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Carta do presidente
Comezamos este 2017 cunha cita clave na axenda da
Fegamp: a reunión co presidente da Xunta onde, como
representante dos concellos e provincias de Galicia,
encargueime de trasladar as demandas e problemas máis
urxentes do municipalismo, recollidos co apoio unánime
da nosa Comisión Executiva. Acudín ao encontro en San
Caetano coa maior vontade de acordo e coa idea clara
de que chegou o momento, dunha vez por todas, de
que o municipalismo estea en igualdade de condicións
respecto dos gobernos autonómico e central.
Solicitada a pronta convocatoria da Comisión Galega
de Cooperación Local, o primeiro a abordar é unha
nova Lei de Administración Local, que aclare dun xeito
definitivo e efectivo as competencias, o financiamento e a autonomía local. Hai que actualizar o valor do
custo dos servicios e aportar de maneira regulada o
financiamento en función das competencias que se
lle encarguen aos concellos.
Precisamos tamén que a Xunta se sume como voceiro
dos concellos galegos en Madrid. Non se trata unicamente de pedir máis cartos, o fundamental é que o
reparto deses cartos sexa máis eficiente, teña unha
mellor distribución. A situación a día de hoxe é inxusta
para os concellos galegos, discriminados respecto das
medias estatais e, máis aínda, cando o envellecemento
e a dispersión territorial encarecen a prestación dos
nosos servizos á cidadanía.

Neste número de inverno de Concellos Galegos, expóñense aquelas actuacións concretas e necesarias para
as entidades locais, nas que o goberno galego debe
prestar colaboración: en educación e patrimonio, en
seguridade e emerxencias, en sanidade, na xestión da
auga, etc. Isto sen esquecer a necesidade dun debate
territorial serio e con datos, no que insisto, se debe
ter en conta a mancomunación de servizos. Unha serie
de cuestións de calado, que ampliaremos en vindeiras
datas coa presentación das análises elaboradas pola
Comisión das Facendas Locais.
A maiores destes eidos de traballo, neses últimos
meses seguimos afondando na Fegamp na posta en
marcha de medidas sociais que repercutan de xeito
directo na protección e benestar das persoas. Neste
senso, asinamos dous convenios dos que tamén damos conta na revista: un, para evitar os cortes de
luz e gas a familias e cidadáns/ás en situación de
vulnerabilidade, e o outro, para mellorar a atención
ás vítimas da violencia machista. Se o compromiso
dos concellos coa cidadanía xa é firme, ten que selo
máis aínda con aqueles sectores que precisan especial
protección. Independentemente do que fagan as outras
administracións, os nosos veciños e veciñas contan
con nós. Unha gran responsabilidade que, desde os
gobernos locais, seguiremos desenvolvendo pese a
calquera dificultade. Ese é o noso compromiso.
Alfredo García Rodríguez
Presidente da Fegamp e alcalde do Barco de Valdeorras
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ACTUALIDADE
---

A folla de ruta do
municipalismo galego

A Fegamp demanda á
Xunta blindar as vías
de colaboración coas
entidades locais
Calendario de traballo
e demandas a curto prazo
O presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias,
Alfredo García, reuniuse en San Caetano co presidente da Xunta
de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, para trasladarlle as demandas dos concellos e provincias galegas de cara a esta nova
lexislatura autonómica. Na xuntanza, á que tamén asistiu o
vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, a Fegamp logrou o compromiso do executivo galego de elaborar unha nova lei de bases
do réxime local en Galicia.
A maiores do texto autonómico, dado que o goberno central
ten que reformular por sentencia a actual Lei de Sostibilidade
Local, a Fegamp expuxo a necesidade de que a Xunta defenda
en Madrid unhas condicións de financiamento máis xustas
para Galicia. Segundo destacou Alfredo García: “Os concellos
galegos reciben 50 euros menos por habitante respecto á media
do Estado, unha situación moi discriminatoria, que se agrava
aínda máis se temos en conta a nosa dispersión territorial e
o envellecemento da poboación”.
O presidente dos alcaldes/as galegos/as aproveitou tamén para
trasladarlle ao titular da Xunta a necesidade de reformular o
reparto dos fondos autonómicos aos municipios. A este respecto, a proposta da Federación é minimizar a concesión de
subvencións e que esas partidas se trasladen directamente ao
Fondo de Cooperación Local. Respecto dos convenios reiterativos que Xunta e concellos asinan ano a ano, a Federación
insiste na conveniencia de pactar un calendario previo “para
que se saiba a principios de ano de cantos cartos se dispón
e para que”.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, confirmou que
atenderá a petición da Fegamp de convocar a Comisión Galega
de Cooperación Local. Nesta mesa paritaria de goberno autonómico, concellos e Deputacións, afrontaranse as demandas a
curto prazo dos entes locais. A partir de aí, os representantes
da Fegamp manterán reunións cos conselleiros/as en función
dos asuntos de cada departamento.
Entre as peticións da Fegamp á Xunta de Galicia están a
posta en marcha dun Protocolo de Emerxencias, a creación
dunha bolsa de traballo de secretarios e interventores ou a
convocatoria das prazas de policías locais a través da Academia
Galega de Seguridade Pública.
Tamén se recordou a urxencia de trasladar ao Sergas a xestión
dos centros de saúde pendentes de cesión, así como o mantemento das unidades de atención a drogodependencias. Entre
outros asuntos, os dous responsables abordaron o financiamento dos conservatorios municipais de música e o mantemento
enerxético dos centros escolares, que a día de hoxe só están
sufragados se empregan gasóleo.
Fegamp e Xunta de Galicia acordaron a maiores reactivar o Pacto
da Auga e afrontar un debate territorial a fondo, no que non só
se conte coa fusión voluntaria de concellos, senón que se impulse
a cooperación entre municipios para a prestación de servizos.
O presidente da Fegamp destacou que se trata dun momento
clave para “recoñecerlle ao municipalismo o seu importante papel, como a administración máis próxima á cidadanía”. Alfredo
García destacou o imprescindible da colaboración entre as
distintas administracións para lograr “pactos que repercutan
e beneficien directamente á sociedade”.

PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA

–– Abordar a problemática dos postos da Tesourería. Creación dunha “Bolsa de traballo” de
Secretarios e Interventores.
–– Aprobación dun protocolo de actuación en emerxencias por inundacións ou outras incidencias
causadas por catástrofes naturais.
–– Sacar a concurso unificado as prazas pendentes de policías locais. Convenio coa Consellería da
Presidencia para a asunción por parte da Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP) do
proceso de selección e temarios.
–– Iniciativa para a elaboración dunha Lei de Cooperación municipal de Galicia que defina os
ámbitos de cooperación entre administracións.
–– Adaptación das entidades locais ás Leis 39/2015 e 40/2015. Continuación da colaboración e
coordinación coa Amtega na solución das distintas problemáticas que introducen as leis, tanto
xurídicas como técnicas (software, hardware, persoal, etc.) e de formación.
–– Debater en profundidade o modelo do mapa territorial e se se vai seguir primando economicamente a fusión dos concellos, sen que isto último signifique unha discriminación para o resto
dos municipios.

SANIDADE

–– Calendario realista para a asunción, de maneira urxente, da titularidade e da xestión integral de
todos os centros de saúde que actualmente son de titularidade municipal e provincial, facendo
unha revisión dos prazos establecidos legalmente, para a súa redución.
–– Xestión das Unidades de Atención á Drogodependencia.

MEDIO AMBIENTE
E ORDENACIÓN DO
TERRITORIO

–– Pacto da Auga. Continuación e pulo aos traballos do Pacto da Auga, tanto técnico como
institucional. Demandar a publicación do estudio operativo, xurídico e financeiro da xestión
dos servizos do Ciclo Urbano da Auga en Galicia.

MEDIO RURAL

–– Ordenanza da Madeira. Garantir un texto normativo que protexa os dereitos dos concellos, para
que non se sigan vendo afectados economicamente polos posibles danos causados da corta e
saca de madeira.

FONDO DE
COOPERACIÓN
LOCAL

–– Posibilidade de regulalo por Lei.
–– Eliminación de todas as subvencións e inclusión das mesmas no FCL, distinguindo entre aquelas
que teñan que ser finalistas, para o que haberá que habilitar un procedemento de xustificación
específico, e aquelas que teñan necesariamente que ter un procedemento de concorrencia
competitiva, para as que habería que habilitar un procedemento semellante ao que se segue
cos fondos AGADER.

SUBVENCIÓNS E
INVESTIMENTOS

–– Reclamar que a Xunta de Galicia estableza como criterios básicos de reparto de investimentos
en obras, fondos e axudas económicas aos concellos os de publicidade, concorrencia, igualdade
e non discriminación, con criterios de avaliación preestablecidos e coñecidos, tal e como
determinan os artigos 22 da Lei Xeral de Subvencións (Lei 38/2003) e o 19 da Lei de Subvencións
de Galicia (Lei 9/2007), reducindo as axudas directas e nominativas a situacións realmente
excepcionais que impidan a convocatoria pública. Neste senso ten que existir o compromiso
de que non haberá más convocatorias nas que o criterio sexa a orde de entrada, ou que en
determinadas axudas se poña o límite en 10.000 habitantes, cando a Lei de racionalización
pon o límite en 20.000.
–– Solicitar a eliminación do criterio de agrupación de municipios como criterio cuasi-preferente
nas subvencións da Xunta de Galicia, cando supón unha mera declaración que non implica nin
continuidade de proxectos nin harmonización de demandas.
–– Demandar que os concellos reciban a cantidade que lles corresponda ao mesmo tempo da
concesión da subvención ou sinatura do convenio, ou polo menos un calendario prefixado e/
ou porcentaxe negociada, correspondente coas distintas Administracións Públicas, de tal xeito
que non se vexan na obriga, como ata o de agora, de ter que financiar os servizos con fondos
propios ata recibir o pagamento da mesma. Así acontece cos Convenios de drogodependencias
e de mantemento dos centros de ensino. Este tipo de convenios anuais e reiterativos deberían
ser asinados no primeiro trimestre do ano.
–– Reclamar que aqueles departamentos investidores, como por exemplo Augas de Galicia, presenten
un plan anual ou bianual, no que consten as actuacións a desenvolver e sexan debatidas nas
Comisións correspondentes, como sería o Pacto da Auga.

> ACTUALIDADE

EDUCACIÓN
E CULTURA

–– Clarificación dos aspectos controvertidos da Lei de Patrimonio, especialmente no que respecta
a aprobación do convenio que terán que asinar os concellos coa Consellería, para poder dar as
licencias de obras nas contornas de protección directamente.
–– Estudo e elaboración dun calendario realista para a asunción, de maneira urxente, do mantemento de todos os centros centros educativos. Iniciar a asunción da enerxía dos centros que
teñan unha fonte de subministro distinta do gasoleo.
–– Cascos históricos e Lei de Patrimonio.
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FINANCIAMENTO
---

Os concellos urxen
financiamento
autonómico para
os conservatorios
profesionais de música

Da trintena de centros que
hai en Galicia só 9 están
xestionados polo goberno
autonómico, o resto corre
a cargo dos concellos

Entre as demandas urxentes que a Federación Galega de Municipios
e Provincias trasladou á Xunta de Galicia para esta nova lexislatura autonómica, figura a constitución dunha mesa de negociación
para abordar o financiamento dos conservatorios profesionais de
música que están sufragados na súa totalidade polas arcas locais.
En Galicia son máis de 30 os centros que imparten esta formación,
dos que só 9 están xestionados por San Caetano. Isto supón unha
importante carga económica para os municipios que só contan cos
fondos propios.
A sede da Fegamp acolleu unha reunión para abordar a problemática,
onde os responsables locais incidiron en que é clave garantir a
continuidade destes centros, a súa maioría situados nas cabeceiras
de comarca, dado que os autonómicos non teñen prazas suficientes
para cubrir a demanda formativa. O obxectivo é abrir unha mesa
de negociación para garantir a viabilidade económica que asegure
o seu futuro.
Os participantes na xuntanza tamén expuxeron que os conservatorios locais deben contar cos requisitos que establece a Xunta para a
ensinanzas oficiais reguladas (currículo formativo, prazas por aula,
etc.) e pasar as inspeccións correspondentes. Deste xeito, contan
coas mesas esixencias que as Escolas Oficiais de Idiomas, pero sen
recibir os fondos para o seu funcionamento.

Eppur si muove
As ensinanzas artísticas teñen que, necesariamente, ser obxecto de unha nova
lectura por parte da Consellería para promover, á maior brevidade unha nova
ordenación dos estudos musicais que permitan arbitrar as medidas precisas para
que os conservatorios profesionais e mal chamados municipais sexan integrados
na rede pública da Consellería de Educación.
Son moitos os concellos afectados polas cargas económicas que teñen e temos
que asumir se somos sede de grado medio, ningún concello -e coincide que
serían os maior capacidade económica- ten que asumir os conservatorios de
grado superior. Ulo a xustificación?

Porque tamén precisamos xestos por parte de quen debera ter integrado a
totalidade da formación musical dentro da estrutura da propia consellería de
educación e propoñemos:
–– Compromiso de recuperar o financiamento da Xunta de Galicia para os
conservatorios profesionais co obxectivo final da súa integración por parte
da propia consellería ao igual que acontece cos de grado superior.
–– Dotar aos conservatorios de programas informáticos únicos para unificar e
axilizar todo tipo de trámites con acceso a todo o profesorado para poñer
notas, faltas de asistencia,…
–– Avanzar na unificación de taxas porque existe unha evidente diferenza nas
contías que teñen os diferentes conservatorios municipais.
–– Acceder ás listas de substitución dos conservatorios da propia consellería
de educación para as licencias de maternidade ou paternidade, baixas por
enfermidade,…
–– Unidade dos concellos afectados para procurar a solución a un problema
común.
Ponteareas dou un novo paso ao convocarnos a todos os concellos afectados
a unha xuntanza na que expuxemos a necesidade de avanzar para normalizar
tamén o ensino das ensinanzas musicais, corresponde agora á administración
autonómica recoñecer que é preciso dar pasos para procurar solucións. Agardemos
que malia que nos pode parecer o contrario tamén teñan que dicir “eppur si
muove” para recoñecer a realidade.
Evencio Ferrero
Vicepresidente segundo da Fegamp e alcalde de Carballo
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As competencias terían que, ao igual que acontece con escolas de idiomas, ser
asumidas na súa integridade pola Xunta de Galicia quen, pola contra, deixou de
facer achegas económicas para o financiamento dos conservatorios municipais
desde o ano 2013 sen que até o de agora se modificase un céntimo ese abuso
de “autoritas”. Non parece daquela casualidade que as maiores achegas que
recibimos os concellos por esta educación musical fose nos remotos tempos do
bipartito, ano 2008.

10.
---

INFORME
---

Gasto e
indicadores
de xestión nos
concellos galegos
A liquidación das contas
municipais de 2015 contabilizan
un incremento de 100 millóns de
euros respecto ao ano anterior
Factores demográficos e territoriais
teñen especial incidencia no reparto
do gasto nos concellos galegos

O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas vén de publicar
os datos da liquidación dos orzamentos das entidades locais do
ano 2015, no que os concellos galegos incrementaron os seus
orzamentos nun 6% con respecto ao ano anterior.
Os Capítulos I,II e III representan o 53% dos ingresos totais
dos concellos, correspondendo o 35% a impostos locais e o
17% a taxas e outros ingresos. Pola súa banda, as transferencias do Estado e da Comunidade Autónoma, no que se
inclúen a Participación nos Ingresos do Estado e Fondo de
Cooperación Local, teñen un peso específico do 24,8% e 12%,
respectivamente.
En xeral, todos os conceptos experimentaron en maior ou
menor medida un crecemento da súa contía respecto a 2014,
destacando as transferencias doutras entidades locais, IBI e
transferencias do Estado (Gráfico: Evolución ingresos concellos
galegos 2011-2015).

Gasto e unidades físicas de referencia
Neste informe realizaremos un estudo do gasto funcional reflectido na liquidación de orzamentos do ano 2015, poñéndoo
en relación cos factores territoriais e demográficos que inciden
especialmente nalgunha tipoloxía de gasto. Hai que ter en conta
que este estudo non deixa de ser unha visión global, dado que
conforme aos datos do custo efectivo consignados polos concellos
para este mesmo ano, hai partidas que non están incluídas en
función da forma de xestión dos servizos.

O gasto global dos concellos ascendeu a 2.219 millóns de
euros, dos que 379,8 millóns corresponderon aos 200 concellos
menores de 5.000 habitantes, 649,2 aos 92 municipios entre
5.000 e 20.000 habitantes, 309 aos 15 concellos de 20.000 e
50.000 habitantes e 881,8 ás sete grandes cidades, co seguinte
peso específico por grupos de poboación nas distintas áreas
de gasto (Gráfico: Peso específico gasto funcional).
O peso específico do gasto asumido polos concellos menores
de 5.000 habitantes e maiores de 50.000 habitantes sitúase
por enriba do porcentaxe que representa a súa poboación sobre
o total.
No caso dos concellos con menos habitantes, increméntase no
apartado de “Protección e Promoción Social”, onde se engloban
os servizos sociais, en “Actuacións de Carácter Económico”, con
especial protagonismo do capítulo de infraestruturas, e en
“Administración Xeral”, no que tamén se contabilizan nesta
tipoloxía de concellos un maior número de gasto de servizos
múltiples.
En “Servizos Públicos Básicos” e “Débeda Pública”, o peso específico do gasto está por debaixo con respecto ao porcentaxe de
poboación nos pequenos municipios, aínda que no primeiro caso
hai servizos, como alumeado público e pavimentación de vías
públicas, onde o custo per cápita é maior, compensado polo feito
de que noutras políticas de gasto, como “seguridade e mobilidade
cidadá”, é substancialmente menor.
O termo per cápita é xenericamente utilizado para valorar o
custo que cada concello asume no exercicio da xestión municipal. É un indicador que nos ofrece unha visión global do reparto
de gasto entre administracións, pero non debemos obviar que o
número de habitantes se debe unir a outros factores específicos
en cada un dos servizos que desenvolven as entidades locais
que son determinantes no gasto asumido, o que se define
para o custo efectivo como unidades físicas de referencia.
De feito, nalgúns servizos concretos do ámbito municipal, un
maior custo per cápita non significa menos eficiencia ou menor
calidade senón xustamente o contrario.
Como se pode observar no gráfico, nunha territorialidade xa
de por si complexa para a maioría dos concellos galegos, é
especialmente relevante a situación dos municipios con menor
número de habitantes de Galicia, que contando có 15,9% dos
habitantes, teñen o 23,7 % da poboación maior de 65 anos,
o 52,5% das entidades singulares de poboación e ocupan o
65% da superficie total. É evidente que esta peculiar estrutura
territorial afecta de forma moi específica a servizos como o
alumeado público, infraestruturas, servizos sociais e a xestión
do auga e dos residuos sólidos urbanos entre outros (Gráficos:
Peso específico indicadores territoriais e demográficos).
A cuestión territorial tan peculiar de Galicia dispara para os
concellos galegos o número desas unidades físicas de referencia establecidas como factores que encarecen o custo destes

EVOLUCIÓN INGRESOS CONCELLOS GALEGOS 2011-2015
(Miles de euros)
600.000
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PESO ESPECÍFICO GASTO FUNCIONAL
(Tramos de poboación)

servizos, pero obviadas nos criterios de reparto do
financiamento estatal dos concellos.
Imos poñer un exemplo concreto, a política de gasto “Servizos Sociais e Promoción Social”, no que os
concellos galegos menores de 5.000 habitantes teñen
xenericamente un substancial custo por habitante máis
elevado, 91 euros fronte aos 64 da media galega.

22,86%
29,40%
13,48%
34,26%

Actuacións de carácter xeral

27,35%
28,90%
10,25%
33,50%
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32,28%
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Máis de 50.000 habitantes
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unha mesma cantidade por hora, e posteriormente os
concellos prestan o servizo, establecéndose un prezo por
hora en función de diferentes variables, onde a territorialidade tamén ten unha especial incidencia.

Neste eido hai un financiamento básico para cada un dos
concellos, que se estipula en función dos criterios contidos no Decreto polo que se regulan os servizos sociais
comunitarios comúns e específicos, pero o gasto máis
importante na actualidade son as contías destinadas para
axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes.

É máis caro ou máis barato? Atoparémonos neste ámbito multitude de situacións en función da tipoloxía dos
concellos, do número e grao das persoas dependentes e
da calidade dos servizos no senso das prestacións complementarias que se estipulen. Pero en calquera caso,
o factor habitante de cada concello non é indicativo,
máis se temos en conta que nos concellos menores hai
un número significativo maior de persoas que superan os
65 anos respecto ao total da poboación, tramo de idade
no que obviamente hai un maior número de usuarios.

Para a valoración obxectiva deste servizo, o indicador
óptimo non é o número de habitantes total, senón as
horas que recibe cada concello en función do número de
persoas dependentes valoradas, o grao da dependencia
de cada unha delas (que definirá unha maior o menor
intensidade do servizo ata un máximo de 70 horas mensuais) e o copagamento que debe realizar o usuario en
función da súa renda. A Comunidade Autónoma destina

O que si é certo é que ter moitos ou poucos habitantes
non garante un servizo de maior ou menor calidade, pero
especialmente neste ámbito o principio de proximidade,
de maior achegamento ao cidadá, adquire un carácter
especialmente valioso, clave para medir a calidade duns
servizos sociais, onde o activo máis importante é a atención inmediata e unha solución áxil ás sempre complexas
problemáticas neste eido.
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PESO ESPECÍFICO INDICADORES TERRITORIAIS E DEMOGRÁFICOS
(Tramos de poboación)
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63,69%

65,11%
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Os concellos pequenos como exemplo de boa xestión
Como non podía ser doutro xeito, o complexo
contexto económico que vivimos nos últimos anos derivou unha vez máis na posta en
cuestión dos concellos máis pequenos. E, de
novo, as cifran volven a deixar en absoluta
evidencia a aqueles que queren poñer en
dúbida a xestión dos nosos municipios.
Os 200 concellos menores de 5.000 habitantes galegos suman arredor de 16.000
entidades singulares de poboación, máis do
25 % das existentes no Estado, o que incide
directamente na prestación dos servizos que
os municipios teñen que brindar de xeito
obrigatorio atendendo á súa tipoloxía. O
feito de contar con esta dispersión tradúcese
en que haxa que destinar unha porcentaxe do
orzamento significativamente maior que os
concellos do resto do Estado a servizos como
a xestión do lixo, xestión da auga, alumeado
público, vías públicas ou servizos sociais.
Galicia é como é, e esta peculiar configuración dos asentamentos poboacionais, diametralmente distinto do resto de Comunidades
Autónomas, produce unhas especiais dificultades na prestación de servizos ao longo do
territorio, non só aos concellos senón tamén
á propia Xunta de Galicia. Pero incomprensiblemente, o financiamento local estatal
non ten en conta estas circunstancias no
reparto dos fondos destinados aos concellos.
Imponse a asunción de certas competencias
pero non se teñen en conta factores que
afectan decisivamente ao incremento do
custo da súa prestación.
E ademais Galicia ten que seguir sendo como
é. A nosa propia idiosincrasia é a que nos fai
diferente ao resto dos territorios, e ese factor diferencial é algo irrenunciable e ten que
estar absolutamente á marxe de conceptos
económicos propios dos grandes mercados
e políticas europeas. Conceptos como os

de eficiencia e eficacia na prestación dos
servizos hai que establecelos en función das
peculiaridades de cada territorio.

ano tras ano presenta contas con superávit,
e no que os concellos con menos habitantes
foron pezas clave.

E nós somos Galicia e esta Galicia non se
pode entender sen os nosos núcleos de poboación, sen os nosos concellos singulares.
Temos que entre todos buscar o xeito de que
traballar a nosa terra siga sendo unha forma
de vida, un foco de oportunidades laborais,
dentro deste mercado europeo. Unha porcentaxe do noso solo está sen producir, sen
explotar, e en buscar o camiño para que a
terra sexa produtiva está a solución para
frear a despoboación do noso rural.

Como reflexión final, creo que a prioridade
máxima que teñen os concellos galegos é
lograr que dunha vez por todas o Estado
estableza uns criterios que permitan un
financiamento xusto e adecuado. O mantemento das premisas actuais acrecentará
a desigualdade que hoxe propicia que os
nosos municipios perciban 50 € por habitante, por debaixo da media estatal.

A esencia máis importante da nosa democracia é o feito de que o goberno está nas mans
do pobo a través dos seus representantes
públicos. E moitos destes concelleiros fan
unha labor importantísima nos seus concellos. Moitos deles dun xeito vocacional
e altruísta e outros reciben algún tipo de
remuneración polo seu traballo, ao igual
que o secretario do concello ou o resto do
persoal municipal. E algúns cobran, é certo,
por enriba da débeda que ten o concello porque sinxelamente un número significativo
de concellos menores de 5.000 habitantes
galegos non teñen débeda algunha. Iso
tradúcese en que neste tramo se dan os índices máis baixos de débeda por habitante
de todo o Estado. Mentres que a débeda
pública dos concellos galegos con menos de
5.000 habitantes está por debaixo dos 40 €
por habitante, a media estatal supera os 150
€ por veciño, e a débeda viva está nos 153
€ fronte aos máis de 600 € per cápita media
dos concellos do Estado. De feito, se hoxe
podemos presentar en Europa uns resultados
aceptables é fundamentalmente polo esforzo realizado pola administración local, que
a diferenza das restantes administracións,

Pódese admitir que se propoñan alternativas, que deberían estar fundamentadas en
rigorosos estudios previos onde se midan
custos, criterios e calidade dos servizos.
Pero para elo non cremos que sexa adecuado
desacreditar o importante papel que actualmente desenvolven os concellos pequenos
e os seus cargos electos elixidos democraticamente polos seus veciños. Porque os
datos expostos poñen en evidencia que os
concellos pequenos non somos de ningunha
maneira o problema das administracións
públicas que algúns queren dar a ver.

Alfonso Villares
Vicepresidente primeiro da Fegamp
e alcalde de Cervo

INGRESOS / CONCELLOS GALEGOS
CONCEPTO

ANO 2014
ANO 2015
€
Peso
Importe 2015
€
Peso
(Miles de Euros) Habitante Específico (Miles de Euros) Habitante Específico
9.730
3,54
0,45%
12.200
4,47
0,53%
484.594
176,30
22,21%
497.827
182,20
21,47%
28.096
10,22
1,29%
30.396
11,12
1,31%
128.811
46,86
5,90%
128.107
46,89
5,52%
33.868
12,32
1,55%
41.393
15,15
1,79%
82.310
29,95
3,77%
79.951
29,26
3,45%
19.534
7,11
0,90%
19.619
7,18
0,85%
59
0,02
0,00%
37
0,01
0,00%
203.367
73,99
9,32%
205.485
75,20
8,86%
19.271
7,01
0,88%
18.830
6,89
0,81%
21.300
7,75
0,98%
18.218
6,67
0,79%
66.258
24,11
3,04%
70.805
25,91
3,05%
22.439
8,16
1,03%
24.089
8,82
1,04%
3.373
1,23
0,15%
2.180
0,80
0,09%
3.890
1,42
0,18%
3.910
1,43
0,17%
5.180
1,88
0,24%
3.843
1,41
0,17%
64.619
23,51
2,96%
68.728
25,15
2,96%
559.065
203,39
25,62%
576.075
210,84
24,84%
268.427
97,66
12,30%
280.310
102,59
12,09%
84.785
30,85
3,89%
125.024
45,76
5,39%
19.157
6,97
0,88%
25.024
9,16
1,08%
23.918
8,70
1,10%
22.385
8,19
0,97%
2.431
0,88
0,11%
4.509
1,65
0,19%
2.939
1,07
0,13%
3.278
1,20
0,14%
24.751
9,00
1,13%
56.618
20,72
2,44%
2.182.172
793,89
100,00%
2.318.842
848,66
100,00%
Importe 2014

GASTOS / CONCELLOS GALEGOS
ANO 2014
PROGRAMAS

Importe 2014
(Miles de Euros)
Débeda Pública
158.636
Seguridade e Mobilidade Cidadá
167.121
Vivenda e Urbanismo
185.578
Benestar Comunitario
445.701
Medio ambiente
65.314
Pensións
6.378
Outras Prestacións Económicas a Favor dos Empregados
17.994
Servizos Sociais e Promoción Social
172.320
Fomento do Emprego
51.712
Sanidade
11.679
Educación
88.861
Cultura
124.569
Deporte
84.596
Agricultura, Gandería e Pesca
1.847
Industria e enerxía
2.469
Comercio, turismo e PEMES
31.433
Transporte público
38.331
Infraestruturas
90.219
Investigación, Desenvolvemento e Innovación
70
Outras Actuacións de Carácter Económico
3.611
Órganos de Goberno
51.461
Servicios de Carácter Xeral
225.386
Administración Financeira e Tributaria
77.764
Transferencias a outras Administracións Públicas
19.235
TOTAL
2.122.284
Fonte: Ministerio de Facenda e Administracións Públicas e elaboración propia

€ Habitante
57,71
60,80
67,52
162,15
23,76
2,32
6,55
62,69
18,81
4,25
32,33
45,32
30,78
0,67
0,90
11,44
13,95
32,82
0,03
1,31
18,72
82,00
28,29
7,00
772,11

ANO 2015
Peso
Específico
7,47%
7,87%
8,74%
21,00%
3,08%
0,30%
0,85%
8,12%
2,44%
0,55%
4,19%
5,87%
3,99%
0,09%
0,12%
1,48%
1,81%
4,25%
0,00%
0,17%
2,42%
10,62%
3,66%
0,91%
100,00%

Importe 2015
(Miles de Euros)
134.728
174.626
236.336
444.746
75.977
5.500
12.313
174.599
58.713
13.967
89.518
131.475
95.788
2.075
1.664
37.233
38.044
112.240
41
5.409
48.959
228.669
85.409
11.718
2.219.747

€ Habitante
49,31
63,91
86,50
162,77
27,81
2,01
4,51
63,90
21,49
5,11
32,76
48,12
35,06
0,76
0,61
13,63
13,92
41,08
0,02
1,98
17,92
83,69
31,26
4,29
812,40

Peso
Específico
6,07%
7,87%
10,65%
20,04%
3,42%
0,25%
0,55%
7,87%
2,65%
0,63%
4,03%
5,92%
4,32%
0,09%
0,07%
1,68%
1,71%
5,06%
0,00%
0,24%
2,21%
10,30%
3,85%
0,53%
100,00%

INFORME

Fonte: Ministerio de Facenda e Administracións Públicas e elaboración propia
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IBI NATUREZA RÚSTICA
IBI NATUREZA URBANA
IBI BENS CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS (BICES)
IVTM
IVTNU
IAE
ICIO
Outros Impostos Capítulos I e II
Taxa pola prestación de servizos públicos básicos
Taxa pola prestación de servizos públicos de carácter social e preferente
Taxa pola realización de actividades de competencia local
Taxa pola utilización privativa ou o aproveitamento especial do dominio público local
Prezos Públicos
Contribucións Especiais
Vendas
Reintegro de operacións correntes
Outros Ingresos Capítulo III
Transferencias Estado (Incluída PIE)
Transferencias da Comunidade Autónoma (Incluído FCL)
Transferencias Entidades Locais
Outras transferencias (consorcios, empresas privadas,...)
Ingresos Patrimoniais
Alleamento de Inversións Reais
Activos Financeiros
Pasivos Financeiros
TOTAL

14.
---

ANÁLISE
---

O novo réxime de regulación de
actividades economicas e apertura
de establecementos en Galicia
Recentemente vén de entrar en vigor o
Decreto 144/2016, de 22 de setembro,
polo que se aproba o Regulamento único
de regulación integrada de actividades
económicas e apertura de establecementos. Esta norma vai ter unha importante
incidencia no actual réxime xurídico das
actividades económicas, en especial nos
aspectos competenciais dos concellos vinculados coas tarefas de control das actividades económicas e dos establecementos
onde as mesmas se van desenvolver.
Esta norma regulamentaria é desenvolvemento parcial da Lei 13/2013, do 19 de
decembro, do emprendemento e da competitividade de Galicia, en concreto do
contido dos seus títulos III (Regulación
integrada do exercicio de actividades) e
especialmente do IV (Entidades de certificación de conformidade municipal), a
cuxa regulación destina máis dun terzo
de todo o seu articulado, cunha manifesta
intención de incentivar a participación
destas entidades empresariais privadas
nas tarefas de control dos concellos.

O Decreto impón aos municipios a obriga de aprobar, nun prazo de nove meses
desde a súa publicación, unha única ordenanza (subliñamos o adxectivo única
xa que podemos estar ante una limitación
vía decreto das potestades regulamentarias locais) para a regulación integrada
das actividades económicas e apertura
de establecementos. Prazo que entendemos cativo en consideración ao complexo
procedemento de elaboración das ordenanzas locais e mesmo unha obriga que
en bastantes casos (ao socairo do réxime
de maiorías esixible) pode ser difícil levar
adiante. En tanto non entren en vigor
esas ordenanzas únicas os concellos deberán aplicar as normas subsidiarias que
recolle o Regulamento no seu título V,
normas que despois da aprobación das
ordenanzas pasarán a ter carácter complementario das mesmas. Nada se di en
relación coas ordenanzas xa existentes
en bastantes concellos, que obviamente
seguirán vixentes, cando menos no que
non se opoñan ao decreto autonómico.

Algún dos aspectos desas normas subsidiarias van resultar de difícil aplicación
nos pequenos concellos, pois moitos
deles non contan con servizos de asesoramento e información ni con persoal
necesario para levar adiante os plans de
inspección. Para salvar estas eivas o decreto impón as deputacións provinciais,
con apoio nas leis de bases 7/1985 e autonómica reguladora da administración
local 5/1997, a obriga de garantir nos municipios de menos de 20.000 habitantes
a dispoñibilidade dos medios persoais,
técnicos e materiais necesarios para
aplicar o Regulamento, en concreto para
comprobar e inspeccionar instalacións,
establecementos e actividades.
Ante esta última previsión xórdenos a
dubida da capacidade dun decreto para
impoñer as deputacións provinciais
unha obriga que non está expresamente
recollida nas leis estatal e autonómica
reguladoras do réxime local, como en
cambio si está a outra obriga que tamén
lles impón (a prestación dos servizos

de administración electrónica) e mesmo a maneira de
garantir esa dispoñibilidade de medios, en especial dos
persoais. Vai ser ese persoal municipal, provincial ou das
entidades privadas de certificación?
Outra obriga que o Regulamento impón aos concellos
é a de dispoñer nas súas correspondentes sedes electrónicas (ou sexa, e conforme a Lei 40/2015, nas súas
direccións electrónicas públicas) dun portal de comunicacións previas e licencias ou autorizacións municipais.

> CONCELLOS
GALEGOS

_

Nese portal electrónico deberán estar dispoñibles, e a
disposición dos interesados, modelos normalizados para
a presentación das comunicacións e as solicitudes de
licenza ou autorización, e a través deles deberán difundir
a información necesaria sobre os requisitos esixidos e os
tramites que os interesados deberán formalizar para o
inicio das actividades e a apertura dos establecementos.
Para levar adiante a instalación, implantación ou
exercicio de calquera tipo de actividade económica
(tanto das actividades inocuas como das actividades
clasificadas e os espectáculos públicos e actividades recreativas) e a apertura, no seu caso, dos correspondentes establecementos, o Regulamento único establece
con carácter xeral a presentación dunha comunicación
previa, sen prexuízo das excepcións a este réxime xeral
de comunicación previa que poida recoller a lexislación
sectorial que resulte aplicable (por exemplo a medioambiental ou de espectáculos públicos), no senso de esixir
licenza ou outro medio de control preventivo.
En canto ás comunicacións previas, o decreto impón aos
concellos a obriga, no prazo de seis meses dende a súa
publicación (ou sexa antes do vindeiro 11 de maio), de

Os actos de natureza urbanística sobre a edificación e
uso do solo quedan fóra de ámbito de aplicación este
Regulamento único, e polo tanto haberanse de regular
polas disposicións da Lei 2/2016, do Solo de Galicia,
do seu Regulamento 143/2016 e das correspondentes
ordenanzas municipais.
En canto aos espectáculos públicos e actividades recreativas, dada a súa peculiaridade e a súa incidencia en aspectos vinculados coa seguridade e saúde publica, sería
esixible unha maior atención por parte do Regulamento,
que nin se molesta en repetir o contido da Lei 9/2013,
limitándose a unha mera remisión á mesma.
En todo caso, pendente de aprobar o proxecto de lei reguladora do réxime xurídico dos espectáculos públicos
e actividades recreativas de Galicia, e tendo en conta
as múltiples previsións que recolle dito proxecto en
materia de intervención administrativa, moitas delas
modificando ou ampliando o réxime da Lei 9/2013, sería
desexable -para evitar futuras lagoas- agardar á aprobación dese proxecto de lei, ou ben deixar a regulación da
intervención administrativa dos espectáculos públicos
e actividades recreativas ao seu propio e específico
desenvolvemento regulamentario.
Aínda coas eivas que sinalamos, e polo tanto sen
prexuízo de levar adiante as modificacións que sexan
necesarias, o Regulamento pode servir de marco xeral
e punto de referencia para que os concellos poidan
establecer, no seu caso, un axeitado réxime xurídico
de intervención administrativa sobre as actividades
económicas, iso si, sempre respectando a súas competencias e a súa potestade regulamentaria na materia.
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A intervención das deputacións provinciais vai resultar,
tamén en este aspecto, necesaria para a plena operatividade destes portais (e da propia sede electrónica
municipal) en cumprimento da súa obriga legal de
prestación dos servizos de administración electrónica
nos concellos de menos de 20.000 habitantes.

establecer e planificar os procedementos de comunicación necesarios, así como os de verificación posterior
do cumprimento dos requisitos esixidos. En canto ás
licencias de actividade, obrígalles nese mesmo prazo, a
adoptar un acordo para facer públicos os procedementos
nos cales subsista a obriga de tramitar licenza.

16.
---

ACTUALIDADE
---

Pacto coas enerxéticas
Garantías para que non haxa cortes
de luz e gas nos fogares vulnerables
A Federación Galega de Municipios e
Provincias asinou un convenio de colaboración con ENDESA, GAS NATURAL
FENOSA, IBERDROLA e VIESGO para a protección de persoas e familias en situación de vulnerabilidade e urxencia social.
A Fegamp e as catro principais firmas de
enerxía que operan en Galicia crean unha
canle de comunicación de dobre vía entre os servizos sociais dos concellos e as
propias empresas, co obxectivo último de
garantir a subministración de luz e gas
naqueles domicilios onde non é posible
facer fronte ao pagamento das facturas.
Segundo o acordo, nos endebedamentos
que os entes locais identifiquen como
emerxencia social, as empresas subministradoras comprométense a manter o
servizo durante 2 meses. Nese tempo,
os municipios tramitarán as axudas de
emerxencia pertinentes, propias e alleas,
para abonar os recibos adebedados.
Logo de meses de traballo conxunto,
o convenio foi ratificado por Alfredo
García, presidente da Fegamp e D.
Miguel Temboury Molina, director xeral

territorial Zona Noroeste de Endesa
Energía S.A; D. Manuel Fernández
Pellicer, delegado xeral de Gas Natural
Fenosa en Galicia; D. José Ignacio
Lázaro Estarta, delegado comercial de
Iberdrola en Galicia e D. Julián de Benito
Cavero, responsable de Operacións
Comerciais de Viesgo.

Funcionamento e novidades
do convenio
Calquera persoa advertida dun corte de
luz ou gas pode poñerse en contacto cos
servizos sociais do seu concello ou coa
súa empresa subministradora, que o informarán da existencia e funcionamento
deste convenio. Unha vez os técnicos
municipais constaten que se trata dun
caso de urxencia social e llo notifiquen
á firma enerxética, esta comprométese
a manter a subministración durante un
prazo de 2 meses.
Deste xeito, o corte non chega a producirse e os concellos empregan ese tempo
para tramitar as axudas de emerxencia,

O acordo reforza
a coordinación
das axudas de
emerxencia social

afrontando as facturas cos mecanismos
existentes. Os municipios que desexen adherirse poden facelo a partir de hoxe, poñéndose en contacto coa propia Fegamp.
A Fegamp pretende con este convenio reforzar a atención ás familias en situación
de vulnerabilidade e unificar e simplificar os procedementos entre os servizos
sociais municipais e as empresas enerxéticas, para dar solución a situacións
de urxencia social. A maiores de sentar
bases comúns de traballo coas principais
subministradoras, abre a posibilidade a
prolongar no tempo o pagamento dos
recibos, segundo a capacidade orzamentaria de cada concello. O acordo
complementa as axudas autonómicas e
estatais, en moitos casos insuficientes
para resolver a grave situación á que se
enfrontan moitas familias e cidadáns/á.
A Federación Galega de Municipios e
Provincias agradece a boa disposición de
ENDESA, GAS NATURAL FENOSA, IBERDROLA
e VIESGO, que se comprometen a traballar
man a man cos concellos para garantir a
protección dos fogares máis vulnerables.
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A Fegamp e o COPG
asinan un convenio
para mellorar a
atención a vítimas da
violencia machista

A Federación Galega de Municipios e Provincias e o
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia asinaron un
convenio para que os concellos galegos conten cun
mellor acceso á atención psicolóxica integral para
vítimas da violencia machista. Os encargados de
ratificar este acordo de colaboración pioneiro foron
o presidente da Fegamp, Alfredo García e a decana
do COPG, Mª Rosa Álvarez.
Segundo o pactado, os municipios poderán solicitar ao COPG asesoramento sobre os programas,
universais e gratuítos, que desenvolven en Galicia en
convenio coa Vicepresidencia da Xunta: un dirixido
ás mulleres que sofren a violencia, aos seus fillos/
as e familiares; e Abramos o Círculo, para homes que
exercen a violencia e que desexan romper con estas
actitudes. Pola súa banda, a Fegamp difundirá entre
os 313 entes locais galegos, aquelas iniciativas do
COPG nas áreas de muller e igualdade e contará coa
axuda de psicólogos/as expertos/as nestes eidos
para a confección de novas iniciativas.
A primeira iniciativa froito da colaboración da
Fegamp co COPG é o decálogo Concellos #PoloBoTrato:
unha serie de recomendacións e compromisos para
combater o sexismo, fomentar a corresponsabilidade e loitar por unha igualdade real entre homes e
mulleres. A Fegamp distribuíu aos 313 concellos e 4
deputacións provinciais un cartel cun decálogo de
actuacións para aplicar no ámbito local e promover
así unha cultura do bo trato.

Polo Bo Trato
A aberrante cifra de mulleres asasinadas polas súas
parellas ou exparellas, as múltiples agresións físicas,
verbais e psicolóxicas que sofren a diario moitas das
nosas veciñas, as situacións manifestas de desigualdade social, laboral, familiar, patentes na nosa sociedade,
demostran que a lacra da violencia machista debe tratarse como o que é: unha cuestión de Estado.
Non caben medias palabras, nin compromisos febles. A
implicación das administracións públicas é necesaria e
fundamental para construír unha sociedade igualitaria. É
unha responsabilidade conxunta e desde as entidades locais temos que ser exemplo. Con concellos #PoloBoTrato,
na Fegamp decidimos recoller unha serie de compromisos
para que as corporacións locais manteñan unha perspectiva de xénero nas súas diferentes actividades, nun
decálogo co que se pretende difundir unha cultura do bo
trato, fronte á habitual vitimización da muller.
Elaborado co asesoramento experto do Colexio Oficial
de Psicoloxía de Galicia, deféndese a través do traballo
no eido municipal, a prevención e o fomento de valores
de igualdade nas actividades dirixidas a menores, a
eliminación do sexismo na linguaxe e na publicidade,
a ruptura cos roles de xénero tradicionais, fomentando
a ética no coidado tanto de menores como de persoas
dependentes. A promoción dunha cultura baseada no bo
trato é unha ferramenta preventiva da discriminación
histórica por razóns de xénero e, xa que logo, unha
ferramenta para loitar contra a violencia de xénero.
Conscientes dos numerosos pasos que quedan por
dar, o noso papel debe ser proactivo. Precisamos máis
mulleres en postos de responsabilidade (o número de
alcaldesas en Galicia medra cada catro anos, pero aínda
así queda moi lonxe da paridade), precisamos combater
os estereotipos de xénero a través das nosas políticas,
precisamos unha comunicación responsable, precisamos sentar desde a infancia un modelo igualitario en
dereitos e deberes. Un traballo multidisciplinar, co
obxectivo de lograr unha sociedade xusta. Debémosllo
á cidadanía. Debémosllo a elas.
Manuel Mirás
Vicepresidente executivo da Fegamp e alcalde de Oroso
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A loita contra a
vespa velutina:
Así foi o traballo
dos GES en 2016
PROGRAMA GALEGO DE VIXILANCIA E CONTROL
FRONTE A VESPA VELUTINA

A vespa velutina apareceu por primeira vez en España
en 2010 e en Galicia dous anos despois. Na actualidade
o insecto está presente na práctica totalidade dos concellos das provincias da Coruña e Pontevedra; mentres
que en Lugo os municipios máis afectados son os da
Mariña. No caso da provincia de Ourense, a incidencia
é menor, pero vai aumentando progresivamente.
Dada a súa repercusión medioambiental, económica e
de conservación da biodiversidade, a necesidade de
medidas para o seu control e posible erradicación foi
contemplada no Anexo do Real Decreto 630/2013, de
2 de agosto, polo que se regula o Catálogo español de
especies exóticas invasoras.
A proliferación da vespa velutina na nosa Comunidade
Autónoma afecta a distintos ámbitos:
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QUE DEBO FACER NO CASO DE VER UN
NIÑO DE VESPA VELUTINA?
Se detecta un niño, non se achegue a el a
menos de 5 metros, e comuníqueo ao servizo
de Atención e Información á Cidadanía, 012.

Se a ve, chame ao

012

Máis información en:
http://www.medioruralemar.xunta.es/es/areas/ganaderia/
apicultura/vespa_velutina/

- Na alarma cidadá: Aínda que non se trata dun
insecto máis agresivo co ser humano que a avespa
autóctona, si que reacciona dun xeito virulento
ante as ameazas ao seu niño. Ante unha ameaza
ou vibración a 5 metros do niño, prodúcese unha
resposta de grupo, podendo perseguir á fonte da
ameaza ata aproximadamente 500 metros. Este risco agrávase dada a colonización de zonas urbanas
e periurbanas. Debe prestarse especial atención
tamén ás actividades agrícolas ou forestais.
- No ámbito medio ambiental: Trátase dunha especie
foránea, depredadora natural das abellas e outros
insectos, o que podería significar a medio prazo o
desprazamento das especies de avespas autóctonas
e a diminución das poboacións dos insectos que depreda. Dentro deste eido, merece mención os efectos
sobre a polinización, tanto nas producións agrícolas
como na flora silvestre, consecuencia da diminución
das poboacións de insectos (principalmente abellas)
que estas avespas depredan e a menor actividade de
pecoreo das polinizadoras.

Ante a gravidade do fenómeno, a administración autonómica tomou medidas
no ano 2014 coa posta en marcha do Plan
de vixilancia e control da vespa velutina.
O plan consiste en que unha vez confirmada a presenza dun niño, infórmase
ao concello. Se a localidade figura nos
90 municipios colaboradores, encárgase

directamente de coordinar a situación.
Se o niño está nun concello fóra dese
listado, son os Grupos de Emerxencia
Supramunicipais (GES) os que acometen a actuación ou, no seu defecto,
as Consellerías de Medio Rural e Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible.
Prec isamente,unha das func ións

establecidas no Convenio regulador dos
GES para o ano 2016, é a loita contra a
velutina. O acordo recolle “realizar actuacións de prevención de pragas, entre elas
de prevención da praga da vespa velutina,
tales como control e retirada de niños,
entre outras actuacións que contribúan á
súa prevención”.

Retirada de niños de vespa velutina por parte dos GES. Ano 2016.
Segundo os datos recibidos na Fegamp
sobre a retirada de niños de vespa
velutina por parte dos GES no período
2016, podemos establecer as seguintes
conclusións:
Durante o ano 2016 os GES retiraron
en Galicia un total de 2.591 niños. Por
provincias, analizando a información
da Xunta de Galicia e dos GES, podemos
establecer que:
- A Coruña é a provincia mais afectada

con 1.753 casos, situados por todo o
territorio.
- Lugo presenta, 266 casos, situados
maioritariamente na Comarca da
Mariña.
- Ourense, os GES retiraron uns 26 niños neste territorio, que é o menos
afectado.
- Pontevedra: suma un total de 246
casos retirados polos GES, sobre todo
no sur.

A colonización da vespa velutina ocupa practicamente todo o territorio de
Galicia, aínda que existen pequenas
zonas no afectadas no interior das
provincias de Lugo e Ourense, as zonas
mais afectadas son: toda a provincia da
Coruña, Comarca da Mariña Lucense e Sur
de Pontevedra.
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A Mediación
Comunitaria
en Conflitos

Rogelio López Dacal
Asociación AGAME
Bibliografía consultada:
Deputación de Barcelona
“Los servizos de mediación comunitaria.
Propostas de actuación”

A mediación comunitaria aparece como
unha nova vía que permite o exercicio de
responsabilidade da cidadanía en todo o
relativo aos seus conflitos de convivencia nun momento no que a problemática
nos municipios é crecente, derivada de
contratempos como as diferentes concepcións no uso do espazo público, a
dificultade de autonomía dos mozos ou a
crecente chegada de persoas con outras
culturas e outras formas de convivencia.
A mediación comunitaria aporta ferramentas para a xestión destes conflitos e
involucra a cidadáns, xestores municipais
e políticos na súa resolución. Moitas veces, un conflito que parecía non ter moita
importancia terminou sendo o pesadelo
dunha comunidade. Este é o custo de non
intentar resolver os problemas cando aínda eran facilmente abordables.
–– Desde unha institución gobernamental xa non se poden dar respostas a todas as problemáticas da
poboación: Esta vai incorporando
novas necesidades de benestar
ás que aínda están pendentes de
resolver, sobre todo nun horizonte
de contención do gasto.
–– A mediación comunitaria implica
ao cidadán como un membro activo máis na procura de solucións
sociais e o corresponsabiliza na
resolución dos seus problemas.
Busca que os cidadáns non recorran ao xuíz ou ao alcalde cando
teñan un problema e fomenta que
sexan o suficientemente flexibles
para recoñecer as razóns do outro
e que participen activamente na
procura de solucións.
–– A mediación, como sistema de
xestión de conflitos, permite que
se minimicen os custos, grazas a
que todos os implicados colaboran
na solución.

Por outra banda, serían maiores as posibilidades de crear gabinetes interdisciplinares para a resolución destes conflitos.
Con respecto a aquelas entidades de
poboación de menores dimensións e recursos, podería igualmente establecerse
un servizo destas características a través
das mancomunidades.

Coa proposta para crear un servizo de
mediación comunitario municipal, unicamente poñemos de manifesto a oportunidade que recaeu nas consellerías de
familia, traballo, educación, etc. de poñer en marcha un ambicioso programa de
mediación que permita un acceso áxil e
necesario ás familias, veciños, colexios,
organizacións, etc. con problemas, a
través da administración máis próxima
ao cidadán e ás institucións, o concello.

Quérese crear un espazo institucionalizado para resolver conflitos comunitarios
e evitar así que estes se convertan en
enfrontamentos violentos e destrutivos
das partes, xa sexan cidadáns ou a mesma administración. Referímonos a crear
un servizo profesional de mediación
comunitaria que poña ao alcance dos
cidadáns unha ferramenta que facilite
o diálogo entre as partes e que axude a
resolver situacións problemáticas.

Pero... que engade a
mediación á cidadanía?
Desde a perspectiva da mediación comunitaria, enténdese que o conflito é unha
situación normal que se produce sempre
que hai dúas ou máis alternativas ante
unha situación, e estas percíbense como
incompatibles ou contraditorias entre si.
As causas dos problemas non son sempre
obvias e claras para todo o mundo, nin
teñen unha solución única nin consecuencias positivas para todos. Ante este
panorama de diversidade e conflito, a
mediación comunitaria é unha vía de
solución xa que aporta un sistema de
xestión dos conflitos que facilita a negociación das contradicións. Mediante
a participación directa das persoas que
están implicadas no problema, e co
apoio dun mediador neutral e imparcial,
intentan atopar unha solución que sexa
satisfactoria aos intereses de todas as
partes. A mediación axuda aos cidadáns,
os grupos, ás partes, a percibir cunha
perspectiva diferente a realidade que
viven como conflitiva e a asumir que as
dúas partes poden ter visións diferentes
e, aínda así, resolver pacificamente e
satisfactoriamente as súas diferenzas.
A mediación axuda a crear unha cultura
de corresponsabilización, respecto e tolerancia e, non é este o fin que perseguen
as institucións que nos representan?

Que se pretende crear?

Estes son algúns dos campos de actuación onde ten cabida a mediación:
Conflitos veciñais
Medio ambientais
Relacionados coa utilización de espazos públicos
Incumprimento de ordenanzas
Conflitos familiares
Interxeneracionais
Escolares
Relacionados con persoas maiores
Provocados pola exclusión social
Ocasionados pola violencia latente
Sanitarios
Penais
Mercantís

E que debe garantir
a mediación?
A mediación comunitaria debe cumprir
os seguintes requisitos básicos:
a) Facilitar o recoñecemento mutuo das
partes en conflito e a lexitimidade de
todos os intereses e de todas as achegas. Na mediación comunitaria, non
hai achegas boas nin malas; todas se
teñen que ter en conta, mentres se
realicen con corrección e respecto á
outra persoa. Son manifestacións de
posturas igual de lexítimas e útiles
para o proceso de construción dun
acordo.
b) Voluntario: A mediación debe ser
un proceso aceptado libremente por
ambas partes.
c) Equitativo: Todas as partes son
iguais, incluíndo aos/as mediadores/
as. Non hai ningunha xerarquía de
poder, saber ou lexitimidade.
d) Sostible: É menos custoso que outros
procedementos, por exemplo os xudiciais, e xera menos consecuencias
negativas entre as partes.
e) Promove a igualdade: Xa que fomenta o
equilibrio, a participación cos mesmos
tempos, o respecto e o recoñecemento.

f) Asegurar a lexitimidade e a competencia dos mediadores: os profesionais que asisten e facilitan os
procesos de mediación comunitaria
basean a súa lexitimidade nunha
competencia profesional froito da
formación e da experiencia.

administración pública.

Por que crear un servizo
de mediación comunitario?

Deste xeito, propoñemos especificamente a creación dun servizo de mediación
comunitario. Nel poderían participar,
ademais, traballadores sociais, psicólogos, xuristas, policías, etc. que ao ser
coñecedores da problemática dos seus
respectivos concellos, poden derivar os
casos susceptibles de ser mediados. É
importante destacar que os actores antes
mencionados xa cumpren a súa función,
que non é pouca, en cada concello, co
cal non poderían, entendemos, exercer
de mediadores profesionais dado que
producirían duplicidade de traballo co
consecuente colapso.

Desde o punto de vista social:
–– Necesidade social de novas formas
de resolución de conflitos.
–– Potenciación de dialogo e cohesión
social.
–– Integración das diferentes aproximacións culturais/mentais.
–– Maior estabilidade social.
Desde o punto de vista político:
–– Achega desde o concello dun espazo imparcial.
–– Creación de accións e espazos de
responsabilidade social.
–– Reforzar a democracia a través
da participación da cidadanía na
resolución de conflitos.
–– Potenciar a igualdade.
–– Combater a violencia en todas as
súas manifestacións.
Desde o punto de vista profesional:
–– Establecemento dunha rede profesional que integre xestións para a
resolución de conflitos.
–– Dar resposta ás necesidades doutros servizos cando estes esgotaron
os seus recursos. (Por exemplo: o
policía local que ante o dilema de
tramitar unha denuncia dun problema menor e de persoas familiares ou
veciñas que provocaría incrementar
o conflito e perpetualo, propón a
vía da mediación).

CONSIDERACIÓNS FINAIS
Con esa alternativa búscase aforrar en
custos económicos e emocionais, tanto
para os interesados como para a propia

En conclusión, existen varios aspectos
susceptibles de ser tratados en maior
profundidade para ofrecer un mellor
servizo e un maior benestar ao cidadán.
Ademais, a administración local é a
competente para promover unha mellor
convivencia no seu territorio.

Con este equipo mínimo, e utilizando as
dependencias municipais, a optimización
de recursos permitiría afrontar este servizo cun escaso custo público pero cunha
ampla repercusión social.
A maiores do exposto en aras da creación
dun servizo de mediación interdisciplinar
municipal, a existencia do mesmo suporía unha posible estrutura de organización e coordinación dos mediadores que
operasen na comunidade autónoma. Isto
permitiría suplir a ausencia dun Centro
Autonómico de Mediación que realizase
estes labores, levando a mediación xusto
onde se precisa.
Dado que a administración pública local
está en condicións de ofrecer un servizo
destas características -co adecuado nivel
profesional e coa necesaria proximidade ao cidadán-, parece unha excelente
oportunidade de desenvolver unha labor
encamiñada, sen dúbida, a contribuír a un
maior benestar social e tendente a evitar
ou solucionar as situacións conflitivas
xeradas a raíz das relacións persoais.
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Vinte anos
da axencia municipal
da cooperación galega
1

2

3

Dez concellos, auspiciados polo Instituto Galego de
Análise e Documentación Internacional (IGADI), déronlle
vida no ano 1997 ao Fondo Galego de Cooperación como
vía para canalizar as inquedanzas do poder local a prol da
solidariedade internacional. Por aquel entón, no contexto
de movementos coma o do 0,7% e o auxe das ONGD, a cidadanía demandaba unha maior implicación dos gobernos na
loita contra a pobreza e as desigualdades globais, tamén
desde a administración municipal.
Vinte anos despois, o Fondo Galego de Cooperación e
Solidariedade conta con 88 concellos socios e mais as
deputacións da Coruña e Lugo, que asumen deste xeito
un compromiso co desenvolvemento humano sostible, nun
espazo de encontro transpartidario e superador de localismos. A asociación convértese así na axencia municipal da
cooperación galega, tal e como recoñece o convenio asinado
coa Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp),
que avala deste xeito a fórmula cooperativa do Fondo Galego
para coordinar as accións do municipalismo en materia de
cooperación internacional, gañando en efectividade.
O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade eríxese
asemade como un instrumento ao servizo da acción exterior de Galicia, que ademais crea vínculos entre culturas
diferentes e tamén con aquelas coas que temos nexos de
unión, como é o caso da lusofonía. A través dun sistema
de cotas mínimas establecidas en función do número de
habitantes, todos os concellos, grandes e pequenos, poden
sumarse á construción dun mundo máis xusto integrándose
nesta rede. Alén de promover así proxectos de desenvolvemento nos países do Sur, asociarse dálles acceso de
balde a múltiples actividades de sensibilización dirixidas
á veciñanza da vila, incorporando á axenda local a defensa
e promoción dos Dereitos Humanos.
A estas variadas actividades súmase en 2017 a exposición
‘20 anos a Fondo coa solidariedade!’, coa que queremos
conmemorar dúas décadas de andaina, facéndoa xirar polas
prazas e rúas dos concellos socios durante todo o ano. Unha
mostra que dará conta dos 150 proxectos apoiados ata o
momento en 25 países, nos que se investiron máis de cinco
millóns de euros para contribuír á erradicación da pobreza,
amais do traballo en rede, as actuacións de emerxencia, as
accións de concienciación, etc. Un labor do que calquera
concello ou deputación pode facer parte, satisfacendo así
as ansias de solidariedade dos seus veciños e veciñas.

1. Un pequeno grupo de concellos e o IGADI botaron a andar o Fondo Galego en 1997.
2. Persoal das deputacións e concellos socios danlle vida á Rede Municipalista Solidaria.
3. A actuación das caboverdianas Batuko Tabanka foi unha das
actividades máis exitosas do último ano.

Asinado:
Comisión Executiva do Fondo Galego
de Cooperación e Solidariedade

24.
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DOG Nº. 8 / XOVES, 12 DE XANEIRO DE 2017

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Orde do 28 de decembro de 2016 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 capacidade 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
2017. BDNS (Identif.): 328291.
OBXECTO

BENEFICIARIOS

1) Esta orde ten por obxecto establecer as
bases que regulan as axudas para accións
silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres
naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos
ecosistemas forestais, en réxime de concorrencia competitiva, a través de dúas
liñas de axuda.

1) Poderán ser beneficiarios das axudas
previstas nesta orde as sociedades de
fomento forestal (Sofor), os propietarios
particulares de forma individual, as asociacións e agrupacións de propietarios
particulares formalmente constituídas e
inscritas no Rexistro de Asociacións da
Xunta de Galicia, as cooperativas agrarias, os proindivisos, os montes de varas,
abertais, de voces, de vocerío e fabeo,
as comunidades de bens, as entidades
locais, outras persoas xurídicas e as comunidades de montes veciñais en man
común (en diante CMVMC).

2) As dúas liñas de axuda obxecto de
subvención, que se corresponden co procedemento MR605A, son as seguintes:
a) Liña I: axudas para realizar prácticas
preventivas, de carácter local e a
pequena escala, que permitan crear
descontinuidades verticais e horizontais da cuberta vexetal e o control
selectivo de combustible, como son
rozas, desmestas, rareos e podas, coa
finalidade de prevención de incendios.
b) Liña II: axudas para realizar tratamentos silvícolas (rareos, desmestas,
podas, cortas de formación, rozas,
etc.) e plantacións puntuais de determinadas árbores, directamente
vinculados ao incremento dos valores
ecolóxicos dos bosques.

2) Os beneficiarios serán persoas físicas ou
xurídicas que sexan titulares dos terreos
obxecto de axuda, entendendo por titulares
tanto propietarios como arrendatarios ou
xestores. Non se admite a cesión por parte
do propietario do terreo a un terceiro.
3) Unha mesma persoa poderá solicitar unha
ou varias liñas de axuda se non coinciden
na mesma superficie.
IMPORTE
1. As accións previstas nesta orde financiaranse, nos exercicios 2017 e 2018, con cargo
aos seguintes códigos de proxecto:

– 13.02.713B.770.0.2016 00209 por un
importe de 5.000.000 €, distribuídos
do seguinte xeito:
> 1.000.000 € ano 2017.
> 4.000.000 € ano 2018.
– 13.02.713B.770.0.2016 00210 por un
importe de 2.500.000 €, distribuídos
do seguinte xeito:
> 500.000 € ano 2017.
> 2.000.000 € ano 2018.
A intensidade da axuda para estas actuacións
será do 100 %. A axuda calcularase sobre o
custo real do investimento determinado no
correspondente proxecto técnico e tendo en
conta o anexo VIII en que figura o cadro de
importes máximos subvencionables por cada
tipo de actuación.
Prazo: 13/01/2017-16/03/2017
O prazo de presentación das solicitudes será
de corenta e cinco días, contado desde o día
seguinte ao da publicación desta orde no DOG.
Máis información:
No Diario Oficial de Galicia (DOG. Nº. 8)
Na Base de datos nacional de subvencións
(BDNS identif.: 328291): http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/es/index
Na Dirección Xeral de Ordenación Forestal.

DOG Nº. 15 / LUNS, 23 DE XANEIRO DE 2017

AXENCIA TURISMO DE GALICIA
RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en
réxime de concorrencia competitiva, dos Premios Galicia Parabéns e se procede á súa convocatoria para os
anos 2017 e 2018. BDNS(Identif.): 329442.
OBXECTO E RÉXIME
1) Estas bases teñen por obxecto regular a concesión dos
Premios Galicia Parabéns como un recoñecemento institucional e social ás iniciativas destinadas a conservar,
mellorar e embelecer as paisaxes, os núcleos poboacionais e os Camiños de Santiago dentro do territorio da
Comunidade Autónoma de Galicia.
> CONCELLOS
GALEGOS

_

BENEFICIARIOS/AS
Poderán participar nesta convocatoria segundo as categorías
que se establecen no artigo anterior os concellos, as agrupacións de concellos de Galicia, as mancomunidades de concellos

Prazo:
24/01/2017 – 23/03/2017
Máis información:
No Diario Oficial de Galicia (DOG. Nº. 15)
Na Base de datos nacional de subvencións (BDNS identif.:
329442): http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index
Na Axencia Turismo de Galicia:
http://www.turismo.gal
Teléfonos 981 54 74 04 e 981 54 63 64
Fax 981 54 63 71
Presencialmente.
Na sede electrónica no enderezo:
https://sede.xunta.es

DOG Nº. 249 / VENRES, 30 DE DECEMBRO DE 2016

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA
ORDE do 23 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime
de concorrencia competitiva, de axudas cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional,
no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, dirixidas á mellora enerxética dos edificios de
vivendas de titularidade dos concellos galegos. BDNS(Identif.): 329639.
OBXECTO
Estas subvencións teñen por obxecto as actuacións de mellora
enerxética nos edificios de vivendas de titularidade municipal,
co obxecto de subir, como mínimo, unha letra na escala de
valores de cualificación enerxética en emisións de carbono e,
ademais, reducir, polo menos, o 20% da demanda enerxética
respecto a situación actual.

CONTÍA DA SUBVENCIÓN

BENEFICIARIOS

Máis información:
No Diario Oficial de Galicia
(DOG. Nº.: 246, do 30 de decembro de 2016).
No Diario Oficial de Galicia
(DOG Nº.: 17, do 25 de xaneiro de 2017).
Na Base de datos nacional de subvencións
(BDNS identif.: 329639):
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index
Na páxina web da xunta:
https: //sede.xunta.es
Na páxina web oficial do IGVS: www.igvs.es
Nos servizos centrais do IGVS en Santiago de Compostela
Na Dirección Técnica de Solo Edificación e Calidade.

1) Poderán ser beneficiarios das subvencións os concellos titulares dos edificios de vivendas que realicen as actuacións
obxecto da subvención e que cumpran co establecido no
artigo 7 da orde de bases reguladoras desta axuda.
ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES
Consideraranse actuacións subvencionables todas aquelas obras
que, cumprindo o obxecto previsto no artigo 6, consistan en
actuacións integrais de melloras do illamento térmico e/ou
da carpintería da envolvente, que poderán ir acompañadas de
melloras nas instalacións térmicas, sempre que se axusten á normativa técnica aplicable vixente no momento da súa execución.

A contía da subvención consistirá nunha porcentaxe do 80% do
orzamento subvencionable, unha vez conformado polos servizos técnicos do IGVS.
Prazo: 26/01/2017 – 25/03/2017
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2) Os Premios Galicia Parabéns constarán das seguintes categorías:
1ª categoría:
Destinada a distinguir as iniciativas ou actuacións
realizadas –nos últimos dez anos– para conseguir
unha mellora da paisaxe, unha integración axeitada
nela de elementos antrópicos (arquitecturas, estradas, industrias, canteiras...), ou da propia mellora
estética dos núcleos poboacionais. Así mesmo, inclúense nesta categoría as iniciativas ou actuacións
de embelecemento realizadas nos lindes das rutas
dos Camiños de Santiago.
2ª categoría:
Destinada a premiar os mellores proxectos dirixidos á
realización de obras de revalorización e embelecemento, tanto para promover unha mellora da paisaxe como
para intervencións nos núcleos poboacionais ou nos
lindes dos Camiños de Santiago.

de Galicia, os consorcios locais galegos e as áreas metropolitanas galegas, se as houber.
Para os efectos desta resolución, considérase agrupación de
concellos aquela candidatura subscrita por dous ou máis concellos, e deberá observarse o disposto no artigo 8.3 da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Os concellos non poderán solicitar o premio en máis dunha
candidatura. A infracción deste aspecto dará lugar á non admisión de todas as candidaturas de que formen parte.
Non poderán participar nesta convocatoria as sete grandes
cidades galegas: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo,
Ferrol e Santiago de Compostela, e as entidades locais nas que
están integradas.

DOG Nº. 12 / MÉRCORES, 18 DE XANEIRO DE 2017

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL
RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2016 pola que se publica o Acordo do Consello de Dirección do 29 de decembro de
2016 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas
19.2 e 19.4), cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR).
BDNS (Identif.): 330140.
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OBXECTO
O obxecto destas bases reguladoras é establecer as regras para a concesión e xustificación
das axudas encadrables na submedida 19.2
(apoio para a realización de operacións conforme a Estratexia de desenvolvemento local
participativo) do PDR de Galicia 2014-2020 que
se tramiten en réxime de concorrencia competitiva, a través dos grupos de desenvolvemento
rural (GDR) seleccionados como entidades colaboradoras de Agader na xestión da medida
Leader do PDR de Galicia 2014-2020.
Tamén é obxecto destas bases reguladoras establecer o réxime de xustificación dos gastos
en custos correntes e de funcionamento da
Estratexia de desenvolvemento local (submedida 19.4A do PDR), así como establecer as bases
reguladoras para a concesión e xustificación
dos proxectos de animación promovidos polos
GDR (submedida 19.4B do PDR).
O capítulo VII destas bases reguladoras (fichas
de elixibilidade) detalla polo miúdo as especificidades propias de cada tipoloxía de operacións
financiables.
BENEFICIARIOS
Con carácter xeral, e tendo en conta as particularidades que se establecen nas fichas de
elixibilidade incluídas no capítulo VII destas
bases, poderán ser beneficiarios das axudas tramitadas ao abeiro deste réxime de axudas:
a) As persoas físicas ou xurídicas de carácter
privado.
b) As entidades públicas de carácter local
ou comarcal: concellos, mancomunidades,

consorcios e entidades dependentes das
anteriores.
c) As comunidades de montes veciñais en
man común e as súas mancomunidades.
CALENDARIO DE XESTIÓN
1) Para a xestión da Estratexia de desenvolvemento local teranse en conta as
seguintes datas:
a) Data inicial de admisión de solicitudes:
- Para a submedida 19.2, desde o día
seguinte ao da publicación da convocatoria de Agader (DOG Nº. 20 do
30/01/2017).
- Para a animación da submedida
19.4, desde o día seguinte ao da
publicación destas bases reguladoras.
b) Data final de admisión de solicitudes
para a primeira proposta anual de selección de proxectos: 31 de marzo de
cada ano.
c) Data final de admisión de solicitudes
para a segunda proposta anual de selección de proxectos: 31 de maio de
cada ano.
d) Data final para a primeira proposta
anual de selección de proxectos: 30
de xuño de cada ano.
e) Data final para a segunda proposta
anual de selección de proxectos: 31
de agosto de cada ano.

f) Data final de pagamento dos investimentos ou gastos subvencionables
polos promotores aos seus provedores: 15 de outubro de cada ano.
g) Data final de xustificación de investimentos: 15 de outubro de cada ano.
h) Data final de concesión de axudas: 30
de setembro de 2020.
i) Data final de pagamentos aos titulares
de proxectos da totalidade da axuda
certificada: 30 de novembro de 2020.
2) O director xeral de Agader, en previsión
dunha ordenada xestión, execución e
peche da medida Leader do PDR, poderá
variar as datas sinaladas, así como fixar
outras para adecuar o ritmo de execución
de proxectos á proximidade das datas
límite sinaladas.
Máis información:
No Diario Oficial de Galicia (DOG. Nº. 12)
Na Base de datos nacional de subvencións
(BDNS identif.: 330140): http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/es/index
Na páxina web de Agader
http://agader.xunta.es
Na Guía de procedementos e servizos, no
enderezo: https://sede.xunta.es/guia-deprocedementos
No teléfono 981 54 73 62 (Agader).
De xeito presencial, en Agader
(lugar da Barcia nº 56, Laraño. 15897
Santiago de Compostela),
con cita previa no teléfono 981 54 73 62.
Na sede e na páxina web dos GDR.

www.recursosactivos.com

PROFESIONAIS
AO SERVIZO DOS
CONCELLOS

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

Con fórmulas de contratación
áxiles e sinxelas para
servizos de substitucións

Servizos
ADMINISTRATIVOS
Servizos
SOCIAIS
Servizos
SANITARIOS
Servizos
EDUCATIVOS

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

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

Servizos
DEPORTIVOS E DE LECER
Servizos de
MANTEMENTO

Nómina multiEstrella
Ao lado das familias
En ”la Caixa” queremos facerche
a vida máis doada. Por iso, coa túa
nómina, poderás beneficiarte de
condicións financeiras exclusivas,
como a Conta Nómina multiEstrella
sen comisións1, descontos para o día
a día e ofertas para tempo libre para
toda a familia.
Consulta todas as vantaxes
descargando a app de multiEstrella
ou en www.laCaixa.es/multiEstrella

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

@multiestrella
www.facebook.com/multiEstrella

