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Carta do presidente

A administración da era post-COVID19

Duascentas cincuenta e nove. É o número de chamadas 
atendidas na Fegamp só nos seis primeiros días do 
Estado de alarma. Compártoo convosco para que vos 
fagades unha idea do que foi o ano na institución 
que representa e defende os intereses das entida-
des locais. Foi difícil en todas partes, é certo. Pero 
toda as necesidades e presas dos concellos, toda esa 
demanda confluía aquí, e quero facer público o meu 
recoñecemento e agradecemento aos traballadores e 
traballadoras da Federación.

Un ano despois seguemos sen normalidade, ou non tal 
coma a concibiamos. Quen ía dicir que a estas alturas 
os alcaldes e alcaldesas seguiriamos pendentes das pu-
blicacións de medidas nos diarios oficiais e que iamos 
perder o sono, ademais de polos contaxios, pola situa-
ción económica que acontece a moitos dos nosos veciños 
e veciñas. Todo mudou. E non pouco... basta pensar que 
hoxe somos tamén autoridades sanitarias. Máis respon-
sabilidade –oficial– para os concellos. Mais, cando as 
competencias e responsabilidades virán acompañadas 
do correspondente financiamento e peso institucional? 
A administración está a quedar manifestamente anacró-
nica. Non por canto á súa disfunción tecnolóxica, que é 
un feito. Senón por propio concepto. Falar de “niveis” da 
administración responde a unha estrutura arcaica, a un 
modelo que buscaba unha nova orde para a democracia 
incipente. Establecéronse entón xerarquías que serviron 
para que o país avanzara daquela. Pero a rixidez é un 
lastre da evolución e a administración ten que adaptarse 
á nova realidade do país. A reforma é forzosa. 

Ao fío do Plan de recuperación nacional escoitase falar 
de algo que o municipalismo leva anos a reivindicar 
tanto ao Goberno do Estado como á Xunta de Galicia: 
a cogobernanza. Por fin parece entenderse que a dife-
rencia entre as administracións non é o poder, senón 
o ámbito de actuación e as competencias. Por tanto, 
na mesa de decisión teñen que sentar as tres adminis-
tracións, porque que só o coñecemento e o traballo 
conxunto das tres pode acadar o mellor servizo posible 
para a cidadanía. A xerarquía debe dar o testemuño a 
unha coordinación real: aportación de todas as pers-
pectivas, reparto de responsabilidades, reparto de voto 
decisorio e reparto de diñeiro. Ese debe ser o novo 
modus operandi: a complementariedade.

Sería imperdoable non levar a cabo esta reforma do 
noso sistema, non só para superar o transo da crise sa-
nitaria e as súas consecuencias socioeconómicas, senón 
para acadar os outros desafíos que tiñamos entre as 
mans: sostibilidade, cambio climático, xustiza social... 
Porque a axenda 2030 segue aí, pendente. Eu resístome 
a aceptar que cando todo isto pase a pandemia será un 
episodio escuro da nosa historia sen máis. Ten que ser 
o marco dos cambios necesarios para unha vida mellor. 
Esa é a función da administración; xerar a mellor orde 
das cousas en beneficio das persoas, e tal cal está 
non é posible, dende logo non cos mellores resultados 
posibles. Estamos no momento idóneo para emprender 
a súa imprescindible reforma. Só así poderá ofrecer 
solucións efectivas á cidadanía e volverá a contar coa 
súa confianza. Nese obxectivo seguirá a Fegamp.

Alberto Varela 
Presidente da Fegamp e Alcalde de Vilagarcía de Arousa
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ACTUALIDADE
- - -

A Fegamp vén de actualizar un protocolo 
de colaboración coa Xunta de Galicia 
para pór solución a unha situación que 
incide directamente na calidade de vida 
dos galegos e galegas e na despoboa-
ción dos territorios: a desaparición das 
entidades financeiras e caixeiros auto-
máticos. A reestruturación do sector 
bancario e das caixas de aforros levou 
a que o 13% dos concellos galegos (45) 
carezan de calquera tipo destes servizos 
segundo  os últimos datos do  Instituto 
Galego de Estatística dispoñibles ao res-
pecto. O actual protocolo non só busca 
a universalización destes servizos senón 
proporcionar a asistencia e formación en 
materia financeira e banca electrónica.

Os concellos do medio rural nos que 
os seus habitantes teñan dificultades 
para acceder a servizos básicos desta 

natureza, poderán firmar un convenio coa 
Consellería de Facenda e Administración 
Pública, que se encargará da instalación, 
posta en funcionamento e mantemento 
dun caixeiro e de convirse por ambas 
partes, a prestación dos servizos de 
asistencia. No eido do devandito conve-
nio, o concello cederá o espazo público 
para tales fins, restando ao cargo dos 
trámites administrativos necesarios para 
instalación, o custo e subministro das 
acometidas de electricidade, telefonía e 
outras necesarias, e a limpeza e conser-
vación dos espazos empregados.

O protocolo, así como os modelos de ad-
hesión para a instalación do caixeiro ou 
de solicitude de caixeiro máis servizo de 
asistencia están dispoñibles na sección 
“servizos” da web da Federación Galega 
de Municipios e Provincias.

Diñeiro en curso

A reestruturación das entidades financeiras e da tecnoloxía son claros 
exemplos da incidencia de determinados sectores no sistema que rexe a 
vida das persoas e por tanto, na determinación de políticas ou medidas a 
adoptar pola institucións públicas. As características sociodemográficas 
galegas, cunha grande dispersión, poboación envellecida e 
problemas de conectividade, agravan a fenda entre os concellos 
que progresan e os que riscan ficar atrás ou mesmo desaparecer.



O territorio galego  contará con 29 GES 
e 4 servizos municipais de resposta a 
emerxecia; Fegamp e Deputacións pro-
vinciais asinaron co Goberno Autonómico 
unha addenda ao Convenio para o 
desenvolvemento dos GES polo cal se 
crean 6 novas agrupacións, 5 Grupos de 
Emerxencia Supramunicipal e un servizo 
municipal emprazado en Noia.

Os novos GES actuarán nas provincias 
de Pontevedra e Ourense, con sede en:

 > A Cañiza: cubrirá Arbo, A Cañiza, 
Covelo e Crecente.

 > A Lama: asistencia en Cercedo-
Cotobade, Fornelos de Montes, A 
Lama e Ponte Caldelas.

 > Mos/Redondela: para Mos, Pazos de 
Borbén, Redondela e Soutomaior.

 > A Veiga: abarcará O Bolo, Viana do 
Bolo e Vilariño de Conso

 > Maceda: atenderá Baños de Molgas, 
Esgos, Maceda, Paderne de Allariz, 
Vilar de Barrio, Xunqueira de Ambía 
e Xunqueira de Espadanedo

Segundo está acordado na nova con-
figuración do mapa de emerxencias, o 
servizo municipal de Noia dará asistencia 
a Lousame e Porto do Son.

Sufragado nun 52.50% pola Xunta de 
Galicia, nun 40%  por parte das Deputacións 
e un 7’5% coa aportación dos concellos, o 
servizo dos GES é un exemplo do froito da 
colaboración entre institucións. O proxecto 

conxunto comezara  en 1997 coa creación 
dos GRUMIR e continuou dende  2013 
cos actuais GES. Durante estes 24 años o 
sistema baseou en sucesivos convenios e 
addendas, e se ben a andadura foi satis-
factoria, como o presidente da Fegamp, 
Alberto Varela, sinalara no acto de sinatura 
da nova addenda,  cómpre dar un paso máis 
e sustentalo sobre un instrumento legal 
máis sólido que non deixe en suspense 
un servizo tan importante mercé a reno-
vacións, sinaturas, etc e que ao mesmo 
tempo simplifique cargas innecesarias 
de xestión. Alberto Varela destacou así 
mesmo, a traxectoria dun proxecto que 
non so creceu en número  senón tamén 
en asunción de competencias;  dende 
calquera acción en prevención ou extin-
ción de lumes, ata retiradas de niños de 
velutina, animais mortos ou abandonados, 
ou labores relacionadas coa salubridade ou 
calquera outra relacionada coas emerxen-
cias e seguridade cidadá...   por non falar 
xa das funcións asumidas no contexto da 
COVID19.

Coa nova addenda, entre os servizos 
municipais, os autonómicos e os Grupos 
de Emerxencias  Supramunicipais , a 
cobertura chega ao 90-97% da poboa-
ción galega. Trataríase de dar aos GES 
maior permanencia, estabilidade e 
homoxeneidade. 
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>  ACTUALIDADEAddenda GES

Considerado tanto pola lei 
de emerxencias de Galicia, 
como pola lei do sistema 
nacional de protección civil, o 
estatuto de Galicia ou a propia 
Constitución como servizo 
esencial, a asistencia dos GES 
chega xa a 35 municipios.

Novos GES
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ESPECIAL  
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poderse deter na loita para erradicalo. 
O papel da administración local en todo 
o proceso foi e segue a ser primordial. 
Atentos ás necesidades das persoas, os 
concellos non só procuraban e procuran 
solucións no seu eido senón que son os 
encargados de executar as medidas de-
terminadas polas outras administracións. 
Unha labor complexa, desenvolta en 
medio das dificultades para actuar e en 
inferioridade de condicións respecto aos 
Gobernos autonómico e do Estado. Con 
todo, a reacción e xestión dos concellos 
foi a máis valorada pola cidadanía.

Atención á cidadanía

Os concellos foron os interlocutores 
durante a pandemia. Inmersos na con-
tención coas restantes administracións, 
as súas portas e canles de comunicación 
que estiveron sempre a disposición dun-
ha poboación que non sabía ou non podía 
enfrontar a nova situación. Suspendida 
a actividade académica, comercial, cul-
tural, hostaleira e calquera outra agás a 
esencial, sen servizos de centros de día, 
comunitarios ou de maiores, e decretado 
o confinamento, os concellos tiveron que 
pór en marcha medidas excepcionais; 

dende reparto de deberes ou material 
para que os rapaces puideran continuar 
os seus estudos na casa, ata prover de 
produtos e coidados a persoas dependen-
tes ou habilitar albergues para protexer 
ás persoas sen fogar.

Facturas

O recanto económico da pandemia non é 
menor para os concellos. De feito supón 
unha conta pendente no seo da coor-
dinación e cooperación institucional. 
Os concellos non recibiron ningunha 
transferencia dos fondos extraordinarios 
habilitados para facer fronte á pandemia. 
Un estudio levado a cabo pola Fegamp 
no periodo do confinamento, revelou que 
o gasto das entidades locais nos servi-
zos sociais incrementárase máis de seis 
millóns de euros ao mes, e segundo as 
estimacións dos técnicos da Federación 
as desinfeccións só nos centros escola-
res (sen contar parques infantís, rúas e 
demais instalacións municipais) acada-
rían os 11 millóns de euros. Frustrado o 
intento de unir os fondos de rescate da 
Xunta de Galicia e as entidades locais, 
os concellos seguen a dispor medidas 
de soporte aos negocios locais ben con 

Un ano de 
pandemia

11 de xaneiro de 2020: chegan 
novas de China pola morte 
dun home de 61 anos debido 
a un novo virus denominado 
SARS-CoV-2. Ao longo dese 
mes espállase por todo o 
mundo, entra en España o 31 
de xaneiro e en Galicia o 4 de 
marzo... Hoxe segue entre nós.

Van doce meses de batalla ao corona-
virus. A vacina gáñallle terreo mais a 
COVID19 segue a afectar á saúde dos 
galegos e galegas, ao seu benestar e á 
súa economía. Un ano despois da súa 
irrupción a sociedade tenta sacar a 
cabeza entre as medidas de contención 
da enfermidade aínda imprescindibles e 
a recuperación dos estragos que está a 
deixar ao seu paso. Un ano despois segue 
a haber tamén moitas incertezas: cantos 
dos nosos quedarán no camiño, canto 
de profunda será a crise socioeconómica 
que está a provocar, e canto quedará da 
nova normalidade e da antigua que tanto 
botamos en falla nas nosas vidas.

O mundo pasou da perplexidade ao medo, 
á parálise, á acción e ao desgaste sen 
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axudas directas ben con exencións nas 
tasas. As arcas municipais baléiranse 
progresivamente polo aumento de gastos 
e a baixada de recadación.

Organización interna

Como entre a cidadanía, a pandemia xera 
dúbidas e dificultades no eido municipal. 
A reacción e funcionamento dos conce-
llos foi determinante na xestión levada 
a cabo. Baixo recomendacións iniciais 
das autoridades sanitarias, instruíuse 
aos traballadores sobre a enfermidade, 
as medidas preventivas no eido laboral 
e os procedementos a seguir tales como 
manter a distancia de seguridade, procu-
rar un tempo máximo de atención de 15 
minutos e evitar concorrencia de xente 
nas salas de espera. Decretado o primeiro 
estado de alarma os municipios tiveron 
que argallar sistemas para garantir a pro-
tección dos seus traballadores e manter 
o servizo á cidadanía. Na medida das 
súas posibilidades, dende cada concello 
facilitouse o teletraballo, constituíuse 
unha comisión municipal de seguimento 
da pandemia, establecéronse protocolos 
de comunicación, mantivéronse os servi-
zos esenciais fixando nos departamentos 

esenciais quendas para evitar contaxios 
e garantir a asistencia, e puxéronse en 
marcha sistemas de atención á cidadanía 
acordes ás novas circunstancias, como 
teléfonos de información ou trámites por 
medios telemáticos, deixando a atención 
presencial para o estritamente necesario. 
As sesións periódicas ou ordinarias dos 
órganos colexiados municipais, así coma 
os prazos de procedementos administra-
tivos restaban suspendidos. Corpos como 
policía local ou servizos sociais precisa-
ron reforzo e reorganización para poder 
respostar á nova demanda, ao principio, 
sen contar cos debidos medios de pro-
tección. Ata as circunstancias actuais, 
o ano foi unha sucesión de medidas 
implementadas ás veces sen os medios, 
o tempo ou a información necesarios. Ao 
longo dos dous estados de alarma e no 
periodo intermedio, os concellos tiveron 
que procesar máis de 600 documentos 
entre publicacións oficiais, protocolos e 
recomendacións do Estado e da Xunta de 
Galicia. Instrucións que se complican ao 
fixar distintas normativas en función de 
demarcacións xeográficas ou niveis de 
restrición. Unha maquinaria de xestión 
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completada coas ordenanzas, procedementos e protocolos 
desenvoltos en cada municipio segundo ás necesidades de 
cada momento.

Control

Ademais levar á práctica as medidas de contención, o maior 
peso no control da colaboración por parte de cidadanía fíxose 
recaer nos concellos, que vixían polo respecto de obrigas como 
levar ben posta a máscara, gardar a distancia de seguridade 
ou non exceder as limitacións de reunión ou mobilidade. Á 
controversia respecto as dúbidas competenciais desta función 
de control, súmase a dificultade: hai casuísticas de excep-
ción tanto aos desprazamentos nocturnos como aos peches 
de poboacións, por non dicir situacións de especial risco ou 
magnitude como a celebración dos comicios autonómicos, os 
desprazamentos en períodos vacacionais, o control da aglo-
meración de persoas e respecto das medidas nas praias, e o 
plan de seguridade especial para a actividade de hostalaría. 
No marco do convenio asinado coa Xunta de Galicia para a 
tramitación de sancións, cursáronse máis de 7.000 denuncias 
nos 178 concellos adheridos.

Autoridade sanitaria

O Goberno autonómico aproba unha lei que modifica a lei de 
saúde en vigor para engadir medidas preventivas, de control de 
enfermos ou contactos estreitos e posibles infraccións, e que 
atribúe potestade ás autoridades para a súa adopción mesmo 
se limita dereitos fundamentais. O texto inclúe un réxime 
sancionador que pode levar multas de ata 600.000 euros en 
caso de infraccións moi graves. A norma determina que os 
alcaldes e alcaldesas son autoridade sanitaria, e legaliza a 
encomenda aos concellos as competencias para incoar, instruír 
e resolver os expedientes sancionadores polos incumprimentos 
en materia de saúde pública que viñan asumindo de facto para 
axudar a conter a pandemia. 

Un ano despois da súa aparición, o coronavirus segue a bater 
no día a día da nosa sociedade, e os concellos multiplican es-
forzos para paliar os seus efectos, minorar os danos e recuperar 
o benestar dos seus veciños e veciñas. O municipalismo reclama 
reformas antes necesarias e agora urxentes para a sostibilidade 
do sistema: maior coordinación, maior participación e mellor 
distribución das responsabilidades e fondos. A orixe do virus 
que precipitou estes feitos e aínda condiciona o noso día a día 
segue a ser descoñecido; cómpren solucións e ferramentas para 
combater esta e outras posibles futuras emerxencias similares 
á que nos afecta ou de calquera outra natureza.



CRONOLOXÍA DA  
PANDEMIA EN GALICIA

2020

MARZO

4 |   Primeiro hospitalizado 

12 |   Suspéndense as clases

13 |   Peche hostalaría, comercios 
e servizos non esenciais

14 |   Estado de alarma e 
confinamiento, primeiras 
mortes en Galicia

16 |   Aprazamento das eleccións 
autonómicas do 5 de abril 

17 |   Máis de 300 galegos e 
galegas infectados, 11 
en unidades críticos

29 |   Paro total de actividade 
agás servizos esenciais 

ABRIL

1 |   Pico de falecementos en 
Galicia: 950 nun día

11 |   Intervención da residencia 
de maiores O Barco 
con 60 enfermos

14 |   Chegada de material 
médico-sanitario 

29 |   Primeiro día sen 
falecementos en Galicia 
(547 vítimas)

MAIO

2 |   Saídas para facer deporte 
a determinadas horas 
segundo a idade

8 |   Inicio da desescalada 
con desprazamentos 
dentro da provincia

24 |   Apertura de centros 
comerciais e hostalaría 
(con limitacións)

XUÑO

8 |   Libre mobilidade 
na comunidade

9 |   Distancia de seguridade 
(1,5m) e obrigatoriedade 
da máscara, sancións 
de 100 euros 

10 |   Último morto en  
Galicia na primeira 
onda: 619 falecidos

21 |   Fin do primeiro estado 
de alarma (98 días)

XULLO

12 |   Eleccións na Comunidade 
Autónoma de Galicia

AGOSTO

7 |   Nova morte na nosa 
comunidade tras case 
dous meses sen decesos

SETEMBRO

3 |   Investidura do Presidente 
da Xunta de Galicia

OUTUBRO

6 |   A Xunta fai pública a 
información epidemiolóxica 

25 |   Segundo Estado de alarma

NOVEMBRO

9 |   Acadada a barreira 
das mil mortes

13 |   1.500.000 de galegos 
e galegas baixo 
fortes restricións

DECEMBRO

27 |   Unha muller de 82 
anos recibe a primeira 
vacina en Santiago 

2021

XANEIRO

9 |   Récord de contaxios: case 
mil novos casos nun día

FEBREIRO

26 |   Publicación da nova 
lei de saúde

28 |   Segunda desescalada 
con novas restricións 
da terceira ola

Ondas de grandes 
contaxios          3

PCR realizadas

1.623.078
Vacinas (doses)

138.668

Enfermos curados

99.967

Falecidos

2.172

Casos activos  8.616

580 en outras unidades hospitalarias

7.881 no domicilio155 en UCI

Estados de alarma 2

25/10/2020 prórroga en vigor

14/03/2020 con 4 prórrogas

Documentación máis relevante para os concellos

Normativa
480 publicacións (BOE e DOG)

Instrucións / recomendacións /  
circulares / protocolos 
149

Efectos laborais

100.000 galegos e galegas afectados  
por un ERTE (7 de cada 10 reincorporados)

  

24.000  
novos parados

As cifras son radiografías que axudan a dimensionar e valorar 
a gravidade dos feitos. Ao peche da edición deste artigo (2 de 
marzo de 2021) estes son os números da pandemia en Galicia:

A PANDEMIA EN CIFRAS
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ECONOMÍA
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Plans de recuperación

A pandemia mantense e con ela os danos socioeconómicos pero cómpre conxugar a contención coa reconstrución. 
Europa lanzou o Next Generation EU, un instrumento que traza os elementos que cimentarán o futuro na rexión e 
dispuxo un fondo. A reconstrución en España seguirá o Plan de recuperación  e resiliencia do Goberno do Estado, 
que asegura o seu desenvolvemento en cogobernanza. En que medida participarán os concellos en todo iso?

Next Generation EU

750.000 millóns de euros (360.000 
millóns de euros en préstamos reem-
bolsables e 390.000 millóns de euros en 
transferencias non reembolsables) que 
se canalizarán ata finais de 2026, tendo 
que reintegrarse os préstamos antes do 
31 de decembro de 2058.

Son os datos que máis interese espertan 
e sen dúbida son determinantes, pero 
a inxección económica do Plan Europeo 
de Recuperación (complemento ao Marco 

Financeiro Plurianual 2021-27) como res-
posta á crise do coronavirus ten como 
obxectivo unha reconstrución da que 
saian economías e sociedades europeas 
máis sostibles, saudables e resilientes, 
máis cohesioadas social e territorial-
mente, e que estean mellor preparadas 
para os retos e as oportunidades das 
transicións ecolóxica e dixital.

Next Generation EU estrutúrase nos 
seguintes conceptos:

O Mecanismo Europeo de Recuperación 
e Resiliencia (MRR): elemento central 
do NextGenerationEU, con 672.500 
millóns de euros en préstamos e sub-
vencións. Este apoio financeiro está 
condicionado á presentación dun Plan 
Nacional de Recuperación e Resiliencia 
acorde aos obxectivos Next Generation 
EU por parte dos Estados membros. Dito 
plan debe contemplar os investimentos 
e reformas para os anos 2021-23.

REACT-EU (Axuda á Recuperación para 
a Cohesión e os Territorios de Europa): 
dotado de 47.500 millóns de euros. Os 
fondos poñeranse á disposición do Fondo 
Europeo de Desenvolvemento Rexional 
(FEDER), do Fondo Social Europeo (FSE) 
e do Fondo de Axuda Europea para as 
Persoas Máis Desfavorecidas (FEAD). 
Estes fondos adicionais achegaranse en 
2021-2022 con cargo a Next Generation 
EU e en 2020, a través dunha revisión 
específica do actual marco financeiro. 
Trátase de fondos adicionais no marco da 
Política de Cohesión cunhas condicións 
específicas e cunha maior flexibilidade 
na súa xestión. Levarase a cabo a través 
das Comunidades Autónomas.

Fondos adicionais a outros programas 
ou fondos europeos, como Horizonte 
2020, InvestEU, Desenvolvemento Rural 
ou o Fondo de Transición Xusta (FTJ).

Transformación 
dixital

Saúde e resiliencia

Transición verde

Políticas para 
futuras xeracións

Cohesión social 
e territorial

Crecemento e traballos intelixentes, 
sostibles e inclusivos



1   Axenda Urbana e Rural, loita contra a despoboación 
e desenvolvemento de la agricultura

16%

2   Infraestruturas e ecosistema resilientes 12,2%

3   Transición enerxética xusta e inclusiva 8,9%

4   Unha administración para o século XXI 5,0%

5   Modernización e dixitalización do tecido 
industrial e da pyme, recuperación do turismo 
e impulso a unha España emprendedora

17,1%

6   Pacto pola ciencia e a innovación. 
Reforzo a las capacidades do SNS

16,5%

7   Educación e coñecemento, formación continua 
e desenvolvemento de capacidades

17,6%

8   Nova economía dos coidados e políticas de emprego 5,7%

9   Impulso á industria da cultura e o deporte 1,1%

10   Modernización do sistema fiscal para un 
crecemento inclusivo e sostible

-

Plan de España

Segundo os criterios de reparto (con axustes 
ao longo da execución), España recibirá do 
Next Generation EU arredor de 140.000 millóns 
de euros: uns 60.000 millóns de transferen-
cias non reembolsables, 80.000 en préstamos 
e 12.000 de fondos REACT-EU dos que 441 
millóns corresponden a Galicia. Entre 2021 
e 2023 poderán executarse preto de 72.000 
millóns de euros. 

O programa “España puede. Plan Nacional de 
Recuperación, Transformación e Resilencia” 
basea sobre catro eixos transversais: a tran-
sición ecolóxica, a transformación dixital, a 
cohesión territorial e social e a igualdade de 
xénero. A inversión “verde” supón case o 40% 
do Plan e a dixitalización preto do 33%. O 
desenvolvemento estrutúrase en 10 políticas 
panca relacionadas con sectores produtivos 
con maior capacidade para transformar o te-
cido económico e social (véase táboa).

O plan contempla a participación activa das 
Comunidades Autónomas na xestión dos fondos 
do MRR a través de convenios cos ministerios 
implicados e sinala que as entidades locais 
terán tamén unha participación activa tanto 
na proposta como no desenvolvemento dos 
proxectos. 

O 30 de abril remata o prazo de presentación 
dos plans nacionais. A partir de entón a Unión 
Europea dispón de dous meses para emitir un 
pronunciamento ao respecto. 

O Parlamento Galego constituíu o pasado 
outono unha comisión non permanente para 
estudar a reactivación económica, social e 
cultural de Galicia. Como xa informamos no 
seu día, a Fegamp levou a dito órgano as su-
xestións e peticións do municipalismo (revista 
Concellos Galegos nº 38 páx. 8). A Comisión 
está a elaborar as súas conclusións.



Destinos do gasto

Neste eido a maior partida vai para as ac-
tuacións en benestar comunitario, que in-
clúe programas cun gasto destacable como 
a recollida de lixo, o abastecemento de 
auga ou o alumeado público, servizos que, 
xunto aos acometidos na área de Vivenda 
e Urbanismo, dadas as peculiaridades te-
rritoriais de Galicia acadan un custo máis 
elevado con respecto á media estatal.

En calquera caso cómpre destacar o incre-
mento que se está a producir no eido dos 
Servizos Sociais e Promoción Social, que 
de media leva xa o 10% do orzamento de 
gasto dos concellos (13% nos concellos < 
5.000 habitantes) debido especialmente ao 
incremento constante dos custos derivados 
do Servizo de Axuda no Fogar. 

Ao carón destes atópanse gastos máis espe-
cíficos en cada grupo de poboación, tendo 
por exemplo maior peso sobre o orzamento 
total o capítulo de Seguridade e Mobilidade 
Cidadá nos grandes concellos, mentres que 
nos concellos con menor número de habi-
tantes é destacable a porcentaxe de gasto 
do capítulo de Infraestruturas. Por último, 
hai que seguir apuntando o importante 
volume de custos que seguen a acometer 
os concellos sen o financiamento preciso 
en eidos como educación, sanidade ou 
deportes entre outros programas de gasto. 

Esta liquidación non ten grandes parti-
cularidades en canto reflicte a situación 
dos concellos galegos preCOVID-19, pero 

nos vindeiros anos as circunstancias eco-
nómicas e sociais por mor da pandemia 
provocarán grandes cambios; toparémonos 
novas necesidades a enfrontar e as liñas de 
ingreso estarán afectadas. Como plasmaran 
estudios previos realizados pola Fegamp, os 
tributos locais comezarán a resentirse este 
ano. Por outra banda, en base á liquidación 
definitiva dos impostos que serven para 
determinar o índice de participación das 
entidades locais (publicada pola Axencia 
Estatal da Administración Tributaria o pasa-
do 29 de marzo de 2021), a partir de 2022 os 
Concellos e Deputacións Provinciais galegas 
terán que reintegrar máis de 200 millóns de 
euros. Prever máis aló é difícil ao estar aínda 
baixo os efectos da COVID-19.

14.
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As contas 
municipais de 2019

corresponden a tributos locais (Impostos 
e Taxas), no que o IBI urbano, a Taxa pola 
prestación de servizos públicos básicos e o 
Imposto sobre Vehículos son os que teñen 
un maior poder recadatorio.

No caso das transferencias (unha cuarta 
parte dos ingresos locais) a principal fonte 
corresponde á Participación nos Ingresos 

do Estado, por diante das transferencias da 
Comunidade Autónoma (35% corresponden 
ao FCL e o resto a liñas financeiras finalistas 
derivadas de convenios e subvencións) e da 
terceira pata das transferencias; as recibi-
das das distintas Deputacións Provinciais, 
que supoñen un 7% dos ingresos totais 
dos concellos.

Destinos 
do gasto

Tributos Locais
52%

Transferencias Estado
24,4%

Transferencias CCAA
13,3%

Transferencias Entidades Locais
7,4%

Outros Ingresos Financeiros
1,3%

Ingresos non Financeiros
1,6%

A liquidación dos concellos correspon-
dente aos orzamentos de 2019 é similar 
respecto ao ano anterior, mais si é máis 
salientable un aumento do gasto de máis 
de 100 millóns de euros, no que ademais 
do incremento no programa de benestar 
comunitario destaca o crecemento que 
se produce (un ano máis) no capítulo de 
servizos sociais.

En relación aos ingresos locais corres-
pondentes ao ano 2019, máis da metade 

 

 

Benestar Comunitario 
19,1%

Actuacións de carácter Xeral
17,1%

Vivenda e Urbanismo
10,4%

Servizos Sociais e Promoción Social
9,9%

Seguridade e Mobilidade Cidadá 
7,8%

Cultura 
7,2%

 

Deporte 
5,0%

 

 
Educación 
4,3%

Infraestruturas 
4,3%

Medio ambiente 
4,0%

Fomento do Emprego
3,0%

Débeda Pública 
2,9%

Transporte público 
1,7%

Comercio, turismo e PEMES 
1,7%

Sanidade
0,6%

Outras Actuacións de Carácter Económico 
0,4%

Outras Prestacións Económicas a Favor dos Empregados
0,4%

Pensións
0,2%

Reparto
do gasto



INGRESOS / CONCELLOS GALEGOS

CONCEPTO
ANO 2018 ANO 2019

Importe 
(Miles €)

Peso 
Específico

Galicia  
€/Hab

Importe 
(Miles €)

Peso 
Específico

Galicia  
€/Hab

IBI NATUREZA RÚSTICA 20.475 0,81% 7,58 19.011 0,75% 7,04

IBI NATUREZA URBANA 556.511 22,08% 205,98 532.984 21,01% 197,44

IBI BENS CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS (BICES) 32.195 1,28% 11,92 32.829 1,29% 12,16

IVTM 131.720 5,23% 48,75 129.851 5,12% 48,10

IVTNU 45.064 1,79% 16,68 47.788 1,88% 17,70

IAE 81.810 3,25% 30,28 79.625 3,14% 29,50

ICIO 35.711 1,42% 13,22 39.974 1,58% 14,81

Outros Impostos Capítulos I e II 126 0,00% 0,05 69 0,00% 0,03

Taxa pola prestación de servizos públicos básicos 211.544 8,39% 78,30 210.196 8,29% 77,86

Taxa pola prestación de servizos públicos de carácter social e preferente 24.197 0,96% 8,96 25.240 0,99% 9,35

Taxa pola realización de actividades de competencia local 22.947 0,91% 8,49 23.683 0,93% 8,77

Taxa utilización privativa ou aproveitamento especial dominio público local 75.263 2,99% 27,86 73.964 2,92% 27,40

Prezos Públicos 30.654 1,22% 11,35 32.923 1,30% 12,20

Contribucións Especiais 4.063 0,16% 1,50 3.159 0,12% 1,17

Ventas 3.784 0,15% 1,40 4.141 0,16% 1,53

Reintegro de operacións correntes 2.823 0,11% 1,04 4.530 0,18% 1,68

Outros Ingresos Capítulo III 61.143 2,43% 22,63 58.960 2,32% 21,84

Transferencias Estado (Incluída PIE) 604.177 23,97% 223,63 618.688 24,39% 229,19

Transferencias da Comunidade Autónoma (Incluído FCL) 329.540 13,07% 121,97 337.617 13,31% 125,07

Transferencias Entidades Locais 147.641 5,86% 54,65 188.848 7,44% 69,96

Outras transferencias (consorcios, empresas privadas,…..) 17.958 0,71% 6,65 12.337 0,49% 4,57

Ingresos Patrimoniais 20.145 0,80% 7,46 16.852 0,66% 6,24

Alleamento de Inversións Reais 20.946 0,83% 7,75 2.992 0,12% 1,11

Activos Financeiros 2.274 0,09% 0,84 2.049 0,08% 0,76

Pasivos Financeiros 38.066 1,51% 14,09 38.397 1,51% 14,22

TOTAL 2.520.777 100,00% 933,02 2.536.709 100,00% 939,70

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas

GASTOS / CONCELLOS GALEGOS

PROGRAMAS
ANO 2018 ANO 2019

Importe 
(Miles €)

Peso 
Específico

Galicia  
€/Hab

Importe 
(Miles €)

Peso 
Específico

Galicia  
€/Hab

Débeda Pública 111.903 4,77% 41,42 71.888 2,94% 26,63

Seguridade e Mobilidade Cidadá 181.019 7,72% 67,00 191.507 7,83% 70,94

Vivenda e Urbanismo 222.889 9,51% 82,50 253.953 10,38% 94,07

Benestar Comunitario 449.605 19,18% 166,41 467.957 19,12% 173,35

Medio ambiente 86.497 3,69% 32,02 97.691 3,99% 36,19

Pensións 4.384 0,19% 1,62 5.419 0,22% 2,01

Outras Prestacións Económicas a Favor dos Empregados 9.590 0,41% 3,55 9.229 0,38% 3,42

Servizos Sociais e Promoción Social 216.700 9,24% 80,21 241.636 9,87% 89,51

Fomento do Emprego 69.217 2,95% 25,62 72.883 2,98% 27,00

Sanidade 13.654 0,58% 5,05 13.527 0,55% 5,01

Educación 101.980 4,35% 37,75 106.294 4,34% 39,38

Cultura 158.323 6,75% 58,60 175.832 7,19% 65,13

Deporte 108.982 4,65% 40,34 122.842 5,02% 45,51

Comercio, turismo e PEMES 41.991 1,79% 15,54 41.558 1,70% 15,39

Transporte público 34.876 1,49% 12,91 41.612 1,70% 15,41

 Infraestruturas 92.455 3,94% 34,22 105.834 4,33% 39,21

Outras Actuacións de Carácter Económico 8.044 0,34% 2,98 9.823 0,40% 3,64

Actuacións de carácter Xeral 432.164 18,43% 159,96 417.478 17,06% 154,65

TOTAL 2.344.271 100,00% 867,69 2.446.963 100,00% 906,45

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas

Andrés Núñez 
Técnico da Fegamp
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Os primeiros datos que constataron a 
crise socioeconómica chegaron da man 
da Federación Galega de Municipios e 
Provincias: máis de 17.000 novos deman-
dantes dos servizos sociais municipais, 
seis de cada dez deles traballadores e 
autónomos con vulnerabilidade social 
devinda polo cese de traballo. O estudo 
da Fegamp abarca o período do confina-
mento, meses durante os cales a acti-
vidade presencial reduciuse ao máximo 
manténdose exclusivamente os servizos 
esenciais. Certo é que a evolución da 
crise sanitaria permitiu recuperar certa 
actividade, pero un ano despois a nor-
malidade non chega nin a todos os eidos 
laborais nin ao consumo, e cada día que 
pasa agrava a situación económica de 
milleiras de familias.

A elaboración da nova Axenda Social non 
ficou inmune ao coronavirus, e se ben os 
traballos retomáronse deica fóra posible, 
as circunstancias obrigaron á abordaxe ou 
desenvolvemento de facto dalgunhas das 
cuestións que recollerá o documento final.

O financiamento do SAF é unha delas. A 
xestión deste servizo é unha das máis 

complexas. A Lei de Dependencia con-
templa os seu financiamento con fondos 
do Estado e a Comunidade Autónoma 
(con achegas dos usuarios), pero a rea-
lidade é que dos 14 ou 16 euros/hora 
(nalgúns casos 18 ou mesmo 21 euros/
hora) que custa este servizo, a apor-
tación conxunta das administracións 

Dereitos básicos sobre a mesa

2021-2024 é o horizonte da nova Axenda Social de Galicia na que 
a Fegamp está a traballar con Xunta de Galicia e o terceiro sector 
de acción no eido. O actual plan reviste dobre envergadura: del 
pende a cobertura dalgunhas das necesidades fundamentais das 
persoas e tamén a minoración dos danos da que se perfila coma 
peor crise socioeconómica da nosa historia recente.Necesidade 
urxente: o SAF, necesidade imperiosa: a reforma estrutural.

estatal e autonómica é de 9,7 euros/hora, 
abocando aos concellos a un importante 
desembolso económico para que os seus 
veciños e veciñas dispoñan desta aten-
ción. A insostibilidade deste articulado 
quedou de manifesto coa paradoxa acon-
tecida durante o confinamento: dende 
a Comunidade Autónoma se habilitaron 
horas para aumentar o servizo de SAF, 
pero houbo concellos que non puideron 
ofrecelas por rixideces do sistema de 
contratación pública ou por falla de 
capacidade económica para completar 
o custo ao no haber chegado ao muni-
cipalismo ningunha transferencia dos 
fondos extraordinarios habilitados para 
enfrontar a COVID19. Reivindicada de 

Xuntanza do presidente da Fegamp 
coa conselleira de Política Social 
o pasado mes de decembro 



longo unha solución ao problema do 
SAF, a Fegamp urxiu o pasado mes de 
decembro ao incremento do seu finan-
ciamento, acadando un compromiso por 
parte da Consellería de Política Social. 
Porén, a Fegamp empraza a unha análise 
profunda do sistema para a súa mellora 
a través da mesa de traballo creada no 
marco da Axenda Social para traballar 
especificamente neste eido.

A proposta da Fegamp para a estratexia 
2021-2024 continúa por suxestións de 
accións a curto prazo (algunhas condi-
cionadas pola situación que envolve o co-
ronavirus), e obxectivos de carácter máis 
estrutural. A necesidade de contar cun 
estudo da situación é máis preciso agora 
que nunca, xa que a pandemia revolveu 
non so o escenario habitual senón que 
terá consecuencias a longo prazo, cues-
tións que cumprirá ter en conta á hora de 
debuxar as perspectivas sociais de futuro:

1. O xa de por se escaso financiamen-
to do Plan Concertado por parte 
das Administracións autonómica 
e estatal (a menor porcentaxe de 
todo o Estado en 2018).

2. O crecemento exponencial dos 
recursos destinados aos servizos 
sociais (incluíndo o Servizo de 
Axuda ao Fogar) e que nesta pan-
demia están a levar aos servizos 
municipais a unha situación límite.

3. A merma de ingresos das entidades 
locais nos vindeiros anos.

É imprescindible a constitución dun 
grupo de traballo que elabore un estudo 
das necesidades, custos e fontes de 
financiamento dos servizos sociais de 
Galicia, co obxectivo de establecer un 
modelo dotado de mecanismos xurídicos 
e financeiros estables que permitan una 
estrutura permanente para a prestación 
desta asistencia esencial. A creación dun 
sistema estable de calidade debe partir 
dunha boa diagnose pero non terá futu-
ro sen un Observatorio do social. Esta 
materia pendente da Axenda previa é 
fundamental, xa que o dinamismo so-
cial require monitorización e introdución 
de medidas de adaptación e melloras. 
Non entanto, a Fegamp estima que o 
primeiro ano de andadura da vindeira 
Axenda Social desenvolverase en medio 
dunha transición cara ao escenario final 
post pandemia. A nova estratexia deberá 
incorporar aos novos obxectivos novida-
des de desenvolvemento, potenciando as 

mesas de traballo específicas (dependen-
cia, infancia, emprego, vulnerabilidade 
enerxética e vivenda) e traballando 
dende unha perspectiva atenta e aberta 
ao cambio. Con esa finalidade e como fe-
rramenta de valoración, sería desexable 
introducir na Axenda 2021-2024 indica-
dores ou parámetros que faciliten unha 
avaliación dos logros e unha análise das 
dificultades ou obstáculos que se poidan 
presentar no camiño aos obxectivos que 
nos marquemos.

Para evitar a asfixia financeira dos servizos 
sociais máis aló do SAF, a Fegamp solicita 
a integración no Fondo de Cooperación 
Local das axudas e subvencións anuais 
que a Comunidade Autónoma destina 
ás entidades locais, solicitar a creación 
inmediata e urxente dun fondo específi-
co para acadar o equilibrio demográfico 
territorial e un investimento en políticas 
de familia durante os próximos cinco anos 
dun mínimo do 50% sobre o aumento do 
gasto non financeiro dos orzamentos 
xerais da Xunta de Galicia.

É indispensable así mesmo, incluír os cri-
terios de dispersión poboacional e enve-
llecemento na participación dos ingresos 
do Estado e da Comunidade Autónoma 
e na repartición dos fondos entre as 
entidades locais. A última das achegas 
estruturais da Fegamp é a planificación 
integrada e transversal dos servizos de 
educación, sanidade, transporte, vivenda 
ou dependencia, xa que a súa interfe-
rencia cos servizos socias é constante 
pola súa propia natureza de necesidades 
básicas. Unha suxestión esta presente 
na análise DAFO-CAME do Observatorio 
demográfico mais non contemplada na 
nova Lei de impulso demográfico pero 
que si pode impulsarse dende a Axenda 
Social.

Propostas de todas as partes enriba da 
mesa –as máis urxentes en marcha- o 
documento está en fase de concreción 
e priorización de obxectivos cara a súa 
aprobación prevista no primeiro semes-
tre do ano.
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Fochas no ensino

Ningún pai ou nai restaría 
oportunidades para o seu fillo 
ou filla. Os meniños e meniñas 
son o porvir, pero calquera 
esforzo para o rexurdimento 
do rural será de balde se os 
proxenitores teñen dúbidas 
sobre a formación que poderán 
levar os seus nenos e nenas. 
A Confederación de ANPAS 
Galegas trasladou á Fegamp 
as que consideran deficiencias 
do ensino no rural máis 
importantes, principalmente 
relacionadas co transporte.

Unha de cada catro ANPAS galegas 
referiu algún tipo de problema no des-
envolvemento do curso on line debido 
á pandemia. A Confederación urxe a 
avanzar na dotación tecnolóxica e unha 
axeitada cobertura de rede para que 
todos os rapaces e rapazas poidan ter 
garantida a súa educación en calquera 
circunstancia. 

Máis aló de situacións excepcionais, os 
representantes dos pais e nais de estudan-
tes sinalan dificultades no acceso á edu-
cación por mor do transporte, especial-
mente no caso do ensino non obrigatorio. 
Tras unha sondaxe a 19 centros rurais, 
a Confederación detectou dificultades 
para estudar pola falla de conexión co 
transporte público (3 centros), por non 
coincidiren cos horarios educativos (2), 
ou por non haber liñas directas entre ou-
tros. A maiores sinala os sobrecustos dos 
desprazamentos para a economía familiar, 
se ben hai concellos que prestan axudas 
para este concepto. Refiren algún caso 

no que os problemas impiden ao neno ou 
nena compatibilizar os estudos con residir 
no domicilio familiar.

A Confederación de ANPAS Galegas urxe 
melloras en tres aspectos: en primeiro 
lugar garantir un servizo de trasporte 
que dea ao alumnado a posibilidade de 
manter a súa residencia durante a súa 
vida académica. En segundo lugar sina-
lan á gratuidade do mesmo, para non 
gravar a economía familiar por razón 
de desfrutar un dereito básico coma é a 
educación. Por último, a Confederación 
pon o foco no eido que, ao seu criterio, 
presenta máis gravidade; o ensino non 
obrigatorio, xa que o sistema non pode 
pode pechar as portas ou desamparar aos 
rapaces e rapazas que queiran seguir a 
buscar o seu futuro laboral máis aló do 
ensino obrigatorio. Neste último punto 
as asociacións de pais e nais suxiren que 
os CPIs dispoñan dun centro de referencia 
para cursar bacharelato e/ou ciclos de FP.

Segundo os últimos datos do IGE, o 
94’97% dos mozos e mozas entre 15 e 
18 anos contan cun CPI ou un Instituto 
no seu termo municipal. Tendo en conta 
o número de IES e CPIs existentes en 
concellos menores de 50.000 habitantes 
(255 centros) e os datos desa mostra (19), 
as problemáticas expostas afectarían ao 
7’45% dos centros do eido rural. O feito 
de que en Galicia existan máis de 30.000 
entidades singulares de poboación xera 
problemas a todos os niveis en calquera 
dos servizos, incluído o transporte e por 
extensión, as consecuencias derivadas da 
súa deficiencia. A problemática exposta 
no eido educativo é unha mostra máis 
da necesidade de que no financiamento 
local estatal se engada como criterio de 
reparto a variable de dispersión. 

Imaxe: Joshua Choate
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Cooperación EELL-Xunta a revisión

Cooperación, coordinación ou colaboración; hai tempo que 
o terreo de confluencia entre administracións requiría unha 
revisión e un impulso. Os traballos están en marcha.

Comprometida no mes de outubro polo 
presidente Alberto Núñez Feijóo durante 
o seu primeiro encontro cos representan-
tes da Fegamp nesta nova lexislatura, a 
Comisión Galega de Cooperación Local 
reuniuse o pasado 19 de febreiro por 
primeira vez (debido ás circunstancias 
sanitarias). É o comezo dunha labor que 
se presenta tan complexa coma necesa-
ria: con obxectivos pendentes do Pacto 
Local, as necesidades xurdidas dende a 
sinatura de dito documento hai 15 anos, 
e novos requirimentos detectados ao 
teor do coronavirus.

O desaxuste entre as competencias atri-
buídas e as funcións impropias asumidas 
-cos sobrecustos que iso leva consigo- é 
unha reivindicación histórica do munici-
palismo. O Pacto Local asinado en 2006 
trazou un primeiro paso no establece-
mento dunha orde competencial e orza-
mentario entre a Xunta de Galicia e as 
entidades locais, se ben a súa execución 
leva un gran retraso. Velaquí algunhas 
cuestións sobre as que a Fegamp priori-
zou avanzar:

 > Educación: a Xunta comprometéra-
se a asumir “á totalidade dos custos 
nos centros educativos sen excep-
ción” pero dende o ano 2009 non 
houbo ningún avance ao respecto. 

 > Conservatorios Municipais: 
trátase dun tema similar onde a 
Xunta de Galicia habilitaría unha 
partida económica co obxectivo 
de financiar “aqueles servizos 
que, malia seren de competencia 
exclusivamente autonómica, veñen 
prestando os concellos e as depu-
tacións provinciais”. Neste sentido 
cumpriría revisar o Artigo 27 do 
Estatuto de Galicia que cita como 
competencia exclusiva da CCAA de 
Galicia, entre outras, “os conserva-
torios de música de interese para a 
Comunidade”. 

 > Sanidade: realizar os procedemen-
tos necesarios para que a partida 
para os centros sanitarios sexa per-
manente e non suxeita ao crece-
mento/decrecemento do Fondo de 
Cooperación Local, incluíndo con-
sultorios integrados nos Gurpos I e 
II do Convenio (que nalgúns casos 
levan gastos moi considerables)

 > Fondo de Cooperación Local: é 
necesario unha Lei autonómica 
de participación nos ingresos da 
Comunidade Autónoma, texto que 
debe ser consensuado cos concellos 
no que se clarifique a participación 
anual e os criterios de reparto.

 > Lei de benestar animal: é unha 
petición reiterada da Fegamp que se 
cuantifique o custo do incremento 
derivado da Lei e que se determine 
o seu sufraxio conforme ao dispos-
to no apartado de financiamento 
recollido no Pacto Local no que 
“o Goberno da Xunta de Galicia 
comprométese a artellar os meca-
nismos necesarios para compensar 
financeiramente as administracións 
locais galegas ante a aprobación de 
normas por parte da Comunidade 
Autónoma de Galicia que poidan 
supoñer unha minoración dos seus 
ingresos ou un aumento dos seus 
gastos” como é o caso.

En paralelo ao traballo desta comisión 
e acordado tamén en dito encontro do 
presidente da Xunta de Galicia cos vocei-
ros, Goberno Autonómico e Fegamp cons-
tituíron equipos de traballo para facer 
unha delimitación competencial entre 
administracións. O grupo da Fegamp, 
con recoñecidos académicos e profesio-
nais expertos na materia, proporá unha 
delimitación competencial que se adapte 
aos novos tempos, coas necesidades e 
ferramentas dispoñibles e que inclúa 
unha necesaria mellora da coordinación 
entre Xunta e concellos.

Sinatura do Pacto Local (2006)
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A ecuación non sae: en 2050 seremos uns 
9.600 millóns de persoas na terra e para 
manterse co actual estilo de vida, será 
necesaria unha produción equivalente 
a tres planetas. O sistema produtivo é 
ineficiente; arredor de un terzo dos ali-
mentos (o equivalente a 1.300 millóns de 
toneladas = 1 billón de dólares) remata a 
podrecer nos cubos de lixo dos minoristas 
ou consumidores polas deficiencias na súa 
recolección e transporte. A iso se suma un 
consumo insensato e insostible; os foga-
res consumen o 29% da enerxía mundial 
(21% das emisións de CO2), mentres que 
se toda a poboación empregase lámpadas 
de alto rendemento enerxético, aforra-
ríanse 120.000 millóns de dólares ao ano. 
Os vertedoiros multiplícanse e colapsan, 
os sistemas de reciclaxe non dan abasto... 
non hai saída. Cómpre cambiar.

Cara a 2030, a Axenda internacional 
para o desenvolvemento sostible con-
templa no seu obxectivo 12 “Produción 
e consumo responsable”, a aplicación 
dunha serie de programas de consumo 
e produción responsables, acadar unha 
xestión sostible e uso eficiente dos 

recursos, reducir á metade o desperdicio 
de alimentos, descender a xeración de 
residuos mediante a prevención, redu-
ción, reciclado e reutilización, lograr a 
xestión ecolóxica de produtos químicos e 
refugallos ao longo de seu ciclo de vida, 
minimizando ao máximo os seus efectos 
adversos na saúde humana e o medio 
ambiente coa súa chegada ao aire, auga 
ou chan. Uns obxectivos que precisan 
da colaboración activa de empresas e 
consumidores a través da información 
e concienciación para adoptar prácticas 
sostibles, da axuda aos países en desen-
volvemento con menor capacidade tec-
nolóxica, da elaboración e aplicación de 
instrumentos de vixilancia, e por suposto 
do compromiso internacional. Na outra 
banda, a reestruturación deberá levarse 
a cabo tendo en conta as necesidades e 
condicións específicas dos países cara 
a lograr a creación de novos postos de 
traballo e a promoción da cultura local. 

Sobre o terreo da Unión Europea, a pri-
meira medida cara á sociedade da reci-
claxe data de 2008 (Directiva 2008/98/E 
do Parlamento Europeo e do Consello, do 

19 de novembro). Xa entón facía fincapé 
na prevención da xeración de residuos e 
fixa unha xerarquía dos mesmos cara á 
súa xestión fomentando a reutilización, 
reciclaxe e outro tipo de valorización an-
tes da súa óptima eliminación. En 2015 a 
Comisión Europea lanzara un “Plan de ac-
ción para a economía circular”, medidas 
que completou cun paquete de directivas 
máis específicas sobre xestión de resi-
duos de vehículos, pilas e acumulado-
res, aparellos eléctricos e electrónicos, 
vertedura de residuos, e tratamento de 
envases e plásticos. Dentro dos obxecti-
vos marcados está por exemplo un límite 
de residuos domésticos eliminados en 
vertedoiro do 10% para o ano 2035.

As súas transposicións tradúcense en 
novos xeitos de xestión e cambios na 
paisaxe dos nosos concellos coa inclu-
sión dos distintos tipos de contenedores 
ou vertedeiros, e por ende, novos hábitos 
e custos para a nosa cidadanía. Nesa 
sucesión de cambios chega a nova Lei 
6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e 
solos contaminados de Galicia.

Produción e consumo responsable

Galicia é a sexta comunidade que máis lixo xera: 423.51 kg/habitante/ano*. 
A Xunta vén de aprobar unha nova lei galega de residuos, porén que a futura 
norma estatal está en trámite e contemplará entre outras cousas, un novo 
imposto. Novos marcos lexislativos coas súas consecuentes repercusións na 
xestión local do medio ambiente.

(*) Último informe MITECO 2018
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>  ODS 12

Normativa galega

Dende o 17 de marzo de 2020 está en 
vigor a nova Lei de Residuos e solos 
contaminados de Galicia. 94 artigos 
divididos en nove títulos que adaptan 
os obxectivos aos fixados pola Unión 
Europea, entre os que están:

 > que en 2025 a xeración de residuos 
sexa un 15% menor respecto 2010 

 > o vertido técnico cero: que en 2035 
só o 10% dos residuos acaben en 
vertedoiros

 > a reciclaxe de plásticos en 2030 
acadará o 55% (se prohibe a venda 
de louza, vasos, cuncas, bandexas 
de plástico non reutilizable)

 > a reutilización e reciclaxe do 60% 
dos residuos municipais en 2030

En relación con este último obxectivo o 
texto esixe dispor de 6 fraccións: papel, 
metal, vidro, plástico, biorresiduos e ou-
tras, obrigando aos concellos a ter insta-
lada a recollida selectiva de biorresiduos 
ao más tardar en 2023 e a de textiles e 
residuos perigosos de orixe en 2024.

A norma regula a distribución de compe-
tencias e os plans de prevención/xestión 
correspondentes á administración auto-
nómica e ás entidades locais. O Goberno 
autonómico resérvase a potestade de 
establecer medidas económicas, finan-
ceiras e/ou fiscais, e ademais da coordi-
nación, elaboración de programas auto-
nómicos e específicos, e garantía do seu 
cumprimento e sanción, é responsable 

do rexistro da información ao respecto, 
ficando especificadas as actividades su-
xeitas a comunicación ou autorización 
administrativa. As obrigas dos concellos 
comprenden todo o relacionado coa 
recollida, transporte e tratamento de 
residuos domésticos xerados nos foga-
res ou establecementos comerciais e de 
servizos, evitando o abandono ou ver-
tedura dos mesmos e con competencia 
no exercicio da vixilancia e sanción. As 
entidades locais poderán así mesmo ela-
borar programas de prevención e xestión 
incluíndo residuos non perigosos xerados 
nas industrias.

 A lei establece as normas para o traslado 
de residuos na nosa comunidade, os re-
quirimentos por canto aos puntos limpos 
e de recollida separada, e a esixencias 
aos edificios públicos. Respecto ás insta-
lacións comunitarias de compostaxe das 
entidades locais, obriga aos concellos a 
informar cunha periodicidade anual do 
número de persoas participantes, a loca-
lización das instalacións, a cantidade de 
residuos tratados e a cantidade de com-
post obtido con resultados analíticos.

Por canto aos solos contaminados, de-
termínase a súa regulación cun réxime 
sancionador con multas de ata 1,7 mi-
llóns de euros. A Xunta de Galicia deberá 
realizar un mapa de solos alterados con 
información sobre o tipo de contaminan-
tes e o riscos para a saúde e o medio.

Coa nova norma quedan derogadas: 

a) Ley 10/2008, de 3 de 
novembro, de residuos  
de galicia

b) Decreto 154/1998 do  
28 de maio, de catálogo  
de residuos de Galicia

c) Decreto 59/2009, de  
26 de febreiro, que regula  
a rastrexabilidade  
dos residuos
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A futura lei estatal

O MITECO está a avaliar e encaixar as 
aportacións recibidas durante o trámite 
de información pública ao Anteproxecto 
de Lei de Residuos e Solos Contaminados 
para continuar a súa tramitación. 

Ademais de fixar novos obxectivos e 
prazos, as principais novidades do texto 
inicialmente proposto respecto a actual 
lexislación afectan dende aos eidos de 
aplicación, ata a revisión dos procede-
mentos de subproduto e fin de residuos, 
prohibindo a destrución de excedentes 
non perecedoiros. As administracións es-
tarán obrigadas a adoptar instrumentos 
económicos e haberá unha nova figura 
fiscal que gravará os envases de plás-
tico non reutilizables. De feito, estes 
materiais serán obxecto dun paquete de 
medidas que inclúen a prohibición da súa 
distribución gratuíta, medidas especiais 
para residuos fabricados en plástico non 
compostable ou a prohibición dos micro-
plásticos na produción de cosméticos e 
deterxentes entre outros. A norma tamén 
revisa a regulación sobre a responsabi-
lidade ampliada do produtor (RAP) e o 
réxime sancionador xeral incluíndo novas 
infraccións e endurecendo as sancións.

Unha medida de especial importancia para 
os concellos será o novo imposto sobre 
o depósito de residuos en vertedoiros e 
a incineración de residuos. O establece-
mento deste novo tributo responde ás 
recomendacións da Unión Europea e á 
harmonización dos impostos autonómi-
cos, xa que como consecuencia de non 
existir esta figura impositiva en todas as 
rexións, prodúcese o chamado “turismo de 
residuos” entre comunidades autónomas.

De acordo ao anteproxecto, este imposte 
será estatal, indirecto e afectará máis ou 
menos en función da opción escollida na 
xestión dos residuos, sendo máis gravo-
so o depósito en vertedoiros (40 euros/
tonelada) que a incineración (15 euros/
tonelada nas instalacións R1). Afectará 
así mesmo á almacenaxe que exceda os 
prazos da normativa. A futura norma pre-
vé a cesión do imposto ás Comunidades 
Autónomas, que poderán incrementar os 
tipos impositivos. 

Segundo a Xunta de Galicia a partir das 
actuais infraestruturas de xestión de re-
siduos dispoñibles na nosa comunidade, 
os concellos adheridos a Sogama (295 
municipios) pagarán 19,09 euros máis por 
tonelada, isto é un 27,48% máis do que 

pagan actualmente en concepto de canon 
sen bonificar). Para reducir o impacto do 
novo tributo, haberá que reducir a produ-
ción de residuos, mellorar a reciclaxe e os 
sistemas de tratamento final. 



‘People & Planet’ conciencia á mocidade 
sobre a emerxencia climática
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Asinado: Comisión Executiva do Fondo Galego  
de Cooperación e Solidariedade

Os concellos socios do Fondo Galego de Cooperación e 
Solidariedade terán a oportunidade de implementar nos vin-
deiros catro anos máis de medio cento de actividades para 
implicar á mocidade na loita contra o cambio climático. Será 
a través do proxecto ‘People & Planet: un destino común’, que 
busca tamén reforzar aos gobernos municipais na promoción de 
políticas públicas a prol do desenvolvemento sostible, tendo en 
conta a interdependencia local-global. Na iniciativa, financiada 
pola Comisión Europea, participan 19 entidades de oito Estados 
membros da UE e de Cabo Verde.

As primeiras accións poranse en marcha no mes de maio coa 
creación en distintos concellos dos Consellos Climáticos Xuvenís, 
integrados por mozas e mozos de entre 15 e 34 anos que deba-
terán sobre as problemáticas ambientais da contorna e proporán 
estilos de vida sustentables. Ao tempo, deseñaranse interven-
cións de rúa empregando metodoloxías innovadoras, como a 
comunicación de guerrilla, a performance, o flashmob, etc.

Doutra banda, a proposta “Cambio climático no prato” presen-
tará alternativas de consumo responsable, cociñando produtos 
de proximidade. Ofertaranse asemade actividades de carácter 
artístico, como o concurso de murais que ilustrará os espazos 
postos a disposición polos concellos, ou os obradoiros de debuxo 

urbano nos que se retratarán diferentes zonas do municipio, 
sempre co lema ‘People & Planet’ como temática central.

No marco deste proxecto europeo desenvolverase ademais unha 
exposición virtual que xirará despois polas vilas, alén doutras 
propostas comúns aos diversos países participantes, como a 
campaña #WaterOfTheFuture para sensibilizar sobre a necesidade 
de aforrar auga. Do mesmo xeito, organizaranse concursos virais 
a través das redes sociais, como o reto #ImTheChange, onde a 
rapazada exporá en vídeo o seu compromiso co cambio cara 
unha sociedade máis sostible, ou o certame de fotografías con 
mensaxe para denunciar prácticas que prexudican a natureza. 

A maiores, os concellos e deputacións poderán sumarse a 
outras iniciativas, como o apagón polo Día Mundial do Medio 
Ambiente ou os obradoiros “Todos os ODS son locais”, onde 
o persoal político e técnico se formará para contribuír ao 
cumprimento da Axenda 2030 desde o eido local.

No entanto, alén das accións incluídas no proxecto ‘People 
& Planet’, a planificación do Fondo Galego de Cooperación e 
Solidariedade inclúe outras propostas arredor dos Obxectivos 
de Desenvolvemento Sostible, a maioría financiadas a través 
do convenio coa Xunta de Galicia. Entre elas, o apoio aos 
concellos para elaboraren os seus plans de implementación 
dos ODS ou o curso online ‘Localizando a Axenda 2030’, que 
se levará a cabo nos meses de abril e maio.

Todas estas actuacións de educación para o desenvolvemento 
complementan o traballo impulsado dende a área de coope-
ración internacional, que en 2021 volverá levar o apoio das 
cen entidades socias do Fondo Galego aos países do Sur. Todas 
aquelas administracións locais interesadas en sumarse a esta 
rede solidaria poden informarse en www.fondogalego.gal.
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“A igualdade entre xéneros non só é un 
dereito humano fundamental, senón 
a base necesaria para conseguir un 
mundo pacífico, próspero e sostible”. O 
principio que rexe o quinto Obxectivo 
de Desenvolvemento Sostible (ODS) da 
ONU figura nestes tempos acompañado 
de alertas da organización internacional 
sobre a recrudescencia da desigualdade 
pola pandemia.

A celebración do Día Internacional da 
Muller estivo marcado pola crise sanita-
ria en todos os sentidos: na forma, polas 
restricións ás que tiveron que adaptarse 
os actos reivindicativos, e no fondo; en 
tanto que a loita contra o coronavirus 
engadiu probas respecto á importancia 
das mulleres no porvir da humanidade 
e respecto ao desequilibro do sistema 
imperante, aínda discriminatorio contra 
o xénero feminino. 

É un feito que a crise sanitaria impac-
tou dobremente sobre as mulleres. Quen 
senón levou o peso da loita fronte a 
fronte ao coronavirus asumindo maior 
risco de contaxio? A mulleres son o 
76% do persoal sanitario (84% no caso 
da enfermería), o 90% do persoal das 
residencias, o 95% do persoal de limpeza 
e o 86% do dedicado aos coidados. As 
mulleres foron esenciais na contención. 
De tal afouteza cabería esperar unha 

maior concienciación sobre o valor do 
xénero feminino e, na mesma medida, 
a consolidación dos seus dereitos canda 
menos no eido laboral. Porén sete de 
cada dez postos perdidos durante este 
ano de pandemia estaban ocupados por 
mulleres e Nacións Unidas considera que 
hai risco real de retroceder na conquista 
dos dereitos femininos. 

Protagonismo non desexado, o 
8M é un levantamento da voz 
cara ao futuro. Unha reivindi-
cación desa metade do mundo 
á que se lle substraen e pisan 
dereitos pola súa condición de 
xénero, para que se instaure 
unha mentalidade humanista 
que considere a todas as per-
soas por igual e lles ofreza o 
mesmo trato e oportunidades 
en todos os eidos, para que 
a perspectiva de xénero estea 
presente en calquera abordaxe 
en tanto non chegue a igual-
dade real, de facto. O espírito 
do 8 de marzo pode e debe 
aproveitarse na recuperación 
deste episodio da historia que 
axitou o noso sistema de vida 
e que imporá unha nova orde 
das cousas. Neste punto a 
ONU recomenda 1) a inmediata 

Igualdade por principio

Na rúa, nas redes sociais, no traballo, na casa... O trato igualitario 
é cuestión de principios, e polo tanto pode e debe presidir o 
comportamento das persoas en calquera circunstancia. Debería 
ser entón inmune, inalterable á presenza dun virus, pero a 
realidade amosou que non foi así. Máis motivos para o 8M.

inclusión das mulleres ou organizacións 
feministas na toma de decisións tanto de 
plans de recuperación como de futuras 
políticas, 2) transformar a discriminación 
do traballo de coidados non remunerado 
nunha nova economía de coidados, e 3) 
deseñar plans socioeconómicos con pers-
pectiva de xénero. En definitiva, adoptar 
medidas para que o principio de igualda-
de, que debe establecerse e presidir todas 
as decisións e accións humanas, asente 
de xeito inamovíbel, incuestionable e 
inalterable en calquera situación. 



Cara a este oito de marzo a ONU emprega a pandemia como claro exemplo do valor 
das mulleres no futuro da humanidade, pero tamén como evidencia da persistente 
discriminación e vulnerabilidade que sofren por mor do seu xénero:

Dunha parte, a maior rapidez e éxito na resposta á pandemia de Alemania, Dinamarca, 
Etiopía, Finlandia, Islandia, Nova Zelanda ou Eslovaquia, países todos eles dirixidos 
por xefas de goberno, acadaron o recoñecemento da comunidade internacional e 
puxeron baixo os focos a eficacia do liderado feminino. 

Na batalla sobre o chan as mulleres levaron máis peso, en tanto que son maioría no 
persoal sociosanitario e que, froito da desigualdade, tamén na vida privada asumen 
unha carga moito maior no coidado dos menores e persoas dependentes. Por outra 
banda, cómpre sinalar que as medidas para conter o coronavirus xeraron circunstancias 
que agravaron a maior das crueldades do machismo; a violencia sobre as mulleres. 

Dende a súa orixe, a humanidade ten unha grande conta pendente co xénero feminino 
en materia de xustiza social. O traballo remunerado, o voto, o acceso aos estudos, a 
patria potestade, a independencia económica, a eliminación do delito de adulterio... 
Cada dereito adquirido polas mulleres tivo que vencer a oposición dun patriarcado 
contrario a renunciar á súa situación dominante. 

Feitos coma que hoxe en día as mulleres europeas teñen que traballar unha media de 
53 días máis que os homes para acadar a mesma remuneración polo mesmo traballo, ou 
que a fenda de abandonos e reducións de xornadas laborais para facer de coidadoras 
aumentara un 27% en prexuízo das mulleres (sacrificio moitas veces solventable cunha 
maior corresponsabilidade dos homes ou medidas de conciliación coma o teletraballo), 
amosan o longo percorrido que resta para acadar, mesmo na rexión do mundo con 
maiores logros na materia, a igualdade de facto. As melloras políticas e normativas 
son fundamentais para avanzar, pero para a igualdade real é imprescindible a vontade 
social de cambiar as cousas. E a xeración desa vontade precisa de máis acción que o 
clamor dun día. A mensaxe do 8M debe estar presente nas conciencias e accións de 
todas as persoas, entidades e institucións día tras día. Sempre.

Nese punto, en tanto que administración pública e máis próxima á cidadanía, os 
concellos temos unha grande responsabilidade e potencial á hora de modelar unha 
sociedade evolucionada e progresista. Como entidade que agrupa todas as voces do 
municipalismo galego, a Fegamp manifesta o compromiso das entidades locais galegas 
coa defensa e fomento da igualdade entre homes e mulleres, o 8M e os restantes 
trescentos sesenta e catro días do ano. As mulleres contan coa nosa determinación 
para priorizar e promover en todos os eidos aos que poidamos chegar, as políticas e 
medidas que contribúan ao verdadeiro respecto dos seus dereitos e establecemento 
da xustiza social, especialmente aquelas accións que traballen na concienciación dos 
nosos veciños e na axuda a cada unha das rapazas e mulleres para que, en igualdade 
de oportunidades e condicións que os homes, poidan ocupar na sociedade o lugar 
que lles corresponde por dereito propio e que non é outro que o que elas desexen. 

igualdade!

#concellos galegos, 
promotores de igualdade

manifesto 8M
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María Barral, alcaldesa de Betanzos:
“Do 0 ao 10, o machismo en política acada un 7”

É a primeira alcaldesa que ocupa 
unha vicepresidencia na Fegamp. 
María Barral foi consciente das 
inxustizas que sofren as mulleres 
xa dende nena. De adulta non 
deixou de impulsar activamente 
a igualdade, tanto na súa vida 
persoal como na súa traxectoria 
profesional de profesora, 
concelleira ou actualmente á 
fronte do concello de Betanzos.

Hoxe, rompe outra lanza a 
favor da muller cunha valente 
análise na que poñe tarxetas 
vermellas mesmo dentro do 
propio gremio político... 

26.
- - -

FALADOIRO  
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Que pensas sobre o ataque sexista en redes sociais á nova alcaldesa de 
Ribadavia? Leveime as mans á cabeza. Iso cun home nunca pasaría! Nunca! Hai 
estereotipos que non se dan acabado e si é verdade que se avanzou moito, pero 
hai cousas nas que a sociedade é machista, machista… 

Pode ser síntoma de que a política segue a verse como cousa de homes? 
Totalmente. Cústanos moito máis chegar a postos de responsabilidade. Hai moita 
xente á que lle segue a parecer que a muller non está feita para ese tipo de postos 
polo feito de ser muller.

Cres que se dá a mesma consideración ou se pon o mesmo interese ao discurso 
dunha muller que ao dun home? En determinados ámbitos si, pero noutros 
aínda non. 

En política? Non hai igualdadade, non. Aínda que nas últimas eleccións aumentou 
moito o número de alcaldesas, é dicir, o número de mulleres que encabezan unha 
lista e gañan, seguimos a ser unha porcentaxe moi moi inferior á dos homes e 
en calquera reunión de alcaldes e alcaldesas na que haxa 20 homes e 6 mulleres, 
que é máis ou menos a proporción, non todos os alcaldes pensan así, pero si hai 
quen segue a dar un papel secundario á muller. 

Do 0 ao 10, canto machismo crees que hai en política? 7. Hai moito machismo. 

Exemplos? Pois empezando polo interior dos partidos. Estou convencida de que 
se non houbese unha lei que obrigue a que haxa listas paritarias non habería 
tantas mulleres, e aínda con iso dista moito de chegar ao 50%. Tamén é verdade 
que hai mulleres que asumen os roles impostos tradicionalmente pola sociedade 
de coidar menores e persoas dependentes, obrigacións domésticas… cren que 
non van poder dedicar o tempo que require, e por sentido de responsabilidade 
non dan o paso. Eu ao encabezar a miña lista falei con mozas que me expuxeron 
iso. Hai xente que cuestiona as listas paritarias baixo a demagoxia de que hai 
que estar por méritos e non por listas... eu sempre digo: “se non é por lei, nunca 
sería. Igual que o dereito para votar; se non é por lei, nunca tería sido”.

Es partidaria da discriminación positiva? Si, mentres sexa necesario. Oxalá 
algún día non o sexa e estea interiorizado coa naturalidade coa que hoxe se ve 
que voten homes e mulleres. Antes a ninguén se lle pasaba pola cabeza impedir 
votar a un colectivo de homes, por exemplo, os louros, ou os mecánicos… o 
que fose. Pero co colectivo das mulleres si pasaba. Por lei permitiuse o voto, 
xeneralizouse e xa está normalizado. Si son partidaria da discriminación positiva 
ata que se normalice.



Algún exemplo máis de discriminación da muller no ámbito 
político? Dicías que vos custa máis chegar… Eu entrei xa na 
lista de número oito e fun moitos anos concelleira, persoal-
mente tiven sempre o apoio dos meus compañeiros, pero si sei 
de compañeiras que si as sufriron. E como alcaldesa e falando 
con outras alcaldesas, as veces comentamos situacións que 
vivimos que dubidamos pasen aos nosos compañeiros homes 
como que un veciño lle dea recados á miña nai para “que llos 
pase á súa filla”. 

Ti incorporácheste no mandato de Alberto Varela á Xunta 
de Voceiros; es a primeira vicepresidenta na historia da 
Fegamp… Si! Non o sabía ata que ocupei o cargo! É un orgu-
llo, seguro que a partir de agora haberá máis porque tamén 
cada vez somos máis alcaldesas, pero reflicte a realidade; ou é 
que ata 2020, en todos estes anos, para un órgano composto 
de presidencia e tres vicepresidencias, nunca houbera unha 
alcaldesa para ocupar cando menos unha vicepresidencia? Moi 
triste. Volvemos ao tema das listas paritarias…

A ONU destacou a capacidade de reacción da pandemia en 
países liderados por mulleres. Notas diferenza entre homes 
e mulleres á hora de xestionar? Non, eu creo que iso vai máis 
coa persoa e coa ideoloxía. Hai quen pensa que somos máis 
sensibles a determinados temas ou que polo feito de levar 
tradicionalmente a economía da casa administramos mellor… 
eu creo que a boa xestión responde á capacidade e á ideoloxía. 

Crees que o feito de ter unha alcaldesa á fronte fai que cale 
máis a igualdade entre os betanceiros e betanceiras? Pode 
ser. Eu non son a primeira alcaldesa de Betanzos, antes estivera 
María Faraldo. Ademais aquí os tres partidos das corporacións 
municipais están liderados por mulleres, iso non creo que se 
dea en moitos concellos. O feito de que as mulleres ocupen 
cargos relevantes no noso consistorio está moi interiorizado ou 
naturalizado, polo que poida que si que todo iso axude a que 
os cidadáns vexan con absoluta normalidade que as mulleres 
opinemos e tomemos decisións. 

Pode facer que máis mulleres se lancen? Si é certo que dás 
unha visibilidade a esa opción; toda a sociedade interiorízao, 
pero creo que o máis importante é que o vexa a mocidade. 
Moita xente pensa que as campañas de visibilización e concien-
ciación non son necesarias, pero calquera medida ou situación 
que axude é pouca. 

Falando de referentes en igualdade, inspirouche alguén 
especialmente? Non son moi mitómana pero se hai unha 
persoa que me influíra en igualdade é a miña nai. Rompeu 
moitas barreiras antes e ségueas a romper. Non lembro ter unha 
conversa respecto diso pero inculcoumo con moitos feitos toda 
a miña vida e sempre me animou a que non teña límites polo 
feito de ser muller. Para min é un exemplo para seguir absoluto. 

Lembras a primeira vez que fuches consciente da desigual-
dade? A miña primeira imaxe de machismo é do meu pai, 
eu era pequena. Teño un irmán home e aínda que en moitas 
cousas tratábannos igual, si houbo diferencias por exemplo 
no que nos permitían ou non facer, ou nos horarios cando 
empezamos a saír… E como política, cando comecei como 
concelleira, en 2004 un traballador municipal home ao que lle 
pedín un traballo de forma moi correcta díxome textualmente 
“a min non me dá ordes unha muller”. Sempre hai situacións, 
no traballo, no instituto… calquera ámbito da vida.

As mulleres que din que non o sufriron ou visto, minten 
ou non queren velo? Eu creo que as que din iso polo menos 
non son conscientes de pequenos micromachismos que segue 
a haber no día a día. Avanzouse, pero segue a haber machismo 
en moitísimos ámbitos; no trato persoal, na publicidade … 
en moitísimas cousas. 

Como ves o labor dos concellos pola igualdade? A inmensa 
maioría demos pasos importantes cara a adiante neste tema, 
a pesar de non ser competencia municipal e sempre dentro das 
nosas posibilidades, que non son moitas pola falta de medios.
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AXUDAS E
SUBVENCIÓNS
- - -

DOG Nº: 39 / PUBLICADO O 26 DE FEBREIRO DE 2021

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 
Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas 
de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capaci-
dade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de 
Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e 
se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR605A). BDNS (Identif.): 549180

OBXECTO
As dúas liñas de axuda obxecto de subvención 
son as seguintes:

a) Liña I (medida Feader 8.3): axudas para 
realizar tratamentos silvícolas (prácticas 
locais ou a pequena escala para crear des-
continuidades verticais e horizontais da 
cuberta vexetal e o control selectivo de 
combustible, como son rozas, desmestas, 
rareos e podas) coa finalidade de preven-
ción de incendios.

b) Liña II (medida Feader 8.5): axudas para 
realizar tratamentos silvícolas e planta-
cións puntuais de determinadas árbores, 
directamente vinculadas ao incremento 

dos valores ecolóxicos dos bosques non 
produtivos.

BENEFICIARIOS
Entidades locais e as persoas físicas ou xurí-
dicas titulares dos terreos obxecto de axuda 
(tanto propietarios como arrendatarios ou xes-
tores, non admitíndose a cesión por parte do 
arrendatario do terreo a un terceiro).

IMPORTE
As accións previstas nesta orde financiaran-
se, nos exercicios 2021 e 2022, con cargo 
a códigos de proxecto (consultar bases). A 

intensidade da axuda será do 100 % calculán-
dose sobre o custo real subvencionable do 
investimento determinado no proxecto téc-
nico e tendo en conta o cadro de importes 
máximos subvencionables por cada tipo de 
actuación.

Prazo de presentación de solicitudes
Corenta e cinco días hábiles (04/05/2021)

Máis información https://www.fegamp.gal/
content/axudas-para-accions-silvicolas-de-
prevencion-dos-danos-causados-aos-bosques-
por-incendios-1 

BOE Nº. 90 / XOVES, 15 DE ABRIL DE 2021

MINISTERIO DE CULTURA E DEPORTE
Orde do 5 de abril de 2021 pola que se convocan axudas para proxectos de conservación, protección e difusión de 
bens declarados Patrimonio Mundial, correspondentes ao ano 2021. BDNS (Identif.): 556475

OBXECTO
Propiciar o desenvolvemento de proxectos de 
protección e conservación destes bens, e a 
impulsar a súa accesibilidade, visibilidade e 
difusión a través das seguintes accións:

a) Actividades de restauración e conser-
vación preventiva de mantemento, a 
dotación de plans de salvagarda en caso 
de emerxencia e actuacións destinadas á 
protección como consecuencia da crise 
sanitaria ocasionada pola COVID-19, se-
guindo as recomendacións técnicas da 
Dirección Xeral de Belas Artes - Instituto 
do Patrimonio Cultural de España.

b) Elaboración de plans de xestión sostible. 

c) Redacción de proxectos de execución para 
actividades con intervención directa en bens 
declarados Patrimonio Mundial en España.

d) Realización de estudos sobre materias re-
lacionadas coa Convención de Patrimonio 
Mundial e os bens declarados Patrimonio 
Mundial en España.

e) Organización de encontros, seminarios 
e congresos en materia de Patrimonio 
Mundial, establecendo como medio princi-
pal o soporte dixital por mor da COVID-19.

f) Preparación de publicacións sobre a 
Convención de Patrimonio Mundial e os bens 
incluídos na Lista do Patrimonio Mundial.

g) Organización de exposicións e outras accións 
de difusión dirixidas a favorecer o coñece-
mento do Patrimonio Mundial de carácter 
virtual principalmente debido á COVID-19.

h) Calquera outra actividade que contribúa a 
reforzar pautas e modelos de conservación, 
protección, sinalización, difusión e accesi-
bilidade 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.

CONTÍA
O importe máximo imputable á subvención 
será de 470.000 €.

As axudas poderanse conceder ata un importe 
máximo individual de 50.000 € e en ningún 
caso poderán superar o 75 % do custo da ac-
tividade.

Prazo de presentación de solicitudes
Quince días hábiles, a partir do día seguinte 
da publicación (06/05/2021)

Máis información 
h t t p s : / / w w w. f e g a m p . g a l / c o n t e n t /
axudas-para-proxectos-de-conservacion-pro-
teccion-e-difusion-de-bens-declarados-patri-
monio-3
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DOG N: 66 / VENRES, 9 DE ABRIL DE 2021

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE 
Orde do 24 de marzo de 2021 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 2021 (código de procedemento PL400A). BDNS (Identif.): 555871.

OBXECTO
Fomentar a prestación dun servizo lingüístico, mediante a súa 
creación, mantemento ou reforzamento dos existentes, ou a 
promover a planificación e o desenvolvemento de programas 
de dinamización da lingua galega, para o ano 2021, en 
concellos ou en agrupamentos de concellos con poboación 
igual ou superior aos 3.000 habitantes 

ENTIDADES BENEFICIARIAS
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 entidade representante única.

CONTÍA

Importe total da convocatoria: 350.000 euros.

Prazo de presentación de solicitudes 
Un mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta 
orde (10/05/2021)

Máis información:
Na web da FEGAMP: https://www.fegamp.gal/content/
subvencions-entidades-locais-de-galicia-para-promocion-do-
uso-da-lingua-galega-prazo-10-05

DOG Nº: 184 / XOVES, 10 DE SETEMBRO DE 2020

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA 
Resolución do 31 de agosto de 2020 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión 
de axudas correspondentes ao Programa estatal de incentivos á mobilidade eficiente e sustenta-
ble (programa MOVES II), anualidade 2020 (códigos de procedemento IN421Q e IN421R). BDNS 
(Identif): 522699.

FINALIDADE
Incentivos á mobilidade eficiente e sustentable (programa 
MOVES II) para as seguintes actuacións:

1. Adquisición de vehículos de enerxías alternativas.

2. Implantación de infraestrutura de 
recarga de vehículos eléctricos.

3. Implantación de sistemas de préstamos 
de bicicletas eléctricas.

4. Implantación de medidas de mobilidade 
sustentable ao traballo.

BENEFICIARIOS/AS
Entidades locais e sector público institucional de calquera 
Administración pública entre outros.

Prazo: 10/09/2021

Máis información:
Na web da FEGAMP: http://www.fegamp.gal/content/
axudas-correspondentes-ao-programa-estatal-de-incentivos-
mobilidade-eficiente-e-0
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Xela Arias abríase en canle a través 
das palabras: “Pois se me declaro 
inconforme co mundo, se me decla-
ro contradictoria e filla das miñas 
contradicións”. Esta declaración de 
rebeldía co establecido reflíctese 
en toda a súa produción literaria; 
Denuncia do Equilibrio, Tigres coma 
cabalos e Intempériome son autén-
ticas catarses, versos que abordan 
de xeito recorrente tres grandes 
obsesións: o amor, elemento re-
pleto de contradicións como fonte 
de pracer e talón de Aquiles que fai 
perder ás persoas a vontade fronte 
ao ser desexado, o sometemento 
ou alienación do individuo fronte 
unha sociedade chea de normas e 
conveccións opresoras e a morte, 
como estocada final ao sen sentido 
da vaidade humana.

Xela detesta os artificios, a deshu-
manización, a rutina... e chama a 
espir a alma e tomar o control dun 
mesmo. Non dubida en desafiar e 
rompe os moldes da poesía, na que 
non respecta nin a forma, nin a 
rima, nin a puntuación... nin tan 
sequera a partición silábica. O seu 
universo literario está en perfecta 
consonancia coa súa forma de ser 
e as súas vivencias: dunha crianza 

nun proxecto pedagóxico baseado 
na integración da cultura galega e 
os ciclos da natureza na formación 
escolar, á inmersión nun contexto 
industrial e proletario, pasando 
por unha mocidade na transgresión 
dos anos oitenta e ao espertar das 
conciencias galega e feminista. 
Escritora, tradutora, editora e 
profesora, a relación de Xela coas 
palabras comezou cando tan só 
sendo unha nena comezou crear 
contos que os seus pais pasaban 
a máquina, e chegou a todos os 
eidos; a reivindicación do orgullo 
da lingua galega, o seu ensino, a 
tradución de textos, a composición 
de letras para cancións, ou a pro-
moción cultural con paticipación 
en xornadas, publicacións, ciclos 
e homenaxes, etc

Muller da época, casada, sepa-
rada, madre... que desmitifica 
a maternidade a través da súa 
propia experiencia con Diario a 
Darío, Xela viviu reivindicando e 
reivindicándose, e de xeito, María 
de los Ángeles non ficou conforme 
ata que acadou a oficialidade do 
seu nome; Xela. Ela será a figura 
homenaxeada no Día das Letras 
Galegas 2021

A poesía sen 
regras de Xela

Expoñente literario do espírito 
provocador e vexcéntrico dos 80, os 
textos de Xela Arias son un reflexo da 
súa forma de sentir e encarar a vida. Un 
percorrido curto que remata cando só 
contaba corenta anos de idade pero cun 
carisma sobresaínte que hoxe permanece 
entre nós a través da súa obra...





OS CONCELLOS 
GALEGOS 

 Polo bo trato

1  Empregamos linguaxe libre de 
connotacións sexistas

2  Integramos a perspectiva de xénero nas 
nosas decisións

3  Difundimos unha imaxe non sexista da 
muller

4  Traballamos a prevención da violencia 
machista e os valores de igualdade 
e respecto entre toda a poboación, 
especialmente a máis nova

5  Fomentamos a ética e a 
corresponsabilidade nas tarefas e no 
coidado, tanto de menores como de 
persoas dependentes

6  Identificamos e emendamos as posibles 
deficiencias que atopemos a nivel 
municipal na loita contra a violencia cara 
ás mulleres

7  Respectamos a conciliación da vida 
laboral, familiar e persoal, e a igualdade 
de oportunidades no cadro de persoal

8  Promovemos a representación 
equilibrada de mulleres e homes 
en todos os ámbitos de actuación 
municipal

9  Rexeitamos a contratación de 
actividades nas que se fomente unha 
imaxe sexista da muller

10  Prestamos especial atención ás mulleres 
en situación de vulnerabilidade

COLABORA


