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O 50% dos gastos dos centros de  
saúde municipais serán ingresados  
aos concellos este verán





No anterior número da revista da nosa federación con-
tábamos os avances logrados na cesión dos centros 
de saúde municipais á Consellería de Sanidade, que 
se comprometeu a asumir todos os centros do Grupo 
I ao longo deste ano 2018. A Fegamp elaborou un es-
tudo de custos dos centros de saúde, con información 
solicitada aos propios concellos, e os datos recadados 
foron trasladados á Consellería de Sanidade. Agora a 
consellería ratificou de novo o seu compromiso e asu-
mirá todos os centros de saúde municipais que teñan 
toda a documentación lista para o traspaso no 2018; 
a Consellería de Facenda pagará ademais o 50 % do 
total solicitado polos concello no informe de custes, á 
espera da auditoría que avale os gastos solicitados para 
realizar o ingreso do outro 50 % restante.

Así chegamos ao verán coa axenda de temas munici-
pais completa. Son moitas as materias nas que seguir 
traballando ao longo deste ano para conseguir solu-
cionar os problemas aos que se enfrontan día a día os 
concellos. Entre algúns retos municipais actuais, están 
as novidades postas en marcha para a Administración 
Local como a Lei de Contratación do Sector Público ou 
o Regulamento europeo de Protección de Datos, que 
son temas nos que se está a traballar na Fegamp para 
mellorar a adaptación das EE.LL. a estas novas normas, 
levando a cabo por exemplo xornadas formativas para 
persoal municipal.

Falaremos ademais neste número da revista Concellos 
Galegos da continuidade dos Grupos de Emerxencias 
Supramunicipais (GES), un tema no que se leva traba-
llado a reo desde a Fegamp para lograr a continuidade 
destes grupos despois da finalización do convenio que 

os regula en decembro de 2018 e, por outra banda, 
arroxaremos luz sobre os avances en materia de Lei de 
Benestar Animal por mor do incremento do custo na 
prestación do servizo para os concellos xa que esta-
mos a intentar colaborar con outras administracións 
para o cofinanciamento do servizo.

Tamén ten sido un tema recorrente na axenda da 
Fegamp das últimas semanas o borrador do Convenio 
de Xestión de Biomasa nas Faixas Secundarias propos-
to pola Consellería de Medio Rural á Fegamp, e que 
na Comisión Executiva da federación estudamos entre 
todos os membros da mesma, realizando cambios e 
propostas para negociar as condicións coa conse-
llería, adaptándonos coma sempre ao común acordo 
entre todas as formacións políticas representadas 
na federación. 

Por último non quero esquecerme dos pasos dados en 
canto ao pacto da Auga, un obxectivo de cabeceira 
a lograr pola Fegamp durante esta presidencia e que 
parece estar próximo ao acordo: a firma do Pacto da 
Auga á maior brevidade posible permitirá blindar o 
abastecemento de auga e tamén definir as infraes-
truturas necesarias para garantir o aceso a auga da 
cidadanía. Desde a Fegamp confiamos en que tras a 
multitude de reunións levadas a cabo para perfilar un 
acordo beneficioso para todas as partes, vexa ao fin a 
luz neste outono.

Carta do presidente

Alfredo García Rodríguez 
Presidente da Fegamp e alcalde do Barco de Valdeorras
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A Fegamp recada as 
propostas dos concellos 
e deputacións para a 
continuidade dos GES

O 50 % dos gastos 
dos centros de saúde 
municipais serán 
ingresados aos 
concellos este verán

6.
- - -

ACTIVIDADE 
FEGAMP
- - -

Nas dúas reunións mantidas na Fegamp, coas 
deputacións e cos concellos que contan con 
GES, extraéronse propostas concretas en canto 
ao futuro destes grupos de emerxencias

A Fegamp realizou un estudo 
de custes dos centros de saúde 
municipais entre os concellos e o 
50 % da cantidade remitida como 
gastos totais será ingresado a cargo 
do Fondo Adicional do Fondo de 
Cooperación Local este verán

Tras presentar xa na Comisión Galega de Cooperación Local 
(CGCL) no mes de maio unha proposta de continuidade dos 
Grupos Supramunicipais de Emerxencias (GES), a Fegamp segue 
a traballar para acadar un bo acordo xa que neste ano 2018 
remata o convenio vixente para estes grupos. 

Chegouse a un primeiro acordo na Mesa polas Emerxencias do 
mes de xuño, onde tamén se especificou a necesidade de de-
limitar as funcións dos GES, o financiamento, a administración 
responsable do servizo, etc. As negociacións trasladáronse 
á Comisión de Seguimento dos Grupos de Emerxencias 
Supramunicipais (GES) na que participan representantes 
da Fegamp, das catro deputacións provinciais e da Xunta de 
Galicia. Na xuntanza acordouse celebrar reunións por parte da 
Fegamp tanto coas deputacións como cos concellos que teñen 
GES e extraer das mesmas unha proposta concreta 

Por isto, o presidente da Fegamp, Alfredo García, convocou ás 
partes implicadas, sendo finalmente recibidas na federación as 
catro deputacións galegas o día 18 de xullo e, ao día seguinte, 
o 19 de xullo, convocouse a todos os concellos que contan 
con grupos GES, polo que máis de vinte alcaldes/esas, acom-
pañados de persoal municipal, mantiveron unha xuntanza na 
federación para perfilar unha proposta de consenso que resolva 
o futuro dos (GES). Os acordos e propostas levaranse á Comisión 
de seguimento para a aprobación definitiva dos mesmos.

A Fegamp xa conseguira o compromiso da 
Consellería de Sanidade de asumir todos 
os centros de saúde municipais do Grupo 
I ao longo de 2018. Polo tanto, os con-
cellos xa puideron comezar a cesión do 
centro á Xunta neste mesmo ano.

Pero non todos os municipios tiñan 
completada a documentación para facer 
o traspaso polo que a Fegamp, a través 
dun estudo de custos dos centros de 
saúde solicitados aos concellos, con-
seguiu o compromiso da Consellería de 
Facenda de ingresar o 50 % do total 
dos gastos totais a cada municipio a 
cargo do Fondo Adicional do Fondo de 
Cooperación Local e que será ingresado 

este verán aos concellos. A partir de 
aí, e para a entrega a conta do outro 
50 % dos custes, a Consellería realizará 
unha Auditoría externa para analizar os 
custes reais dos centros de saúde mu-
nicipais e proceder ao segundo ingreso 
no mes de decembro. 

Ademais disto, a federación insistiu en 
mellorar tamén a situación dos centros 
de saúde do Grupo II e os Consultorios 
acadando un acordo no que a Consellería 
ingresará unha cantidade para axudar cos 
gastos en función duns parámetros obxec-
tivos aínda por determinar definitivamente 
pero que por exemplo podería ser o número 
de cartillas xestionadas polo centro.



Alfonso Villares 
Vicepresidente primeiro da Fegamp 

e alcalde de Cervo

A loita contra a avespa velutina foi o motivo da reu-
nión celebrada na Fegamp á que acudiron membros das 
catro deputacións provinciais galegas, a directora xeral 
de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, 
Belén Docampo, o director xeral de Emerxencias e 
Interior, Luís Menor, e a directora xeral de Patrimonio 
Natural, Ana Mª Díaz,  xunto co vicepresidente da 
Fegamp, Alfonso Villares, e o vicepresidente executivo 
da federación, Manuel Mirás. 

Na reunión ofrecéronse datos sobre o número de niños 
retirados ou inactivados que ten crecido de forma 
exponencial nos últimos anos pasando de 2 niños 
retirados no ano 2012, aos 769 no 2014, ata chegar 
aos 23.791 do 2017. Por este motivo recomendouse 
a progresiva normalización da situación xa que a ex-
periencia noutras comunidades autónomas di que é 
moi complicado, por non dicir imposible, rematar coa 
avespa asiática.

No mes de maio tivo lugar unha reunión na que 
participaron as tres administracións implicadas 
na retirada de niños de velutina coa intención 
de coordinar accións e optimizar medios, para 
tratar de conter a avespa asiática en Galicia.

As tres 
administracións 
buscan sinerxías 
na loita da velutina

no ano 2017, dentro da Indicación Xeográfica Protexida. 
Aínda que, a pesar da proliferación desta especie, a 
cantidade de mel producida non se viu apenas reducida 
nos últimos anos. Polo que debemos seguir a traballar no 
camiño de buscar fórmulas para minimizar o seu efecto, 
porque erradicalas, como xa se dixo, é misión imposible.

Como seres vivos que son tamén guía nelas un instinto 
de autorregulación. Se houbese menos colmeas está 
claro que tamén habería menos niños de velutina; pero 
os datos están aí e podemos dicir, insisto, que case hai 
máis colmeas e mantense a produción de mel. Por iso 
reitero a necesidade de aplicar o sentido común á hora 
de investir os cartos de todos e de todas. 

Na actualidade, a través da Fegamp, hai proposta unha 
comisión na que estamos presentes todas as adminis-
tracións. É fundamental a cooperación desde todos os 
eixos para artellar unha estratexia común e traballar 
na elaboración dunha mensaxe única e sensata para 
transmitirlle á poboación.

Nestas últimas semanas as novas sobre picaduras de 
insectos copan planas enteiras nos xornais galegos que 
poñen o foco na avespa asiática e nos efectos que 
pode producir na saúde das persoas un ataque desta 
especie invasora.

Existe certa alarma colectiva na actualidade sobre este 
tema que, en todo caso, non tería que ser maior da que 
había antes de que esta praga chegase ao noso país. 

Hai que ter coidado, claro está, pero non son nin máis 
nin menos agresivas que a súa homóloga autóctona 
que coñecemos de toda a vida, e o seu veleno ten, 
practicamente, as mesmas características. Por iso debe-
mos facer un chamamento á calma e apelar ao sentido 
común, porque o certo é que viñeron para quedarse e 
non nos queda outra que aprender a convivir con elas.

Á hora de utilizar os recursos públicos temos que facelo 
con cordura.Na loita contra elas hai que incidir fun-
damentalmente na eliminación dos niños nos espazos 
públicos, urbanos, onde hai máis concentración de 
poboación…; e buscar e investigar a mellor forma de 
defender ás abellas melíferas nos apiarios, xa que son 
unha parte moi importante da dieta das larvas desta 
especie invasora. Fóra destas actuacións sería case como 
querer “matar moscas a canonazos” e, ademais, poderia-
mos provocar impactos negativos sobre a biodiversidade. 

O alcance da colonización da velutina en Galicia é alto. Xa 
chega ao 80% dos municipios. Hai que ter en conta que a 
súa presenza masiva vén motivada polas nosas condicións 
climatolóxicas e pola cantidade importante de colmeas 
que existen en Galicia: máis de 45.000 contabilizadas 

Sensatez contra a velutina
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O pasado 21 de xuño o secretario Xeral da Fegamp, 
Eduardo Ramonde, acudía a unha xornada organizada 
pola Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y 
Provincias (FAMCP) sobre Financiamento Municipal na 
que participaron os/as representantes das federacións 
territoriais de municipios que están integradas na 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

O obxectivo da xornada era por en común aspectos 
sobre os modelos comparados de financiamento das 
EE.LL. nas distintas Comunidades Autónomas e estu-
dar as reformas demandadas desde o municipalismo 
para regular o Fondo de Cooperación Local (FCL). A 
cita arrancou coa exposición sobre o Proxecto de Lei 
do Fondo Aragonés de Financiación Municipal, que foi 
aprobado polo Goberno de Aragón o pasado 30 de maio,  
e que se atopa en fase de tramitación parlamentaria 
nas cortes desta comunidade.

A comunidade de Aragón deu polo tanto un paso adian-
te e xa conta cun proxecto de lei para o seu Fondo 
de Cooperación Local; o regulamento por lei deste 
fondo que en Galicia é unha reivindicación histórica 
da Fegamp, que xa foi pedido nas 100 medidas para un 
Financiamento Local xusto con Galicia e coa Cidadanía 
que presentou a Federación Galega de Municipios e 
Provincias o pasado ano.

Aragón conta xa cun proxecto 
de lei para regular o seu FCL

O secretario xeral da Federación Galega de Municipios 
e Provincias acudiu á reunión de secretarios/as das 
federacións territoriais celebrada no mes de xuño no 
Palacio de Sástago en Zaragoza para coñecer en detalle o 
novo proxecto de lei para regular o Fondo de Cooperación 
Local (FCL) na comunidade aragonesa e pór en común máis 
aspectos sobre os modelos comparados de financiamento 
das EE.LL. nas distintas Comunidades Autónomas.

Para evitar a perda de subvencións por parte dos 
concellos pola imposibilidade de cumprir os prazos 
da nova Lei de Contratos, a Consellería do Medio 
Rural ampliará o prazo dos gobernos locais en dous 
meses para levar a cabo os traballos e xustificalos.

Tras detectar un problema cos prazos 
de xustificación esixidos pola nova lei 
de contratos e a xestión das axudas 
do Plan marco, a Federación Galega 
de Municipios e Provincias (Fegamp) 
solicitou unha reunión Axencia Galega 
de Desenvolvemento Rural (Agader) 
do que depende esta axuda.  Desde o 
Agader amosáronse coñecedores desta 
problemática e dispostos tratar o tema 
de forma conxunta e solucionalo á maior 
brevidade posible. 

¡Por iso, o presidente da Fegamp, Alfredo 
García, acompañado da xunta de vocei-
ros da federación, mantiveron o 6 de 
xuño na sede da Fegamp unha xuntan-
za co director da Axencia Galega de 

Desenvolvemento Rural (Agader), Miguel 
Pérez Dubois,  acompañado por outros 
membros da consellería do Medio Rural 
e da dirección xeral da Administración 
Local, co obxectivo de chegar a acordos 
que evitasen a perda de subvencións 
municipais pola imposibilidade de 
cumprir os prazos de xustificación dos 
investimentos realizados coas axudas do 
Plan marco por mor das modificacións 
que introduce a nova lei de contratos 
do sector público. 

Así tras a reunión, o AGADER decidiu apro-
bar a modificación de prazos e publicou, 
no mesmo mes de xuño, a ampliación ata 
o 20 de novembro de 2018 da data que 
inicialmente estaba establecida nas bases 

reguladoras para a primeira anualidade do 
plan de camiños. En concreto, estamos a 
falar de 16 millóns de euros distribuídos en 
dúas anualidades (2018-2019) de 8 millóns 
cada unha, que cada ano saca adiante a 
Consellería do Medio Rural dentro do Plan 
marco de mellora de camiños municipais 
aos que poden acceder os concellos para 
realizar o mantemento das pistas de ti-
tularidade local. O importe das axudas 
concedidas aos 313 concellos concédese 
segundo a aplicación duns parámetros 
obxectivos de acordo coa Fegamp. A sub-
vención concedida por Medio Rural cubre 
o total dos gastos que son susceptibles de 
ser subvencionados agás o IVE que correrá 
por conta dos Concellos. 

Amplíase para os concellos 
o prazo de xustificación das 
obras do Plan Marco8



Na xuntanza fíxoche unha análise provincial da 
situación e as Deputacións de Ourense e Pontevedra 
comprometéronse a enviar os informes, baseados 
tamén nos datos provinciais, que están a realizar.

O 13 de xuño os membros da xunta de voceiros da Federación Galega 
de Municipios e Provincias (Fegamp) mantiveron unha reunión con 
representantes das 4 deputacións galegas para valorar e buscar 
solucións á problemática do aumento de custes municipais para 
cumprir as novas obrigas da Lei de Benestar Animal. Na xuntanza 
fíxose unha análise por provincias da situación actual para obter a 
máxima información dos pasos que se están a dar. En concreto as 
Deputacións de Ourense e Pontevedra están a realizar un informe 
baseado nos datos provinciais dos que dispoñen que se comprome-
teron a enviar tras esta xuntanza.

A partir de aí a proposta foi pechar outra reunión na que buscar un 
modelo único de xestión na que todas as administracións implicadas 
(Concellos + Deputacións + Consellería de Medio Rural) sexan corres-
ponsables para atopar una solución ao problema do financiamento.

A Fegamp reúnese coas 
catro deputacións para 
abordar a problemática 
dos custes da Lei de 
Benestar Animal

Evencio Ferrero 
Vicepresidente segundo da Fegamp  

e alcalde de Carballo

Sacrificio cero establece un novo marco no comportamento das 
canceiras municipais e provocará, sen dúbida, un substancial 
incremento nos custes de mantemento de esas instalacións. 
E como sempre debemos achegar números para que teñamos 
referencias económicas consultamos a unha empresa do sector 
para que fixera estimación do sobrecusto pola aplicación do 
novo marco lexislativo e batemos de fociños en que este gasto 
tería un incremento que se achega ao 300%. Incremento que 
valoramos claramente como insostible e irracional.

Irracionalidade que se estende cando no conxunto do territorio 
galego existen grandes diferenzas provinciais e vemos como 
con achegas dos concellos as Deputacións de Ourense (1 €/
habitante) ou Pontevedra (0.40 € / habitante) teñen organizado 
canceiras supramunicipais con capacidade para atender á grande 
maioría da provincia. Lugo está a planificar novas canceiras 
para aplicar un criterio semellante ás dúas provincias do sur e 
A Coruña mantense, polo de agora, á marxe de esta realidade.

Teñamos visión e comportamento de país pero na administración 
pública non está permitido mercar rifas para financiar servizos.

Non estamos a falar, para alguén que desfruta de vacacións, 
de un número de habitación en un grande complexo hostaleiro 
ou da participación de unha rifa para axudar ás festas que se 
celebran na parroquia, nin tampouco do resultado do exercicio 
económico de unha modesta entidade deportiva.

Puxemos 1.642 atendendo á xenerosidade porque o ano ante-
rior houbo concellos que de seguro non percibiron  ningunha 
achega da administración autonómica para mantemento de 
canceiras. Pero a habitación cero non existe, a rifa cero non 
se vende e cadrar as contas a cero sería sospeitoso. Sospeitoso 
tamén para o gasto municipal é que as estimacións por parte 
da empresa concesionaria estimou xenerosamente o noso gasto 
para a canceira en máis de 270.000 euros/ano

Os marcos, neste país de minifundio, están para ser respec-
tados e así se fixo na ancestral tradición galega. A Lei de 
Racionalización e Sostibilidade da Administración Local é o 
marco que regula e impón, con absoluta claridade, que a admi-
nistración lexisladora non pode aplicar novas cargas económi-
cas aos concellos e deberá facer as achegas precisas para que 
este criterio se respecte. Deberá ser un marco fixo, invariable, 
acatado por todas e cada unha das partes, coñecer as regras 
previamente e poder asumir as novas responsabilidades que 
estiveran acompañadas de dotación económica. A teoría está 
expresada pero o papel, polo que se ve, aguanta moito.

A nova Lei de Protección e Benestar dos animais de compañía 
de Galiza foi aprobada a finais do ano pasado e saltouse todos 
os marcos aos que fixemos referencia na Lei de Racionalización. 
Os concellos non somos quen para valorar un texto lexislativo. 
Acatamos e podemos afirmar que, en xeral, compartimos o cri-
terio acordado en sede parlamentaria para seguir fomentando 
o benestar de persoas e de animais.

1.642
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PIB E 
TRIBUTACIÓN  
LOCAL (I)

Medir a incidencia que ten o desenvolvemento económico de 
cada área de Galicia na tributación local ten unha certa comple-
xidade, dado que habería que establecer múltiples indicadores 
que nos permitisen poñer en relación a evolución económica 
externa e a súa extrapolación ás finanzas locais. De feito, a 
maior parte dos impostos locais vense afectados nalgúns dos 
seus aspectos polo contexto económico de cada concello.

Pero a efectos deste estudo, poñeremos en relación o produto 
interior bruto (PIB) coa recadación acadada en concepto 
de impostos obrigatorios (IBI, IAE e IVTM) polos concellos 
galegos desagregados comarcalmente, e de forma específica 
có IAE, que a pesares de que non é o tributo máis potente a 
efectos recadatorios en termos xerais, é o que se pode vincular 
máis directamente có PIB. Para manter unha homoxeneidade 
adecuada nos datos, utilízanse os correspondentes ao ano 
2014, recollidos nas sedes electrónicas do Instituto Galego de 
Estatística e do Ministerio de Facenda.

No caso do IAE, teranse en conta dous conceptos: Recadación 
directa percibida e contía recibida a través da Participación 
nos Ingresos do Estado en concepto de compensación deri-
vada da aplicación das Leis 51/2002 e 22/2005. Neste caso, a 
cantidade inicial compensatoria evolucionou en base ao ITE. 
As cifras comarcais obtéñense pola agregación das datos de 
cada un dos concellos. 

Atendendo aos resultados acadados, cremos necesario delimi-
tar a incidencia que ten o desenvolvemento económico de cada 
área na tributación local en función dos concellos e os sectores 
económicos. En valores absolutos, o maior peso específico do 
PIB está nas comarcas na que se atopan as grandes cidades, 
pero cabe destacar o impacto que ten o desenvolvemento 
económico na tributación dalgunhas outras áreas de Galicia en 
termos per cápita. Os casos máis relevantes son as Comarcas 
de O Eume, A Mariña Occidental, Terra de Trives e Viana.

As comarcas das grandes cidades
En termos absolutos, nestas comarcas (A Coruña, Ferrol, 
Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo), que aglutinan 
a un total de 66 concellos, xérase a maior porcentaxe de 
Produto Interior Bruto (o 64,5% do total) e os maior niveis 
de recadación en concepto de impostos obrigatorios (o 64% 
do importe total), 9 puntos por enriba do peso específico da 
súa poboación respecto ao total galego.

Nestas comarcas recádase o 68% do IBI urbano en Galicia, 
o 66% do IAE e o 58% do IVTM. Por debaixo da porcentaxe 
que representa a súa poboación sitúanse os BICES (42,85% do 
total) e o IBI Rústico (o 30,5% sobre a recadación en Galicia).

É especialmente destacable a porcentaxe que representa o PIB 
sobre o total en sectores como o comercio, transporte e hostala-
ría (80% do total), educación, sanidade e outros servizos(71,5%) 
e actividades de información, financeiros, inmobiliarios e pro-
fesionais (70%), o que incide moi directamente no maior poder 
de recadación en impostos como o IBI urbano e o IAE.

En tres sectores están amplamente por debaixo respecto ao 
peso específico da súa poboación: industrias extractivas e 
fabricación doutros produtos minerais non metálicos (26,5%), 
enerxía, subministro de auga e xestión de residuos(21,5%) e 
sector primario(16%). Xunto ao sector da metalurxia, estes 
sectores son os que producen un maior pulo do poder de 
recadación nos concellos doutras comarcas.
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Outras comarcas destacadas
O caso de O Eume centralízase no concello de As 
Pontes. A comarca lidera o ranking de PIB por habitante 
en Galicia, e sitúase no segundo posto en relación a 
recadación per cápita en concepto de impostos locais 
obrigatorios, con especial mención para o IAE e o 
BICES. A clave é que esta comarca, que conta apenas có 
1% do total da poboación galega, xera o 15% do valor 
engadido bruto no apartado de enerxía, subministro de 
auga e xestión de residuos.

Distinta situación é a que acontece na Comarca da 
Mariña Occidental. É a segunda que máis PIB xera 
por habitante, pero neste caso os efectos positivos 
na tributación local se extrapolan á totalidade dos 
concellos: Xove (co IAE como piar básico) e Ourol, 
e en menor medida Cervo, O Vicedo e Viveiro, teñen 
números por enriba da media galega. Isto sitúa a co-
marca liderando a recadación per cápita en concepto 
de impostos obrigatorios. A comarca, que non chega ao 
1% da poboación galega, basea o seu desenvolvemento 
en dous sectores: metalurxia, xerando por enriba do 
12% do valor engadido bruto da Comunidade galega, 
e enerxía, subministro de auga e xestión de residuos, 
no que se sitúa preto do 5% sobre o total. 

As comarcas de Terra de Trives e Viana teñen casuís-
ticas distintas. 

 > Terra de Trives esta no cuarto posto en canto a PIB 
por habitante, con dous dos catro concellos con 
niveis recadatorios per cápita destacados en IAE 
(Manzaneda) e BICES ( Chandrexa de Queixa ). A 
Comarca esta en valores notables en concepto de 
enerxía, subministro de auga e xestión de residuos.

 > No caso da Comarca de Viana, o factor practica-
mente exclusivo dos valores que a sitúan como 
área punteira no PIB e nos impostos obrigato-
rios son os resultados do concello de Vilariño de 
Conso, con porcentaxes de recadación de IAE e 
BICES moi por enriba da media galega. O concello 
de Viana de Bolo, aínda que moi por debaixo de 
Vilariño, tamén acada cifras relevantes respecto 
á media nestes dous impostos.

Sen tanta repercusión nos tributos locais, outras co-
marcas nas que destaca o PIB por habitante respecto 
á media galega son Chantada, Valdeorras e Ordes. A 
primeira ten valores relevantes no sector da enerxía, 
subministro de auga e residuos, a segunda é líder per 
cápita no sector das industrias extractivas e a tercei-
ra destaca en 3 sectores (“madeira, papel e mobles”, 
“metalurxia” e “resto da industria”.

Como reflexión final, e atendendo aos datos, podemos 
concluír que hai unha vinculación directa entre des-
envolvemento económico e tributación local, de xeito 
directo en impostos como o IAE, e de forma indirecta 
nos restantes impostos obrigatorios ( Ver mapas I, II 
e III), pero en todo caso, esa repercusión está moi 
ligada a sectores determinados e ao peso específico 
dos mesmos en cada área.

MAPA I / RECADACIÓN 
IAE COMARCAS 
(euros por habitante)

MAPA II / RECADACIÓN IMPOSTOS 
OBRIGATORIOS(*) COMARCAS 
(euros por habitante)

MAPA II /  
PIB COMARCAS 
(euros por habitante)

Fonte: Elaboración propia 
a partires dos datos do 
Ministerio de Facenda

Fonte: Elaboración propia a 
partires dos datos do Ministerio 
de Facenda (*) IBI, IAE e IVTM

Fonte: Elaboración  
propia a partires dos  
datos do Instituto Galego 
de Estatística

   Máis de 60 € por habitante

   Entre 30 e 60 € por habitante

   Entre 20 e 30 € por habitante

   Menos de 20 € por habitante

   Máis de 300 € por habitante

   Entre 240 e 300 € por habitante

   Entre 200 e 240 € por habitante

   Menos de 300 € por habitante

   Máis de 22.000 € por habitante

   Entre 17.000 e 21.000 € por habitante

   Entre 13.000 e 17.000 € por habitante

   Menos de 13.000 € por habitante
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PIB SECTORIAL E TRIBUTACIÓN LOCAL (COMARCAS GALEGAS)

Provincia Comarca Poboación  
2014

PIB Total 
(Miles Euros) (*) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Recadación 
IAE

Recadación  
Impostos 

Obrigatorios(**)

A Coruña Arzúa 16.909 250.545 14.817,26 3.793,54 46,19 320,30 142,82 43,70 44,47 296,00 296,23 1.360,10 2.250,69 2.123,13 2.416,23 20,35 217,76

A Coruña Barbanza 67.776 1.096.779 16.182,41 1.448,65 33,54 2.821,04 111,66 106,60 92,27 190,83 283,23 1.301,63 2.767,93 2.566,14 2.805,26 18,46 215,88

A Coruña Barcala (A) 10.763 143.789 13.359,57 1.726,01 12,45 147,08 21,00 67,27 12,36 142,99 838,71 1.702,69 1.705,19 3.022,30 2.246,49 22,29 182,90

A Coruña Bergantiños 68.928 905.220 13.132,83 1.175,78 127,54 282,64 136,79 209,58 171,44 465,85 456,75 1.342,43 2.411,11 2.572,73 2.194,20 23,78 214,15

A Coruña Betanzos 38.768 616.157 15.893,44 1.638,46 101,27 173,26 580,66 291,71 92,68 30,51 499,30 1.204,29 3.246,47 3.272,03 3.020,87 31,43 228,44

A Coruña Coruña (A) 397.254 11.303.614 28.454,37 157,06 46,13 680,28 217,67 562,02 168,82 565,05 428,64 1.615,90 10.439,09 6.388,91 4.948,59 66,46 343,39

A Coruña Eume 25.490 898.415 35.245,78 974,42 27,93 453,83 208,67 422,48 671,79 840,60 19.213,65 1.189,25 2.769,24 2.925,15 3.353,86 92,70 469,26

A Coruña Ferrol 159.422 2.717.715 17.047,30 318,11 42,16 106,62 302,38 653,18 1.070,64 470,29 630,71 934,55 2.929,91 3.162,23 4.692,85 49,43 304,82

A Coruña Fisterra 22.461 415.320 18.490,72 1.673,34 27,02 116,91 120,83 3.095,77 34,28 153,11 2.160,46 1.113,57 2.435,64 2.528,92 3.034,64 36,60 230,78

A Coruña Muros 13.493 154.345 11.438,89 1.404,21 49,43 490,03 18,90 37,20 24,61 55,36 892,46 773,66 1.997,78 1.950,79 2.108,20 27,62 190,87

A Coruña Noia 34.459 460.916 13.375,78 799,33 27,37 135,81 161,55 63,73 120,81 39,96 1.061,44 936,59 2.111,96 2.512,87 3.671,99 28,43 203,70

A Coruña Ordes 37.687 798.051 21.175,76 2.913,44 171,54 167,30 658,95 917,11 48,56 604,85 4.516,54 1.565,29 3.027,20 2.616,39 2.155,89 45,78 245,30

A Coruña Ortegal 12.942 194.285 15.011,98 2.327,15 470,87 109,57 152,37 25,27 23,49 4,87 1.730,49 1.126,49 2.328,39 2.472,18 2.414,46 28,48 235,01

A Coruña Santiago 165.083 3.988.216 24.158,85 330,86 97,16 139,01 411,30 350,01 242,42 148,68 309,23 1.185,94 4.649,73 6.008,20 8.235,95 42,20 337,94

A Coruña Sar (O) 16.373 309.769 18.919,50 737,19 68,71 610,33 2.325,17 2.607,77 30,54 388,57 653,27 1.027,06 3.270,63 3.060,10 2.448,48 27,21 184,50

A Coruña Terra de Melide 12.533 195.346 15.586,53 3.138,59 427,83 310,14 189,58 95,59 0,00 107,40 589,32 787,92 3.293,23 2.647,73 2.282,37 25,85 242,71

A Coruña Terra de Soneira 18.386 251.482 13.677,91 2.098,99 173,45 336,67 103,07 151,58 46,88 204,83 1.255,57 1.143,64 2.163,44 2.145,11 2.152,34 29,35 242,95

A Coruña Xallas 14.008 244.703 17.468,80 3.715,81 264,42 262,49 13,56 206,31 98,94 79,10 1.624,14 1.708,74 2.387,14 3.059,11 2.300,69 35,24 245,46

Lugo Ancares (Os) 10.951 144.782 13.220,89 3.193,13 197,06 126,84 92,87 36,16 6,94 0,00 190,39 844,76 2.184,28 2.246,83 2.464,98 20,56 159,29

Lugo Chantada 14.055 304.979 21.698,97 3.519,96 17,86 445,18 33,01 71,22 9,46 41,62 6.892,85 582,64 2.622,91 2.807,19 2.870,30 59,90 277,82

Lugo Fonsagrada (A) 5.563 79.669 14.321,23 3.691,89 785,73 200,97 44,58 54,11 0,00 9,89 842,17 765,77 1.817,72 2.098,87 2.349,27 41,19 218,65

Lugo Lugo 120.320 2.582.704 21.465,29 1.176,88 92,76 1.072,69 393,72 154,72 65,18 102,96 382,52 1.166,71 4.315,09 4.439,23 6.226,47 58,72 312,35

Lugo Mariña Central (A) 29.860 556.969 18.652,68 3.045,95 397,19 213,03 313,73 100,10 212,79 56,33 1.156,83 1.228,57 2.975,25 2.948,39 4.161,15 29,73 285,93

Lugo Mariña Occidental (A) 26.729 783.551 29.314,64 3.374,99 182,65 478,88 80,14 6.352,73 506,75 119,38 5.891,24 873,58 3.172,85 2.993,45 3.002,32 158,43 488,48

Lugo Mariña Oriental (A) 16.741 279.409 16.690,10 2.171,97 161,88 430,56 88,17 199,27 53,40 56,69 277,70 1.066,90 4.313,12 3.264,08 2.860,82 33,38 273,34

Lugo Meira 5.447 113.213 20.784,47 5.657,24 504,31 984,58 225,63 194,05 36,90 34,88 2.372,68 1.391,96 2.543,05 2.462,64 2.560,31 41,24 213,12

Lugo Quiroga 5.618 105.114 18.710,22 1.317,55 1.045,75 172,84 6,23 82,06 0,00 0,00 4.094,87 1.053,58 2.006,23 2.491,28 4.593,09 48,88 285,16

Lugo Sarria 23.720 426.979 18.000,80 3.995,99 755,73 795,32 136,89 190,94 27,99 80,99 346,21 1.546,16 2.969,52 2.786,97 2.666,02 22,91 209,80

Lugo Terra Chá 42.336 826.109 19.513,16 3.951,08 263,68 1.193,24 151,24 151,01 98,76 244,80 2.863,24 1.465,40 2.850,84 2.364,11 2.201,60 45,34 225,95

Lugo Terra de Lemos 31.876 443.114 13.901,18 1.509,16 30,87 466,46 58,60 93,77 2,04 38,21 312,40 896,35 2.547,12 2.784,57 3.515,47 23,66 239,28

Lugo Ulloa (A) 9.532 175.296 18.390,26 4.552,87 37,77 539,13 144,46 115,30 17,42 13,85 855,43 2.009,97 2.381,24 2.121,70 3.774,65 23,93 213,76

Ourense Allariz-Maceda 14.637 191.300 13.069,62 1.866,30 119,63 103,71 70,57 105,76 34,09 301,22 474,89 811,03 2.242,06 2.998,09 2.318,23 19,78 231,74

Ourense Baixa Limia 7.636 93.657 12.265,19 1.309,19 14,27 66,53 36,14 16,50 0,00 0,00 3.009,82 908,46 1.231,14 1.994,63 2.028,94 26,38 176,02

Ourense Carballiño (O) 27.979 380.620 13.603,77 511,81 141,53 290,68 199,58 803,60 13,94 320,85 735,73 831,70 2.709,10 2.919,62 2.442,12 31,93 203,73

Ourense Limia (A) 21.964 322.968 14.704,43 4.110,77 68,11 102,62 108,36 159,08 12,34 18,17 414,36 784,28 2.318,48 2.716,81 2.242,99 19,80 243,72

Ourense Ourense 145.563 3.134.672 21.534,81 182,44 38,99 865,71 231,65 247,78 1.001,96 1.721,10 1.025,53 949,54 3.590,42 4.010,84 5.776,11 44,49 359,12

Ourense Ribeiro (O) 17.195 237.071 13.787,21 933,70 153,88 709,04 119,69 224,95 4,42 177,90 2.481,36 872,93 1.749,99 2.393,49 2.344,17 42,61 242,21

Ourense Terra de Caldelas 3.223 58.387 18.115,73 3.899,16 0,00 247,60 3,72 31,03 162,89 5,58 4.411,73 1.093,70 1.839,28 2.376,36 2.285,76 52,45 304,39

Ourense Terra de Celanova 18.749 239.088 12.752,04 739,88 146,19 138,46 137,98 124,70 19,25 41,18 2.120,27 1.243,53 1.524,83 2.708,94 2.071,58 24,79 209,95

Ourense Terra de Trives 4.430 122.585 27.671,56 2.372,69 53,72 487,13 23,93 16,93 0,00 1,35 15.145,15 840,18 1.518,06 2.395,94 2.790,52 126,53 346,72

Ourense Valdeorras 27.000 569.653 21.098,26 703,59 4.979,22 267,52 171,63 241,07 463,63 73,41 2.089,37 847,96 2.743,93 3.091,48 3.558,74 48,32 247,96

Ourense Verín 27.555 345.641 12.543,68 1.180,11 90,11 338,85 65,25 92,94 5,52 119,47 284,09 1.155,94 2.331,85 2.551,26 2.704,45 20,13 199,44

Ourense Viana 6.362 148.727 23.377,40 3.534,58 198,68 162,37 8,49 119,93 21,38 2,83 8.725,72 1.377,08 2.294,40 2.199,62 2.613,17 104,41 417,82

Pontevedra Baixo Miño (O) 50.402 656.350 13.022,30 1.044,58 224,95 251,72 86,31 291,22 29,82 178,78 202,67 1.002,42 2.627,89 2.613,92 2.791,93 18,43 199,51

Pontevedra Caldas 34.757 430.935 12.398,51 373,13 130,33 695,23 176,48 867,57 42,84 525,07 451,05 970,94 2.180,63 2.243,84 2.098,60 23,41 168,99

Pontevedra Condado (O) 42.286 491.904 11.632,79 368,16 113,77 529,49 218,23 271,44 64,96 256,47 266,52 792,11 2.323,06 2.530,15 2.316,70 21,63 173,10

Pontevedra Deza 41.412 742.391 17.926,95 3.493,05 119,99 488,53 77,83 608,64 88,60 312,11 1.221,60 1.462,45 2.680,82 2.861,49 2.784,29 30,35 169,25

Pontevedra Morrazo (O) 83.613 1.109.613 13.270,82 741,19 26,23 641,98 21,09 175,33 421,98 88,86 236,51 862,70 2.766,71 2.439,56 3.247,58 15,81 248,76

Pontevedra Paradanta (A) 13.226 171.548 12.970,51 977,92 21,25 418,19 82,72 234,92 12,93 168,23 1.446,77 865,19 1.870,26 2.524,95 2.394,15 33,13 165,32

Pontevedra Pontevedra 124.094 2.302.521 18.554,65 180,54 51,63 367,40 133,22 137,36 178,73 112,16 425,51 1.606,11 3.565,66 3.744,86 6.130,56 38,06 268,18

Pontevedra Salnés (O) 110.534 1.793.474 16.225,54 995,05 84,75 822,85 125,20 930,45 101,00 107,57 264,81 1.072,20 3.883,45 3.223,07 2.935,82 29,06 268,21

Pontevedra Tabeirós-Terra de Montes 26.753 342.432 12.799,76 1.001,94 192,91 181,81 883,15 155,23 20,52 232,42 588,64 878,56 2.140,02 2.601,35 2.464,55 28,00 180,47

Pontevedra Vigo 423.842 9.377.994 22.126,16 307,25 106,44 314,48 117,35 668,11 3.149,29 691,88 320,55 1.052,51 4.331,59 4.706,56 4.523,78 63,58 314,84

GALICIA 2.748.695 55.030.086 20.020,44 955,22 150,36 523,38 213,89 504,41 704,35 411,57 957,51 1.184,04 4.353,11 3.956,94 4.248,41
(**) IBI, IAE e IVTM

SECTOR COMARCA LÍDER
Produto Interior Bruto (Total) Coruña (A)
1 Produto interior bruto (hab) Eume
2 VEB Sector primario(Hab) Meira
3 VEB Industrias extractivas e fabricación de outros produtos minerais non metálicos(Hab) Valdeorras
4 VEB Industria agroalimentaria(Hab) Barbanza
5 VEB Madeira, papel e mobles(Hab) Sar (O)
6 VEB Metalurxia e produtos metálicos, electrónicos, eléctricos  e maquinaria(Hab) Mariña Occidental (A)

(*)

12



PIB SECTORIAL E TRIBUTACIÓN LOCAL (COMARCAS GALEGAS)

Provincia Comarca Poboación  
2014

PIB Total 
(Miles Euros) (*) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Recadación 
IAE

Recadación  
Impostos 

Obrigatorios(**)

A Coruña Arzúa 16.909 250.545 14.817,26 3.793,54 46,19 320,30 142,82 43,70 44,47 296,00 296,23 1.360,10 2.250,69 2.123,13 2.416,23 20,35 217,76

A Coruña Barbanza 67.776 1.096.779 16.182,41 1.448,65 33,54 2.821,04 111,66 106,60 92,27 190,83 283,23 1.301,63 2.767,93 2.566,14 2.805,26 18,46 215,88

A Coruña Barcala (A) 10.763 143.789 13.359,57 1.726,01 12,45 147,08 21,00 67,27 12,36 142,99 838,71 1.702,69 1.705,19 3.022,30 2.246,49 22,29 182,90

A Coruña Bergantiños 68.928 905.220 13.132,83 1.175,78 127,54 282,64 136,79 209,58 171,44 465,85 456,75 1.342,43 2.411,11 2.572,73 2.194,20 23,78 214,15

A Coruña Betanzos 38.768 616.157 15.893,44 1.638,46 101,27 173,26 580,66 291,71 92,68 30,51 499,30 1.204,29 3.246,47 3.272,03 3.020,87 31,43 228,44

A Coruña Coruña (A) 397.254 11.303.614 28.454,37 157,06 46,13 680,28 217,67 562,02 168,82 565,05 428,64 1.615,90 10.439,09 6.388,91 4.948,59 66,46 343,39

A Coruña Eume 25.490 898.415 35.245,78 974,42 27,93 453,83 208,67 422,48 671,79 840,60 19.213,65 1.189,25 2.769,24 2.925,15 3.353,86 92,70 469,26

A Coruña Ferrol 159.422 2.717.715 17.047,30 318,11 42,16 106,62 302,38 653,18 1.070,64 470,29 630,71 934,55 2.929,91 3.162,23 4.692,85 49,43 304,82

A Coruña Fisterra 22.461 415.320 18.490,72 1.673,34 27,02 116,91 120,83 3.095,77 34,28 153,11 2.160,46 1.113,57 2.435,64 2.528,92 3.034,64 36,60 230,78

A Coruña Muros 13.493 154.345 11.438,89 1.404,21 49,43 490,03 18,90 37,20 24,61 55,36 892,46 773,66 1.997,78 1.950,79 2.108,20 27,62 190,87

A Coruña Noia 34.459 460.916 13.375,78 799,33 27,37 135,81 161,55 63,73 120,81 39,96 1.061,44 936,59 2.111,96 2.512,87 3.671,99 28,43 203,70

A Coruña Ordes 37.687 798.051 21.175,76 2.913,44 171,54 167,30 658,95 917,11 48,56 604,85 4.516,54 1.565,29 3.027,20 2.616,39 2.155,89 45,78 245,30

A Coruña Ortegal 12.942 194.285 15.011,98 2.327,15 470,87 109,57 152,37 25,27 23,49 4,87 1.730,49 1.126,49 2.328,39 2.472,18 2.414,46 28,48 235,01

A Coruña Santiago 165.083 3.988.216 24.158,85 330,86 97,16 139,01 411,30 350,01 242,42 148,68 309,23 1.185,94 4.649,73 6.008,20 8.235,95 42,20 337,94

A Coruña Sar (O) 16.373 309.769 18.919,50 737,19 68,71 610,33 2.325,17 2.607,77 30,54 388,57 653,27 1.027,06 3.270,63 3.060,10 2.448,48 27,21 184,50

A Coruña Terra de Melide 12.533 195.346 15.586,53 3.138,59 427,83 310,14 189,58 95,59 0,00 107,40 589,32 787,92 3.293,23 2.647,73 2.282,37 25,85 242,71

A Coruña Terra de Soneira 18.386 251.482 13.677,91 2.098,99 173,45 336,67 103,07 151,58 46,88 204,83 1.255,57 1.143,64 2.163,44 2.145,11 2.152,34 29,35 242,95

A Coruña Xallas 14.008 244.703 17.468,80 3.715,81 264,42 262,49 13,56 206,31 98,94 79,10 1.624,14 1.708,74 2.387,14 3.059,11 2.300,69 35,24 245,46

Lugo Ancares (Os) 10.951 144.782 13.220,89 3.193,13 197,06 126,84 92,87 36,16 6,94 0,00 190,39 844,76 2.184,28 2.246,83 2.464,98 20,56 159,29

Lugo Chantada 14.055 304.979 21.698,97 3.519,96 17,86 445,18 33,01 71,22 9,46 41,62 6.892,85 582,64 2.622,91 2.807,19 2.870,30 59,90 277,82

Lugo Fonsagrada (A) 5.563 79.669 14.321,23 3.691,89 785,73 200,97 44,58 54,11 0,00 9,89 842,17 765,77 1.817,72 2.098,87 2.349,27 41,19 218,65

Lugo Lugo 120.320 2.582.704 21.465,29 1.176,88 92,76 1.072,69 393,72 154,72 65,18 102,96 382,52 1.166,71 4.315,09 4.439,23 6.226,47 58,72 312,35

Lugo Mariña Central (A) 29.860 556.969 18.652,68 3.045,95 397,19 213,03 313,73 100,10 212,79 56,33 1.156,83 1.228,57 2.975,25 2.948,39 4.161,15 29,73 285,93

Lugo Mariña Occidental (A) 26.729 783.551 29.314,64 3.374,99 182,65 478,88 80,14 6.352,73 506,75 119,38 5.891,24 873,58 3.172,85 2.993,45 3.002,32 158,43 488,48

Lugo Mariña Oriental (A) 16.741 279.409 16.690,10 2.171,97 161,88 430,56 88,17 199,27 53,40 56,69 277,70 1.066,90 4.313,12 3.264,08 2.860,82 33,38 273,34

Lugo Meira 5.447 113.213 20.784,47 5.657,24 504,31 984,58 225,63 194,05 36,90 34,88 2.372,68 1.391,96 2.543,05 2.462,64 2.560,31 41,24 213,12

Lugo Quiroga 5.618 105.114 18.710,22 1.317,55 1.045,75 172,84 6,23 82,06 0,00 0,00 4.094,87 1.053,58 2.006,23 2.491,28 4.593,09 48,88 285,16

Lugo Sarria 23.720 426.979 18.000,80 3.995,99 755,73 795,32 136,89 190,94 27,99 80,99 346,21 1.546,16 2.969,52 2.786,97 2.666,02 22,91 209,80

Lugo Terra Chá 42.336 826.109 19.513,16 3.951,08 263,68 1.193,24 151,24 151,01 98,76 244,80 2.863,24 1.465,40 2.850,84 2.364,11 2.201,60 45,34 225,95

Lugo Terra de Lemos 31.876 443.114 13.901,18 1.509,16 30,87 466,46 58,60 93,77 2,04 38,21 312,40 896,35 2.547,12 2.784,57 3.515,47 23,66 239,28

Lugo Ulloa (A) 9.532 175.296 18.390,26 4.552,87 37,77 539,13 144,46 115,30 17,42 13,85 855,43 2.009,97 2.381,24 2.121,70 3.774,65 23,93 213,76

Ourense Allariz-Maceda 14.637 191.300 13.069,62 1.866,30 119,63 103,71 70,57 105,76 34,09 301,22 474,89 811,03 2.242,06 2.998,09 2.318,23 19,78 231,74

Ourense Baixa Limia 7.636 93.657 12.265,19 1.309,19 14,27 66,53 36,14 16,50 0,00 0,00 3.009,82 908,46 1.231,14 1.994,63 2.028,94 26,38 176,02

Ourense Carballiño (O) 27.979 380.620 13.603,77 511,81 141,53 290,68 199,58 803,60 13,94 320,85 735,73 831,70 2.709,10 2.919,62 2.442,12 31,93 203,73

Ourense Limia (A) 21.964 322.968 14.704,43 4.110,77 68,11 102,62 108,36 159,08 12,34 18,17 414,36 784,28 2.318,48 2.716,81 2.242,99 19,80 243,72

Ourense Ourense 145.563 3.134.672 21.534,81 182,44 38,99 865,71 231,65 247,78 1.001,96 1.721,10 1.025,53 949,54 3.590,42 4.010,84 5.776,11 44,49 359,12

Ourense Ribeiro (O) 17.195 237.071 13.787,21 933,70 153,88 709,04 119,69 224,95 4,42 177,90 2.481,36 872,93 1.749,99 2.393,49 2.344,17 42,61 242,21

Ourense Terra de Caldelas 3.223 58.387 18.115,73 3.899,16 0,00 247,60 3,72 31,03 162,89 5,58 4.411,73 1.093,70 1.839,28 2.376,36 2.285,76 52,45 304,39

Ourense Terra de Celanova 18.749 239.088 12.752,04 739,88 146,19 138,46 137,98 124,70 19,25 41,18 2.120,27 1.243,53 1.524,83 2.708,94 2.071,58 24,79 209,95

Ourense Terra de Trives 4.430 122.585 27.671,56 2.372,69 53,72 487,13 23,93 16,93 0,00 1,35 15.145,15 840,18 1.518,06 2.395,94 2.790,52 126,53 346,72

Ourense Valdeorras 27.000 569.653 21.098,26 703,59 4.979,22 267,52 171,63 241,07 463,63 73,41 2.089,37 847,96 2.743,93 3.091,48 3.558,74 48,32 247,96

Ourense Verín 27.555 345.641 12.543,68 1.180,11 90,11 338,85 65,25 92,94 5,52 119,47 284,09 1.155,94 2.331,85 2.551,26 2.704,45 20,13 199,44

Ourense Viana 6.362 148.727 23.377,40 3.534,58 198,68 162,37 8,49 119,93 21,38 2,83 8.725,72 1.377,08 2.294,40 2.199,62 2.613,17 104,41 417,82

Pontevedra Baixo Miño (O) 50.402 656.350 13.022,30 1.044,58 224,95 251,72 86,31 291,22 29,82 178,78 202,67 1.002,42 2.627,89 2.613,92 2.791,93 18,43 199,51

Pontevedra Caldas 34.757 430.935 12.398,51 373,13 130,33 695,23 176,48 867,57 42,84 525,07 451,05 970,94 2.180,63 2.243,84 2.098,60 23,41 168,99

Pontevedra Condado (O) 42.286 491.904 11.632,79 368,16 113,77 529,49 218,23 271,44 64,96 256,47 266,52 792,11 2.323,06 2.530,15 2.316,70 21,63 173,10

Pontevedra Deza 41.412 742.391 17.926,95 3.493,05 119,99 488,53 77,83 608,64 88,60 312,11 1.221,60 1.462,45 2.680,82 2.861,49 2.784,29 30,35 169,25

Pontevedra Morrazo (O) 83.613 1.109.613 13.270,82 741,19 26,23 641,98 21,09 175,33 421,98 88,86 236,51 862,70 2.766,71 2.439,56 3.247,58 15,81 248,76

Pontevedra Paradanta (A) 13.226 171.548 12.970,51 977,92 21,25 418,19 82,72 234,92 12,93 168,23 1.446,77 865,19 1.870,26 2.524,95 2.394,15 33,13 165,32

Pontevedra Pontevedra 124.094 2.302.521 18.554,65 180,54 51,63 367,40 133,22 137,36 178,73 112,16 425,51 1.606,11 3.565,66 3.744,86 6.130,56 38,06 268,18

Pontevedra Salnés (O) 110.534 1.793.474 16.225,54 995,05 84,75 822,85 125,20 930,45 101,00 107,57 264,81 1.072,20 3.883,45 3.223,07 2.935,82 29,06 268,21

Pontevedra Tabeirós-Terra de Montes 26.753 342.432 12.799,76 1.001,94 192,91 181,81 883,15 155,23 20,52 232,42 588,64 878,56 2.140,02 2.601,35 2.464,55 28,00 180,47

Pontevedra Vigo 423.842 9.377.994 22.126,16 307,25 106,44 314,48 117,35 668,11 3.149,29 691,88 320,55 1.052,51 4.331,59 4.706,56 4.523,78 63,58 314,84

GALICIA 2.748.695 55.030.086 20.020,44 955,22 150,36 523,38 213,89 504,41 704,35 411,57 957,51 1.184,04 4.353,11 3.956,94 4.248,41
(**) IBI, IAE e IVTM

Andrés Núñez 
Técnico da Fegamp

SECTOR COMARCA LÍDER
7 VEB Fabricación de material de transporte e grandes reparacións industriais(Hab) Vigo
8 VEB Resto da industria(Hab) Ourense
9 VEB Enerxía, suministro de auga e xestión de residuos(Hab) Eume
10 VEB Construción(Hab) Ulloa (A)
11 VEB Comercio, transporte e hostalería(Hab) Coruña (A)
12 VEB Actividades de información, financeiros, inmobiliarios e profesionais(Hab) Coruña (A)
13 VEB AAPP, Educación, Sanidade e outros servizos(Hab) Santiago

COMARCA DESTACADA0,66COMARCA LÍDER0,66
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OBRIGAS DOS PROPIETARIOS

a)  Xestión da biomasa vexetal no perí-
metro de 50 metros* desde:

 > Solo urbano, núcleo rural e solo 
urbanizable.

 > Edificacións e vivendas illadas, 
urbanizacións, depósitos de lixo, 
cámpings, gasolineiras, parques e 
instalación industriais.

 > Construción illadas en solo rústico.

b)  Retirada das repoboacións forestais 
ilegais, cando a repoboación se tive-
se efectuado en solos en que estea 
prohibido, con especies prohibidas ou 
incumprindo as condicións que regula 
a normativa de montes.

c)  Adecuación das masas arboradas e 
das novas plantacións ás distancias 
mínimas establecidas na normativa.

* Nesta franxa tampouco poderá haber piñei-
ros, eucaliptos, nin acacias.

COMPETENCIAS
1. CONCELLOS
Vixiar o cumprimento da normativa e 
impoñer o cumprimento forzoso das 
obrigas de xestión da biomasa vexetal 
e de retirada de especies prohibidas nos 
seguintes casos:

a)  No ámbito das redes de faixas secun-
darias de xestión de biomasa nunha 
franxa de 50 metros: 

 > Perimetral ao solo urbano, de nú-
cleo rural e urbanizable. 

 > Arredor das edificacións, vivendas 
illadas, urbanizacións, depósitos de 
lixo, cámpings, gasolineiras e parques 
e instalacións industriais situados a 
menos de 400 metros do monte.

 > Arredor das edificacións illadas en 
solo rústico, incluíndo as situadas 
a máis de 400 metros do monte.

b)  Nunha faixa perimetral de 50 me-
tros arredor das novas instalacións 

destinadas a explotacións agrícolas, 
gandeiras e forestais e as vivendas 
vinculadas a estas, así como as novas 
urbanizacións e edificacións que afec-
ten zonas de monte, non teñan conti-
nuidade inmediata coa trama urbana 
e que sexan estremeiras con monte.

c)  Os concellos porán en coñecemento 
da correspondente xefatura terri-
torial da Consellería do Medio Rural 
todas as comunicacións que envíen en 
solo rústico ás persoas responsables 
para recordarlles o cumprimento das 
obrigas de xestión de biomasa e reti-
rada de arbores.

2. XUNTA DE GALICIA
En todos os casos non comprendidos 
no apartado anterior, corresponde á 
Administración Autonómica a competen-
cia para vixiar o cumprimento e impoñer 
o cumprimento forzoso das obrigas.

3.  CONCORRENCIA COMPETENCIAL
Como consecuencia do réxime de dis-
tribución de competencias exposto 
anteriormente, nos supostos de incum-
primento en solo rústico das obrigas de 
xestión da biomasa vexetal e de retirada 
de especies arbóreas nas redes de faixas 
secundarias de xestión de biomasa e 

Distancias entre plantacións de 
eucaliptos, piñeiros ou acacias:

Infraestruturas 
eléctricas

5 m

10 m

Estradas e vías de 
ferrocarril

10 m

Zonas de labradío, 
cultivo, prado ou pastos 
sen especial protección 

agropecuaria

10 m

Terreos situados en solo 
rústico en especial 
protección agropecuaria

2 m

Parcelas forestais

50 m
Cámpings, 
gasolineiras e 
industrias ou 
instalacións de 
actividades perigosas

15 m

Canles fluviais de 
máis de dous metros 

de ancho

50 m

Solo urbano, núcleo rural, solo 
urbanizable e edificación ou 

vivendas illadas, 
urbanizacións, depósitos de 
lixo, parques e instalacións 

industriais

4 m

Pistas forestais 
principais

AS ESPECIES FRONDOSAS CADUCIFOLIAS PRECISAN DISTANCIAS MÁIS CURTAS. 
 ESTAS ESPECIES SON: 

O ameneiro, pradairo, bidueiro, freixo, freixa, castiñeiro híbrido, cerdeira, 
carballo, cerquiño, sobreira, carballo albar, aciñeira, abeleira, faia, umeiro, 

loureiro, sorbeira do monte, capudre, nogueira, érbedo.

Infografía elaborada pola Fegamp a partir do folleto informativo editado pola Xunta de Galicia

Medidas preventivas na loita 
contra os incendios forestais: 
obrigas e competencias 
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arredor das novas instalacións, urbanizacións e edi-
ficacións, a competencia sobre execución forzosa 
corresponde aos concellos e a competencia sancio-
nadora corresponde á administración autonómica.

COMUNICACIÓNS e REQUIRIMENTOS
As comunicacións e requirimentos que se envíen aos pro-
pietarios dos terreos afectados, terán o seguinte contido:

1. Datos catastrais da parcela

2. Identificación da persoa responsable e título 
polo cal é considerada como tal

3. Feitos que motivan a comunicación ou requiri-
mento e modo de constatación destes

4. Concretará a obriga incumprida co seu funda-
mento legal

5. Prazo máximo para o cumprimento voluntario: 
15 días naturais como norma xeral

6. Apercibimento de que, en caso de persistencia 
no incumprimento logo do transcurso do prazo 
outorgado, se procederá á execución subsidiaria 
sen mais trámites

7. Liquidación provisional dos custos a que pre-
visiblemente dará lugar a devandita execución 
subsidiaria

8. Advertencia de que en caso de persistencia 
no incumprimento logo do transcurso do prazo 
outorgado, se iniciará tamén o correspondente 
procedemento sancionador

NOTIFICACIÓNS AOS AFECTADOS
As notificacións de todas estas comunicacións e re-
quirimentos que se envíen ás persoas afectadas con 
independencia do medio de notificación que se empre-
gue en cada caso, estarán ao dispor das persoas des-
tinatarias na sede electrónica da Xunta de Galicia 
a través da carpeta cidadán ou na sede electrónica do 
concello actuante. 

Regras establecidas:

a)  Cando as destinatarias sexan persoas xurídicas 
ou entidades sen personalidade xurídica, utili-
zarase o sistema de notificación electrónica de 
Galicia-Notifica.gal ou o sistema de notificacións 
electrónicas de que dispoña o concello actuante. 

* Transcorridos 10 días naturais desde a posta á disposición da 
notificación sen que se acceda ao seu contido, esta darase 
por efectuada para todos os efectos legais.

b)  Cando as destinatarias sexan persoas físicas, a notifi-
cación practicarase en papel, no domicilio de que se 
tiver constancia ou órgano actuante por calquera me-
dio, incluída a consulta dos datos catastrais de terreos. 

* Se non tivera constancia do domicilio, o órgano actuante 
consultará no Instituto Nacional de Estatística, os datos reco-
llidos no padrón municipal. Se tampouco aparece o domicilio 
a persoa declárase descoñecida.

c)  Cando se trate de persoas físicas e non se poida 
obter un domicilio para efectos de notificacións e 
se declaren persoas descoñecidas, as notificacións 
practicaranse directamente mediante a publicación 
no BOE e no DOG cos datos catastrais do terreo. 

* O cómputo de calquera prazo iniciarase ao día seguinte ao 
da publicación do anuncio no BOE. 

INCUMPRIMENTO  
REITERADO DAS OBRIGAS
Cando se constate a persistencia no incumprimento 
das obrigas logo do transcurso do prazo máximo para 
o cumprimento voluntario outorgado, o órgano que 
enviou a comunicación ou requirimento iniciará as 
actuacións para o cobramento da cantidade liqui-
dada provisionalmente, e ordenará a execución 
subsidiaria (contra a cal non se admitirán recursos 
en vía administrativa e pedirá simultaneamente ao 
órgano competente, de ser outro distinto, que inicie 
o correspondente procedemento sancionador incluín-
do expresamente a solicitude de que se adopte como 
medida cautelar o comiso da madeira procedente da 
corta de especies arbóreas que deban ser retiradas, 
de ser o caso.

Rematados os traballos de execución subsidiaria, pro-
cederase á liquidación definitiva dos custos, para isto 
terase en conta a cantidade cobrada en concepto de li-
quidación provisional, é dicir, iniciaranse as actuacións 
para o cobramento ou a devolución segundo proceda. 

EXPROPIACIÓN FORZOSA
Cada xefatura territorial da Consellería do Medio Rural 
manterá unha contabilización estruturada por termos 
municipais, das parcelas en que os custos dos tra-
ballos de execución subsidiaria non puideron ser 
repercutidos ás persoas responsables por descoñecerse 
a súa identidade e da contía daqueles, separada por 
cada actuación que os xerou e agregada. 

Esta contabilización servirá en primeiro lugar, para o 
cobramento das cantidades que non tivesen prescri-
to, cos xuros de demora que correspondan, ás persoas 
responsables no momento en que se chegue a coñecer a 
súa identidade de ser o caso; en segundo lugar, servira 
para iniciar , de ser o caso, o procedemento de expro-
piación forzosa da parcela cando a contía agregada 
dos custos non repercutidos supere o valor catastral.

15> CONCELLOS  
GALEGOS
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Proxecto Xeoparque 
Mundial da UNESCO 
Montañas do Courel

O proxecto xeoparque “Montañas do 
Courel” foi froito dun longo camiño, 
iniciado no ano 2003 coa construción do 
primeiro miradoiro xeolóxico de Galicia, 
o denominado Miradoiro de Campodola-
Leixazos (Quiroga), dende o que se pode 
ver o gran pregue deitado do sinclinal 
do Courel. Ao longo de todo este tempo 
foron moitos os esforzos e investimentos 
realizados polos tres concellos a prol da 
posta en valor do patrimonio xeolóxi-
co do territorio, o que posibilita que 
a candidatura sexa unha realidade, ao 
dispoñer dos principais investimentos 
xa executados. 

Durante todo este periplo, poden sina-
larse dous grandes puntos de inflexión: 

 > no 2009, cando a través do GDR 
Ribeira Sacra Courel, entidade im-
pulsora da iniciativa nos tres con-
cellos, tomou parte no proxecto de 
cooperación nacional Geoempleo, 
no que grazas a participación no 
mesmo dos Xeoparques xa recoñe-
cidos en España, tívose a oportu-
nidade de coñecer en profundidade 
o funcionamento dos xeoparques 
como estratexia de desenvolve-
mento, o que posibilitou aprender 
das experiencias dos xeoparques 
existentes ate o momento. 

 > no 2016, cando antes de dar o paso 
a presentar formalmente a candida-
tura, tívose a oportunidade de que 
expertos da UNESCO en Xeoparques, 
coñeceran o proxecto Montañas do 
Courel, para valorar a posibilidade 
de presentar unha candidatura para 
o territorio Montañas do Courel a 

mesmo. En resumen, tratase polo tanto 
dunha das zonas máis diversas, a nivel 
xeolóxico, do nó peninsular. 

RECURSOS DO TERRITORIO
Téñense localizados co proxecto de 
Xeoparque 97 geosites, 81 de eles contan 
con figura de protección (Rede Natura 
2000 e Monumento Natural), que axu-
dan a explicar os seguintes contextos 
de relevancia internacional: o Orógeno 
Varisco Ibérico; as sucesións estratigrá-
ficas do Paleozoico inferior e medio; a 
rede Fluvial, rañas e relevos apalachianos 
do Macizo Ibérico e Sistemas Kársticos 
en carbonatos e evaporitas da Península 
Ibérica e Baleares. Ademais, algúns geo-
sites teñen a súa relevancia de carácter 
nacional: unha das poucas evidencias de 
glaciarismo en Europa Meridional para 
media montaña, mineralizacións de ferro 
mineralizacións de antimonio da calcaria 
de La Aquiana, Oro nativo, plomo-cinc da 
calcaria de Vegadeo. 

E como principais datos da candidatura 
presentada sinalar que o territorio conta 
con: 

 > 4 Contextos xeolóxicos de relevan-
cia internacional 

 > 90 Lugares de Interese Xeolóxico 
inventariados 

 > 39 Lugares de Interese Cultural 
 > 4 Lugares de Interese Natural 
 > 37 Lugares Interpretados 
 > 10 Períodos xeolóxicos 

representados 
 > 10 Tipos de rochas 
 > 4 Lugares de Interese Xeolóxico 

de Relevancia Internacional 

vista dos recursos, investimentos 
e traxectoria na posta en valor do 
patrimonio xeolóxico das Montañas 
do Courel. O cal resultou decisiva 
para a presentación formal da can-
didatura diante a UNESCO. 

POBOACIÓN E TERRITORIO. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
O territorio atópase no extremo sur da 
provincia de Lugo. A superficie da candida-
tura é de 577 Km2, adscritos administrati-
vamente a comarca de Quiroga, integrada 
por tres concellos, Folgoso do Courel, 
Quiroga y Ribas de Sil. O 53 % do terri-
torio está incluído na Rede Natura 2000. 

A poboación residente nos tres muni-
cipios e de 5333 habitantes (IGE 2017), 
distribuídos en 181 entidades de poboa-
ción habitadas. 

“Montañas do Courel” é o escaparate 
perfecto para observar unha parte da 
historia xeolóxica do planeta Terra, 
concretamente o Paleozoico inferior e 
medio. Este territorio, situado sobre 
o Macizo Ibérico, está constituído por 
rocas que van dende o Neoproterozoico 
ao Carbonífero e onde se conservan nu-
merosos elementos singulares referidos 
tanto a estratigrafía como a tectónica, 
producida pola Orogenia Varisca nesta 
parte xeográfica do globo terráqueo. O 
conxunto destas e outras características 
xeolóxicas son as que poñen en valor 
este conxunto territorial. Doutra parte, 
tamén se atopan numerosos vestixios pa-
leontolóxicos, mineralóxicos, metamor-
fismo, glaciarismo, cavidades kársticas, 
paisaxe, patrimonio, etc., elementos 
que contribúen a incrementar o valor do 

Montañas do Courel pode converterse no primeiro 
Xeoparque Mundial da UNESCO do noroeste da península, 
e polo tanto o primeiro Xeoparque de Galicia. 

A candidatura presentada o pasado novembro de 2017 vén de ser 
aceptada pola UNESCO e este verán avaliadores internacionais 
da UNESCO están a coñecer sobre o terreo o proxecto. 
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 > 24 Lugares de interese Xeolóxicode 
relevancia científica 

 > 23 Lugares de interese xeolóxico educativos 
 > 12 Lugares de Interese Xeolóxico turísticos 
 > 23 Lugares de interese non xeolóxico 
 > 4 Centros de interpretación 
 > 15 Miradoiros 
 > 9 Rutas sendeirismo homologadas 
 > 2 Oficinas de turismo 
 > 2 Albergues 
 > 1 Campamento 
 > 1 Área autocaravanas 
 > 700 Prazas de aloxamento 

O EIXO DA PROPOSTA: 
A HUMANIDADE NO PALEZOICO
Pero é en concreto a relación da humanidade co 
Paleozoico o fío condutor da candidatura presentada 
diante a UNESCO. Porque si entre os séculos I y II d.C o 
imperio romano tiña activas máis de cen explotacións 
auríferas, foi grazas ao ouro primario Paleozoico, aso-
ciado a diques de cuarzo e a súa posterior e concentra-
ción nos depósitos neóxenos, o que ao ser de novo ero-
sionados concéntranse nas terrazas plio-cuaternarias. 
Si neste territorio documentamos un total de quince 
ferrerías da época Moderna, é debido a existencia de 
niveis e costras ferruxinosas do teito del Arenigiense, 
e a limonita que se atopa na karstificación presilúrica. 

Si se puido fabricar cal nos seus fornos ou “Caleiras” 
distribuídos polo territorio, foi grazas a que, aínda 
sendo excepcional en Galicia, nas Montañas do Courel 
existen tres formacións calcarias diferentes, como son 
as calcarias cámbricas de Cándana e Vegadeo e as de La 

Aquiana do Ordovícico superior. E por suposto a lousa. 
Materia prima para a construción dende o Neolítico e, 
ata hai apenas uns anos, motor económico do territo-
rio. Lousa para cubertas arrancadas fundamentalmente 
das formacións do Soldón e de Luarca, do Ordovícico 
inferior e medio .

Transmitir esta íntima relación entre o medio natural e 
o ser humano que maniféstase no territorio “Montañas 
do Courel”, é o eixo da proposta presentada. 

COLABORACIÓN INTER-MUNICIPAL
E por último sinalar que con este proxecto de Xeoparque 
Mundial da UNESCO os tres concellos cooperando e co-
laborando estreitamente, tratan de aplicar un proxecto 
de desenvolvemento local sostible, que promove o xeo-
turismo e a creación de produtos vinculados a imaxe 
da xeoloxía local como estratexia de desenvolvemento 
económico. Promove a educación, e a participación da 
súa cidadanía, xa que é un proxecto de desenvolvemen-
to local e de identificación territorial. 

Mentres que un xeoparque debe amosar que contén un 
patrimonio xeolóxico de relevancia internacional, os 
seus obxectivos deben explorar, desenvolver e promover 
as relacións entre o seu patrimonio xeolóxico e todos 
os demais aspectos patrimoniais presentes na zona. 

En definitiva, o proxecto de Xeoparque Mundial da 
UNESCO Montañas do Courel é unha forma de especiali-
zación intelixente dos territorios rurais dos concellos de 
Folgoso do Courel, Quiroga e Ribas de Sil, que souberon 
ver no seu patrimonio xeolóxico, un elemento innova-
dor e que marca a diferenza no noroeste da península 
e de toda Galicia, ao ser a primeira candidatura que se 
ten presentado diante a UNESCO ate o momento.

Asociación Montañas do Courel / Martín Alemparte Vidal 
(Xerente GDR Ribeira Sacra Courel - Coordinador candidatura Xeoparque)
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A Real Academia Galega (RAG) nas 
modificacións feitas no mes de xuño 
ao seu Dicionario incorporou unha se-
rie de termos, que mostran a crecente 
importancia do asunto da seguridade 
en internet tales como: ciberataque, 
ciberacoso, ciberseguridade ou ciber-
delincuencia. A Unión Europea ven de 
anunciar tamén a creación da Axencia 
Europea de Ciberseguridade, tendo no 
Estado xa en funcionamento o INCIBE 
(Instituto Nacional de Ciberseguridade) 
e o Centro Criptolóxico Nacional (CCN), 
onde se pode acudir en busca de máis 
información como boletíns, software, 
análise de riscos, etc.

Resulta equivocado pensar que una orga-
nización pequena (como por exemplo a 
nosa federación) estará menos afectada 
polos ciberataques precisamente por ser 
pequena: os datos falan por si sos e din 
que o 43 % dos ataques cibernéticos 
concéntranse nas pequenas e medianas 
empresas. Isto significa que, aínda que 
as pequenas organizacións son un botín 
menor en potencia, ao ter medidas de 
seguridade menos sofisticadas, convér-
tense nun obxectivo máis atractivo para 
os ciberdelincuentes. Os maiores riscos a 
atender son o uso do correo electrónico, 
a páxina web, os servidores propios, o 
teletraballo e os dispositivos móbiles con 
información da organización, ademais 
dos servizos na nube. 

Ademais o Regulamento Xeral de 
Protección de Datos (UE 2016/679) in-
troduce o concepto de seguridade activa 
obrigando a realizar un Análise de Riscos 
e a establecer medidas de seguridade, 
notificando así mesmo as violacións 
de seguridade dos datos, e avaliando 

o impacto sobre a protección dos mes-
mos. Os riscos veñen dados por accións 
de rutina realizadas polos/as usuarios/
as como descargar contido desde o or-
denador, as infeccións vía email ou a 
introdución dun USB na computadora 
que foron por exemplo as que provoca-
ron recentemente ataques de ransomware 
en algunhas organizacións, un ataques 
que consiste no secuestro do ordenador 
cifrando o seu contido, e supeditando así 
a liberación da información do mesmo ao 
pago dun rescate. Temos que desterrar 
ademais a idea de que o obxectivo é uni-
camente económico, xa que o botín pode 
consistir tamén en cousas máis valiosas 
como poden ser os datos persoais e/ou 
a modificación dos mesmos.

Debemos pensar que no modelo actual 
de Protección de Datos, o Delegado de 
Protección de Datos (DPO na súa acep-
ción inglesa), axuda na toma de decisións 
pero non decide, senón que supervisa e 
informa. Quen decide é o Responsable 
do Tratamento, é dicir, a propia empresa 
ou en quen esta delegue. Así pois hai 
que documentar todos os procesos para 
garantir e demostrar o que facemos coa 
nosa seguridade, e de esta verse com-
prometida existe a obriga de comunicar 
o ocorrido tanto aos/as interesados/as 
como a Axencia de Protección de Datos.

Polo tanto deben ser obxectivos prin-
cipais para todas as organizacións: 
detectar ataques e responder a eles; con-
cienciar ás empresas, ás Administracións 
Públicas, aos políticos/as e á cidadanía 
en xeral da importancia da ciberseguri-
dade e formalos no uso responsable para 
evitar brechas de seguridade; apostar 
ademais polo talento do tecido local 

que está capacitado para crear solu-
cións locais de ciberseguridade; e por 
último, o primordial é acadar un marco 
de confianza e seguridade que garanta 
o crecemento das empresas en Internet 
e posibilite a administración dixital que 
xa por Lei é imperativa.

RECOMENDACIÓNS

Para rematar imos enunciar as dez leis 
inmutables da seguridade dixital: 

 Se alguén pode persuadirte de 
executar o seu programa no 
teu ordenador, este ordenador 
deixa de ser o teu ordenador 

 Se alguén pode alterar o 
sistema operativo do teu 
ordenador, este ordenador 
deixa de ser o teu ordenador 

 Se alguén ten acceso físico 
ao teu ordenador, deixa 
de ser o teu ordenador 

 Se deixas que alguén execute 
contido activo no teu sitio web, 
xa non é máis o teu sitio web 

 Os contrasinais débiles 
derrotan a seguridade forte 

 Un ordenador só está seguro 
na medida na que o seu 
administrador é confiable 

 Os datos cifrados só están tan 
seguros como a chave de cifrado 

 Un antivirus / antimalware 
desactualizado é só lixeiramente 
mellor que ningún antivirus 

 O anonimato absoluto non é 
factible, online ou offline 

 A tecnoloxía non é unha panacea

A Protección de 
Datos pasa pola 
Ciberseguridade

Non vale ser laxo neste tema xa que tanto no persoal, 
como no profesional, e mesmo no político, xogámonos 
moito coa ciberseguridade e urxe actuar contra 
estas ameazas e contra a utilización partidaria e/ou 
delituosa dos nosos datos ou percorridos polas redes.
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As políticas municipais en materia de 
residuos están obrigadas a respectar e, 
se é o caso, adecuarse á terminoloxía da 
vixente lei estatal básica de residuos: a 
Lei 22/2011 de residuos e solos conta-
minados, onde os residuos anteriormente 
chamados “urbanos” pasaron a denomi-
narse “residuos domésticos e comerciais”. 
Consideramos que é importante o uso 
dunha terminoloxía unívoca e inequívoca 
de cara a facilitar e garantir o cumpri-
mento legal da norma por todos os axen-
tes –públicos e privados– involucrados.

Neste sentido é relevante o artigo 12 
apartado 5 da Lei 22/2011, relativo ás 
competencias administrativas das enti-
dades locais, permitindo que a través das 
súas ordenanzas obriguen ao produtor ou 
posuidor (neste caso, de RCD ś) a que pro-
cedan adecuadamente coa súa correcta 
xestión. Esta xestión realizarase a través 
das fórmulas que establece outra norma 
fundamental relativa a RCD ś, coma é o 
Real Decreto 105/2008, de produción 
e xestión de RCD ś que está actualmente 
en proceso de “actualización” para ter en 
conta os novos obxectivos de reciclaxe e 
o paquete de Economía Circular.Este Real 
Decreto 105, vixente e básico para todo o 

territorio nacional, non se menciona en 
boa parte das ordenanzas municipais (só 
o 8% dos concellos contan con unha que 
recolla esta realidade) aínda que afecta 
directamente aos municipios e as súas 
competencias. 

Os produtores de RCDs están obrigados, no 
caso de obras sometidas a licenza munici-
pal ou que estean suxeitas a outra forma 
de intervención municipal previa, a incluír 
nos proxectos básicos e de execución 
un ESTUDO DE XESTIÓN DE RESIDUOS 
(EXR) co contido mínimo establecido no 
art. 4 do RD 105, así como a acreditar a 
correcta trazabilidade e xestión dos RCD ś 
xerados, e o seu destino a valorización. 
Ademais no caso concreto da lexislación 
da Comunidade Autónoma de Galicia, exis-
te a obriga de constituír unha FIANZA 
ou Garantía equivalente a depositar ante 
o municipio no que se execute a obra (e 
no marco da Licenza de Obras se esta é 
esixible) que garanta a correcta xestión 
dos RCD por un xestor autorizado.

Pola súa banda, os posuidores de RCDs, 
(o que execute a obra, construtor, etc.) 
deberán presentar un PLAN DE XESTIÓN 
DE RCD ś (PXR) aprobado pola Dirección 
Facultativa e aceptado pola propiedade. 

Este PXR debe desenrolar e concretar o 
EXR do promotor explicando como se van 
a levar a cabo as esixencias de trazabi-
lidade e correcta xestión dos RCD ś que 
vai xerar coa actuación, concretando 
ademais os destinos, as cantidades, e 
debendo dispoñer da documentación 
fidedigna de entrega e correcta xestión; 
tamén deberá identificar a obra en canto 
a produtor, posuidor, xestor, e cantidades 
por tipoloxía de material conforme ao 
código LER (Lista Europea de Residuos); 
para rematar, o PXR, tamén especificará 
cal será a planta de valorización final do 
RCD para, no marco da economía circular, 
aproveitar os recursos do residuo, como 
árido reciclado de RCD.

En definitiva, os produtores e posuidores 
de RCD’s deberán cumprir coas obrigas 
previstas no Real Decreto 105/2008, 
agás que se trate de RCD’s xerados en 
obras menores de construción ou re-
paración domiciliaria, en cuxo caso 
o Punto Limpo é o destino axeitado, 
debendo emitir o devandito punto limpo 
Certificado específico de entrega de RCD’s 
indicando obra de orixe, cantidade esti-
mada, e a poder ser, separado en orixe 
por código LER.

Os concellos e a Xestión  
de Residuos de Construción  
e Demolición (RCD´s)

GUIA DE RECURSOS

A Asociación ARCODEGA brinda a súa colaboración cos 
concellos para a implantación da ordenanza municipal 
de xestión de RCD. 

A través da súa web ofrece ademáis a Guía de Boas 
Prácticas e o programa de cálculo de fianzas utilizado 
por concellos de toda España para este fin.

GUIA
http://arcodega.org/guia-buenas-practicas-arcodega.pdf 

FIANZAS
http://arcodega.org/calculo-fianza/

Información
www.arcodega.org
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REVITALIZA: modelo de 
xestión da materia orgánica 
mediante a compostaxe local. 
Deputación de Pontevedra

A nosa sociedade está inmersa nunha cul-
tura de usar e tirar, baseada en satisfacer 
as nosas necesidades e desexos, sen ser 
conscientes da crecente acumulación de 
residuos que producimos e da gran can-
tidade de recursos que desperdiciamos.

A xestión dos residuos, por parte dos me-
dianos e pequenos municipios, supón un 
problema económico de gran importan-
cia; por unha banda a dificultade de xerar 
masas críticas que optimicen os medios 
empregados e por outro o desfasamento 
existente entre as taxas de recollida/
tratamento que se lles repercuten aos 
cidadáns e o custo real do servizo. A 
xestión dos residuos municipais salta 
así de problema ambiental a constituír 
a principal causa do déficit económico 
en moitos concellos.

O REVITALIZA, deseñado e impulsado 
pola Deputación de Pontevedra, recolle 
as esixencias marcadas pola normativa 
comunitaria e española, establecendo 
un novo modelo de xestión centrado 
na separación/tratamento da fracción 
orgánica (FORM/biorresiduos) o máis 
preto posible do punto de rexeneración. 

O REVITALIZA aposta por que os residuos 
orgánicos (restos de comida, céspede, 
follas, restos leñosos, etc.) convértan-
se na base dun novo ciclo da materia 
–pola vía da compostaxe local ou de 

proximidade– cun menor consumo de 
enerxía, menores emisións de gases 
de efecto invernadoiro, máis eficiente 
e con menores custos económicos e 
ambientais.

O enfoque do REVITALIZA contempla tres 
liñas de actuación baseadas na disper-
sión e distribución da poboación. Estas 
tres liñas distinguen a orde de prioridade 
da xestión e son:

1 – Xestión dos biorresiduos mediante 
a compostaxe individual.

Os residuos orgánicos de particulares e/
ou pequenos produtores singulares que 
posúan un pequeno terreo onde se lles 
poida instalar un compostador, estes 
serán procesados no mesmo lugar onde 
se producen evitando calquera tipo de 
recollida/transporte.

2 – Xestión dos biorresiduos mediante 
a compostaxe comunitaria.

Aqueles particulares ou produtores sin-
gulares que carezan de espazo para a 
colocación do compostador na súa pro-
piedade terán posibilidades de depositar 
os seus residuos orgánicos nos centros de 
compostaxe comunitaria dispostos nas 
proximidades para xestionar, de forma 
conxunta, os seus residuos con outros 
cidadáns evitando, do mesmo xeito, o 
seu recollida/transporte.

3 – Xestión mediante plantas de tra-
tamento comarcal.

Todos aqueles biorresiduos producidos 
nos fogares ou produtores singulares 
que non podendo ser xestionados po-
las vías anteriores deberán ser obxec-
to dunha recollida separada e  o seu 
consecuente transporte ás plantas de 
tratamento. Estas instalacións serán de 
pequeno tamaño (1000-3000 toneladas 
ano), como norma xeral, e cunha meca-
nización mínima.

Este marco de acción permitiranos proce-
sar os biorresiduos no lugar de xeración, 
segregando do sistema de recollida mu-
nicipal ordinario (sistema actual) todo 
o que é localmente tratábel (os biorre-
siduos representa da orde do 50 % dos 
residuos municipais en Galicia) e devol-
vendo á natureza o produto resultante 
deste proceso, o “compost”, pechando 
así a circulación da materia orgánica de 
xeito local.

Esta circulación da materia orgánica 
universalmente coñecida como “crad-
le to cradle” (“do berce ao berce” en 
galego), xerará non só beneficios eco-
nómicos senón tamén menores custos 
enerxéticos e menores emisións de 
gases de efecto invernadoiro, propor-
cionando un produto final (compost) 
que será utilizado nos xardíns e hortos 



do municipio pechando o seu ciclo no mesmo lugar 
onde se producen.

O REVITALIZA ten instalados mais de 70 centros de 
compostaxe comunitarios (420 unidades modulares) en 
24 concello da provincia de Pontevedra. Cada centro de 
compostaxe está formado por unidades modulares, dun 
metro cúbico cada unha, xunguidas polas súas paredes 
ata conformar estruturas de 3, 6, e 10 unidades segundo 
se ilustra nas figuras.

Ao longo dos próximos meses instalaranse outras 400 
unidades modulares de compostaxe nos municipios 
adheridos, estendendo deste xeito a implantación 
do REVITALIZA.

A compostaxe é un proceso natural de descomposición 
dos materiais orgánicos biodegradables, similar ao que 
sucede nos chans naturais, no que interveñen infini-
dade de microorganismos. Este proceso de descom-
posición deberá darse nunhas condicións adecuadas 
de temperatura, humidade, oxixenación e tempos de 
residencia que garantan que o produto final cumpre 
cunha serie de esixencias de estabilidade biolóxica e 
hixienización sanitaria. 

Para certificar estes requisitos de salubridade durante 
o proceso o REVITALIZA conta cun corpo técnico de 
Mestras e Mestres compostadores que aseguran as 
condicións tales que, tanto as instalacións e activi-
dades, como o compost obtido, garantan a protección 
do medio ambiente e a saúde das persoas.

Este Corpo de Técnicos e Técnicas de compostaxe é for-
mado pola Deputación de Pontevedra coa colaboración 
da Universidade de Vigo, mediante un curso específico 
que lles proporciona a solvencia técnica que asegura 
devandito proceso. Actualmente, conta cun colectivo 
de mais de 60 persoas dedicadas ao desenvolvemento, 
execución e información do modelo de xestión baseado 
nos biorresiduos.

Na súa fase de expansión e consolidación o REVITALIZA 
convocou unha liña específica de subvención para os 
concellos que opten á implantación xeneralizada do 
tratamento do 100 % dos seus biorresiduos no 100 % 

do seu ámbito municipal, que lles permita facer fronte 
aos sobre-custos transitorios previstos na súa fase de 
implantación. 

Finalizado o proceso de solicitudes e concedidas as 
subvencións, os concellos que implantarán este novo 
sistema de maneira integral en todo o termo municipal 
son: O Grove, As Neves, Mondariz, Mondariz Balneario 
e Vilaboa. 

Nestes cinco concellos establecerase a partires da súa 
concesión (2018) e ata un máximo de catro anos, o 
tratamento do 100 % dos seus biorresiduos, ben me-
diante a compostaxe individual ben a comunitaria. A 
tal fin, naquelas vivendas que dispoñan de horto, zona 
verde ou zonas axardinadas (comunidades de veciños) 
entrégaselles compostadores e ferramentas comple-
mentarias, proporcionándolles acompañamento técnico 
ao longo do ano de implantación para instruírlles no 
proceso. Xa en espazos e parques públicos, zonas verdes 
comunitarias, etc., emprazaranse centros de compos-
taxe comunitaria onde os veciños depositarán os seus 
biorresiduos que, posteriormente, os Mestras e Mestres 
compostadores vixiarán e controlarán as accións (pro-
ceso biolóxico) até obter un produto final (compost) 
que será entregado aos propios participantes para o 
seu uso particular.

Unha xestión adecuada dos biorresiduos é unha peza 
crave para acadar os obxectivos de prevención e reci-
claxe marcados pola Lei 22/2011 de residuos, non só 
porque se incrementan as súas porcentaxes ao incluír 
outra fracción, senón tamén porque ao segregar a mate-
ria orgánica do circuíto ordinario de recollida obsérvase 
que, con carácter xeral, prodúcese unha tendencia ao 
incremento dos niveis de achega e calidade do resto 
das outras recollidas separadas (papel, envases, vidro, 
etc.), acadando así mellores resultados globais de re-
cuperación de materiais a menores custos.

María Martínez Abraldes
Carlos Pérez Losada

Deputación de Pontevedra
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NOVIDADE  
A Fegamp dispón agora dunha canle 
corporativa de YouTube na que se está 
a incluír o material audiovisual das 
xornadas e actividades que organiza 
a federación. Neste momento están 
dispoñibles o catálogo completo de 
vídeos da Xornada A Transparencia 
na Administración Local de Galicia e 
tamén xa poden verse tamén os da 
Xornada Os Abastecementos Veciñais 
a estudo: Propostas de Xestión

Xornada A Transparencia na 
Administración Local de Galicia
15 de xuño – San Caetano,  
Santiago de Compostela.

A Fegamp organizou en colaboración coa 
Xunta de Galicia esta xornada informa-
tiva que tivo unha gran acollida entre 
o municipalismo coa participación de 
máis de un centenar de representantes 
municipais. A razón da celebración da 
xornada foi coñecer da man de relatores 
experimentados na materia os porme-
nores do exercicio da transparencia na 
Administración Local. 

Na mesa inaugural estaban presentes 
Alfredo García, presidente da Fegamp, 
Marta Fernández-Tapias, directora xe-
ral de Administración Local, e Natalia 
Prieto Viso, directora xeral de Avaliación 
e Reforma Administrativa da Xunta de 
Galicia. Na inauguración recordaron 
que a Fegamp, a Xunta de Galicia e a 
Universidade de Vigo firmaron un con-
venio a principios deste ano para dar 

difusión ao Portal de Transparencia Local 
de Galicia, unha ferramenta feita para 
facilitar o cumprimento das entidades 
locais coas obrigas de transparencia, 
e que tamén se procedeu a explicar na 
xornada para motivar o uso desta polos 
concellos galegos. 

Os relatorios, levados a cabo por re-
latores recoñecidos na materia como 
Alberto Vaquero García, Profesor titular 
de Economía Aplicada na Facultade 
de Ciencias Empresariais e Turismo 
de Ourense da Universidade de Vigo; 
Concepción Campos Acuña, secretaria de 
Administración Local, categoría superior 
e codirectora da RedLocalis; ou Elena 
Barba Pan, secretaria da Xunta Consultiva 
de Contratación Administrativa da Xunta 
de Galicia, seguro han de favorecer que 
as EE.LL. sigan dando pasos seguros cara 
a transparencia institucional, un feito 
que a cidadanía aprecia e que pouco 
a pouco se vai ir incorporando ás súas 
relacións diarias coas administracións.

4º Edición WRO – Olimpiada 
Internacional de Robótica
30 xuño – Cidade da Cultura,  
Santiago de Compostela.

A Fegamp colaborou co Colexio 
Profesional de Enxeñaría en Informática 
de Galicia (CPEIG) e Arkitas Robótica na 
organización da Cuarta Edición da WRO, 
ou Olimpiada Internacional de Robótica, 
que se levou a cabo na Cidade da Cultura 

(Gaiás) o 30 de xuño. Este gran acon-
tecemento ligado á robótica e á inte-
lixencia artificial puxo de manifesto a 
capacidade creativa e tamén formativa 
dos rapaces de Educación Primaria, ESO 
e Bacharelato de Galicia que competiron 
cos seus robots en diferentes categorías 
marcadas pola idade. A competición con-
ta cunha fase local, outra nacional e por 
último unha fase internacional que se 
levará a cabo en Thailandia en outono.

Xornada Os Abastecementos 
Veciñais a estudo: 
Propostas de Xestión
20 de xuño – Edificio Cersia,  
Santiago de Compostela.

Nos diversos espazos nos que participa 
a Fegamp, e moi particularmente no seo 
do Pacto Local da Auga, a xestión dos 
abastecementos veciñais e o seu estado 
sanitario é tema recorrente de debate. 
Así pois, desde a federación pensamos 
que  é necesario dar un paso adiante e 
promover a reflexión e o aproveitamento 
de sinerxías entre os concellos galegos 
para que afronten a regularización sani-
taria e administrativa dos abastecementos 
veciñais do seu territorio, apoiándose en 
experiencias e procedementos xa postos 
en marcha, e que lles poden facilitar o 
percorrido deste camiño. Por isto, na xor-
nada Os Abastecementos Veciñais a estu-
do: Propostas de Xestión organizada pola 
Fegamp, déronse a coñecer as actuacións 
desenvolvidas nos concellos de Tomiño e 
Abegondo sobre os abastecementos veci-
ñais ofrecendo datos reais sobre o terreo, 
consellos no tratamento desta problemá-
tica e conclusións extraídas do traballo 
feito ata o de agora por estes concellos. 

A xornada estaba dirixida ao persoal ao 
servizo das administracións públicas, alcal-
des, concelleiros, comunidades de usuarios 
e interesados en xeral, e contou coa pre-
senza de máis dun centenar de persoas. 



dos seus fillos/as ao ter un contacto directo coa escola 
e coa peculiaridade ademais de que se coñecen todos 
entre si; así é como se crea en torno aos CRA unha 
comunidade escolar máis unida.

Aínda que a administración educativa competente 
parece que non está moito pola labor da continuidade 
destes centros (como dixen ao principio tan so hai 
28 en toda Galicia), en cuestións educativas debemos 
pensar noutros termos que non sexan a rendibilidade 
económica ou de recursos en xeral, e destacar o valor 
real da educación dos máis cativos. Por iso quero animar 
aos concellos galegos onde non existen Colexios Rurais 
Agrupados (CRA) a que estes sexan creados, pois é unha 
de tantas medidas que se deben de tomar para que o 
rural galego non desapareza. 

Xa está ben de falar de potenciar as iniciativas rurais 
sen realmente poñer as medidas adecuadas para atallar 
a problemática, e o que aínda é máis grave, xa está ben 
de non ofrecer solucións aos que si están dispostos a 
apostar pola vida no rural. Deixémonos de discursos e 
poñámonos mans á obra. 

Hai que poñer as cartas sobre a mesa en cuestións de 
dinamización do rural porque aí radica unha das vías 
para atacar o temido despoboamento dos territorios: 
unha ameaza á que nos enfrontamos todos os concellos 
galegos, desde o máis grande ao máis pequeno, xa que 
son contados os concellos que lograron aumentar a súa 
poboación na última década; e para asentar poboación 
nos territorios rurais é importante a educación dos máis 
pequenos, é dicir, un piar básico é a escola. 

Na comunidade autónoma de Galicia hai 28 Colexios 
Rurais agrupados (CRA). Estes centros CRA aglutinan 
varias escolas unitarias cuxa finalidade é compartir 
recursos de persoal e de material para poder dar as mes-
mas oportunidades no ámbito educativo ao alumnado 
das familias que viven no rural como aos que viven no 
urbano. Este tipo de centros existe en varias comuni-
dades autónomas do territorio español - sobre todo en 
Castela León onde están moi asentados pola dispersión 
e reducido tamaño dos seus municipios - pero cada 
autonomía ten diversos criterios de agrupamento e 
tamén diferente número de alumnos/as segundo onde 
estean situados. Na nosa comunidade autónoma esco-
larízanse nestes centros os/as nenos/as de Educación 
Infantil, e tamén o alumnado de primeiro e segundo de 
Educación Primaria. Unha vez que rematan segundo de 
Educación Primaria, os rapaces e rapazas continúan a 
súa escolarización no centro escolar máis próximo que 
habitualmente se atopa nos centros urbanos.

Os centros educativos CRA teñen grandes vantaxes, 
pero entre elas destaca que o alumnado vive os pri-
meiros anos da súa escolarización dentro da súa propia 
contorna e da súa propia comunidade; ademais tamén 
podemos destacar a cuestión práctica porque, neses 
primeiros anos de escola, están preto das súas familias 
e non teñen que desprazarse da súa aldea ou parroquia, 
non tendo así que percorrer cantidade de quilómetros 
para ir a escola. O feito de que haxa alumnos de varias 
idades na mesma aula tamén é unha vantaxe dos CRA, 
xa que permiten un desenvolvemento social e afectivo 
que implica por exemplo actitudes de responsabilidade 
dos nenos maiores cara os máis pequenos; ao ter ade-
mais un menor número de alumnos/as as accións do pro-
fesorado son tamén máis individualizadas respectando 
o ritmo de aprendizaxe de cada alumno/a. En canto ao 
ámbito familiar tamén existen vantaxes dos CRA, pois 
as familias participan moi directamente na educación 

Unha lanza polo valor dos Colexios Rurais Agrupados (CRA)

Manuel Mirás Franqueira
Vicepresidente Executivo da Fegamp
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Trinta concellos galegos ofreceron 
os seus recursos para acoller aos 
inmigrantes do buque Aquarius
Ata o momento son un total de 8 inmigran-
tes os que chegaron a Galicia e atópanse 
acollidos no concello de Vigo.

A Federación Galega de Municipios e 
Provincias (Fegamp) realizou un mapa 
de recursos ofrecidos polos Concellos e 
Deputacións de Galicia para a acollida 
dos inmigrantes que cheguen a España 
procedentes do buque Aquarius coas 
entidades xestoras do programa de aco-
llida en Galicia: Cruz Vermella, Accem e 
Provivienda, atendendo unha petición 
de colaboración da Federación Española 
de Municipios e Provincias (FEMP) e do 
Ministerio de Traballo. O ofrecemento 
dos concellos galegos tamén se orga-
nizou coa colaboración Consellería de 
Política Social da Xunta de Galicia.

Ata unha trintena de concellos de Galicia 
ofreceron diferentes recursos municipais 
para colaborar na acollida dos homes, 
mulleres e nenos/as que viaxaban a bor-
do do buque. Pisos baleiros, instalacións 
municipais, etc., foron ofrecidas nunha 
listaxe que foi remitida á FEMP para facer 
avaliación dos recursos cos que se conta.

Ata o momento a chegada de inmigran-
tes do buque Aquarius a Galicia é de tan 
só 8 persoas que neste momento están 
aloxadas no concello de Vigo, e desde 
Provivienda, explican que o proceso 
que se está seguindo con eles é xerar 
espazos de confianza con profesionais, 
clases de castelán, ver as súas necesida-
des sanitarias e administrativas, acom-
pañamento, etc. Nas próximas semanas, 
se prevé que poidan ser acollidos máis 
inmigrantes en Galicia.

A Comunidade islámica reúnese 
coa Fegamp e a Xunta para 
avanzar na construción de 
cemiterios musulmáns en Galicia
Representantes da comunidade islámica 
galega expuxeron ao presidente da Fegamp 
e á directora xeral de Administración Local 
a problemática dos enterramentos para 
esta comunidade que conta con 30.000 
membros en Galicia.

O 6 de xuño tivo lugar na sede da Fegamp 
unha xuntanza na que o presidente da 
Federación Galega de Municipios e 
Provincias, Alfredo García, xunto coa 
directora Xeral de Administración Local, 
Marta Fernández-Tapias, e o deputado 
do Partido Popular, Alberto Pazos, 
recibiron a varios representantes da 
comunidade islámica en Galicia. Entre 
os representantes musulmáns acudiu 
á reunión o presidente da Unión de 
Comunidades Islámicas de Galicia, 

Mustafá Alhendi Baluch, que expuxo a 
problemática que supón para os máis de 
30.000 musulmáns que hai en Galicia 
non contar con cemiterios para poder 
enterrar aos seus defuntos e explicou 
que Galicia é unha das únicas tres co-
munidades autónomas españolas que 
carece de cemiterios para enterrar aos 
defuntos de relixión musulmá.

A Fegamp e a Xunta de Galicia compro-
metéronse a ver as posibilidades que 
existen tanto de tipo legal como técnico, 
para crear espazos de enterramento para 
musulmáns  así como para o resto do 6% 
dos habitantes de Galicia que profesan 
relixións minoritarias. De esta forma 
ademais, cumpriríase o acordo parla-
mentario aprobado no pasado ano polo 
Parlamento de Galicia que demandaba 
instar ao goberno autonómico a pro-
mover acordos entre as administracións 
para a creación destes espazos.

O presidente dos alcaldes 
brasileiros reúnese co presidente 
da Fegamp para desenvolver 
proxectos de cooperación 
As dúas entidades buscaron na reunión 
sinerxías para traballar en proxecto que 
sexan beneficiosos para os concellos aos 
que representan.

O 27 de xuño o presidente da Asociación 
Brasileira de Municipios, Ary Vanazzi, re-
uniuse co presidente da Fegamp, Alfredo 
García, para establecer un programa de 
cooperación entre municipios de Europa 
e de América Latina. Esta reunión en-
márcase na visita que unha delegación 

brasileira está a realizar a Galicia e ao 
Norte de Portugal organizada por Viana 
do Castelo e o Eixo Atlántico. Na reunión 
participou o vicepresidente da Cámara 
Municipal de Viana do Castelo, Vitor 
Lemos, e o secretario xeral do Eixo, Xoán 
Vázquez Mao. 

Na reunión os representantes munici-
pais, ademais de intercambiar informa-
ción sobre o proceso de integración de 
Mercosur e o proceso de construción 
europea, falaron de Políticas Urbanas, 
Cooperación Transfronteiriza e proxec-
tos de sustentabilidade e innovación 
que poidan desenvolver conxuntamente 
financiados pola Comisión Europea. 
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Fortalecer a relación cos municipios mozambicanos e 
encamiñar o plan de acción para os próximos anos era 
o obxectivo da visita realizada por unha delegación 
do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade ao 
país lusófono.  O presidente da entidade e alcalde de 
Nigrán, Juan González, e mais a secretaria, Andrea 
García, mantiveron diversos encontros institucionais 
e supervisaron sobre o terreo algúns dos proxectos co-
financiados, afianzando deste xeito a cooperación con 
Mozambique e afondando no coñecemento do contexto.

A delegación do Fondo Galego entrevistouse con re-
presentantes da Asociación Nacional de Municipios 
Mozambicanos para estreitar os lazos entre ambas 
as dúas entidades de carácter municipalista. Tamén 
foi recibida polo alcalde de Maputo, David Simango, 
quen apuntou os desafíos de xestionar unha cidade 
con dous millóns de habitantes. A comitiva reuniuse 
asemade co equipo da Axencia Española de Cooperación 
Internacional para o Desenvolvemento no país, en-
cabezado pola coordinadora Cristina Gutiérrez, que 
amosou grande interese polas iniciativas do Fondo 
Galego, en especial Vacacións con Traballo, como tamén 
fixo o director do Programa de Nacións Unidas para 
o Desenvolvemento (PNUD) en Mozambique, Martim 
Faria, quen no entanto recoñeceu que esta axencia non 
traballa de xeito directo cos municipios.

A misión político-técnica visitou asemade o orfanato 
público 1º de Maio, o único en Maputo, da man da ONGD 
Adane-Mozambique e tamén se desprazou ao distrito 
de Boane para coñecer de primeira man o traballo da 
Fundação Encontro, un dos principais parceiros do 
Fondo Galego que atende a poboación vulnerable. Alí 
entrevistáronse co grupo de activistas que se encarga 
de dinamizar os proxectos e asistiron aos adestramen-
tos da iniciativa cofinanciada na actualidade para previr 

doenzas, adiccións e embarazos precoces na mocidade 
a través do deporte. Tamén visitaron a Casa do Gaiato, 
organización matriz da Fundação Encontro, e o seu 
centro de acollida de menores, que con escasos recursos 
atende na actualidade a 180 nenos. Ambas as dúas 
entidades apostan pola formación en orixe e desde a 
base, ofrecendo alternativas para que a xente nova non 
se vexa obrigada a emigrar. 

A delegación galega achegouse ademais ata a vila de 
Nhamayábue, onde puido comprobar a in situ o impacto 
do proxecto apoiado para construír dous sistemas de 
abastecemento na aldea de Mutarara Velha. A finalidade 
da construción destes pozos é evitar as mortes que se 
producen polos ataques de hipopótamos e crocodilos 
cando a poboación se achega á beira do río Zambeze 
para recoller a auga, unha tarefa realizada principal-
mente polas mulleres. 

Mozambique está considerado un dos países máis em-
pobrecidos do planeta, pero con esta viaxe foi posible 
comprobar que diversas iniciativas locais están a loitar 
por mellorar a situación, algunhas delas con colabo-
ración internacional. O Fondo Galego impulsou ata o 
momento unha decena de proxectos no país africano 
con arredor duns 300.000 euros de investimento, ca-
nalizando así as inquedanzas dun cento de concellos 
e deputacións de Galicia para contribuír á construción 
dun mundo máis xusto. As actuais liñas estratéxicas 
da entidade apostan por acentuar a colaboración cos 
países lusófonos, especialmente os da África máis 
empobrecida.

Asinado: 
Comisión Executiva do Fondo Galego 

de Cooperación e Solidariedade.

Misión a Mozambique para estreitar 
a colaboración cos municipios



Exposición dun  
fotógrafo galego referente  
da imaxe do século XX:  
Baldomero Pestana

Unha mostra con máis de 150 fotografías do artista 
nacido en Lugo estará exposta na Cidade da Cultura 
ata o 2 de setembro. A exposición reflicte a faciana de 
fotorreporteiro de Baldomero Pestana, e tamén as súas 
capacidades coma retratista de artistas e intelectuais como 
García Márquez, Vargas Llosa, Borges ou Norah Lange.

A Cidade da Cultura de Galicia en Santiago de Compostela 
acolle desde o pasado 30 de abril a exposición “Baldomero 
Pestana, a verdade entre as mans”, que a Xunta de Galicia 
e o Instituto Cervantes organizaron de xeito conxunto 
para recuperar e pór en valor a obra deste fotógrafo 
galego (Castroverde, Lugo. 1917-2015). A mostra sobre 
Baldomero Pestana chegou no mes de abril ao Museo 
Centro Gaiás, tras recibir máis de 10.000 visitas durante 
os  dous meses que estivo exposta na sede en Madrid do 
Instituto Cervantes.

Podemos definir a exposición como a máis completa realiza-
da ata o momento sobre Pestana, xa que nela se exhíbense 
158 fotografías con imaxes de denuncia social e retratos 
cos que inmortalizou a grandes escritores e intelectuais 
da literatura iberoamericana como Pablo Neruda, Gabriel 
García Márquez, Mario Vargas Llosa, Blanca Varela, Norah 
Lange e tamén artistas como Dizzy Gillespie ou Man Ray. 

O proxecto está comisariado polo escritor Juan Bonilla e 
a galega Chus Villar, que estivo presente na inauguración, 
xunto aos familiares de Pestana, Antonio Polín Pérez e 
Carmen Rico Coira, responsables dos fondos de máis 17.000 
negativos e obxectos persoais como documentos, cartas 
e cámaras de fotos que tamén se amosan na exposición.

Unha débeda pendente co artista
Na inauguración da exposición ratificouse o interese com-
partido entre as entidades promotoras da exposición –o 
Instituto Cervantes e a Xunta de Galicia– de recuperar a 
obra dunha figura central na galería dos fotógrafos his-
panoamericanos do século XX incidindo en que, con esta 
exposición, sáldase unha débeda pendente cun retratista 
excepcional na súas composicións.  Ademais, enxalzouse 
o labor nde Pestana como fotógrafo social, á vez que sa-
lientou a súa capacidade de atrapar nos seus negativos a 
alma de cidades como Bos Aires, Lima ou París.

O interese de ambas entidade con esta mostra é impulsar 
dentro e fóra de España a obra de Pestana, xa que a 
vindeira parada desta mostra –tras a súa clausura o 2 de 
setembro na Cidade da Cultura– será París, unha cidade 
que marcou o propio autor Baldomero Pestana de forma 
persoal e tamén influíu no seu traballo.

Deseño da montaxe e catálogo
O deseño da montaxe da exposición corre a cargo da 
Oficina Técnica da Fundación Cidade da Cultura que baseou 
a súa proposta na cinta/banda de Moebius e ofrece un 
percorrido circular ao visitante coa idea de reflectir o 
periplo vital de Baldomero Pestana: saída de Galicia, de 
cativo, e volta xa na vellez, tras percorrer Arxentina, 
Perú e Francia.

A exposición complétase cun catálogo bilingüe de 322 
páxinas dunha tirada de 1.000 exemplares, cuxo deseño 
correu a cargo de NUMAX, e cun programa amplo de ac-
tividades co fin de rescatar e pór en valor este fotógrafo 
e a súa obra, aos que se lle suma as visitas comentadas, 
e de balde. 

Toda esta información pode consultarse na páxina web da 
Cidade da Cultura de Galicia: www.cidadedacultura.gal 
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Lugar: Cidade da Cultura, Santiago de Compostela

Data: aberta ata o 2 de setembro de 2018



A Cidade da Cultura acolle nas súas instalacións a mos-
tra máis ambiciosa realizada, ata o momento, sobre a 
arte galega: Galicia Universal. A arte galega nas colec-
cións de ABANCA e Afundación. A exposición presenta 
unha selecta escolma de 192 obras procedentes das 
dúas coleccións corporativas de arte máis senlleiras 
da comunidade e entre as máis importantes de España.

Por vez primeira, unha mesma exposición reúne obras 
de moitos dos artistas galegos máis relevantes dos 
últimos 150 anos como son Jenaro Pérez Villaamil, 
Fernando Álvarez de Sotomayor, Urbano Lugrís, 
Francisco Lloréns, Serafín Avendaño, Laxeiro, Virxilio 
Vieitez, Manuel Colmeiro, Luís Seoane, Arturo Souto, 
Maruja Mallo, Eugenio Granell, Julia Minguillón, 
Francisco Leiro, Antón Patiño, Menchu Lamas, Xaime 
Quessada, Berta Cáccamo, Antón Lamazares, Pamen 
Pereira, Elena Colmeiro ou Antía Moure, entre outros 
moitos ata completar un total de 119.

Acceso público ao patrimonio das coleccións privadas 

O Museo Centro Gaiás acolle esta escolma de pinturas, 
esculturas, fotografías e instalacións e organiza as 
obras seguindo un criterio temático, no que as pezas se 
agrupan ao redor de cuestións como a cultura popular, 
a presenza da muller na arte, o compromiso social, a 
paisaxe, o retrato, a tradición e a renovación ou os 
movementos da nova arte galega. 

A través deste discurso Galicia Universal. A arte ga-
lega nas coleccións de ABANCA e Afundación permite 
comprender como a construción da arte galega é o 

resultado de dous factores: do compromiso dos artistas 
coa identidade e por outra banda, da súa vocación de 
universalidade, reflectida na ligazón coas tendencias 
e movementos internacionais. Á vez, esta exposición 
facilítalle a toda sociedade o acceso ao relevante patri-
monio artístico que posúen as importantes coleccións 
privadas de ABANCA e Afundación.

Datas e horarios de visita
Galicia Universal. A arte galega nas coleccións de 
ABANCA e Afundación está aberta ao público de martes 
a domingo, ata o 14 de outubro, con entrada de balde, 
e conta cun amplo e variado programa de actividades e 
visitas guiadas e didácticas co fin de contribuír á difu-
sión das obras, cunha especial atención á comunidade 
escolar, pero tamén aos amantes da arte, co obxectivo 
de incrementar a afluencia de turismo cultural.

Catálogo e Montaxe da Exposición
O atractivo da exposición vén reforzado polo deseño 
da montaxe, a cargo do recoñecido estudio galego 
de arquitectura Abalo e Alonso, que desenvolveu un 
proxecto para realzar o valor singular das pezas e es-
tablecer un diálogo harmónico coa potencia visual do 
Museo Centro Gaiás.

O catálogo da exposición, en galego, castelán e inglés e 
editado polo estudio galego Desoños, representa unha 
obra de referencia para o coñecemento da arte galega, 
que permanecerá máis alá da clausura da exposición.

150 Anos de arte  
galego na mostra 
“Galicia Universal" A mostra reúne 192 obras de moitos dos 

artistas galegos máis relevantes dos últimos 
150 anos sendo a exposición máis ambiciosa 
realizada nos últimos anos sobre arte galega.

Lugar: Cidade da Cultura, Santiago de compostela

Data: ata o 14 de outubro de 2018
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DOG Nº: 131 / MARTES, 10 DE XULLO DE 2018

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL
Orde do 27 de xuño de 2018 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para 
investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia 
(PAI) dependentes das corporacións locais, e se convocan para o ano 2018 (cofinanciada polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020). BDNS (Identif.): 407003.

OBXECTO

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases re-
guladoras polas cales se rexerá a concesión de 
axudas económicas ás corporacións locais para 
a adecuación e mellora das escolas infantís 
0-3 e dos puntos de atención á infancia (PAI) 
da súa titularidade a través da realización das 
obras menores e da compra do equipamento 
necesario, na consideración de que a calidade 
das infraestruturas e do mobiliario e recur-
sos educativos utilizados é un factor básico 
de impulso da calidade da atención prestada 
(código de procedemento BS403E).

ENTIDADES BENEFICIARIAS
1.  Poderán optar a estas axudas as corporacións 

locais da Comunidade Autónoma de Galicia 
que se encontren nun dos supostos seguintes:
a) Ter en funcionamento unha escola in-

fantil 0-3 ou un punto de atención á 
infancia da súa titularidade.

b) Ter unha escola infantil 0-3 ou un punto 
de atención á infancia da súa titularida-
de que unicamente dependa da dotación 
do equipamento preciso para o desen-
volvemento da actividade para ser posto 
en marcha no curso 2018/19.

A entidade beneficiaria non poderá ter recibi-
do axudas financiadas con fondos estruturais 
e de investimento europeos (EIE) 2007-2013 
para o mesmo concepto de gasto. No suposto 
de recursos que unicamente dependan da do-
tación de equipamento para seren postos en 

marcha, tampouco poderá ter recibido axudas 
financiadas con fondos EIE 2007-2013 para a 
construción da infraestrutura.

2.  Todos os equipamentos citados no punto 
anterior deben cumprir os requisitos esta-
blecidos no Decreto 254/2011, do 23 de 
decembro, polo que se regula o réxime de 
rexistro, autorización, acreditación e ins-
pección dos servizos sociais en Galicia, e 
no Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo 
que se regulan os centros de menores e os 
centros de atención á infancia; no Decreto 
192/2015, do 29 de outubro, polo que se 
define a carteira de servizos sociais de fami-
lia, infancia e adolescencia, así como, de ser 
o caso, na normativa de desenvolvemento.

3.  Por outra banda, para poder ser beneficiaria 
destas axudas a entidade local deberá ter 
cumprido, con anterioridade a que remate 
o prazo de presentación de solicitudes, o 
requisito de ter presentadas no Consello de 
Contas de Galicia as contas ás cales se refire 
o artigo 208 e seguinte do Real decreto le-
xislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que 
se aproba o texto refundido da Lei regulado-
ra das facendas locais, correspondentes ao 
exercicio orzamentario 2016.

4.  Non se poderá obter a condición de enti-
dade beneficiaria destas subvencións cando 
concorra algunha das circunstancias ou pro-
hibicións sinaladas nos números 2 e 3 do 
artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia.

Todos os requisitos e as condicións exixidos 
se deberán cumprir na data en que finalice o 
prazo de presentación de solicitudes, agás o 
permiso de inicio da actividade necesario para 
o financiamento das actuacións previstas no 
artigo 3.1.b), que en todo caso non poderá 
ser outorgado con data posterior ao 5 de de-

cembro de 2018.

IMPORTE

Ata o 100 % do investimento subvenciona-
ble e unha contía máxima por cada centro de 
20.000 euros para as actuacións destinadas á 
realización de obras e de 15.000 euros para as 
destinadas á compra de equipamento e á inte-
gración das novas tecnoloxías na aula.

Cada concello poderá percibir unha axuda 
máxima de 35.000 euros, con independencia 
do número de centros para os cales presente 
solicitude.

Ás subvencións obxecto desta convocatoria 
destínase un orzamento total de setecentos 
doce mil euros (712.000 €), que se imputará 
á aplicación orzamentaria 12.02.312B.760.0.

Prazo: 11/07/2018 – 10/08/2018

Máis información:
No Diario Oficial de Galicia (DOG. Nº. 131) 

Na web da FEGAMP: http://www.fegamp.gal/
content/axudas-para-mellora-das-infraes-
truturas-e-equipamento-das-escolas-infan-
tis-0-3-e-puntos-de

DOG Nº: 137 – MÉRCORES, 18 DE XULLO DE 2018

AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA
Resolución do 9 de xullo de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en 
réxime de concorrencia competitiva, para a dixitalización do patrimonio cultural de Galicia coa finalidade de preser-
vación e difusión a través de Galiciana-Patrimonio Dixital de Galicia, e se procede á súa primeira convocatoria para 
os anos 2018-2019, cofinanciada co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo 
Feder Galicia 2014-2020. BDNS (identif.): 407754.

OBXECTO

1. Esta resolución ten por obxecto regular a 
concesión de subvencións, en réxime de con-
correncia competitiva, para a dixitalización do 
patrimonio cultural de Galicia coa finalidade de 
preservación e difusión a través de Galiciana-
Patrimonio Dixital de Galicia. As subvencións 
están cofinanciadas ao 80 % polo Feder no 

marco do programa operativo Feder Galicia 
2014-2020.

2. O ámbito de aplicación das subvencións 
tramitadas ao abeiro das bases reguladoras 
enmárcase na liña de actuación 57 – Plan 
para a xestión dixital do patrimonio cultural 
e modernización tecnolóxica do turismo, do 
obxectivo específico 02.03.01 – Promover os 
servizos públicos dixitais, a alfabetización 

dixital, e-aprendizaxe, e-inclusión e e-sau-
de, recollido na prioridade de investimento 
02.03 - Reforzo das aplicacións das tecno-
loxías da información e da comunicación para 
a Administración electrónica, a aprendizaxe 
electrónica, a inclusión electrónica, a cultura 
electrónica e a sanidade electrónica, do obxec-
tivo temático 02 - Mellorar o uso e calidade das 
TIC e o acceso a estas, no marco do programa 



operativo Feder Galicia 2014-2020, actuación 
2.3.1.7 - Axudas para a posta en marcha do 
Plan para a xestión dixital do patrimonio cul-
tural e modernización tecnolóxica do turismo 
– Dixitalización do patrimonio cultural.

PERSOAS BENEFICIARIAS

Poderán acceder á condición de persoas be-
neficiarias as entidades e organizacións, 
públicas ou privadas sen ánimo de lucro, que 
dispoñan de activos do patrimonio cultural 
de Galicia susceptibles de ser incorporados e 
difundidos a Galiciana-Patrimonio Dixital de 
Galicia, en concreto:

a) Os órganos estatutarios da Comunidade 
Autónoma de Galicia.

b) As entidades locais de Galicia (incluíndo 
as agrupacións e asociacións de conce-
llos, consorcios e mancomunidades) e 
entidades delas dependentes.

c) As universidades públicas galegas e o 
Consello Galego de Universidades.

d) As entidades privadas sen fins de lucro 
que dispoñan de activos do patrimonio 

cultural de Galicia susceptibles de ser 
incorporados e difundidos a Galiciana-
Patrimonio Dixital de Galicia.

e) As reais academias, e as academias de 
Galicia, oficialmente establecidas e re-
coñecidas.

CONTÍA DA AXUDA
1.  A intensidade da axuda será do 100 % do 

custo elixible do proxecto.

2.  Os proxectos terán un orzamento total de 
investimentos subvencionables non inferior 
a 10.000 euros nin superior a 90.000 euros.

3.  En todo caso, a contía máxima da subven-
ción que se concede por persoa beneficiaria 
será de 90.000 euros.

XUSTIFICACIÓN DA EXECUCIÓN
1.  A execución dos investimentos subvencio-

nables levarase a cabo antes do 30 de xullo 
de 2019.

2.  A documentación xustificativa do cumpri-
mento da finalidade da subvención deberá 

presentarse nos tres (3) meses seguintes á 
terminación do prazo de realización da ac-
tividade e, en todo caso, antes do 31 de 
outubro de 2019.

3.  A execución dos investimentos por un soli-
citante con carácter previo á resolución de 
concesión da subvención non xerará derei-
tos no caso de que a persoa solicitante non 
resulte beneficiaria.

Prazo: 19/07/2018 – 18/08/2018

Máis información:
No Diario Oficial de Galicia (DOG. Nº. 137) 

Na web da FEGAMP: http://www.fegamp.gal/
content/subvencions-para-dixitalizacion-do-pa-
trimonio-cultural-de-galicia-coa-finalidade-de

BOE Nº. 165 / LUNS, 9 DE XULLO DE 2018

MINISTERIO DE SANIDADE, CONSUMO E BENESTAR SOCIAL
Extracto da Resolución do 18 de xuño de 2018, do Real Padroado sobre Discapacidade, pola que se convoca a 
concesión dos Premios Raíña Letizia 2018, de Accesibilidade Universal de Municipios. BDNS(Identif.): 405936.

OBXECTO

Recompensar aos municipios que desenvolve-
ron un labor continuado, levado a cabo nun 
período de tempo non inferior a cinco anos, 
no campo de accesibilidade universal das 
persoas con discapacidade ao medio físico, 
a educación, o lecer, a cultura, o deporte, o 
transporte, o turismo e as novas tecnoloxías 
da información e da comunicación, programa-
do e avaliado cuxos resultados merezan esta 
distinción.

BASES REGULADORAS

Orde TAS/2013/2007, do 28 de xuño, publica-
da no BOE do 6 de xullo, modificada pola Orde 
SAS/2006/2009, do 20 de xullo, publicada no 
BOE do 24 de xullo.

BENEFICIARIOS
1. Poderán concorrer a estes premios todos os 
concellos de España nas seguintes categorías:

a) Concellos de ata 10.000 habitantes.
b) Concellos entre 10.001 a 100.000 ha-

bitantes.
c) Concellos de 100.001 habitantes en 

diante.

2. Poderán igualmente concorrer a estes 
premios todos os concellos (alcaldías) 
Latinoamericanos nas seguintes categorías:

a) Concellos (alcaldías) de ata 100.000 ha-
bitantes.

b) Concellos (alcaldías) de 100.001 habi-
tantes en diante.

Os solicitantes non deben estar incursos en 
ningunha das circunstancias reguladas no art. 
13.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, 
Xeral de Subvencións.

CONTÍA
1.  Os Premios Raíña Let iz ia 2018, de 

Accesibilidade Universal de Municipios dis-
poñerán para os concellos de España dunha 
dotación máxima de 45.000 euros, que será 
financiada ao 50 por 100 polo Real Padroado 
sobre Discapacidade e pola Fundación ACS.

O importe para cada unha das categorías es-
tablecidas no apartado segundo, punto 1 da 
presente Resolución, quedará distribuído da 
seguinte forma:

a) Concellos de ata 10.000 habitantes: 
15.000 euros.

b) Concellos entre 10.001 e 100.000 habi-
tantes: 15.000 euros.

c) Concellos de 100.001 habitantes en 
diante: 15.000 euros.

O importe financiado polo Real Padroado sobre 
discapacidade, que ascende a 22.500 euros, 
o será con cargo á aplicación 26.106.231 
F.460.00 do orzamento de gastos do organis-
mo para o ano 2018.

2. Os Premios Raíña Letizia 2018, de 
Accesibilidade Universal de Municipios dis-
poñerán para os concellos latinoamericanos 
dunha dotación máxima de 30.000 euros, 
que será financiada polo Real Padroado sobre 
Discapacidade con 10.000€ e pola Fundación 
ACS e a Axencia Española de Cooperación 
Internacional para o Desenvolvemento ( 
AECID), con 20.000€, financiado ao 50 por 100 
por ambas as entidades.

O importe para cada unha das categorías es-
tablecidas no apartado segundo, punto 2 da 
presente Resolución, quedará distribuído da 
seguinte forma:

a) Concellos de ata 100.000 habitantes: 
15.000 euros.

b) Concellos de 100.001 habitantes en 
diante: 15.000 euros.

O importe financiado polo Real Padroado 
sobre discapacidade, que ascende a 10.000 
euros, (5.000 euros para cada unha das ca-
tegorías) o será con cargo á aplicación 
26.106.231 F.490.00 do orzamento de gastos 
do organismo para o ano 2018.

Prazo e lugar de presentación de solicitu-
des: 10/07/2018 – 23/08/2018

Corenta e cinco días naturais contados a 
partir do día seguinte ao da publicación do 
extracto da presente convocatoria no Boletín 
Oficial do Estado.

A solicitude deberá formalizarse no modelo de 
instancia que figura no anexo da Resolución e, 
xunto coa restante documentación requirida, 
poderanse presentar a través da sede elec-
trónica do Ministerio de Sanidade, Servizos 
Sociais e Igualdade, www.msssi.es.gob.es, no 
apartado “Rexistro de solicitude do Premio 
Reina Letizia de Accesibilidade Universal de 
Municipios” e por calquera dos medios pre-
vistos no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de 
outubro, do Procedemento Administrativo 
Común das Administracións Públicas(en 
diante, LPACAP).

Máis Información:
No BOE Nº. 165 – EXTRACTO 

Na páxina web da FEGAMP: http://www.fegamp.
gal/content/premios-raina-letizia-2018-de-ac-
cesibilidade-universal-de-municipios-pra-
zo-23-08-2018
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Concello de Fisterra

Hoxe imos ao compás do coñecido poema “Cántiga” de Manuel Curros 
Enríquez que foi composto polo autor no ano 1869 mentres era 
estudante en Madrid. Contaba con só 18 anos e el mesmo explicou 
que foi o seu primeiro poema en galego. Que maxia a do artista 
das palabras que narran o amor truncado pola emigración entre un 
home e unha muller na lingua nai por vez primeira! Ese poema, que 
tivo gran éxito entre o público galego, publicouse no libro “Aires 
da Miña terra” en 1880. 

O texto foi musicado e adoptado polo pobo galego que o fixo tan seu 
que, como compre que ocorra ás veces coa tradición oral, modificou 
os versos ao gusto e por iso esa primeira estrofa do poema que dicía 
“no xardín unha noite sentada” pasou a ser “unha noite na eira do 
trigo”, quizais o drama rural que narra o poema necesitaba de máis 
forza telúrica para ser cantado, e a eira do trigo parecía un lugar 
máis adecuado. A Manuel, Espírito libre e independente o seu,parece 
que non lle gustou moito este cambio e nunca o aceptou.

A melodía coa que coñecemos esta “Cántiga” de Curros Enríquez foi 
creada por outro grande de Galicia: o músico José Castro González, 
máis coñecido por todos polo nome de “Chané”. O músico estivo emi-
grado en Cuba e mantivo unha grande amizade con Curros Enríquez 
que quedou plasmada na Historia.

Estamos ante unha das cancións-poema máis recoñecidas polo 
público galego que ten sido cantada por voces míticas da canción 
da nosa comunidade como Los Tamara ou o gran Pucho Boedo. A 
tristura e a traxedia que narra o poema reflexa a realidade que se 
estaba a vivir en Galicia por mor da emigración nos séculos XIX e 
XX, nas que separábanse familias, amores, e historias, para non 
saber si se xuntarían nunca máis.

Aquí deixamos a versión orixinal do poema de Manuel Curros Enríquez.

Unha noite na eira do trigo

Cántiga

No xardín unha noite sentada 

ó refrexo do branco luar, 

unha nena choraba sen trégolas 

os desdés dun ingrato galán. 

I a coitada entre queixas decía: 

“Xa no mundo ninguén; 

vou morrer e non ven os meus ollos 

os olliños do meu doce ben”.

Os seus ecos de malenconia 

camiñaban nas alas do vento, 

i o lamento 

repetía: 

“¡Vou morrer e non ven ven o meu ben”!. 

Lonxe dela, de pe sobre a popa 

dun aleve negreiro vapor, 

emigrado, camiño de América, 

vai o probe, infelís amador.

I ó mirar as xentís anduriñas 

cara a terra que deixa cruzar: 

“¡Quén pudera dar volta -pensaba-, 

quén pudera con vosco voar! …” 

Mais as aves e o buque fuxían 

sin ouir seus amargos lamentos; 

solo os ventos 

repetían: 

“¡Quén pudera con vosco voar! …”

Noites craras, de aromas e lúa, 

desde entón ¡qué tristeza en vos hai 

prós que viron chorar unha nena, 

prós que viron un barco marchar! … 

Dun amor celestial, verdadeiro, 

quedou soio, de bágoas a proba, 

unha cova 

nun outeiro 

i on cadávre no fondo do mar.

(5 xuño 1869)

30.
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cociña  saborosa  tradicional  fresca  

saudable  fácil  innovadora  nutritiva  

natural apetitosa  cómoda  segura

902 104 900
Parque Empresarial Área 33. Parcela 31C • 36540 Silleda (Pontevedra-Spain)  

info@cocinaculinaria.com • www.cocinaculinaria.com

Grupo

Xantares a domicilio • Centros residenciais • Centros de día terapéuticos 
Escolas infantís • Comedores escolares...

Cociña especializada 
en dietética e nutrición

Respostas adaptadas a cada tipo de servizo
Teléfono de atención ao cliente do grupo sociser

Cociña Culinaria
servizos especializados de restauración colectiva

Distribuido por:



AO COIDADO DA AUGA
www.viaqua.gal
@VIAQUA

Súmate a #EuBeboAugadaBilla.

Consumir auga da billa é moito máis ecolóxico.
É sostible e non xera residuos plásticos.


