antes 
formulara facer reunións por vídeo conferencia. E sorprendeume 
a capacidade da veciñanza, que entendeu e respectou todo. Ao 
mellor tanto como alcaldesa e persoalmente, foi a serenidade 
de manter a calma e transmitila aos meus veciños e veciñas no 
día a día do concello.

M. Loureiro / Eu coido que os paneis de protección nos concellos, 
os comercios, establecementos, etc. deberían ficar porque logo 
da COVID19 poden vir outras enfermidades, mesmo a gripe. E os 
hábitos hixiénicos.

M. Loureiro / Os concellos temos máis traballo e responsabilida-
des cos mesmos medios: desinfeccións, controlar o cumprimento 
das medidas, con praias e con todo aberto requírese máis con-
trol... Iso require reforzo de persoal. Todo recae nos concellos e 
nos turísticos, se en verán xa estabamos saturados pola afluencia 
de xente, súmanse as medidas...

Carlos Viéitez Fernández

C. Viéitez / Cando se decretou o estado de alarma, producíase 
unha actualización constante de normativa que contiña obrigas 
e medidas a tomar. Case dun día para outro producíanse cambios 
significativos e ás veces era difícil adaptarse á normativa coa 
suficiente rapidez. Con todo, tomáronse moitas medidas de con-
tención do virus e sentímonos orgullosos do traballo realizado.

C. Viéitez / Nunca pensara que unha crise sanitaria sen preceden-
tes nos afectara de forma tan directa, polo que me din de conta 
do vulnerable que pode chegar a ser a nosa saúde. Aprendemos a 
valorar os hábitos cotiáns e a decatarnos que a saúde, a familia 
e os amigos é o máis valioso que temos.

C. Viéitez / En función de como evolucione a situación, teremos 
que adoptar as medidas necesarias para adaptarnos aos cambios.

C. Viéitez / A principal solución está en obter un fármaco ou 
vacina a curto/medio prazo.

Mª Cristina Cid Fernández

Mª.C. Cid / Posiblemente algunha cuestión con respecto aos 
servizos non esenciais que si se prestaron, porque no que ten 
que ver cos servizos sociais a coordinación funcionou moi ben. 
Falo, por exemplo, de ter preparado máis o desconfinamento 
coa poboación xeral ou formación para os sectores económicos.

Mª.C. Cid / Reforzou a idea de que non se pode xestionar unha 
Administración sen unha visión estratéxica porque se non tes 
un proxecto ao medio e longo prazo o golpe pode ser maior. 
E aprendín que hai que manter a calma e non tomar decisións 
precipitadas, aínda que teñan que ser rápidas, pero meditadas, 
iso si o fixemos e aprendémolo.

Mª.C. Cid / A pandemia fixo modificar hábitos que eu creo que 
van seguir por moito tempo. Polo que é necesario dotar aos 
concellos de espazos públicos humanizados, e pensemos tamén 
en potenciar o produto de proximidade. Nós aquí levamos tempo 
traballando co sector de produción local. Isto vai ser determi-
nante para o futuro e vai influenciar a estratexia.

Mª.C. Cid / A curto prazo coido que o sector turístico vai ter unha 
dificultade importante, a actividade cultural... A medio prazo 
temos máis preocupación porque os ingresos dos concellos es-
tanse vendo afectados e os gastos incrementaranse e non temos 
noticias de axudas nin da Deputación de Ourense, nin da Xunta 
nin do Goberno do Estado. Noutras provincias teñen algunha 
perspectiva, no noso caso ningunha.

José Manuel Baltar Blanco

J.M. Baltar / Actuamos coa máxima dilixencia en todo o momen-
to, soubemos ver a problemática, traballamos coordinadamente 
con outras Administracións e aproveitamos todas as sinerxías e 
actividade do goberno provincial para enfocalo, priorizalo nos 
colectivos máis vulnerables á COVID19.

J.M. Baltar / Deime conta da grande capacidade de solidariedade 
dos empregados públicos provinciais, da coordinación e coopera-
ción da deputación cos concellos e da necesidade de actuar, da 
importancia da sanidade nun contexto como este e que temos 
que estar preparados para calquera outra circunstancia negativa.

J.M. Baltar / O teletraballo chegou para quedarse. Estamos 
ultimando un regulamento de teletraballo e tamén innovando 
en cuestións como a atención á veciñanza mediante vídeo con-
ferencia con cita previa. A adquisición de material sanitario terá 
que ser unha constante.

J.M. Baltar / Temos que seguir preocupándonos polas persoas, 
polas entidades sociais que se ocupan dos colectivos máis vul-
nerables, por inxectar cartos e axudas para que todo o comercio 
do territorio se beneficie como a tarxeta comercio... E despois 
todos os órganos, tanto nacionais, como locais ou internacionais, 
temos que traballar en rede na saúde, na sanidade, no benestar.

José Tomé Roca

J. Tomé / Supoño que todo é mellorable, pero estamos satisfeitos 
do traballo realizado.

J. Tomé / Politicamente quedou claro que as políticas públicas, 
nos ámbitos da sanidade e do benestar, é totalmente necesario 
que sexan levadas a cabo polas Administracións, para evitar a 
especulación económica, o negocio, coa saúde e o benestar das 
persoas.

J. Tomé / Seguro que todos aprendemos do que sucedeu, pero, 
basicamente, a pegada debe quedar en quen ten as competencias, 
segundo recolle o Estatuto de Autonomía, como é a Xunta de 
Galicia.

J. Tomé / Véxoo con preocupación, por se a pandemia rexorde 
sen un control axeitado, polo que espero que as autoridades sa-
nitarias da Consellería de Sanidade teñan previsto este escenario, 
para evitar danos á saúde das persoas.
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ECONOMÍA: 
IMPACTO COVID
- - -

COMO AFECTA ESTA CRISE 
ÁS DISTINTAS FONTES DE 
INGRESOS DOS CONCELLOS?

A día de hoxe estase a traballar sobre 
a previsión de ingresos calculados an-
tes da irrupción da COVID-19. Partindo 
da base de que a pandemia, é dicir, o 
detonante da crise, non desapareceu e 
que a reacción dos consumidores é sem-
pre unha incógnita, as proxeccións son 
difíciles e deberanse revisar, pero cos 
datos dispoñibles e supoñendo que no 
2020 non se van realizar axustes na PIE, 
as entidades locais temos que traballar 
sobre as seguintes consideracións: 

O impacto económico da 
COVID19 no ámbito municipal

Nunca na historia da nosa democracia viviramos unha crise con tantas frontes: sanitaria, económica, social...  
A nova normalidade non deixa atrás os estragos do confinamento na economía: a actividade non volta ao cen por cen 
e a precariedade social agrava a caída do consumo. A incerteza dificulta calcular o buraco nos ingresos públicos. As 
estimacións iniciais do Goberno contemplan unha caída de 25.700 millóns. Non haberá arcas inmunes, pero entre 
Estado, Comunidades Autónomas e Administración Local, os concellos seremos a peza máis prexudicada.

Impostos, taxas e outros ingresos locais
• IAE: si reflectirá os efectos da crise nas contías recibidas polos concellos a través 

da PIE. 

• Prevese unha caída na recadación de taxas por prestación directa de servizos, 
xa que no período de alarma puideron ter sido reducidas ou non se cobraron, 
mentres que os gastos de persoal, por exemplo, continuaron e incluso puideran 
ter aumentado polos reforzos do cadro de persoal. 

• A recadación tamén poderá descender polas taxas polo uso do espazo público.

• Incalculable a achega por recollida de lixo ou abastecemento de auga polas 
bonificacións/exencións que se terán que facer pola precariedade económica 
que sufra a cidadanía.

• IBI: na crise anterior o aumento do IBI supuxo unha crecida importante da 
recadación. Agora pode sufrir unha desaceleración polo que non debería servir 
de elemento compensador para os próximos anos.

Dúas grandes crises con 10 años de 
diferenza; non é moito tempo e por 
iso é inevitable tomar a de 2008 como 
referente a pesar de que ambos cracs 
económicos son moi diferentes tanto na 
causa como nas consecuencias: se da-
quela o sector máis afectado en España 

fora a construción, o recente cese de 
actividade polo confinamento impactou 
en case todos os sectores económicos e 
continúa a alterar o comercio, o trans-
porte e a hostalería, este último, sector 
máis importante para a economía do 
país. As estimacións apuntan a unha 

caída en 2020 do noso PIB de máis de 
10 puntos porcentuais respecto ao ano 
anterior. Por canto á recuperación, o 
Goberno do Estado prevé un proceso en 
forma de V asimétrica, no que a econo-
mía recuperarase gradualmente a partir 
da segunda metade do ano. 

PREVISIÓNS PIB 2020-2021
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>   ECONOM
ÍA: IM

PACTO COVID

PREVISIÓN:

Debido a que se fixeran antes do confinamento, as previsións do Estado para a 
entrega a conta anual prorrogada ás entidades locais están moi por riba: o descenso 
do IVE pola caída do consumo, do IRPF polo aumento de parados e axuste de 
salarios, e a baixada dos ingresos correspondentes ao gravame de combustibles 
e alcohol e ao imposto de sociedades, reducirán a recadación do Estado entre un 
30-50% (entre 4.350 millóns e 7.250 millóns de euros menos). A iso súmase que 
a liquidación positiva que o Estado pagará ás CCAA vai prexudicar aínda máis ao 
índice de participación local e ás transferencias ás Deputacións Provinciais. Pero 
recalcular agora sería o menos desexable, xa que suporía un recorte importante no 
que as entidades locais prevén recibir este ano.

Na previsión máis optimista a 
recuperación económica non 
se terá completado en 2020, 
polo que a entrega a conta 
en 2021 reducirase; as CCAA 
tamén terán menos ingresos 
e polo tanto o FCL, así como 
as transferencias de acordos e 
subvencións, tamén se verán 
reducidos respecto a 2020.

Previsiblemente será o ano que afectará profundamente ás arcas 
municipais. Neste ano os concellos sufrirán a liquidación negativa 
das entregas a conta de 2020. Dado que os seus orzamentos están 
moi ligados á PIE, Deputacións e concellos integrados no modelo 
de cesión poderanse ver moi afectados segundo a evolución da 
crise, aínda que non hai que perder de vista aos concellos de 
entre 20.000 a 75.000 habitantes e aqueles que tiveron durante 
os últimos anos un forte incremento de poboación, porque parten 
dun mínimo moi baixo en relación á súa situación actual. 

O punto positivo podería estar na entrega a conta 
deste ano, xa que a liquidación negativa das CCAA 
favorece o aumento do ITE local. Para iso habería que 
evitar que o Estado difira as liquidacións negativas 
por parte das comunidades como fixo en 2011. 

Por outra banda, será relevante para as entidades 
locais a liquidación negativa das CCAA do ano 2022, 
que será de gran calado e que reducirá dun xeito drás-
tico os capítulos I e II de ingresos da Comunidade. 
O seu efecto pode ser similar ao que se deu no ano 
2010, no que se creou un Fondo Extraordinario para 
completar a participación que lle correspondera aos 
concellos pola aplicación da porcentaxe nos capítulos 
I, II e III de ingresos da CCAA.

2020 2021

2022

2010 con fondo extraordinario 2010 sen fondo extraordinario

114.305.365

94.265.801

Concellos
Réximen
Variables

Concellos
Réximen
Cesión

Deputacións

Total
Entidades
Locais

366,01
247,93

-118,08

256,34
159,80

-96,54

479,59
298,97

-180,62

1.101,95

706,70
-395,25

2020 Entrega a conta 2020 Estimación Participación Definitiva

2020 Estimación Liquidación Definitiva
Andrés Núñez 

Técnico da Fegamp

ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN PIE DO ANO 2020
ÁS ENTIDADES LOCAIS GALEGAS  
A PRACTICAR NO ANO 2022

(en millóns de euros)

• IITNU: en Galicia afecta pouco á recadación municipal, se ben pode ter certa transcendencia en concellos con maior 
poboación.

• ICIO: en 2008 foi un dos impostos municipais máis relevantes, pero agora está nun nivel moito menos influínte.

• IBI rústico: achega pouco relevante aos orzamentos.

• IVTM: é un imposto moi constante e non se espera gran variación.

• BICES : apenas debería variar.

Participación nos Ingresos do Estado (PIE)      Esta liña financeira será unha das máis afectadas pola crise. 

Transferencias da Xunta De Galicia      Tanto o FCL como as transferencias finalistas veranse reducidas. 
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As entidades locais son cruciais para a recuperación 
económica de Galicia, xa que son as que dispoñen 
da información detallada das cuestións dos seus 
territorios. Ademais de dar resposta urxente, a 
estratexia deberá buscar a reactivación e expansión 
económica e social, con medidas transversais e 
sistemas correctores que protexan ante posibles 
eventualidades de calquera natureza. Sen embargo, 
cada concello debe realizar unha diagnose acertada 
das necesidades do seu eido e da súa sociedade 
para deseñar e aplicar as medidas paliativas e 
integradoras máis adecuadas.
A excepcionalidade e descoñecemento dunha 
situación como a vivida fai que as Administracións 
teñan que esforzarse máis en trasladar á cidadanía 
información precisa, útil e unánime. A coordinación 
e cooperación interadministrativa vai ser 
fundamental para asignar os niveis de atención que 
cada administración debe procurar. 

Plan de acción do 
municipalismo tralo 
estado de alarma

O municipalismo é a primeira barreira na contención da 
COVID19 e o primeiro trampolín para a recuperación da nova 
normalidade polo que é un axente imprescindible no deseño 
da estratexia e o seu conxunto de políticas. Participada polas 
tres Administracións do Estado, esa mesa de decisións debe ser 
quen de reactivar a vida social e económica de forma eficaz, 
segura e firme. Para avanzar nestes obxectivos compartidos e a 
favor da máxima coordinación, a Fegamp aconsella traballar por 
zonificación (por áreas de poboación con hábitos de relación 
e consumo propios) e por sectorización (por área produtiva, 
de xeito que dispoñan de medidas impulsoras específicas), e 
presentou un plan multifocal que aborda a situación dende 7 
liñas de intervención:

PLAN DE ACCIÓN MULTIFOCAL

Financiamento Coordinación
e Seguimiento

Ámbito
Social

Reactivación
Económica

Territorial
e Xestión

de Servizos

Modernización
–

Novas
Tecnoloxías

Formación e
Información
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>   ECONOM
ÍA: PLAN DE ACCIÓN

1   Financiamento das entidades locais

Neste intre é necesario manter as entregas a conta a 
entidades locais en 2020 de PIE e FCL sen recalcular, e 
urxe habilitar os procedementos para financiar os servi-
zos que as entidades locais están a prestar no marco da 
COVID19 fora das súas competencias, particularmente 
nos eidos de educación, sanidade e servizos sociais. 

Por parte da Xunta cómpre concretar as transferencias 
de convenios e subvencións o antes posible e aprobar, 
en consenso coa Fegamp, unha lei autonómica específi-
ca reguladora da participación das entidades locais nos 
ingresos da comunidade autónoma que aclare a parti-
cipación anual e os criterios de distribución. Asemade, 
as axudas e subvencións deberían integrarse no Fondo 
de Cooperación Local para favorecer a autonomía local.

O Estado debe modificar o actual marco de Participación 
nos Ingresos do Estado, reformular as regras fiscais 
(estabilidade, sostibilidade, regra de gasto, etc.), fle-
xibilizar o emprego do remanente e superávit, fixar un 
réxime para o déficit derivado da aplicación do rema-
nente de tesourería e ampliar os supostos do réxime 
espacial de concellos turísticos.

Así mesmo, deberíanse habilitar instrumentos para 
mellorar a transparencia das transferencias recibidas 
polas entidades locais e modificar o marco lexislativo 
de concorrencia e competencia.

2   Coordinación e seguimento

Urxe a creación dunha comisión de estudo e seguimento 
do impacto financeiro da crise e adopte medidas para 
mitigalo, e de comisións sectoriais permanentes con 
representación de todas as Administracións Públicas 
para relanzar os sectores produtivos na nosa comuni-
dade autónoma. 

As entidades locais deben ter voz nos trámites parla-
mentarios autonómicos de medidas que afecten direc-
tamente ás súas competencias ou intereses, creando 
para este fin un órgano permanente. É necesario que 
os servizos que cubren necesidades básicas se presten 
de forma integrada e transversal, abordando educación 
en prevención, hixiene e saneamento, fomento dos ser-
vizos asistenciais e sanitarios a domicilio, teletraballo 
e novas tecnoloxías, medidas de seguridade, control e 
contención por áreas territoriais. Asemade, a Xunta de 
Galicia no só debe coordinar os procesos na totalidade 
da comunidade, senón apoiar aquelas entidades que 
non dispoñan de medios ou coñecementos precisos para 
levalos a cabo.

3   Sociais

Hai que reforzar as mesas de traballo da Axenda Social 
e implementar plans integrais de inclusión que aborden 
a promoción do acceso ao traballo, á formación e á 
vivenda digna e que contrarresten as dificultades que 
poidan padecer os colectivos vulnerables. O IBI debe 
ser reformado polo Goberno do Estado de xeito que 
inclúa bonificacións a suxeitos que acrediten renda 
insuficiente.

As estratexias de envellecemento activo deben incluír 
novas fórmulas e impulsar o acompañamento de fami-
liares, e a atención domiciliaria asistencial e sanitaria 
deberá ser reforzada.

As medidas de conciliación laboral, persoal e familiar 
xogarán un importante papel.

Deberase garantir o financiamento das competencias 
e servizos prestados polos concellos, suprimindo as 
subvencións finalistas, e fomentarase a colaboración 
entre as distintas Administracións locais con novas 
competencias de carácter supralocal, así como a coordi-
nación intra e interadministrativa nos diferentes eidos 
da acción pública.

4   Reactivación económica

A recuperación deberase abordar dende mesas de tra-
ballo con representación das distintas Administracións 
(incluídas as entidades locais) e axentes sociais para 
coordinar e supervisar o proceso. A estratexia para 
superar a crise provocada pola pandemia é unha opor-
tunidade de impulsar o cambio cara a unha economía 
circular, eficiente no emprego dos recursos e cun cre-
cemento intelixente, sostible e integrador. Haberá que 
protexer ao pequeno e mediano negocio e fomentar a 
formación e a creación de novos modelos de tecido 
produtivo local, e promover a participación dos GDR na 
elaboración de diagnoses e plans e a cooperación in-
termunicipal ao fin de fortalecer cabeceiras comarcais.
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Podes consultar o documento completo do Plan de acción en www.fegamp.gal

5   Territoriais e xestión de servizos

Tanto Estado coma Xunta de Galicia deben ter en conta as 
características peculiares de cada concello á hora de aplicar 
as medidas, cunha cualificada participación dos concellos na 
toma das decisións. É necesario que a Xunta elabore unha Lei 
de Cooperación Local e convén impulsar a prestación inter-
municipal de servizos con carácter integrado, deixando ampla 
marxe á liberdade de cada concello. Para os pequenos concellos 
precísase deseñar unha estratexia xeral de xestión integrada e 
voluntaria dos servizos públicos coa participación de todas as 
Administracións implicadas, sen prexuízo de que os municipios 
poidan optar por fórmulas de xestión compartida. 

Hai que reforzar as cabeceiras comarcais como centros de acti-
vidades económicas, servizos e equipamentos, fortalecendo os 
servizos públicos que se prestan nelas, desenvolvendo sistemas 
de transporte que faciliten a mobilidade.

6   Tecnolóxicas

A pandemia evidenciou a urxencia de avanzar na materia 
pendente de implementar a administración electrónica e a 
telematización da xestión tributaria en todos os concellos, 
potenciando a colaboración interadministrativa e a interopera-
tibilidade que facilite todos os procedementos. Asemade, non 
pode esperar máis o desenvolvemento das infraestruturas de 
telecomunicación de todo tipo (banda ancha ou inalámbrica) 
en toda Galicia coas mesmas condicións económicas e presta-
cións no rural que no ámbito urbano.

7   Formación e información

A organización de xornadas de información dirixidas ao persoal 
das Administracións Públicas e as campañas á poboación e 
empresas non serán unha opción, actualizando a información 
sobre as diferentes medidas e obrigas.

O plan da acción da Fegamp conta cunha proposta detallada 
de financiamento para as tres Administracións Públicas:

Estado

Entidades
Locais

CCAA

419.602.407 €

362.249.900 €

340.000.000 €

PLAN DE ACCIÓN MULTIFOCAL ENTIDADES LOCAIS GALEGAS
PROPOSTA DE FINANCIAMENTO INICIAL POR ADMINISTRACIÓNS

Santiago de Compostela durante o confinamento

http://www.fegamp.gal


Impulso á Axenda 2030 e á cooperación 
internacional en tempos de COVID19

19.
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FONDO 
GALEGO
- - -

O Fondo Galego de Cooperación e 
Solidariedade aprobou na primeira 
Asemblea virtual da súa historia unha 
planificación adaptada ao contexto da 
Covid-19. O programa para o ano en curso 
elude os desprazamentos internacionais 
e intensifica a “localización” da Axenda 
2030, con iniciativas como a elabora-
ción de plans para a implementación 
dos Obxectivos de Densenvolvemento 
Sostible no eido municipal. Ademais, 
ofrecerase formación ao respecto na 
nova web da entidade.

Os proxectos de cooperación para o des-
envolvemento que se levarán a cabo en 
2020 encádranse tamén na crise xerada 
polo coronavirus. Investiranse un total 
de 98.126 euros en Mozambique e Guinea-
Bissau, dos que 27.000 corresponden a 
achegas extraordinarias dos concellos 
de Cambre e Narón. Sensibilización da 
veciñanza, dotación de materiais de 
prevención, abastecemento de auga 
e saúde da infancia son algunhas das 
intervencións que se financiarán.

Situar a cooperación cos países do Sur 
como eixo central da actividade é preci-
samente un dos obxectivos establecidos 
nas Liñas Estratéxicas 2020-2023, ás que 

tamén lles deu luz verde a Asemblea. 
Traballarase asemade para incrementar a 
base asociativa e a súa implicación, alén 
de continuar sensibilizando aos gobernos 
locais sobre a solidariedade internacio-
nal e de reforzar tanto a transparencia 
como as alianzas estratéxicas.

No que vai de ano, o Fondo Galego xa puxo 
en marcha accións destinadas a poñer en 
valor a cooperación internacional impul-
sada polas deputacións e concellos socios 
para facer fronte á pandemia. Tal é o caso 
da campaña #OsMunicipiosCooperan, 
centrada nunha serie de vídeos nos 
que autoridades locais de Galicia e da 
África lusófona lanzan unha mensaxe 
de unidade nas redes sociais. “O mundo 
está fortemente interconectado”, “non 
podemos virar as costas ao que acontece 
no outro extremo do planeta”, “só unha 
resposta global pode vencer o coronavi-
rus, que non entende de fronteiras” ou “a 
cooperación internacional é agora máis 
necesaria ca nunca” son algunhas das 
frases que nos deixan. 

De xeito complementario, unha vintena 
de concellos galegos sumáronse tamén ao 
manifesto “Cooperación contra o coro-
navirus” promovido pola Confederación 

de Fondos de Cooperación y Solidaridad, 
organización formada por nove fondos 
do Estado que representan a máis de 
1.300 municipios. Por outra parte, o 
Fondo Galego enviou aos 313 concellos 
do país materias sobre a Axenda 2030, 
animando a aqueles que aínda non son 
socios a unirse a esta rede para contri-
buír á consecución dos Obxectivos de 
Desenvolvemento Sostible.

Cómpre ter en conta que en moitos países 
da África lusófona, onde o Fondo Galego 
concentra os seus proxectos de coope-
ración ao desenvolvemento, a pandemia 
actual engádese a epidemias anteriores 
e a unha situación de crise permanente, 
que os febles sistemas públicos de saúde 
e protección social non conseguen frear. 
En moitos lugares, o confinamento non é 
viable ou ben pon en risco a seguridade 
alimentaria de millóns de persoas que vi-
ven ao día. Ademais, tanto nos países em-
pobrecidos ou en guerra como nos campos 
de refuxiados, faise complicado extremar 
as medidas de hixiene e autoprotección.

Asinado:  
Comisión Executiva do Fondo Galego  

de Cooperación e Solidariedade

O Fondo Galego xa apoiara anteriormente proxectos de saúde en Mozambique (Adrián Irago, 2017).

A campaña #OsMunicipiosCooperan reforzou o compromiso local cos retos globais. A Asemblea celebrouse online para minimizar  
o risco sanitario derivado da COVID-19.
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A pandemia dentro 
do uniforme da 
Policía Local

medidas que poidan supoñer limitacións 
ou restricións ao seu exercicio, o que 
fixo necesario dedicar moitas horas do 
servizo diario ao control da circulación 
e movemento de persoas. Unha grande 
dificultade estaba en dotar de seguridade 
xurídica as nosas accións, ao resolver 
as dúbidas e controlar o cumprimento 
da normativa en materia de mobilida-
de, xa que requiría unha actualización 
constante. Se ben nas circunstancias 
da pandemia a seguridade supoña unha 
utopía, si a presenza, labor informativa 
e controis dos nosos efectivos axudaba a 
reducir riscos simplemente coa presenza 
disuasoria. Moita carga de traballo veu 
tamén de asumir funcións extra poli-
ciais ou alleas de carácter humanitario. 
Garantimos o servizo sen interrupción 
non sen dificultades, en condicións de 
traballo non sempre axeitadas e cunha 
organización non acorde ao que real-
mente se estaba vivindo pola novidade 
e incerteza. Cada Corpo de Policía Local 
ten os seus propios mandos e xefes, o 
que representa unha contrapartida para 

unificar criterios de actuación, por iso 
a coordinación autonómica desemboca 
en organización, e a organización leva 
á eficiencia e eficacia. Esa colaboración 
con cada Corpo de Policía Local levouse 
a cabo poñendo UGPOL a disposición 
deles modelos de actas-denuncia, para 
acurtar e simplificar os procedementos, 
ou elaborando test serolóxicos aos PPLL, 
pagos e xestionados por UGPOL para 
detectar contaxios nas organizacións 
dos Corpos de PL e así evitar minguar o 
persoal daqueles. 

Por iniciativa propia e para facilitar a 
prestación de servizo, UGPOL creou unha 
lista de mandos e efectivos de policías 
locais que, voluntariamente, estarían 
dispostos a prestar comisións de servizos 
para os casos do artigo 6.3 da Lei 4/2007, 
do 20 de abril, de Coordinación de PPLL 
de Galicia “Eventualmente, cando pola 
insuficiencia temporal dos servicios sexa 
necesario reforzar o cadro do persoal do 
corpo de Policía Local dalgún concello, o 
seu alcalde poderá chegar a acordos con 

O 14 de marzo de 2020 seguro quedará 
gravado na memoria de todos os profe-
sionais que compoñen a Policía Local, 
porque –ao igual que as outras Forzas 
e Corpos de Seguridade– a nosa for-
ma de prestar o servizo diario mudou 
considerablemente. 

En cada unha das Xefaturas, na maioría 
dos casos comunmente infradotadas, es-
tablecéronse medidas co único obxectivo 
de tentar que as e os integrantes poli-
ciais non se contaxiaran para non quedar 
sen efectivos. Procedeuse á desinfección 
dos edificios policiais, vehículos patru-
llas, equipos compartidos, á formación 
de quendas estancas e á aplicación das 
recomendacións sanitarias entre os pro-
pios compañeiros e compañeiras.

Durante o estado de alarma, o desempe-
ño da Policía Local estivo marcado polo 
cambio normativo diario, a súa interpre-
tación e a coordinación e implantación 
de protocolos específicos de actuación, 
complicacións agravadas por unha, ao 
noso parecer, insuficiente coordinación 
das distintas Administracións Públicas. 
A isto hai que engadir que o Estado de 
Alarma aumentou a carga de traballo 
ademais das competencias contempladas 
na propia Lei 2/86 de Forzas e Corpos 
de Seguridade. Se ben é certo que a 
declaración do Estado de Alarma non 
permite a suspensión de ningún dereito 
fundamental, si contempla a adopción de 



outros concellos para que membros da 
Policía destes últimos poidan actuar no 
eido territorial do solicitante, por tempo 
determinado e, se fora preciso, en réxime 
de comisión de servizo aceptada volun-
tariamente polo funcionario.” Tal lista, 
contempla a categoría profesional así 
como certas especialidades dos axentes 
(medición ruídos, transporte mercancías 
e viaxeiros, urbanismo, educación viaria, 
inspección de locais de lecer nocturno, 
intervención e controis policías, etc.) 
Asemade, UGPOL elaborou o modelo de 
convenio que deben firmar ambos con-
cellos. O convenio inclúe unha cláusula 
pola que se poderá solicitar e dispor de 
material policial e outros elementos (eti-
lómetros, vehículos, etc.) polo método 
de cesión. O concello que o precise non 
ten máis que contactar coa Asociación 
indicando as necesidades.

Non obstante, o corpo de policías locais 
arrastra problemas de calado dende antes 
da pandemia que cómpre seguir a denun-
ciar e pór solución, como o abuso das con-
tratacións de auxiliares de Policía Local 
e o exceso do tempo de contratación dos 
mesmos superior aos seis meses anuais. 

A histórica falta de efectivos no nosos 
corpos supón nas circunstancias actuais 
un grave risco de seguridade cidadá; a 
nova normalidade na que estamos inmer-
sos segue a incrementar a carga de traba-
llo policial, pois multiplica as labores de 
control para que se cumpran as medidas 
hixiénico-sanitarias ao aplicarse en eidos 
como as praias, eventos, terrazas, locais... 
Coa intención de facilitar a toma decisións 
no marco do CECOP, dende a UGPOL solici-
tamos á Dirección Xeral de Emerxencias 
que reunise a Comisión de Coordinación 
de PPLL de Galicia, petición que non foi 
atendida. Segundo a Lei 4/2007, do 20 de 
abril, este órgano debería reunirse dúas 
veces ao ano. O seu derradeiro encontro 
produciuse en xaneiro de 2019, polo que 
a súa convocatoria, máis tendo en conta 

Diego Díaz Outeda.
Presidente UGPOL.

Inspector PL Pontevedra.
Licenciado en Dereito e CCAFD.

a situación que temos entre mans, non 
só está xustificada senón que é forzosa. 
Consideramos que a participación da 
Policía Local tivera mellorado algunhas 
das decisións directamente relacionadas 
co noso desempeño durante o confina-
mento e na posterior fase de desescalada. 
As nosas suxestións como corpo involu-
crado na primeira liña de aplicación das 
medidas son determinantes nos resulta-
dos obtidos, e a envergadura desta nova 
normalidade urxe a convocatoria de dita 
Comisión de Coordinación máis cedo que 
tarde. A nosa oferta de colaboración é 
firme e en beneficio de todos, agardamos 
se nos escoite.
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A oferta cultural en 
tempos da COVID19

A cultura ten que lidar coas limitacións polas medidas de contención 
do coronavirus e co medo... A prol, as ganas da xente e o bo 
tempo do verán que dá máis xogo para organizar as actividades. 
As empresas do colectivo lanzan un S.O.S. para non quedar atrás. 
Programar este tipo de actividades non só é cuestión do futuro 
dun sector económico que emprega a 35.000 persoas na nosa 
Comunidade –razón de por si incontestable–, senón que enriquece 
á sociedade. Os artistas contan cun protocolo propio elaborado 
co Goberno do Estado e múltiples propostas adaptadas ás novas 
circunstancias para que o público poida saborear as meles da 
cultura. É o que ten  arte: a súa materia prima non ten gaiola...

a cultura galega. Priorizamos a música 
e as artes escénicas en vivo, porque le-
vamos xa moitos meses sen posibilidade 
de gozar das actividades presenciais e 
os artistas precisan darnos a coñecer o 
seu traballo. Tiñamos claro que habería 
“Verán cultural”, que a nosa responsabi-
lidade tanto co público como cos artistas 
era organizalo e adaptalo ás condicións 
actuais, polo que a prudencia esixía un 
formato diferente.

CG: Diferente en que?
CC: A reconfiguración foi case comple-
ta. Facíamos a programación na Praza 
do Concello, un espazo moi amplo, de 
tránsito entre diferentes zonas... e aí 
non podiamos controlar o acceso e as 
posibles aglomeracións, non só no re-
cinto concreto, senón nas proximidades, 
no contorno. Co obxectivo de evitar as 
concentracións excesivas de público, 
escollemos unha praza máis pequena e 
sobre todo cunhas entradas e saídas máis 
claras para poder controlar o acceso e 
a saída como esixe a normativa. É di-
cir, mudamos a perspectiva; de pensar 
“imos programar actividades que atraian 
a moito público, que sexan inclusivas, 
que interesen a idades diferentes”, 
pasamos a intentar manter o interese 
pero dende a prudencia, con formatos 
máis reducidos e controlables, que non 
requiran grandes equipamentos técni-
cos ou infraestruturas complementarias 
como numerosos camerinos. Ademais da 
xestión do público, hai que ter en conta 
as medidas de prevención específicas 
para os colectivos artísticos, para as 
agrupacións vocais, para as agrupacións 

Cun dos festivais internacionais de teatro 
máis importantes, FIOT, é un programa 
de verán de gran influencia en toda a 
comarca, para o municipio de Carballo 
a cultura é fonte de ingresos, marca de 
identidade e forma de vida. María del 
Carmen Castro, responsable do seu ser-
vizo de Cultura dende hai máis de vinte 
anos, conta a Concellos Galegos como 
enfrontan as dificultades pola COVID19

Concellos Galegos: como 
afectou a pandemia á vosa 
programación cultural do verán?
María del Carmen Castro (CC): Carballo 
ten unha oferta cultural estable e inten-
sa todo o ano, e a principios de xuño, 
coincidindo coas Festas de San Xoán, au-
menta o número de actividades festivas, 
e xa en xullo comeza o “Verán cultural” 
que inclúe concertos principalmente 
e actividades de artes escénicas para 
todos os públicos, un programa de cine 
que se celebra en todas as parroquias, 
así como a Praza dos Libros, unha feira 
arredor do libro e a lectura. Só en xullo e 

agosto programabamos unhas vintecinco 
actividades aproximadamente. Despois 
de moitas reflexións e reprogramacións 
porque a norma cambiou varias veces, 
de reconsiderar o contexto e obxectivos 
a longo e curto prazo e de valorar as 
implicacións sanitarias, este “Verán cul-
tural” imos facer arredor de media ducia 
de actuacións culturais.

CG: E como foi esa 
reprogramación?
CC: Tentamos manter o espírito do pro-
grama, unha oferta cultural atractiva, 
diversa e de calidade para desfrutar 
das noites de verán, e comprometida 
co sector cultural galego. O equipo de 
traballo de Cultura decidimos non ofertar 
cine porque o protocolo a implantar des-
naturaliza bastante unha actividade de 
carácter máis recreativo, que se concibe 
en gran medida como punto de encontro 
social. Por outra parte, o audiovisual é 
un ámbito máis accesible para os cida-
dáns e a súa ausencia do noso programa 
ten unha unha repercusión menor sobre 
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musicais, para o persoal técnico… Nós instalábamos 
sempre un escenario moi grande de catorce por dez, e 
este ano imos a un de menos da metade de superficie, 
cambiamos algúns dos grupos que tiñamos reservados 
por outros máis reducidos ou pedímoslle que reduciran 
o formato. Se antes poñíamos 600 ou 800 cadeiras para 
o público agora estamos a calcular para 200...

CG: E como vai ser o acceso, por reserva? 
CC: Non, nun primeiro momento imos traballar con orde 
de chegada, vexamos como funciona.

CG: Puideches manter  
algo do programa inicial? 
CC: Reprogramamos case por completo, algunha cousa 
mantivemos pero só o que encaixaba no novo contexto. 
Por exemplo, tipo pasarrúas ou espectáculos con moito 
movemento, ou vocais, que teñen que gardar 3 me-
tros de distancia os uns dos outros, consideramos que 
non debíamos mantelos. Non se trataba de respectar 
o noso concepto inicial, senón de atopar propostas 
interesantes que se adaptasen mellor ao deseño final 
do programa. Algunha das actividades suspendidas 
en marzo ou abril, –xa que non cancelamos ningunha 
senón que as resituamos todas noutros programas–, 
recuperámolas agora.

CG: Que repercusión pode ter no concello? 
CC: A pesar de estar deseñado para o público local, 
o noso programa cultural é moi estable e variado e 
converteuse nun referente na comarca, chamando a 
xente doutros lugares e tamén turistas. Supoño que 
repercutirá na incidencia que tiña na hostalería, como 
todas as actividades que xeran interese social. 

CG: Máis alá do verán, como ves o outono e o 
inverno en espazos pechados?
CC: Xa estamos traballando niso, temos feita a progra-
mación case ata finais de ano e estamos elaborando 
os protocolos de actuación pola Covid 19 para os es-
tablecementos que utilizamos, principalmente o Pazo 
da Cultura, e para as diferentes actividades. Ademais 
celebraremos o FIOT que organizamos coa asociación 
cultural “Telón e Aparte” entre finais de setembro e 
principios de outubro. Este festival de teatro leva 28 
anos e ten moita repercusión mesmo en toda Galicia; 
corenta espectáculos teatrais con compañías galegas, 
nacionais e internacionais moi importantes. Estamos 
inquedos por como facelo realidade con toda a seguri-
dade preocúpanos a circulación de compañías que ve-
ñen doutras comunidades, a capacidade dos espazos, as 
responsabilidades de contratacións, os plans de preven-
ción de riscos laborais e de coordinación empresarial, 
a acollida e circulación de públicos... Se en condicións 
normais as entradas da maior parte das actuacións 
acabábanse moi rápido, con capacidade reducida as 
dificultades para satisfacer a demanda aumentan. Logo 
había días cunha programación moi intensa de cinco ou 
seis actividades, pois non poderemos facelo así porque 
o espazo require uns tempos de uso distintos, polas 
desinfeccións, ventilacións,… Tamén é unha oportu-
nidade para indagar noutros modelos organizativos e 
noutros formatos que empezan a xurdir con éxito e pulo 
e aos que pretendemos dar visibilidade no FIOT. Non 
renunciamos porque a cultura é parte da identidade de 
Carballo e porque a xente a demanda.

CG: Notaches que a xente ten ganas?
CC: Si. A xente está moi pendente. Carballo segue 
sendo un espazo moi próximo e os veciños diríxense 
a nós e preguntan directamente se este ano imos ter 
“Verán cultural” e sobre todo polo FIOT, porque son 
afeccionados moi fieis e demostran preocupación por 
como imos mantelo. 

INFORMACIÓN DE INTERESE:
Normativa dos espectáculos culturais tralo estado 
de alarma: 

DOG núm. 115, do 13 de xuño 

DOG núm. 126, do 27 de xullo

Recomendamos así mesmo a “Guía de boas prácticas 
para o reinicio da actividade escénica” do INAEM e 
asociacións culturais e o “Documento de traballo para 
a xestión e políticas culturais” do Consello da Cultura 
Galega. (documentos dispoñibles na web da Fegamp).

http://www.fegamp.gal/sites/default/files/infocorona/200613_medidas_post_estado_de_alarma_-dog_115_subrayado.pdf
http://www.fegamp.gal/sites/default/files/infocorona/200627_modificacions_normalidade_dog_126.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:2abdb966-e394-457c-ba70-9cc0cad9f8ad/guia-buenas-practicas-reinicio-actividad-aaee-musica.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:2abdb966-e394-457c-ba70-9cc0cad9f8ad/guia-buenas-practicas-reinicio-actividad-aaee-musica.pdf
http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=4374
http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=4374


nos referimos á conectividade, senón 
tamén a equipos e habilidades dixitais 
da poboación. E dita fenda supón cada 
vez máis barreiras: á administración 
electrónica, ao ensino, ao sector agroa-
limentario, ao turismo rural, ao comercio 
local, á actividade financeira, por non 
falar do descolgamento que xera respec-
to ás cidades intelixentes e o internet 
das cousas.... Os servizos de banda larga 
ultrarrápida teñen que universalizarse 
segundo establece a Lei 9/2014 na súa 
disposición adicional décimo oitava, é 
dicir, teñen que garantirse a todos os 
usuarios finais con independencia da súa 
localización xeográfica, cunha calidade 
determinada e a un prezo accesible. Pero 
ben sabemos, que iso non é así...

En que punto estamos?

Actualmente, os despregamentos de fi-
bra óptica estanse a levar a cabo grazas 
aos plans de axudas complementarios 
do Estado e da Xunta. De cumprirse o 

proxectado, estes despregamentos van 
permitir que a finais do ano 2020, en 
torno ao 80% das persoas dispoñan de 
cobertura de fibra, e que no ano 2021 
esta cifra ascenda ao 90% da poboación. 
O Estado vén de publicar dentro do 
Programa de Extensión de Banda Larga 
de Nova Xeración 2020-2022 unha nova 
convocatoria de axudas que permitirá 
incrementar esta porcentaxe. Claro que 
estes números, ademais de insuficientes, 
gardan en relación con Galicia algunhas 
sorpresas desagradables.

A idiosincrasia galega  
nas telecomunicacións

Primeiro hai que dicir que non é o mesmo 
poboación que territorio e que Galicia 
ten máis de 30.000 entidades de poboa-
ción (a metade das do Estado), das cales 
máis de 27.000 contan con menos de 
menos de 100 habitantes. Isto significa 
que cubrindo unha pequena parte do te-
rritorio chéganse a cubrir as porcentaxes 
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Concellos e 
conectividade 
dixital

Competencia do Estado, para 
que o completo despregamento 
das telecomunicacións se 
produza en Galicia terá que 
haber coordinación entre 
as tres administracións 
públicas... ou non será.

Durante o confinamento as comunica-
cións de voz incrementaron un 40% e o 
tráfico de datos alcanzou o 70%. Estas 
porcentaxes teñen vocación de perma-
nencia (aínda que non con índices tan 
altos), dado que no mundo postCOVID19 
a aceleración e permanencia do dixi-
tal vai ser evidente. Os concellos non 
teñen competencias na infraestrutura, 
capacidade orzamentaria e tampouco 
recursos en forma de coñecemento es-
pecífico, porén si poden coordinarse coas 
outras administracións para o impulso 
das telecomunicacións e a eliminación 
doutras eivas nas que os concellos si 
poden traballar. 

Os efectos colaterais negativos da pan-
demia en canto á paralización social e 
económica, víronse minorados en certa 
medida por un mundo que empeza a 
estar conectado telematicamente, o 
que permitiu manter certa actividade. 
Claro que esta mesma circunstancia puxo 
en evidencia a fenda dixital existente 
entre uns e outros territorios respecto 
á grande diferenza de medios dispoñi-
bles. E cando falamos de medios non solo 

 A Curota (Pobra do Caramiñal)

 A Curota (Pobra do Caramiñal)
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de poboación proxectadas, sen que unha 
grande cantidade de extensión do terri-
torio galego teña cobertura. A este pro-
blema engádese que o Instituto Nacional 
de Estadística (INE) non ten concepto 
para o particular xeito que teñen os ga-
legos de distribuírse polo territorio e as 
súas Entidades Singulares de Poboación 
distan moito de corresponderse cós no-
sos lugares, que son os que compoñen 
as parroquias, termo tampouco enten-
dible para o Instituto. Isto fai que na 
determinación de zonas brancas NGA, 
que son as que teñen dereito aos plans 
de despregamento citados, moitos dos 
nosos lugares non aparezan, nin como 
zona branca nin gris (as que non teñen 
cobertura pero agárdase que a teñan nun 
prazo de tres anos) polo que non existen 
para efectos de cobertura. Para entender 
esta circunstancia galega contrapoñe-
mos como exemplo Castela-A Mancha. 
Teñen moita dispersión porque hai 919 
municipios, mais en realidade veñen 
sendo practicamente a mesma cantida-
de de cascos urbanos porque toda a súa 
poboación está condensada neles, polo 
que é moito máis fácil a súa cobertura e 
cumprir as porcentaxes.

Todo o comentado tradúcese en que se-
gundo o Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital, en Galicia hai 
13.296 núcleos, pero ao non haber corres-
pondencia cos lugares reais, restan como 
zonas brancas NGA, que, para facermos 
unha idea da gravidade, supoñen nada 
menos que o 28% das areas españolas 
nesa situación, máis de unha de cada 
catro. Se imos aos fogares, en Galicia hai 
121.000 vivendas nesas zonas, que son 
o 11,43% das que hai no noso territorio 
galego. Así a porcentaxe galega é máis de 
dous veces a do Estado (5,4%) quedando 
situados os terceiros pola cola.

Patrimonio histórico vs. 
desenvolvemento dixital

É certo que os concellos con casco vello 
teñen un problema engadido xa que o 
despregamento de fibra óptica neles 
vese dificultado pola normativa -enten-
dible por outra banda-, ao respecto da 
visibilidade do cableado. Neste caso as 
infraestruturas teñen que soterrarse co 
conseguinte incremento orzamentario. 
En Galicia hai unha experiencia positiva 
en Santiago de Compostela en canto á 
solución deste problema e na actuali-
dade a Fegamp está en conversas con 

Na normativa de axudas estatais, as áreas brancas da NGA defínense como 
aquelas que non teñen cobertura de redes de banda ancha de nova xeración, 
nin previsións para a súa subministración por ningún operador nun prazo de 
3 anos, baseándose en plans de investimento cribles. Neste regulamento, as 
áreas NGA grises defínense como aquelas que só teñen cobertura de banda 
ancha de nova xeración ou previsión de subministración nun prazo de 3 anos 
por un único operador.

A Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais recolle 
anualmente información detallada sobre a cobertura de banda ancha propor-
cionada polos distintos operadores existentes en España, en aplicación do 
disposto no artigo 2 do Real decreto 462/2015, do 5 de xuño, que regula os 
instrumentos e procedementos de coordinación entre distintas Administracións 
Públicas en materia de axudas públicas dirixidas á promoción da sociedade 
da información, ao fomentar a oferta e dispoñibilidade de redes de banda 
ancha a través do procedemento previsto en Artigo 10.1 da Lei xeral de 
telecomunicacións 9/2014, do 9 de maio.

A partir da información sobre a situación e as previsións a 3 anos dos opera-
dores, identifícanse as áreas que reúnen as condicións para ser consideradas 
como zonas brancas ou, a partir de 2020, como zonas grises a menos de 100 
Mbps e elabórase a relación preliminar que se somete á consulta pública aberta 
para verificar a veracidade e a completa información. Unha vez resoltas as 
alegacións presentadas, obtense a lista definitiva das áreas que se considerarán 
“zonas brancas da NGA” e, a partir do 2020, a das “zonas NGA grises” ás que 
poden aplicarse as axudas que se pretendan conceder ese ano.

Retegal-Amtega para estender este mo-
delo a todo o territorio. No despregamen-
to das redes entran en xogo o patrimonio 
cultural-histórico, o urbanismo e o medio 
ambiente polas súas implicacións na 
concesión de licenzas. Isto fai precisa a 
coordinación interadministrativa Estado-
Comunidade Autónoma-Concellos. Neste 
aspecto a Fegamp ten previsto colaborar 
coa Xunta cara a axilizar os prazos das 
licenzas a nivel municipal e evitar posi-
bles atrasos que xorden na tramitación. 

As normas son un instrumento non un fin 
en si mesmo; o obxectivo é o benestar 
da sociedade.

Ao proxectar plans urbanísticos cómpre 
ter en conta as redes de telecomunica-
cións, tal e como se teñen coa auga, 
gas e electricidade. O artigo 34 da Lei 
9/2004 Xeral de telecomunicacións es-
tablece que a Administración do Estado 
e as administracións públicas deberán 
colaborar a través dos mecanismos 

San Marcos (Santiago de Compostela)
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previstos na mesma e no resto do 
ordenamento xurídico, a fin de facer 
efectivo o dereito dos operadores de 
comunicacións electrónicas de ocupar 
a propiedade pública e privada para 
realizar o despregue de redes públicas 
de comunicacións electrónicas. É funda-
mental adaptar a normativa municipal 
a dita Lei, que se incumpre en moitos 
casos por falta de coñecemento. Cando 
unha administración pública teña 
prevista a aprobación dalgún instru-
mento de planificación territorial ou 
urbanística que afecte ao despregue 
das redes públicas de comunicacións 
electrónicas, debe solicitar o oportu-
no informe ao Ministerio de Asuntos 
Económicos e Transformación Dixital. 
Así se establece no artigo 35 de dita lei 
(con carácter preceptivo e vinculante). 
Cando xurda calquera dúbida neste tema 
pódese transmitir e consultar no correo 
electrónico teleco.urbanismo@econo-
mia.gob.es así como consultar toda a 
documentación xenérica en https://
avancedigital.gob.es/gl-es/Paginas/in-
dex.aspx e https://avancedigital.gob.es/
urbanismo-despliegue-redes/Paginas/
Index.aspx.

Raúl Fernández Iglesias
Responsable TIC da Fegamp

Por outra banda, a propia Lei 9/2014 
ten aínda pendente o seu desenvol-
vemento normativo que ademais está 
agora paralizado nun momento no que 
non se ten claro se desenvolvelo ou re-
dactar unha nova Lei para traspoñer a 
Directiva (UE) 2020/1972 do Parlamento 
Europeo e do Consello, de 11/12/2018, 
pola que se establece o Código Europeo 
das Comunicac ións Electrónicas 
(184/003474).

Negocio vs. dereito

É necesario tamén un maior compromiso 
das operadoras que supoñen máis dun 4% 
do PIB, dando emprego a máis de 250.000 
persoas. Elas piden eliminar trabas e dotar 
de seguridade xurídica as súas actuacións, 
tendo un marco regulamentario estable 
e unhas políticas públicas de fomento 
nos despregamentos. Porén, temos que 
pedirlles que miren menos ao IBEX e máis 
á cidadanía, xa que prestan un servizo 
público e este ten que chegar á totalidade 
da poboación e ser de calidade.

En Galicia resulta inviable, ademais de 
pouco recomendable, comunicar con 
fíos todo o territorio, polo que a solu-
ción para moito do noso rural pasa polas 
redes sen fíos (cobertura por satélite ou 
móbil), ou doutras incipientes solucións 
como o despregamento da fibra polo ten-
dido eléctrico. Mais ao non contar este 
sistema con subvencións, as tarefas das 
operadoras son caras e limitadas en capa-
cidade de acceso, obrigando a pagar máis 
para obter máis datos e creando unha 
grande discriminación económica respec-
to aos núcleos urbanos que dispoñen de 
tarifa plana para as altas velocidades. 
Por outra banda non contamos cunha 
cobertura móbil axeitada; actualmente 
a Fegamp colabora coa Amtega nun pro-
grama para dotar de cobertura de voz 
a múltiples lugares de Galicia; acadar 
pois a provisión de datos antóllase moi 
preocupante, polo que na actualidade es-
tase en conversas coa Comisión Europea 
e a Comisión Nacional do Mercado das 
Comunicacións (CNMC) para configurar 
axudas e minimizar este problema.

Santiago de Compostela

Cexar (Santiago de Compostela)



Lucía González
Técnica da Fegamp

Os cambios que recolle esta addenda ve-
ñen motivadas polas necesidades reais 
de actuación trasladadas polos conce-
llos. O documento recolle as seguintes 
novidades:

 1   Amplíase de 5 a 10 hectáreas por 
anualidade a superficie na que os conce-
llos adheridos poden realizar execucións 
subsidiarias con cargo ao convenio.

 2   Ofrécese a posibilidade de realizar 
actuacións de xestión da biomasa nas vías 
de titularidade municipal ata un máximo 
de 10 quilómetros por concello e ano. 

 3   Increméntase o orzamento anual 
para mobilización de terras e iniciativas 
estratéxicas de prevención nas faixas 
secundarias de xestión da biomasa, que 
pasa de 1.250.000 € a 1.500.000 €. Este 
incremento responde a unha previsión 
de incremento no número de iniciativas 
ao flexibilizar os requisitos que deben 
cumprir as zonas de actuación.

 4   Acláranse os requisitos que deben 
cumprir as zonas de actuación para a 
execución das iniciativas de mobiliza-
ción de terras nas faixas secundarias 
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O 28 de maio de 2020 asinouse 
a 3ª addenda ao Convenio 
de colaboración subscrito 
entre a Xunta de Galicia, a 
Fegamp e Seaga en materia 
de prevención e defensa 
contra incendios forestais, 
para o establecemento dun 
sistema público de xestión 
da biomasa nas faixas 
secundarias. A renovación 
do acordo amplía a carta de 
servizos á que poden acceder 
as entidades locais adheridas.

Novidades da 3ª addenda ao convenio 
en materia de prevención e defensa 
contra incendios forestais

das actuacións con obxecto de dotar aos 
concellos de plans municipais de pre-
vención e defensa contra os incendios 
forestais. 

 7   Poderase facilitar aos concellos ad-
heridos o equipamento necesario para 
que, mediante convenios co concello, 
as iniciativas veciñais existentes no 
seu territorio poidan contribuír ao cum-
primento das medidas preventivas das 
faixas secundarias. 

OBSERVACIÓN: O estado de alarma decla-
rado o pasado 14 de marzo pola situación 
de emerxencia sanitaria provocada pola 
COVID-19 retrasou a tramitación desta 
addenda, e a suspensión dos prazos ad-
ministrativos paralizou as actuacións dos 
concellos na xestión da biomasa. Así mes-
mo, tamén modificou o prazo ordinario 
do 31 de maio para que os titulares dos 
dereitos de aproveitamento realizaran a 
limpeza voluntaria, que quedou prorroga-
do ata o 16 de xullo, segundo a resolución 
da Consellería do Medio Rural publicada 
no DOG do 29 de abril de 2020.

Fotografía: Derio Nekazaritza Eskola

Fotografía: Derio Nekazaritza Eskola

segundo os titulares dos dereitos de 
aproveitamento sexan coñecidos ou non.

 5   Establécense as condicións e requisi-
tos que deben cumprir as iniciativas es-
tratéxicas para a súa posta en marcha. As 
iniciativas estratéxicas son proxectos de 
mobilización de terras que, aínda que non 
cumpren cos requisitos das iniciativas de 
mobilización de terras definidas na cláu-
sula novena do convenio, se consideran de 
especial transcendencia para o obxectivo 
prioritario de reducir o risco de incendios 
forestais, atendendo aos seus elementos 
xeográficos, físicos ou técnicos. Calquera 
concello adherido ao convenio poderá 
presentar como iniciativa estratéxica un 
núcleo de poboación sempre que cumpra 
os requisitos establecidos no convenio, a 
razón dunha iniciativa por concello e ano, 
agás nos casos de actuacións en Rede 
Natura 2000 ou en parques naturais, onde 
poderán presentarse dúas iniciativas nun 
mesmo concello por cada anualidade. A 
actuación comprenderá a faixa secunda-
ria e ata 1 quilómetro adicional da vía 
de acceso.

 6   Dáselle apoio ao Instituto de Estu-
dos do Territorio para o desenvolvemento 
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BOE Nº: 275 / SÁBADO,  13 DE NOVIEMBRO DE 2010

MINISTERIO DE CULTURA E DEPORTE
Extracto da Resolución do 14 de xullo de 2020 da Subsecretaría de Cultura e Deporte pola que se convocan axudas 
para proxectos de conservación, protección e difusión de bens declarados Patrimonio Mundial, correspondentes ao 
ano 2020. BDNS (Identif.): 515731

OBXECTO
Proxectos de protección e conservación dos 
bens Patrimonio Mundial, e impulsar a súa 
accesibilidade, visibilidade e difusión, tanto 
nacional como internacional, a través das se-
guintes modalidades: 

a) Actividades de restauración e con-
servación preventiva que sirvan ao 
mantemento de elementos patrimoniais 
que fosen declarados Patrimonio Mundial, 
a dotación de plans de salvagarda en caso 
de emerxencia e actuacións destinadas á 
protección dos bens Patrimonio Mundial 
como consecuencia da crise sanitaria 
ocasionada polo COVID-19, seguindo as 
recomendacións técnicas da Dirección 
Xeral de Belas Artes - Instituto do 
Patrimonio Cultural de España.

b) Elaboración de plans de xestión sostible 
dos bens declarados Patrimonio Mundial 
en España.

c) Redacción de proxectos de execución 
para actividades que impliquen in-
tervención directa en bens declarados 
Patrimonio Mundial en España.

d) Realización de estudos sobre mate-
rias relacionadas 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, establecendo como medio prin-
cipal o soporte dixital, debido á crise 
sanitaria ocasionada polo COVID-19.

f) Preparación de publicacións cuxo obxecto 
sexa facilitar información sobre a Con-
vención 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 de 
carácter virtual principalmente debido á 
crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

h) Calquera outra actividade que contribúa 
a reforzar pautas e modelos de conserva-
ción, protección, sinalización, difusión 
e accesibilidade do Patrimonio Mundial 
en España.

BENEFICIARIOS
Entidades locais en cuxo ámbito territorial 
sitúense bens declarados Patrimonio Mundial 
pola UNESCO, en calquera das súas categorías 
e que así figuren recollidas expresamente no 
expediente de declaración da UNESCO ou na 
súa correspondente cartografía aprobada polo 
Comité de Patrimonio Mundial.

Poderán solicitar axuda as agrupacións de 
entidades públicas sen personalidade, que 
poidan levar a cabo os proxectos para os que 
soliciten estas axudas.

Prazo: 18/08/ 2020 - 14 /08/2020 

Máis información:
Web da FEGAMP: http://www.fegamp.
gal/content/axudas-para-proxectos-de-
conservacion-proteccion-e-difusion-de-bens-
declarados-patrimonio-2

DOG Nº: 102 / XOVES, 28 DE MAIO DE 2020

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
Orde do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de conco-
rrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais 
da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento 
IN519B). BDNS (Identif.): 492136

OBXECTO
Reforzo e extensión das redes de distribución eléctrica que dan ser-
vizo aos parques empresariais existentes ou en desenvolvemento da 
Comunidade Autónoma de Galicia.

BENEFICIARIOS
Concellos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Prazo: Reactívase o prazo de presentación de solicitudes que rematará o 
6 de agosto de 2020 (publicado no DOG Nº. 102, do 28 de maio de 2020).

Máis información:
Web da FEGAMP: http://www.fegamp.gal/content/
subvencions-destinadas-ao-reforzo-e-extension-das-redes-de-
distribucion-electrica-que-dan
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DOG Nº: 141 / XOVES, 16 DE XULLO DE 2020

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO
ORDE do 18 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións ás entidades locais 
de Galicia para a promoción do uso da lingua galega e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de 
procedemento PL400A). BDNS (Identif.): 515635

OBXECTO
O obxecto desta orde é aprobar as bases e 
convocar as axudas, en réxime de conco-
rrencia competitiva, destinadas a fomentar a 
prestación dun servizo lingüístico, mediante 
o mantemento ou reforzamento dos existentes 
para o ano 2020, en concellos ou en agrupa-
mento de concellos con poboación igual ou 
superior aos 3.000 habitantes (código de pro-
cedemento administrativo PL400A).

BENEFICIARIOS

1. As entidades locais de Galicia, excluídas as 
deputacións provinciais.

2. Os agrupamentos de concellos para a 
realización dun proxecto común. As súas 
entidades integrantes nomearán unha enti-
dade representante única que actuará como 
coordinadora e interlocutora coa Secretaría 
Xeral de Política Lingüística e que será o 
receptor da asignación económica.

Prazo de presentación de solicitudes:  
17/07/2020 – 17/08/2020

Máis información:
Teléfonos 881 99 63 25/881 99 63 31/881 99 
63 23 (Secretaría Xeral de Política Lingüística)

Web da FEGAMP: http://www.fegamp.gal/
content/subvencions-entidades-locais-de-
galicia-para-promocion-do-uso-da-lingua-
galega-prazo-17-08

DOG Nº: 135 / MÉRCORES, 8 DE XULLO DE 2020

AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS
Resolución do 25 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases das subvencións, en réxime de concorrencia non 
competitiva, para o fomento das artes escénicas e musicais nos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia con 
motivo do Xacobeo 21: Cultura no Camiño +, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento CT302B). 
BDNS (Identif.): 514211

OBXECTO E FINALIDADE

1. Esta resolución, no desenvolvemento das 
funcións e obxectivos encomendados e pre-
vistos na Lei 4/2008, do 23 de maio, de 
creación da Axencia Galega das Industrias 
Culturais, e dentro das súas competen-
cias, ten por obxecto establecer as bases 
reguladoras das subvencións destinadas a 
cofinanciar programacións culturais reali-
zadas por entidades locais co motivo do 
Xacobeo 21, para contribuír á promoción 
das artes escénicas e musicais, e proceder á 
súa convocatoria para o ano 2020 (código 
de procedemento CT302B).

2. Estas axudas teñen como finalidade o 
fomento das artes escénicas e musicais 
de carácter profesional, en particular de 
teatro, música, danza, novo circo e maxia, 
nos concellos de Galicia; será subvenciona-
ble unha porcentaxe das contratacións que 

integrarán as programacións e que se des-
envolverán nas datas comprendidas entre o 
15 de xullo e o 15 de outubro de 2020.

3. As programacións incluídas nesta con-
vocatoria deberán incluír, como mínimo, 
dúas contratacións de teatro, danza, 
música, novo circo ou maxia, que deberán 
ter un orzamento superior a 5.000 euros 
nos concellos de menos de 20.000 habi-
tantes e de 8.000 euros nos concellos de 
máis de 20.000 habitantes.

ENTIDADES BENEFICIARIAS
Poderán ser beneficiarios destas axudas todos 
os concellos da Comunidade Autónoma de 
Galicia que realicen unha programación cultu-
ral que contribúa á promoción de espectáculos 
de artes escénicas e musicais producidos por 
empresas con sede, domicilio social ou es-
tablecemento permanente na Comunidade 
Autónoma de Galicia.

Prazo: 09/07/2020 – 10/08/2020

O prazo para a presentación das solicitudes 
será dun mes desde o día seguinte ao da 
publicación da correspondente convocatoria 
no Diario Oficial de Galicia. Se o último día 
do prazo for inhábil, entenderase prorrogado 
ao primeiro día hábil seguinte e se no mes 
de vencemento non houber día equivalente ao 
inicial do cómputo, entenderase que o prazo 
remata o último día do mes.

Máis información:
Web da FEGAMP: http://www.fegamp.gal/
content/subvencions-para-o-fomento-das-
artes-escenicas-e-musicais-con-motivo-do-
xacobeo-21-cultura

DOG Nº: 129 / MÉRCORES, 1 DE XULLO DE 2020

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA
Resolución do 19 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de 
subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para os anos 2020-2021, cofinanciadas polo Fondo 
Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de pro-
cedemento IN421G). BDNS (Identif.): 512473

OBXECTO
Apoiar proxectos con fins de aforro enerxé-
tico e fomento do uso racional das enerxías 
renovables: instalacións para a xeración de 
enerxía térmica mediante equipamentos que 
utilicen biomasa como combustible e outras 
instalacións de enerxías renovables que uti-
licen como fonte enerxética a xeotermia, a 
aerotermia e a solar térmica (código de pro-
cedemento IN421G).

BENEFICIARIOS
Entidades locais de Galicia e entidades dela 
dependentes.

Entidades sen ánimo de lucro (non poderán 
disolverse ata que transcorra o prazo de prescri-
ción previsto nos artigos 35 e 63 da Lei 9/2007, 
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia).

Empresas legalmente constituídas e au-
tónomos. (deberán cumprir co criterio de 
autonomía e demais requisitos que se esta-

blecen no anexo I do Regulamento xeral de 
exención por categorías).

Prazo: 02/07/2020 – 03/08/2020 

Máis información:
Número de teléfono: 981 54 15 00 (Inega) 

Na web da FEGAMP: http://www.fegamp.
gal/content/subvencions-para-proxectos-de-
enerxias-renovables-termicas-2020-2021-
prazo-01-08-2020



Non lle abondaba a Federico García Lorca declarar o seu amor por 
Galicia, que deixou do seu puño e letra sete xoias literarias escritas 
en galego coas que sementar en todo e toda amante da poesía, a 
paixón pola nosa terra.

O idilio tiña esa intensidade dos amores que se viven na mocidade 
e marcaría de por vida ao poeta granadino; non obstante, segundo 
sinala Henrique Alvarellos, o propio Federico García Lorca  con-
taría que foi nunha viaxe de estudante aos 18 anos por Ourense, 
Redondela, Santiago e A Coruña, cando decidira  saír “cara ao ben 
da literatura”.

Dous anos despois, en 1918, o seu Libro de Poemas inclúe “Santiago, 
balada ingenua”. Nel describe dúas visións de Santiago no ceo: 
nunha o apóstolo aparece ao lombo dun cabalo branco pero lonxe 
de estar belicoso recolle a un peregrino morto, e outra imaxe onde 
o profeta, apoiado no característico bordón, axuda aos pobres. 
Ao ano seguinte Lorca publica “Salutación elegíaca a Rosalía de 
Castro”, o seu segundo motivo de devoción galega.

1932 sería un ano decisivo nesta relación, topando o clímax coa 
representación de “La Barraca” na praza da Quintana, o lugar onde 
Federico García Lorca “quedaría a vivir para sempre”. Ese ano visi-
taríanos tres veces e publicaría “Madrigal â cibdá de Santiago”, o 
primeiro dos seus Seis Poemas Galegos. De eles, tres gardan relación 
coa cidade compostelá ou co camiño de peregrinación. O “Madrigal” 
é unha oda á beleza da choiva en Santiago coa suave forma de 
contactar sobre a pedra.

Hai maior proba de amor a unha terra que estudar para poder falarlle 
na súa propia lingua?

30.
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O agasallo de Galicia á literatura

“ Á miña chegada a Galicia, as forzas formidables de 
Santiago de Compostela e a paisaxe, apoderáronse de 
min de tal xeito que eu tamén sentinme poeta da alta 
herba, da choiva alta e pausada. Sentinme coma un 
poeta galego e unha imperiosa necesidade de facer 
versos. O seu cantar obrigoume a estudar Galicia e o 
seu dialecto ou idioma, polo maravilloso que é.”

Madrigal â cibdá de Santiago 
Chove en Santiago 
meu doce amor. 
Camelia branca do ar 
brila entebrecida ô sol

Chove en Santiago 
na noite escura. 
Herbas de prata e de sono 
cobren a valeira lúa.

Olla a choiva pol-a rúa, 
laio de pedra e cristal. 
Olla o vento esvaído 
soma e cinza do teu mar.

Soma e cinza do teu mar 
Santiago, lonxe do sol; 
Ágoa da mañán anterga

Seis poemas galegos 
(Editorial Nós, 1935)

Plaza da Quintana (Santiago de Compostela). Autor: Itto Ogami






