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Carta do presidente

Todo empeza na política municipal
Esta primavera, en concreto o pasado 6 de maio, coñe-
cíamos o informe sobre biodiversidade da UNESCO. Este 
é o primeiro informe global de biodiversidade e os datos 
que pon enriba da mesa son realmente devastadores. 
Ata un millón de especies – dos 8 millóns de especies 
existentes no mundo – están en perigo de extinción 
debido a sobreexplotación dos recursos mariños e te-
rrestres; ademais este informe pon en aviso sobre a 
mingua dos axentes polinizadores dos que dependen 
as colleitas agrícolas mundiais, así como os cultivos 
comerciais. Estes son os datos que nos deixa o estudo 
máis completo realizado ata o de agora sobre a vida na 
Terra, un informe elaborado por expertos da UNESCO e 
presentado na cidade de París.

Este informe deixa claro que o uso abusivo e insostible 
dos recursos naturais que estamos a facer está minando 
as bases do noso futuro, e do futuro da Terra. A perda 
da biodiversidade, tal e como nos indica o informe, vai a 
unha velocidade vertixinosa, polo que a dispoñibilidade 
de alimentos, de menciñas e doutros servizos ambientais 
están en perigo e, tanto as persoas que vivimos na ac-
tualidade no planeta, como as xeracións futuras estamos 
en risco debido ao deterioro da riqueza biolóxica. Están 
en xogo materias tan importantes como a seguridade 
alimentaria, a saúde ou o clima tal e como o coñecemos, 
é dicir, cuestións que afectan ao noso día a día e a 
nós mesmos/as como persoas. Non podemos deixar esta 
cuestión para máis tarde e temos que actuar.

Debemos informar á cidadanía para que coñeza a impor-
tancia de manter a biodiversidade nos seus territorios 
e dar valor a espazos como a Rede Natura 2000, e as 
zonas ZEPA (Zonas de Especial Protección de Aves) ou 
SEC (Zonas Especiais de Conservación), cuxa finalidade 
é asegurar a supervivencia a largo prazo das especies 
e dos tipos de hábitat que existen en Europa, e que 
contribúen a deter a perda da biodiversidade: son os 
principais instrumentos para a conservación da natureza 
na Unión Europea e debemos inculcar o seu gran valor.

Como alcalde non paro de pensar en que nós, a 
Administración Local, somos parte do problema, pero 
tamén somos parte importante da solución. Por iso, as 
políticas municipais non poden estar as costas desta 
realidade. Necesitamos poñer en marcha políticas máis 
activas sobre cuestións como o cambio climático, a 
polución, a política agraria, os usos do solo ou a defo-
restación, porque todo empeza na política municipal 
e tamén remata nela, e como administración que se 
atopa máis preto da cidadanía temos que esforzarnos 
por cambiar as cousas. Non vai ser fácil pero si todos 
poñemos o noso gran de area estou seguro de que as 
cousas poden ir mellor.

Alfredo García Rodríguez 
Presidente da Fegamp e alcalde do Barco de Valdeorras
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06.
- - -

ACTUALIDADE
- - -

A Fegamp, a Xunta e Seaga asinan 
unha addenda para mellorar 
o convenio de protección das 
aldeas fronte os incendios

O presidente da Fegamp, Alfredo García, 
o conselleiro de Medio Rural, José 
González, e o director xerente de Seaga, 
Pablo Arbores, asinaron o pasado 15 de 
abril unha addenda ao Convenio asina-
do entre a Xunta de Galicia, a Fegamp e 
Seaga en materia de prevención e defensa 
contra incendios forestais para o establece-
mento dun sistema público de xestión da 
biomasa nas faixas secundarias, xa que 
o seu desenvolvemento, puxo de mani-
festo o inxente esforzo administrativo 
e económico que supón o exercicio das 
competencias municipais na xestión da 
biomasa nas faixas secundarias. 

Así pois, expoñemos a continuación as 
novidades que incorpora a addenda, es-
perando que contribúan a facer máis doada 
a de por si complexa tarefa da xestión das 
faixas secundarias. Segundo isto, un con-
cello adherido ao convenio contará con:

1/ Apoio técnico para a redacción 
do plan municipal de prevención 
e defensa contra os incendios 

forestais (PMPDIF), polo cal, con 
medios propios da Xunta de Galicia 
e Seaga, se elaborará a cartografía 
das faixas secundarias do concello e 
se redactará o PMPDIF.

2/ Manual básico de procedemento, que 
recollerá toda a normativa legal de 
aplicación e modelos de documentos 
estandarizados para cada etapa do 
procedemento administrativo que 
puidera afectar á xestión dunha 
faixa secundaria.

3/ Ferramentas informáticas:
3.1/ Visor web, aberto á cidadanía, 

a través do cal se poderán con-
sultar as fincas incluídas en 
cada unha das faixas definidas 
no concello. 

3.2/ Aplicación informática de 
xestión, para uso da admi-
nistración municipal, que 
facilitará o procedemento 
administrativo que puidera 

ter que realizarse sobre unha 
parcela incluída nunha faixa 
secundaria (notificacións, pu-
blicación en boletíns oficiais, 
execución subsidiaria...). 

A maiores disto, se no seu concello se 
priorizaran parroquias pola aplicación dos 
criterios establecidos na cláusula Terceira 
bis, as persoas responsables da xestión da 
biomasa nas faixas secundarias poderán 
subscribir un contrato con Seaga para a 
execución dos traballos de limpeza du-
rante o período de vixencia do convenio a 
un prezo de 350 € por hectárea e·ano. Así 
mesmo, o convenio asumirá os traballos 
de campo de todas as execucións subsi-
diarias nestas zonas priorizadas iniciadas 
antes da adhesión ao convenio.

Por último, a través da addenda quérese 
fomentar a mobilización de terras nas 
faixas secundarias apoiando, a través 
de iniciativas públicas ou privadas, a 
implantación de actividades que eviten 
futuros traballos de roza nestes terreos.

Esta addenda xurdiu como resposta ás necesidades 
que non estaban reflectidas no texto inicial e 
recolle que a Xunta prestará apoio aos concellos 
para elaborar os seus plans municipais de defensa 
contra os incendios e aportará ferramentas 
administrativas e informáticas concretas. 



Alfonso Villares 
Vicepresidente primeiro da Fegamp 

e alcalde de Cervo

A Política é unha peza esencial para o 
desenvolvemento de calquera sociedade. 

Esta é unha afirmación tan obvia e certa, 
que chama a atención que poida ser cues-
tionada por algunhas persoas hoxe en día.

A política é a voz do pobo; e penso que 
tras esas mensaxes que a ridiculizan e a 
denigran, agóchanse os intereses daque-
les que pretenden que os cidadáns per-
dan poder de decisión e vexan minguada 
perigosamente a súa representatividade.

Temos que remar xuntos desde todos os 
estamentos para recuperar a dignidade 
da política e poñela en valor como ins-
trumento necesario e insubstituíble para 
progresar como sociedade.

É certo que os representantes públicos 
tamén debemos facer autocrítica porque 
temos parte de responsabilidade nesa 
imaxe degradada que se proxecta hoxe 
en día sobre a Política. Pero se a crimi-
nalizamos e a desacreditamos estamos 
atentando finalmente contra nós mesmos 
como cidadáns.

Ademais, hoxe en día existe unha Lei de 
Transparencia para que a acción política 
estea convenientemente fiscalizada; e o 

sistema dispón dun armamento lexisla-
tivo competente para que as actitudes 
deshonestas saian á luz, e sexan repro-
badas e castigadas consecuentemente. 

O pobo non pode dubidar, pois, de que a 
política é útil e necesaria para cada un de 
nós, para toda a cidadanía; e desde a nosa 
posición temos que reforzar ese argumen-
to. Desde o municipalismo, que é a forma 
de política máis próxima á xente, debe-
mos centrar os nosos esforzos en defender 
e proclamar a necesidade da política como 
tal; tendo en conta que entre as entida-
des locais que constituímos organismos 
como a Fegamp, representada por cores 
políticas ben diferentes, coincidimos en 
máis do 90% das cuestións expostas e 
as preocupacións que nos moven son 
practicamente idénticas.

Tamén sería importante que os nosos 
grupos políticos tomasen fundamental-
mente en consideración estas reivindica-
cións e as opinións dos distintos repre-
sentantes locais. Incluso, indo máis aló, 
podería ser positivo darlle unha volta á 
pirámide de decisión e que sexa o pobo, 
cuxas demandas recollen e defenden as 
entidades locais, o que decida sobre o 
seu propio futuro.

Esa voz que soa ao unísono debe ter 
moito máis peso e ser moito máis escoi-
tada, porque a política de proximidade 
é fundamental para dar resposta ás ne-
cesidades dos cidadáns.

Cal é a alternativa á Política? Aqueles 
que a critican, non poñen ningunha 
opción sobre a mesa. Non a hai. O que 
temos é que traballar para dignificala, 
crer nela e na súa utilidade para mellorar 
o noso día a día.

Os representantes locais teñen que ser o eixo das decisións políticas

Alfredo García, presidente da Federación 
Galega de Municipios e Provincias 
(Fegamp), acudía eso 10 de abril á con-
vocatoria ordinaria do Consello Reitor de 
Augas de Galicia que tivo lugar na sede da 
Escola Galega de Administración Pública 
en Santiago de Compostela. Nesta cita 
coñecéronse os informes emitidos ante o 
Anteproxecto de lei de medidas de garan-
tía do abastecemento en episodios de seca 
e en situación de risco sanitario. 

O presidente da entidade municipalista, 
Alfredo García, trasladou ata a reunión 
a postura dos concellos galegos ante o 
citado texto, aclarando en primeiro lugar 
que os municipios non se opoñen a que 
se graven as malas prácticas na xestión 
das redes de abastecementos nin a contar 
cunha estrutura tarifaria suficiente que 
desincentive un excesivo consumo de 
auga; García recoñeceu tamén que hai 
problemas coas redes de abastecemento 
que teñen perdas nalgúns casos elevadas. 

Así, tras acordar a proposta con todos os 
grupos políticos na xunta de voceiros da 
Fegamp, a postura que defendeu o presi-
dente tiña dúas premisas fundamentais. 
Por un lado, García trasladou a petición 
dunha moratoria de 2 anos para que os 
concellos podan elaborar auditorías que 
lles permitan coñecer o estado real das 
redes de abastecemento municipal. Por 
outro, o presidente da Fegamp pediu a 
elaboración dun “plan de prazos” que 
permita ir conseguindo logros aos con-
cellos, así como un plan conxunto e cofi-
nanciado para a realización de obras, que 
melloren o rendemento das redes para 
cumprir o obxectivo de perdas de auga 
que marca a lei. O presidente amosouse 
satisfeito pola acollida que recibiu a súa 
proposta entre os asistentes á reunión 
e recolleu o compromiso de Augas de 
Galicia de estudar as propostas enviadas 
pola Fegamp para ser consideradas na 
redacción do texto definitivo.

A Federación pide unha 
moratoria para elaborar 
auditorías do estado das 
redes de abastecemento 
nos concellos galegos

O presidente da Fegamp pediu para 
os concellos unha moratoria de 
dous anos para elaborar auditorías 
das redes de abastecemento de 
auga e un plan cofinanciado de 
obras que permitan aos municipios 
cumprir coa normativa.

7
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O presidente da Fegamp, Alfredo García, e o conselleiro maior, 
José Antonio Redondo, asinaron o 13 de marzo un protocolo 
de colaboración para a prevención da corrupción no ámbito 
da administración local de Galicia, na sede do Consello de 
Contas de Galicia. Esta sinatura engádese as sinaturas levadas 
a cabo tamén nesta primavera de protocolos similares coas 
catro deputacións provinciais.

O principal obxecto do convenio é evitar a corrupción e achegar 
políticas de transparencia aos concellos. A colaboración pasa 
tamén polo compromiso na propagación do comportamento 
ético así como na difusión de conceptos esenciais en materia 
de transparencia. A creación de plans de prevención e de xes-
tión de riscos xunto coa formación do persoal laboral municipal 
son parte tamén dos compromisos das partes asinantes.

O presidente da Fegamp valorou positivamente a colaboración 
entre institucións en materia de prevención: “máis que ser 
unha norma sen máis, este protocolo ten a vontade de facer 
un libro-guía que lle permita aos concellos saber exactamente 
que pasos teñen que dar os/as traballadores públicos para que 
cando fagan calquera tipo de contrato, os controis se sigan con 

rigor”, explicaba. Neste sentido desde a Fegamp o presidente 
asegurou que van poñer en marcha un grupo de traballo coas 
deputacións para traballar nesta materia: “queremos xuntarnos 
coas deputación para, entre as dúas administracións, crear ese 
documento que sexa a folla de ruta para ir mellorando paso 
a paso en materia de prevención de riscos de corrupción”, 
asegurou o presidente. 

Alfredo García advertiu tamén sobre o emprego de normas 
neste senso con sentido común que permitan facer unha 
Administración máis transparente pero que non colapsen o 
traballo diario nin aporten perdas para os territorios: ”podemos 
por exemplo falar dos contratos menores, xa que si para o un 
contrato de 100 euros temos que facer un procedemento, pois 
evidentemente estamos colapsando a Administración; e os 
concellos pequenos non temos capacidade humana e mínimo 
suporía unha persoa por concello para facer todo ese traballo” 
explicou García. 

O presidente da Fegamp, tamén alertou de problemas coa ope-
ratividade e o dano ao comercio local aludindo ao “sentidiño” 
á hora de resolver os problemas do día a día municipal.

08.
- - -

ACTIVIDADE  
FEGAMP
- - -

Os concellos colaboran 
coa consellería de Turismo 
para a conservación dos 
camiños a Santiago

O presidente da Fegamp, Alfredo García, e 
o conselleiro de Cultura e Turismo, Román 
Rodríguez, asinaban no mes de febreiro un 
protocolo de colaboración para a mellora 
na conservación, mantemento e sinaliza-
ción do Camiño de Santiago.

O obxectivo da firma deste protocolo de 
colaboración entre a Federación Galega 
de Municipios e Provincias e a consellería 
de Cultura e Turismo, é favorecer a pro-
tección, conservación e o impulso, das 
diferentes rutas xacobeas a Santiago. 
A Fegamp comprométese así á difusión 
entre as Entidades Locais do plan integral 
previsto para Galicia entre os concellos da 
comunidade pero tamén se presenta como 

interlocutor e transmisor das necesidades 
que os concellos que están situados nos 
camiños a Santiago podan ter.

Unha das cuestións que máis preocupan 
nas Rutas Xacobeas, e das que ocupará 
tamén este protocolo, é a mellora da 
seguridade viaria nos diferentes tramos 
urbanos polos que pasan os peregrinos no 
seu camiño á capital galega. Este proto-
colo pretende tamén establecer un marco 
de colaboración estable para coñecer cal-
quera problema que teñas os municipios 
neste senso para darlle solución.

Por todo, a Fegamp animou aos con-
cellos á trasladar á Federación as súas 
necesidades para analizar a posta en 
marcha de medidas que favorezan a 
execución e efectividade dos progra-
mas integrais de mantemento previstos 
para a Ruta Xacobea.

A Fegamp e o Consello de Contas colaboran  
na prevención da corrupción no sector público



09.
- - -

AXENDA 
PRIMAVERA
- - -

Resumo de 
actividade

Sintetizamos a continuación de forma visual parte da actividade 
desenvolvida pola Federación nos últimos meses cunha escolma en imaxes 
dalgunhas das reunións mantidas pola Fegamp e os temas tratados nelas.

ABRIL

 > O presidente da Fegamp reuniuse coa Conselleira 
de Infraestruturas e Mobilidade e coa Directora 
de Augas de Galicia 01  para tratar temas rela-
cionados co abastecemento como a Lei de medi-
das de garantía do abastecemento en episodios de 
seca e en situacións de risco sanitario e recolleuse 
o compromiso da recuperación das reunións do 
Pacto da Auga o próximo outono (30 abril).

 > Reunión da Fegamp coa Decana e o Vicedecano 
da Facultade Humanidade de Lugo para a creación 
dun novo Grao en Xestión Cultural 02  (12 abril).

 > A presidencia mantivo unha reunión coa aso-
ciación de Traídas de Augas Veciñais de Galicia 
(COXAPO) 03  para aclarar as responsabilidades 
municipais respecto das traídas veciñais, falar da 
situación problemática da auga en Galicia e de 
outras necesidades puntuais neste eido (24 abril).

MARZO

 > O presidente da Fegamp reuniuse coa dirección 
da asociación ARELA 04  que ten como misión 
o desenvolvemento integral da infancia e da 
mocidade de Galicia. A asociación presentou 
una Fegamp o seu programa CONVIVE.COMIGO 
e pediu apoio para difundilo entre os concellos 
galegos (13 marzo).

 > Reunión do presidente da Fegamp cunha repre-
sentación da Coordinadora Galega de Atención 
Primaria 05  que pediu o apoio da Fegamp nas 
súas reivindicacións sobre o novo modelo de 
Atención Primaria de Galicia (27 de marzo).

FEBREIRO

 > Reunión da Fegamp + Axencia de Turismo de 
Galicia + Asociación Galega de Autocaravanas 
+ Asociación de Cámpings de Galicia 06  para 
sentar as bases dunha futura Ordenanza para 
Autocaravanas en Galicia (28 febreiro).

 > O presidente e o vicepresidente da Fegamp 
reuníronse co presidente de SOGAMA 07  para 
tratar de conseguir unha prórroga ao prazo 
de bonificación do 10% do canon suxeito ás 
esixencias de SOGAMA (28 de febreiro).

 > Reunión do presidente da Fegamp co conselleiro 
de Sanidade 08  para tratar asuntos relacio-
nados co novo Modelo de Atención Primaria de 
Galicia que tiñan que ver co eido municipal (28 
de febreiro).

01

03

05
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02
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06
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María Xosé Alfonso Torres,  
alcaldesa de Muros
Ten 51 anos e forma parte de Compromiso por Galicia (CxG). A súa parti-
cipación en política comezou no mandato do 2003 no que formou parte 
por primeira vez dunha candidatura do BNG. Entrou como concelleira 
na corporación muradá en novembro de 2005, pero a primeira vez que 
se presentou como candidata á alcaldía de Muros foi en 2011 baixo as 
siglas do BNG e volveu a presentarse en 2015 xa con CxG, obtendo nesa 
ocasión o bastón de mando. Desde xuño de 2015 preside o goberno 
municipal de Muros en minoría e sen ningún acordo ou pacto de goberno. 

Josefa Asunción Morgade Rúa,  
alcaldesa de Rairiz de Veiga
Ten 32 anos e forma parte do Partido Popular (PP). Comezou a súa 
andadura política no ano 2015 sendo a número dous da candidatura do 
PP. Tras as elección entrou como concelleira e pasou a ser tenente de 
alcalde de Rairiz de Veiga, cargo que desempeñou desde xuño de 2015 
ata decembro. Pois a finais de ano, debido á dimisión do anterior alcalde, 
Josefa pasou a ser a alcaldesa, converténdose na máis nova de toda a 
provincia de Ourense en ostentar dito cargo.

10.
- - -

ANÁLISE
- - -

Alcaldesas 
no goberno

Catro voces 
ante os retos do 
municipalismo

1 /  Cal pensas que é o reto máis importante  
ao que se enfronta o municipalismo nos próximos anos?

• María Xosé Alfonso Torres
Hai por diante retos moi importantes que me preocupan, e entre eles 
están o despoboamento do rural e a adaptación da cidadanía a 
relacionarse electronicamente coa administración local; isto último 
ten un dobre sentido xa que, por unha banda, é moi beneficioso en 
moitos casos, pero por outra, é un problema, xa que segue habendo 
zonas do rural cun acceso a internet moi deficiente.

• Josefa Asunción Morgade Rúa
Estamos enmarcados nun momento de grandes cambios sociais e 
económicos non só a nivel municipal senón tamén a nivel mundial. 
Enfrontámonos a novas formas de acción social, novos grupos de presión 
e novos movementos sociais. Estamos tamén ante unha estrutura social 
mais fragmentada e mais complexa. Ante estes cambios deberiamos abrir 
novas perspectivas de acción a nivel municipal. E sen dúbida o reto mais 
importante ao que nos enfrontamos é o envellecemento da poboación 
pero aínda non sabemos a fórmula para revertelo. O que si sabemos é 
que é imprescindible abordar este tema dende o eido local, e de forma 
máis urxente nos concellos pequenos. 

• Leticia Santos Paz
Para min, principalmente serían dous: por unha banda reforzar o vínculo 
social e, por outra, construír espazos de vida coas persoas como 
centro dos mesmos. Todas e todos aspiramos a vivir en contornas que 
nos permitan facer a nosa vida da mellor maneira e coas condicións 
máis favorábeis para podermos ser máis felices. E iso pasa, entre outras 
cousas, por sentirnos parte dunha identidade colectiva -de vínculos e 
afectos sociais- e por poder vivir nunha contorna que coloca á calidade 
de vida das persoas como prioridade. 

• Regina Polín Rodríguez
Os retos máis importantes e difíciles aos que se enfrontan os concellos 
nos próximos anos son dous: loitar contra cambio climático e entender 
a importancia do reto demográfico. Outro reto tamén importante é 
lograr que tanto a administración autonómica e como a estatal faciliten 
o labor municipal en vez de atrancalo.

2 /  De que política pública/medida levada a cabo polo seu concello 
nesta última lexislatura se sinte máis orgullosa?

• María Xosé Alfonso Torres
Síntome moi orgullosa de ter rematado dignamente un mandato no que 
unicamente tres persoas formamos o grupo do goberno nunha corpora-
ción de trece concelleiros. Tamén me sinto moi orgullosa de moitas das 
medidas que levamos a cabo, das que podería destacar a gravación e 
emisión en directo dos plenos municipais, xa que considero que é unha 
boa medida de transparencia coa cidadanía.

• Josefa Asunción Morgade Rúa
Síntome orgullosa por exemplo de conseguir a reestruturación da terra 
coa concentración parcelaria que favorecerá o asentamento de agricul-
tores e gandeiros. No referente aos máis novos, dos programas postos 
en marcha para o fomento da conciliación da vida familiar e laboral. 
Ademais, tamén estou satisfeita do funcionamento extraordinario dos 
servizos sociais do noso concello para os máis maiores, tales como o 
servizo de axuda a domicilio.

• Leticia Santos Paz
A medida da que me sinto máis orgullosa é a de ter implantado ludoteca 
inclusiva de verán e Nadal na que se inclúen o almorzo e o xantar para 
as crianzas que acoden por cuestións de conciliación da vida laboral e 
familiar. Este servizo tense prestado ademais de forma indistinguible 
coas crianzas en risco de exclusión social para as que o servizo é 
totalmente gratuíto.

• Regina Polín Rodríguez
De ter facilitado a conciliación laboral e familiar das familias do noso 
concello a través de programas específicos. De iniciar a construción da 
residencia de maiores que leva aparellada a recuperación dun histórico 
edificio na vila. Da amplitude de servizos do concello dedicados ás per-
soas, con especial atención aos colectivos máis desfavorecidos. Tamén 
estou satisfeita da importante obra de saneamento que se ten feito no 
concello durante o meu mandato.
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Regina Polín Rodríguez,  
alcaldesa de Guitiriz
Ten 68 anos e forma parte do PSdeG-PSOE. Iniciou a súa traxectoria po-
lítica no 2003 presentándose como candidata á alcaldía de Guitiriz. Con 
seis concelleiros conseguiu formar equipo de goberno, nesa lexislatura 
compaxinou os cargos de alcaldesa e deputada provincial. No ano 2011 
pasou a ser xefa da oposición e seguiu na Deputación de Lugo. Desde 
2015 é alcaldesa de Guitiriz o tempo que forma parte da comisión exe-
cutiva da Fegamp e é a presidenta da Sección de Villas Termales da FEMP.

Leticia Santos Paz, 
alcaldesa de Moaña
Ten 34 anos e forma parte do Bloque Nacionalista Galego (BNG). É mi-
litante do partido nacionalista desde o 2012. Nas eleccións municipais 
de 2011 ocupou o posto 12 da candidatura que encabezaba o alcalde ata 
ese momento, Xosé Manuel Millán. A partir de aí comezou a integrarse na 
organización e no 2014 a militancia do BNG escolleuna como candidata 
ás eleccións de 2015, nas que foi elixida alcaldesa de Moaña.

3 /  Cite unha medida que podan 
poñer en marcha os concellos 
co obxectivo de minorar o 
despoboamento dos núcleos rurais.

• María Xosé Alfonso Torres
Considero que sobre todo sería necesaria a 
mellora dos medios de comunicación físicos – 
como as estradas de acceso aos territorios- e 
tamén a mellora dos medios dixitais –como 
a mellora do acceso a internet-, demandas 
continuas das poboacións rurais.

• Josefa Asunción Morgade Rúa
Penso que unha medida importante sería a 
exención de impostos (IVI E ICIO) para os 
menores de 35 anos que se asenten no rural 
para motivar a achega de poboación moza 
aos pobos e aldeas. 

• Leticia Santos Paz
O mellor que podemos facer os concellos 
para axudar a fixar poboación no rural é 
prestar bos servizos á veciñanza. É dicir, que 
por vivir no rural os nosos veciños e veciñas 
non sexan penalizadas e non deixen de ter 
acceso ás garantías públicas: para criar os 
seus fillos e fillas, para coidar á xente maior, 
para poder traballar, para poder moverse a 
través de infraestruturas que conecten o 
territorio, etcétera. 

• Regina Polín Rodríguez
Unha gran medida coa que comezar a cam-
biar o rural sería pór en valor as terras de 
cultivo e mellorar as posibilidades do apro-
veitamento do monte para dar traballo á 
xente nova. Outra cuestión relevante é a de 
mellorar a seguridade dos núcleos rurais a 
través da prevención na loita contra o lume.

4 /  Que importancia teñen os municipios 
menores de 20.000 habitantes na 
loita contra o cambio climático?

• María Xosé Alfonso Torres:
Teñen moita importancia, pois moitos des-
tes municipios teñen toda a súa poboación 
moi dispersa, o que, por exemplo, dificulta 
e incrementa o consumo enerxético para sa-
tisfacer as necesidades dos servizos básicos 
cotiás (abastecemento de auga, alumeado 
público, recollida de lixo,...).

• Josefa Asunción Morgade Rúa
Na miña opinión teñen unha grande impor-
tancia, e poden levar a cabo medidas como 
os mais grandes. No meu caso adherímonos 
o pacto de alcaldes polo cambio climático, e 
puxemos en marcha programas de compos-
taxe, instalamos alumeado de baixo consu-
mo e temos en proxecto a posta en marcha 
dunha planta de produción de biogas.

• Leticia Santos Paz
Pois importan como motores dos seus te-
rritorios, desde a posta en marcha de me-
didas concretas que afectan directamente 
á calidade medioambiental, até a propia 
sensibilización social ao redor de cuestións 
coma esta. Algúns dos retos actuais neste 
senso son: a substitución do alumeado pou-
co eficiente, o uso de vehículos públicos 
que emitan menos CO2, apostar por políticas 
de mobilidade sustentable, o emprego de 
enerxía solar, a aposta pola compostaxe… 

• Regina Polín Rodríguez
Son a base das actuacións xa que xeralmente 
son reservas de vida e poden marcar pautas 
de comportamento aos concellos máis gran-
des. Deben ser valorados como os mais gran-
des para que teñan a autoestima suficiente 
e non esquezan levar a cabo actuacións 
sostibles no tempo servindo de exemplo a 
outros territorios ou a outros concellos.

5 /  Que consello lle daría a unha muller 
que estea valorando dar o paso de 
entrar en política?

• María Xosé Alfonso Torres
Que non teña ningún reparo polo feito de ser 
muller. Todos os demais consellos serían os 
mesmos que lle podería dar a un home, pois 
a entrada en política é cuestión de persoas, 
non de homes ou mulleres.

• Josefa Asunción Morgade Rúa
Que o faga sen ningunha dúbida, que cada día 
somos máis as que demos o paso á fronte, que 
sexa forte. Ser muller non é un prexuízo, é o 
mesmo de válida que un home e non vai ter 
diferenzas respecto aos compañeiros homes. 
Como experiencia é todo un máster.

• Leticia Santos Paz
Diríalle que o faga, e que o faga con cons-
ciencia de ser muller nun contorno aínda 
moi machista. As mulleres que entramos en 
política debemos facelo non para reproducir 
dinámicas que non cuestionan a desigual-
dade e o machismo, senón xustamente para 
reforzar políticas transformadoras nese sen-
tido. No BNG témolo claro e de feito somos 
a organización política máis feminizada de 
todo o Estado español.

• Regina Polín Rodríguez
Pois diríalle o mesmo que lle diría a un home: 
que teña moi claro que a política está para ser-
vir á sociedade, e que é un reto gratificante.
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O presidente da Fegamp, Alfredo García, deu 
conta dos principais logros da Federación 
na Comisión Executiva e no Consello Federal 
celebradas na sede da Federación en Santiago. 
Estas dúas citas, levadas a cabo o 20 de marzo 
e o día 3 de abril respectivamente, foron as úl-
timas do mandato  (2015 – 2019), e pecharon 
un ciclo que estivo marcado pola unanimidade 
nas decisións e a posta en marcha de inicia-
tivas que beneficiasen a todos os concellos 
independentemente da súa cor política, da 
súa situación xeográfica, ou do seu tamaño. 

A Comisión Executiva despediu polo tanto 
o mandato no mes de marzo tras 4 anos 
de intenso traballo e tras moitos acordos 
e debates ás costas dos 17 alcaldes/esas 
que se teñen reunido cada mes na sede da 
Federación. Despedíronse non sen antes 

ofrecerse para reunirse  no caso que algún 
tema de importancia os requirise para unha 
xuntanza extraordinaria. 

O Consello Federal 2019 contou tamén coa 
presenza de máis de trinta alcaldes e alcal-
desas, que tiveron a oportunidade de expresar 
todas aquelas cuestións que lles preocupaban, 
marcando así a axenda da federación para os 
próximos anos, e as que serán a base dos 
relatorios da Asemblea da Federación que se 
celebrará o próximo mes de novembro. 

A Xunta de Voceiros da Federación seguirá 
adiante co seu traballo e a celebración das 
reunións mensuais para traballar en todos 
os temas que aínda están por lograr ata a 
Asemblea Xeral da Federación que marcará a 
fin do mandato neste outono.

Últimas reunións  
da Comisión 
Executiva e do 
Consello Federal 
do actual mandato 
(2015-2019)

Resumo obxectivos conseguidos pola Fegamp (2015-2019)

1/ As 100 medidas para mellorar o municipalismo 
acordadas na Comisión de Análise de Facendas Locais 
 > Grupo multidisciplinar (Universidade, técnicos das entidades 

locais e políticos).
 > A Comisión Executiva aprobou por unanimidade o 5 de abril 

de 2017 o informe desta comisión na que se contemplan 100 
medidas para mellorar o municipalismo en catro grandes 
bloques: Financiamento Local Orzamento e gasto, Marco 
competencial e Planta local.

2/ PIE (reclamación céntimo sanitario)
 > Tras o erro detectado pola Fegamp na liquidación definitiva 

do PIE 2014 foi presentado no Consello Territorial da FEMP 
e reclamado ao Goberno do Estado.

 > Isto conseguiu un incremento de financiamento para as en-
tidades locais galegas derivadas desta reclamación de 19,5 
Millóns de Euros.

3/ Fondo de Cooperación Local (FCL)
 > Mantense durante todo o período o  

Fondo base nos mesmos termos.
 > Nos últimos anos, e a través do Fondo Adicional, introducíronse 

criterios que teñan en conta diversas realidades específicas que 

podan xeran un custo extra en diversos grupos de concellos:
 - Gastos derivados dos centros de saúde que actualmente 

aínda son de titularidade municipal.
 - Conservatorios a cargo dos concellos.
 - Concellos con institucións penais.
 - Cof inanciamento da Xestión da biomasa faixas 

secundarias.
 - Criterios dispersión e envellecemento para concellos 

menores de 15.000 habitantes.

4/ Grupos de Emerxencia Supramunicipal (GES)
 > Logrouse acordar un novo convenio que engloba o período 

2019-2021 e no que as deputacións asumirán o 40 %, os 
concellos o 7,5 % e a Xunta de Galicia o 52,5 % do custe 
total do servizo.

 > O convenio conta con dúas grandes novidades:
 - Incremento anual do financiamento e desaparición dos 

fondos vinculados a rozas.
 - Novo convenio concreta moito mellor as tarefas que 

poderán e deberán realizar os GES.
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A casa de todos os concellos de Galicia

Agora que estamos na recta final do mandato (2015-2019) pen-
so que se pode ver claramente que o traballo ben feito conse-
gue visibles resultados. Por iso quero compartir con todos vós 
neste altofalante que a Federación me ofrece, unha reflexión 
razoable, sensata, e moi práctica, pero que non todos/as 
parecen entender. 

En primeiro lugar quérome referir a esta revista – o altofalante 
nomeado antes- que ten estado aberta para todos os concellos 
galegos neste mandato: membros da xunta de voceiros da 
Fegamp, alcaldes/esas, expertos/as, e amigos/as do munici-
palismo galego en xeral. 

Quedou tamén claro ao longo destes catro anos, que remando 
todos/as cara o mesmo lado conséguense máis cousas que 
facéndoo por separado, por iso quero destacar tamén a unidade 
que todos os grupos políticos tivemos ao longo destes catro 
anos no seo da Fegamp: ao final isto é o que se debe facer 
xa que as necesidades son as mesmas para todos. É de recibo 
dicir que isto ten ocorrido porque o capitán do barco – neste 
caso con dobre sentido de barco e de Barco – tense mantido 
completamente afastado do uso político da Fegamp.

Por iso penso que esta é unha lección que debería quedar 
aprendida para todos/as e cada un/unha dos presidentes/as 
que teña a Federación no futuro. Porque se non coidamos 
a casa de todos os concellos galegos, se non afastamos á 
Federación de usos políticos interesados, estaremos a per-
der un bastión do municipalismo e unha oportunidade para 
mellorar as cousas cunha voz única da Administración Local 
e desde unha institución que ten gañado a pulso o seu peso 
político en Galicia.

Manuel Mirás Franqueira 
Vicepresidente Executivo da 

Fegamp e alcalde de Oroso

5/ Xestión da biomasa das faixas secundarias
 > Establecemento dun sistema público de xestión da biomasa 

nos montes ou terreos forestais incluídos nas redes de faixas 
secundarias de xestión de biomasa cun orzamento de 28,5 
millóns de euros a repartir nos próximos 4 anos.

 > Este convenio é un paso adiante para cumprir o obxectivo 
de que os núcleos de poboación estean protexidos en caso 
de incendios.

 > O convenio ampliouse cunha addenda na que se recollen máis 
funcionalidades para os concellos como por exemplo o com-
promiso da Xunta de aportar axuda para a elaboración dos Plan 
Municipais de Defensa contra incendios Forestais ou a posta 
a disposición de ferramentas informáticas e administrativas.

6/ Cesión de Centros de Saúde de titularidade municipal
 > Novo Convenio entre a Consellería de Sanidade- Servizo 

Galego de Saúde e os concellos para a asunción dos custos 
de mantemento dos Centros de Saúde co obxecto de promover 
entre os concellos o modelo de convenio de adhesión que 
simplifica os trámites a realizar con respecto ao anterior para 
que o departamento de sanidade asuma os 131 Centros de 
Saúde municipais que se comprometeu a xestionar.

7/ Patrimonio cultural
 > Asinouse entre a Consellería de Cultura e Ordenación 

Universitaria e a Fegamp, froito da colaboración entre as 
dúas entidades, un protocolo para promover a adhesión dos 
concellos ao convenio de habilitación para axilizar os trámi-
tes e mellorar os tempos que se necesitan para levar a cabo 
obras menores en bens integrantes das súas contornas xa que 
aproximadamente un 40% das solicitudes de obra que chegan 
aos concellos son para execución de obras menores polo que 
a tramitación municipal está a facilitar a realización destas 
obras en menor tempo e cunha xestión máis áxil.

8/ Cesión gratuíta de espazos da Cidade Cultura
 > Firma do convenio, entre a Federación Galega de Municipios e 

Provincias e a Fundación Cidade da Cultura, para o uso gratuíto 
dos espazos do GAIÁS polos concellos galegos.

9/ Convenio Consorcio Galego de  
Servizos de Igualdade e Benestar
 > Acordo Marco Fegamp e a Consellería de Política Social en 

relación ao Consorcio galego de servizos de igualdade e 
benestar.

10/ Igualdade
 > Acordo de colaboración para impulsar a Rede de Entidades 

Locais contra a violencia de xénero á que pertencen 178 
Entidades Locais Galegas.

 > Campaña #PoloBoTrato co Colexio Oficial de Psicoloxía de 
Galicia (COPG) e campaña “De troula con sentido, as festas 
galegas libres de violencia sexista”, co COPG e a SX de 
Igualdade.

11/ Persoal municipal
 > Creación dunha “Bolsa de Traballo” de habilitados nacionais 

para mellorar e facilitar a achega de secretarios, interven-
tores e tesoureiros aos concellos.

 > Centralización proceso selección policías locais: convenio 
coa AGASP podería delegar na Academia (o concello que 
así o desexara) o proceso para cubrir prazas de policías 
municipais.

12/ Campañas para uso gratuíto dos concellos
 > Creación de campañas publicitarias coa posibilidade de 

ser personalizadas de forma gratuíta co nome dos pro-
pios concellos para o seu uso (#PoloBoTrato, #ecoluciona, 
#FestasLibresdeViolenciaSexista).

13/ Xornadas importantesen diversas materias
 > Xornada sobre deporte municipal.
 > Regulamento da Lei do Solo.
 > Xornada sobre Traídas Veciñais.
 > Encontro de Cooperación para o Desenvolvemento da 

Administración Electrónica.
 > Xornada sobre Protección de Datos.

14/ Celebración Comisión Galega Cooperación Local
 > Celebráronse dúas xuntanzas neste mandato (tras 8 anos 

sen convocarse).
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O papel da administración local ante 
o novo mercado de distribución 
de carburantes de automoción

Debate polo prezo 
dos carburantes

O papel dos concellos  
coa nova norma

A normativa  
existente

Unha Xornada 
en Santiago

Este asunto dos carburantes está no debate 
da opinión publica sobre todo pola cuestión 
de que os prezos dos carburantes sexan mar-
cadamente máis elevados en Galicia que no 
resto de España; ademais inflúe tamén no 
debate o futuro que se está a anunciar no 
que os coches eléctricos serán os vehículos 
maioritarios. Todo isto xunto coas estacións 
de servizo automáticas e desprovistas de per-
soal de atención ao público, son aspectos a 
regular derivados dos principios de unidade 
de mercado e de libre competencia polos que 
se debe rexer a actividade económica. 

Esta norma representa polo tanto un claro 
desapoderamento e unha redución do papel 
que tiñan as Entidades Locais na tramitación 
destes expedientes.

Con anterioridade a esta norma, 
os concellos dabamos a licenza de 
obra para a implantación ou para a 
reforma nas estacións de servizo, 
e tramitábamos as comunicacións 
previas, acordando a súa eficacia 
ou ineficacia. Agora xa non é así.

Tras o nomeado Decreto 45/2015, o sistema 
cambia substancialmente. A solicitude e 
documentación deben presentarse e trami-
tarse na consellería de Economía, Emprego 
e Industria, quen solicitará os informes 
preceptivos e vinculantes sectoriais - que 
en principio debera aportar o solicitante - e 
mesmo pedirá licenza de obra municipal e 
comunicación previa aos concellos, quedando 
estes no ámbito das competencias limitados 
a un papel cuasi sectorial. Isto é así porque, 
aínda que o concello conceda licenza de obra 
e reciba a comunicación previa, xa non o 
comunicará directamente ao promotor da 
instalación, senón á citada consellería, que 
resolverá directamente o procedemento.

Con este Decreto 45/2015 que elaborou a 
Xunta de Galicia, a comunidade galega é a 
única Comunidade Autónoma que aprobou 
unha norma neste eido. Con isto vén a alterar 
substancialmente o réxime de autorizacións 
e licenza de obra que existía cando se abrían 
estacións de servizo ou gasolineiras. Tamén 
vén establecer un procedemento integrado 
cando se pretende implantar instalacións 
polo miúdo de produtos petrolíferos, de 
gasóleo e gasolinas. 

Baixo o principio de unidade de 
mercado e a promoción da libre 
competencia, o Decreto 45/2015 
elaborado pola Xunta incide na 
autonomía local ao reducir de xeito 
substancial as funcións dos Concellos 
na tramitación da licenza para a 
implantación de estacións de servizo.

Previamente existía unha norma estatal, o 
Real Decreto de 22 de febreiro - que logo se 
convertería en lei 26/2013- que establecía 
que as administracións autonómicas regu-
larían o procedemento e determinarían o 
órgano autonómico ou local competente 
ante o que se realizaría o mesmo. Ese mes-
mo órgano resolvería e coordinaría todos os 
trámites administrativos necesarios para a 
implantación de ditas instalacións con base 
nun proxecto único.

A Xunta de Galicia por medio de dita norma 
acordou que fose a Consellería de Economía, 
Emprego e Industria e non os Concellos os 
que realizasen a tramitación, coordinación, 
e a resolución de todo o proceso.

O martes 19 de febreiro de 2019 tiña lugar 
na EGAP unha Xornada sobre a función dos 
concellos no variable mercado de distribu-
ción de carburantes de automoción. Unha 
reunión que tiña que terse celebrado moito 
antes coa chegada da norma, pero que era 
moi necesaria tras a aprobación pola Xunta 
de Galicia do Decreto 45/2015 que regula 
o portelo e o procedemento único para as 
autorizacións de estacións de servizo. 

Ata sete representantes do Ministerio para a 
Transición Ecolóxica e da Comisión Nacional 
dos Mercados e a Competencia (CNMC), fala-
ron da necesaria acomodación destas auto-
rizacións ao principio da libre competencia; 
o resto de participantes da xornada, repre-
sentantes da Xunta de Galicia, Consellería de 
Economía e Emprego e Industria, expuxeron 
o procedemento que aplican. 

O representante da Fegamp na xornada, César 
López Arribas, secretario do Concello de Lalín, 
tras expoñer a nova situación que isto trae 
para os concellos, deixou sobre a mesma os 
distintos problemas e dificultades que xorden 
co novo sistema para a Administración Local. 

Para os Concellos a xornada serviu para 
coñecer os distintos aspectos e a problemá-
tica que dita norma en vigor ven xerando no 
mundo local no ámbito das autorizacións ad-
ministrativas neste sector dos carburantes.



Pros e contras  
da norma

A Xunta está a elaborar 
un novo decreto

Gasolineiras 
illadas

Inexactitude na redacción
A consellería de Economía, Emprego e 
Industria debe polo tanto solicitar licenza de 
obra e comunicación previa ao correspondente 
concello, que ten que tramitala esixindo o 
cumprimento da normativa sectorial. Ademais 
a inscrición no Rexistro é requisito previo a 
posta en funcionamento. En fin, a concesión 
da licenza, é un acto administrativo da con-
sellería de Economía e Industria, contra a que 
cabe recurso de alzada. 

Os posibles beneficios do novo sistema son 
máis que dubidosos porque, baixaron os pre-
zos dos combustibles? Haberá que esperar 
que a consellería facilite os datos, para ver 
o resultado destes tres anos co novo sistema.

Aínda así a proba dos problemas 
que están a xurdir é que a propia 
Xunta de Galicia xa está tramitando 
un novo Decreto para variar 
aspectos da actual norma. 

A Fegamp non ten polo momento coñecemento 
dese novo texto no que se está a traballar pero 
desde a consellería lanzaron o compromiso de 
envialo en canto estea perfilado para realizar 
o informe xurídico preciso desde a Federación.

César López falou tamén doutro problema que 
afrontan as Entidades Locais neste eido: as 
gasolineiras se atopan fora dos cascos urba-
nos. Estas gasolineiras contan ás veces con 
instalacións complementarias como túneles 
de lavado de vehículos, espazos para o in-
flado de rodas, tendas de venta de produtos 
de toda clase (excepto produtos frescos e 
perecedoiros), pero non se poden situar en 
solo rústico porque a lei do solo galega non 
o permite. Por isto sería aconsellable que 
esta lei – situada no ámbito da consellería 
de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - 
se modificase para permitir a súa posta en 
marcha en solos rústicos, xa que realidade é 
que esta tendencia, en aumento, converte ás 
gasolineiras case en hipermercados xa que 
venden toda clase produtos e a maiores, e 
mesmo botellas de butano e propano. 

Tamén, e a maiores, ás Entidades Locais gusta-
ríanos que a consellería de Industria -cada vez 
que autoriza un novo depósito ou un novo sur-
tidor nunha gasolineira xa autorizada- fixera 
un estudo completo e vira todos os elementos 
que se atopan na mesma, contando así cunha 
visión de conxunto da propia instalación que 
será moi útil e que agora mesmo non se ten.

Gasolineiras  
automáticas

Finalmente abordouse o problema das gaso-
lineiras automáticas, é dicir, instalacións sen 
persoal de atención ao público. Este tipo de 
gasolineiras van en aumento e a día de hoxe 
representan o maior número de peticións 
para a instalación de estacións de servizo. 
Pensemos por exemplo nas estacións deste 
estilo pero que están situadas en concellos 
rurais, afastadas dos núcleos urbanos e cun 
tempo de reacción elevado ante unha posible 
catástrofe. Desde os concellos sempre vemos 
isto con preocupación porque pensamos que 
tendo o GLP e gasóleo e gasolinas a tan pou-
ca distancia - e tendo en conta que cando 
accedemos a unha gasolineira hai que apagar 
o coche, o cigarro e a música-, contar con per-
soal de atención as 24 horas do día representa 
unha garantía de seguridade para a cidadanía. 
O risco é innegable xa que lembremos que 
todas as gasolineiras manexan materiais 
explosivos e, en función dos depósitos que 
teñan, a maioría delas deben contar cun Plan 
de Autoprotección; ou por exemplo tamén, en 
canto ás gasolineiras de concellos rurais que 
se atopan afastadas, os días con determina-
da velocidade no vento, deben permanecer 
pechadas por posibles riscos de seguridade. 

Dúbidas dos promotores 
de gasolineiras

O certo é que o promotor ve que o seu 
expediente está máis lonxe do lugar 
de instalación da estación de servizo e 
que, para aqueles trámites que non pode 
resolver na administración electrónica, 
debe desprazarse a Santiago. 

O secretario de Lalín, César López Arribas, 
referiuse na súa intervención a algunhas 
cuestións que lles formulan os promotores 
de gasolineiras e resumiu así as respostas 
que ofrecen desde o concello: 

1. En primeiro lugar o órgano que trami-
ta xa non é o concello: polo tanto os 
promotores soamente poden acceder ao 
expediente polo portelo electrónico do 
sistema que a Xunta de Galicia autoriza. 

2. Outro aspecto que xera dúbidas é o 
de proxecto único industrial. Tendo 
en conta que os establecementos co-
merciais - xa sexan centros comerciais, 
parques comerciais, establecemento de 
inspección técnica de vehículos ou po-
lígonos industriais- poderán incorporar 
entre os seus equipamentos polo menos 
unha instalación para subministro de 
proxectos petrolíferos a vehículos, 
non se entende ben a obrigatoriedade 
de ser proxecto industrial único, nin se 
aclara si se precisan dous proxectos ou 
un so proxecto con todo incluído, nin 
se aclara quen o tramita. 

3. Seguindo coas dúbidas do proxecto 
único industrial, tampouco se ve claro 
si este expediente se pode utilizar para 
a instalar surtidores e dispositivos de 
GLP e GNC, e o mesmo nos atopamos 
cando se pretende variar ou introducir 
outros cambios como un novo surtidor 
ou depósito nas estacións existentes. 

4. No caso de atoparse a instalación 
proxectada preto de estradas estatais, 
a tramitación deste procedemento é 
voluntaria. Pero, quen o decide? o 
solicitante? o titular da estrada?, o 
Concello? ou a Xunta?

Pero a comprobación do funcionamento das 
instalacións e da apertura non queda clara 
na norma aprobada a quen lle corresponde. 
Pero caben varias preguntas: ten medios 
persoais a consellería para facerse cargo 
destas encomendas? No texto non indican 
quen vai fiscalizar o control e o seguimento 
da instalación: serán finalmente os concellos 
quen teñan que asumilo?

Beneficios administrativos
Cumpre indicar que esta norma suporía 
avances como é o sistema de portelo único 
e resolución única, se a consellería tivese 
medios suficientes. 

O feito de que a consellería dispoña de toda 
a documentación antes de ditar a resolución 
para o inicio das obras evita problemas a pos-
teriori e mesmo contar cun rexistro clarifica 
a entrada en servizo da instalación.

Por isto aínda que coa resolución 
única unifícase a tramitación 
administrativa, substitúese en parte a 
maquinaria municipal dos trescentos 
trece concellos pola da Consellería 
de Economía, Emprego e Industria, 
distanciándose así do cidadán.

Información elaborada a partir do relatorio 
de César López Arribas, secretario do 
Concello de Lalín, en representación 
da Fegamp para esta xornada. 
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Vida

Antonio Fraguas nace no lugar de Insuela 
na parroquia de Loureiro que pertence 
ao concello de Cercedo-Cotobade e, 
aínda que consta como fillo de solteira, 
o pai recoñéceo como fillo á volta da 
emigración cando el tiña 8 anos. A idea 
do pai de Fraguas era volver coa familia 
ao Brasil pero o mestre Famelga, profesor 
de Antonio Fraguas, convence aos pais 
da valía para estudar de Fraguas e insiste 
para que lle dean unha carreira. 

En Pontevedra cursa os estudos de 
bacharelato– tendo como mestres a 
Castelao ou Antón Losada– e en Santiago 
de Compostela estuda a carreira de 
Filosofía e Letras. En 1928, finalizada a 
carreira, iniciouse na docencia como pro-
fesor auxiliar da Facultade de Xeografía e 
Historia. En 1933 consegue a praza como 
profesor no instituto da Estrada e envór-
case na súa actividade docente sen a que 
é imposible entender a figura de Antonio 
Fraguas. O profesor, organizará ciclos de 
conferencias e quere que o centro sexa 
dinamizador do coñecemento polo que, 
co seu alumnado, catalogará por exemplo 
os castros e mámoas da zona.

En 1928 ingresa en Santiago no 
Seminario de Estudos Galegos (SEG), 
unha institución interdisplinar estru-
turada en seccións nas que Galicia é o 
obxecto de estudo. Fraguas intégrase na 
sección de Etnografía e Folclore (que di-
rixe Vicente Risco) pero tamén colabora 
na de Xeografía e na de Prehistoria. Esta 
entidade realiza por exemplo un inven-
tario de sepulcros megalíticos ou unha 
catalogación de castros. No seu afán 

vital estaba o feito de recoller a cultura 
galega en todas as súas expresións, antes 
de que esta fose esquecida. 

A súa infancia e mocidade, a principios 
do século XX, coinciden cos movementos 
políticos do Agrarismo e as Irmandades 
da Fala. A estas últimas afíliase en 1924 
en Santiago e foron o xerme da súa en-
trada no Partido Galeguista. Ese mesmo 
ano funda tamén a Sociedade da Lingua 
en Pontevedra creada para defender o 
galego e elaborar un dicionario da lingua 
galega. Este ambiente de rexurdimento 
e defensa da lingua influencia ao autor 
dunha forma definitiva como se pode 
constatar nos artigos publicados por el 
no xornal A Nosa Terra. 

En 1931 – ano no que se proclama a 
II República – firma o Manifesto de 
Esquerda Galeguista xunto con outras 
personalidades do mundo da cultura e 
política galega. Neste manifesto defén-
dese “o dereito indiscutible do pobo ga-
lego a autodeterminar o seu destino po-
lítico”. Esta formación, unida ao Partido 
Galeguista, teñen como principal misión 
a redacción do Estatuto de Autonomía. 
En 1932 casa con Teresa Martínez, a com-
pañeira da súa vida; a parella non ten 
fillos. Desde 1933 ata 1936 é tamén se-
cretario do Partido Galeguista na Estrada 
e inclusive participa nas eleccións xerais 
dese mesmo ano como candidato.

O golpe de Estado contra a República en 
1936 sorpréndeo e consegue salvar a vida 
refuxiándose no seu pobo natal. Como con-
secuencia da súa actividade galeguista foi 
perseguido e a Comisión de Depuración de 

Enseñanza de Pontevedra ordenou a súa 
separación do ensino público polas súas 
ideas: foi suspendido de emprego e soldo 
e retirado da súa cátedra. As cousas non 
serán fáciles para quen abrazase ata ese 
momento a ideoloxía do Partido Galeguista 
e o rexurdimento da cultura galega. O gol-
pe militar de 1936 frea tamén o desenvol-
vemento do Seminario de Estudos Galegos, 
que é pechado de contado.

Máis tarde, en 1938, volve á docencia nun-
ha academia privada e o seu empeño en 
turrar pola cultura lévalle a fundar en 1940, 
xunto co crego Ramón Davila, a Academia 
Menéndez Pelayo. En1942 é readmitido na 
universidade, e en 1950 volve aprobar a 
oposición a cátedra de instituto, o que o 
levaría a exercer no Masculino de Lugo e, 
a partir de 1959, e no Rosalía de Castro de 
Santiago, onde se xubilaría en 1975.

Antonio Fraguas Fraguas:  
o mestre cantigueiro de Cotobade

Inauguración da exposición  
“O Entroido” no Museo do Pobo Galego  

(Arquivo gráfico do Museo do Pobo Galego)

Retrato Antonio Fraguas 
(Arquivo gráfico do Museo do Pobo Galego)
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A persecución política e a ditadura non 
reduciron o seu compromiso con Galicia, 
senón que Antonio Fraguas continuou 
colaborando en todas as iniciativas a 
prol da cultura galega na posguerra: foi 
membro da Real Academia Galega, secre-
tario do Instituto Padre Sarmiento de 
Estudos Galegos ou membro fundador e 
tesoureiro do Padroado Rosalía de Castro, 
entre outros cargos. 

Tras a morte de Franco, participou na 
creación do Museo do Pobo Galego - do 
que foi director - e cuxo padroado presi-
diu máis tarde, e ingresou como membro 
do Consello da Cultura Galega.

Coa democracia chegou tamén o recoñe-
cemento ao seu compromiso coa cultura 
de Galicia: recibiu o Pedrón de Ouro, os 
premios Trasalba e Otero Pedrayo, ou a 
Medalla Castelao, entre outras distin-
cións. En 1992 a Xunta de Galicia nomeou-
no cronista xeral de Galicia.

Faleceu aos 93 anos en Santiago de 
Compostela o 5 de novembro de 1999, tres 
anos despois do pasamento da súa muller 
Teresa. Os seus restos están soterrados no 
cemiterio de Boisaca.

Obra 
Antonio Fraguas Fraguas foi mestre, 
historiador, xeógrafo, etnógrafo, polí-
tico, antropólogo e bibliófilo, destacou 
como investigador nos campos da his-
toria, da etnografía e do folclore, entre 
outras materias. O seu traballo está 
recollido en numerosas publicacións 

fundamentalmente a modo de colabo-
racións en revistas ou obras colectivas. 
Fraguas deixou o seu selo en máis de 
300 publicacións nas que explicaba as 
peculiaridades da cultura e do territorio 
galego, e prestaba especial atención á 
antropoloxía, ao estudo do home e á 
pegada deste na súa contorna. 

Os seus temas principais – e que máis lle 
apaixonaban – eran as festas de Galicia, 
as coplas, as cantigas, os ritos do mun-
do rural, as romarías. Podemos dicir que 
Fraguas era un auténtico coñecedor da 
cultura galega.

Publicou ademais un considerable núme-
ro de monografías, entre as que podemos 
sinalar algunhas :

 > Geografía de Galicia (1953)
 > Historia del Colegio de Fonseca 

(1956). Tese de doutoramento
 > Aportacións ó cancioneiro  

de Cotobade (1985)
 > Romarías e santuarios (1988)
 > Do Entroido (1994)
 > A festa popular en Galicia (1995)

O cantigueiro de Cotobade
Un serán de maio de 1956 Antonio 
Fraguas Fraguas ocupou a cadeira na 
Real Academia Galega que antes fóra do 
seu mestre: Castelao. O novo académico 
iniciou a súa primeira intervención na 
Academia cunha demostración de admi-
ración polo seu predecesor, que falecera 
seis anos antes no exilio. 

Tras a gabanza de Castelao, Antonio 
Fraguas - que era sobre todas as cousas 
un destacado etnógrafo que traballou 
arreo para preservar manifestacións 
da cultura tradicional - fixo gozar aos 
asistentes da súa paixón: as coplas de 
Cotobade. Ofreceu no seu discurso a aná-
lise dun feixe de coplas que se cantaban 
nas ruadas de Loureiro - a parroquia onde 
naceu e pasou a infancia - trasladando ao 
público do auditorio ata os seus seráns: 

“A noite é pequena para escoitar tódalas 
coplas e romances que saben as mozas 
e mozos, e vanas cantando con relación 
a parrafeos, xuramentos e promesas (...). 
Escoitemos as que fan alusión ás rosas 
e flores, que irán cantando as mozas de 
tódolos lugares e algunha vez os mozos en 
diálogo sincero e amistoso: 
De Loureiro a Rebordelo / 
todo é camiño chan, / 
todas son rosas e flores /
postas pola miña man”. 

Estes e outros versos que recitou aquel 
día ante os membros da Academia foron 
só unha pequena mostra do cancioneiro 
da zona que xa tiña recollido nese mo-
mento Fraguas. Case tres décadas des-
pois, o vasto traballo sería publicado 
baixo o título Aportacións ó cancioneiro 
de Cotobade, que compila preto dun 
milleiro de coplas con todo tipo de ex-
presións, desde o humor ao amor.

A resposta que recibiu ese mesmo día, na 
voz do seu outro mestre, Ramón Otero 
Pedrayo, dixo así: 

“Bo fillo de Cotobade, Antonio Fraguas 
quíxonos ofrecer esta noite a gala e honra 
do seu país: os seus cantos (…) Un intre do 
cantigar galego, da voz harmoniosa da nosa 
xente, resoa na Academia pola bondade e 
xentileza do novo compañeiro. Saímos desta 
sesión máis mozos e confirmados na fontela 
sempre alboradeira do canto do pobo”.

A versión íntegra do Cancioneiro de 
Cotobade viu a luz por primeira vez nunha 
edición da Fundación Otero Pedrayo de 
1985 e neste mesmo ano 2019 o concello 
de Cercedo – Cotobade, sabendo que ese 
era o tesouro máis querido do autor, vén 
de realizar a reedición dese Cantigueiro 
de Cotobade para conmemorar o día 
das Letras Galegas para o seu paisano 
Antonio Fraguas Fraguas. 

Fontes bibliográficas:
https://academia.gal/ 
http://www.lingua.gal/ 
Carteis escolares “Insuela”  
do IES Álvaro Cunqueiro de Vigo

Imaxe do Cantigueiro  
de Cotobade reeditado este ano  
(foto cedida polo concello  
de Cercedo-Cotobade)

Antonio Fraguas e a súa  
muller Teresa Martínez  
(Arquivo gráfico do Museo do Pobo Galego)
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Tempos  
disruptivos

A palabra “disruptivo” está cada día máis presente. 
Trátase dun termo utilizado para cualificar aquelo que 
produce unha ruptura brusca, xerando un cambio de-
terminante. As tres megatendencias disruptivas que 
están a revolucionar o mundo que coñecemos son: a 
perentoria necesidade de protexer o planeta, os novos 
aspectos socio-demográficos e a tecnoloxía.

As tendencias medioambientais relacionadas tanto 
coa sostibilidade das actividades económicas e sociais 
como coa emisión de gases de efecto invernadoiro van a 
marcar pautas de futuro. Por unha banda a necesidade 
de camiñar cara a economía circular, relacionada tanto 
co aproveitamento de recursos (baseado na redución 
e reutilización de residuos), como co emprego de ma-
teriais que minimicen o impacto medioambiental; e 
por outra banda, a descarbonización ou redución ate 
a eliminación das emisións de gases de efecto inver-
nadoiro nos procesos produtivos.

As tendencias socio-económicas e os cambios de-
mográficos fundamentais da sociedade actual - tales 
como o avellentamento da poboación e a irrupción 
da clase media en países emerxentes como China ou 
India - están cheos de aspectos a considerar. Aínda 
que estas tendencias soen ser lentas, a existencia de 
novas xeracións dixitais están a aceleralas moitísimo. 
Irrompen tamén a economía colaborativa, o cambio 
demográfico (descenso de nacementos e incremento 
da esperanza de vida), a personalización de produtos 
e servizos e os hábitos de vida e consumo saudables. 
Pero tamén irrompen negros nuboeiros expresados en 
forma de tendencias políticas.

O que está claro é que nos atopamos ante unha pro-
funda crise democrática: a democracia representativa 
está a ser cuestionada, e a democracia participativa 
non está nin se lle espera. Hai dúas circunstancias 
clave nesta crise da democracia. A primeira é que a 
cidadanía séntense cada vez menos representada e sen 
estímulos para esa representación. A segunda é que 

o exercicio da democracia representativa deixou de 
interesar ás persoas máis dinámicas e vai quedando 
cada vez máis en mans dunha poboación desanimada 
e temerosa do presente e do futuro. Vense indicios 
claros de que aos votantes estalles a importar máis 
a seguridade que a liberdade. Así perdeuse o medo a 
votar a partidos e líderes demagóxicos que non des-
tacan polos seus valores de respecto á democracia. 
O cambio de paradigma económico, laboral e social, 
provocado polas tecnoloxías disruptivas, xerará unha 
elevada tensión e sensación de inseguridade. Esta 
crispación favorecerá a manipulación, que é un dos 
puntos máis febles da democracia.

Os aspectos positivos da tecnoloxía, por exemplo a 
democratización do acceso a información, farán contra-
peso antidemagóxico diante dos aspectos negativos, e 
isto provocará unha contradición na que viviremos nos 
vindeiros anos. Agardemos que se impoña ao final unha 
maior calidade democrática con cambios relevantes no 
modelo actual de representación.

Por último as tendencias tecnolóxicas que son na maior 
parte dos casos o catalizador doutras tendencias de-
terminarán un futuro marcado pola tecnoloxía cloud, o 
big data e a analítica, pero tamén influirán o internet 
das cousas, o blockchain, a ciberseguridade, a realidade 
virtual e aumentada, a automatización, a robótica ou 
a intelixencia artificial.

Tocounos vivir nun mundo que cambia a unha veloci-
dade nunca vista antes noutras revolucións sociais. A 
mente humana funciona linealmente polo que diante 
dun crecemento exponencial como o que está a suceder, 
as persoas non chegan a entendelo nun 90% o que 
dificulta a comprensión da capacidade disruptiva dos 
acontecementos ao ser humano. Non queda outra que 
adaptarse, máis non vai ser doado.

Raúl Fernández Iglesias 
Responsable TIC da Fegamp
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Ofrece o CCG información sobre as contas das entidades 
locais ademais da contida nos seus informes?

No portal web do CCG está dispoñible toda a información das 
contas das entidades locais, tanto o histórico da súa rendición, 
como os datos completos das contas rendidas, así como a análise 
das mesmas (evolución temporal dos orzamentos, pesos relativos, 
magnitudes, etc.)Respecto aos informes, que son unha foto fixa do 
sector público local galego, o portal web ofrece máis información: 
recolle datos dinámicos, actualizados semanalmente; permite o 
acceso aos datos de todas as entidades locais do Estado - así como 
interactuar coa información dispoñible - seleccionando exercicios, 
magnitudes, tipo de entidades, obtendo unha comparativa ou 
unha evolución dos datos sobre os que se teña interese.

Os últimos informes do sector local do CCG fan 
referencia aos acordos contrarios aos reparos da 
intervención ou adoptados sen fiscalización previa. 
Como poden influír estes informes na xestión local? 

Ademais de que entendemos quereforzan o traballo dos órganos 
de intervención, estes informes están poñendo de manifesto as 
principais dificultades na xestión das entidades locais, sinala-
damente na contratación: prórrogas irregulares, contratación 
verbal, abuso da contratación menor.... A contratación convér-
tese, en xeral,  nun área de risco para as entidades locais. Os 
informes alertan sobre estes riscos e conteñen recomendacións 
ao respecto, especialmente no que se refire a instrumentos de 
mellora da planificación da contratación, como á regulación 
dos procedementos de tramitación dos expedientes de levan-
tamentos de reparo e aqueles que se lle viñan aparellando, 
como os recoñecementos extraxudiciais de crédito.

Como se afronta a nova competencia en materia 
de prevención da corrupción desde a área de 
corporacións locais?

Temos moi en conta que nos diriximos non só a un número moi 
elevado de entidades, senón tamén que presentan significativas 
diferencias entre si. As medidas de prevención da corrupción de-
ben atender á realidade da entidade que as vai adoptar, esixindo 
unha adaptación a tanto aos seus fins como a súa dimensión, e 
tamén, en moitos casos, aos medios dispoñibles. 

Por iso consideramos fundamental contar co apoio doutras enti-
dades, polo que impulsamos a sinatura de protocolos de colabo-
ración, como é o caso da Fegamp ou das deputacións provinciais. 

Que actuacións están previstas para os vindeiros 
exercicios que vaian afectar ao sector público local?

Respecto da rendición de contas, promover medidas para con-
solidar o dato de rendición e mellorar a rendición en prazo; 
tamén concienciar sobre rendición periódica doutra informa-
ción á que tamén están obrigas a entidades locais (relativa 
a acordos contrarios a reparos, contratos e convenios), que 
servirá para elaborar informes específicos.

En canto á fiscalización, no plan estratéxico do CCG tense 
apostado por un aumento das auditorías de tipo operativo, 
nas que se analiza non só o cumprimento normativo, senón 
tamén a eficiencia da xestión das entidades públicas, e tamén 
prevé a realización de informes máis selectivos.

E finalmente, impulsar desenvolvemento dos primeiros plans 
de prevención da corrupción do sector público local galego, 
na nosa labor de diagnóstico de riscos e de asesoramento na 
súa elaboración.

María Begoña Villaverde,
Conselleira de Corporacións Locais  
do Consello de Contas de Galicia

María Begoña Villaverde Gómez (Ames, A Coruña) 
é conselleira de Corporacións Locais do Consello 
de Contas de Galicia (CCG) desde 2015. Xurista 
de formación e docente de vocación, acadou  
o doutoramento en Dereito na Universidade de 
Santiago de Compostela e continuou vinculada  
á Facultade de Dereito, onde ocupa unha praza  
de profesora contratada doutora na Área de 
Dereito Financeiro e Tributario.

Como se están comportando as entidades do sector 
público local na rendición das súas contas?

O proceso de rendición está permanentemente aberto, pero 
podemos afirmar a rendición das contas xerais das entidades 
locais estase mantendo nunha porcentaxe do 95%, por riba 
da media estatal. 

Pola contra, a porcentaxe de rendición dentro do prazo legal 
ten unha tendencia á baixa. Sería desexable que se adopta-
sen medidas para fomentar a rendición en prazo, como por 
exemplo, modificando nesta liña a normativa de subvencións. 

Ten o CCG capacidade para impoñer multas  
por non render as contas?

Efectivamente, a nosa lei reguladora prevé a imposición de 
multas coercitivas aos responsables da rendición de contas, 
e temos previsto desenvolver un procedemento que permita 
aplicalas. Non pode ser de peor condición quen ve sometida 
a súa xestión a crítica pública que aquel que non facilita a 
información das súas actuacións aos veciños.



Universidade 
e cidade

As universidades estamos conecta-
das ao mundo e ás cidades coas que 
compartimos en moitas ocasións ata o 
mesmo nome. Esta relación, bidireccio-
nal e proveitosa, influencia de xeito re-
cíproco a conformación da nosa esencia.

Desde este punto de vista, a Universidade 
de Santiago de Compostela presenta 
como característica propia o feito de 
estar asentada en Santiago e en Lugo, 
dúas cidades históricas cun valor patri-
monial fóra de toda dúbida e que lles 
mereceu a distinción como Patrimonio 
da Humanidade polo seu casco histórico, 
nun caso, e pola Muralla, no outro. 

Fronte aos modelos de universidades 
periféricas, a Universidade de Santiago 
de Compostela responde ao modelo 
de universidade urbana coma Oxford, 
Cambridge, Salamanca ou Bolonia, entre 
outras. Pódese dicir que a de Santiago é 
unha universidade cidadá.

Neste modelo son moitas as relacións 
que se xeran entre as universidades e as 
cidades nas que se asentan, tanto a nivel 
urbanístico, como económico, poboacio-
nal, etcétera. Esta relación crea unha 
categoría especial de cidades universita-
rias que presentan entre outras peculia-
ridades: a necesidade de aloxamento e 
estacionamento propias da existencia dun 
movemento do estudantado; a concorren-
cia dun volume importante de exencións 
e bonificacións na imposición sobre 
os inmobles afectos ao uso e servizos 
universitarios; ou tamén a proliferación 
concentracións masivas, especialmente 
nas vésperas de días non lectivos. 

Esta realidade tan particular xera un-
has necesidades especiais dos servizos 
prestados polas administracións locais, 
directamente ligados á poboación univer-
sitaria, e que non sempre teñen o reflexo 
correspondente na parcela de ingresos 

polo simple feito de que moita da poboa-
ción estudantil non se atopa empadroada 
no concello que acolle á universidade en 
cuestión, senón que conserva o empa-
droamento na súa casa familiar.

As universidades non só xeran uns re-
quirimentos especiais de servizos, senón 
que tamén teñen outras repercusións 
altamente positivas para as cidades e 
para a calidade de vida da cidadanía. 
Así, merece a pena resaltar a influencia 
para calquera urbe da concentración de 
poboación moza que permite establecer 
conexións interxeracionais relevantes 
nunha sociedade especialmente enve-
llecida como a nosa. 

É tamén de resaltar a preocupación polo 
desenvolvemento sostible e o liderado 
que, en favor da innovación e os estilos 
de vida saudables, parte dos campus uni-
versitarios e se proxecta sobre o entorno 
cidadán máis próximo. 

20.
- - -
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Antonio López Díaz 
Reitor da Universidade de  

Santiago de Compostela

En definitiva, a Universidade achega unha identidade 
característica á cidade na que se asenta e incide na 
mellora da calidade de vida da cidadanía. Por estas e 
outras razóns empeza a abrirse camiño- especialmente 
nos EUA- o concepto de Edutrópolis, que incide nesa 
idea de integración da Universidade cidadá a través 
da súa rede de centros e do conxunto de relacións e 
influencias sobre o estilo de vida cidadán. 

Por todo isto non cabe dúbida que a USC -ao igual que 
outras universidades- máis que estar aloxada en dúas 
cidades quere ser parte constitutiva das mesmas, e 
elemento determinante da mellora permanente das con-
dicións de vida dos seus cidadáns. Porque a cidade é, 
tamén para a Universidade, algo máis que o municipio, 
pois integra un conxunto de elementos institucionais 
pero tamén todo o seu tecido asociativo, económico, 
empresarial e cultural. 

Pensando xa de xeito concreto na nosa universidade, 
é evidente que convivimos e compartimos espazo coas 
cidades de Santiago e de Lugo. Ámbolos dous campus 
constitúen espazos cidadáns e, as actuacións que se levan 
a cabo nos mesmos, teñen un indubidable impacto para 
a cidade e para os seus habitantes. Deste xeito, proxec-
tos importantes como o proxecto do Xardín Botánico en 
Compostela, deben concibirse sen perder o seu interese 
docente e investigador como espazos de uso para a cida-
danía; así ocorreu no seu día co Proxecto da Residencia, 
ou do Campus en Augas Férreas en Lugo. Ese impacto 
na cidade, e particularmente na pegada da poboación 
estudantil en canto á conformación do casco histórico, 
debe valorarse igualmente á hora de concretar as solucións 
para o campus de ciencias da saúde en Santiago.

Ademais de compartir os espazos é preciso compartir 
tamén infraestruturas - particularmente as deportivas 
e culturais-, para que as mesmas poidan ser utilizadas, 
ademais de pola comunidade universitaria, tamén polo 
conxunto da cidadanía. Trátase pois de poñer en común 
espazos e sinerxías en canto ao uso racional dos mes-
mos baixo unha mesma idea común: a conformación 
da idea de cidade.

Para acometer este labor resulta necesario o estable-
cemento de canles de comunicación áxiles e efectivas 
entre as administracións implicadas. A súa función non 
é outra que a de permitir o funcionamento dinámico 
naquelas cuestións para as que se considera moi útil a 
conformación de comisións interadministrativas que fa-
gan o seguimento de proxectos e necesidades comúns. 

Mais aló das relacións puramente institucionais, é 
tamén necesario estreitar as relacións cos axentes 
sociais e económicos, así coma co tecido produtivo do 
entorno máis próximo. É verdade que a Universidade, 
e particularmente a nosa, vén traballando dende fai 
máis dun cuarto de século en favor da transferencia dos 
resultados da súa investigación cara ao tecido empre-
sarial poñendo en marcha iniciativas e proxectos (coma 
as incubadoras, Uniemprende, Uninova e outras moitas) 
que foron pioneiras no seu momento e que hoxe son xa 
elementos distintivos da nosa cultura. 

É tamén este o momento de xuntar esforzos para cons-
truír lobby tanto en Santiago como en Lugo. Neste 
marco, a USC ten disposición total para manter rela-
cións con todos os sectores -e coas organizacións que 
os representan- co obxectivo, non só de dar a coñecer 
o potencial da USC como institución, senón de unir es-
forzos para potenciar a imaxe da “universidade cidadá”. 

Un dos cometidos máis importantes da Universidade é a 
necesidade de non perder de vista o futuro. Neste sen-
so, temos que aproveitar a oportunidade que o Xacobeo 
2021 vai representar para afianzar esa conexión entre 
a USC e a cidadanía. Trátase, neste caso, de que a 
Universidade participe de xeito decidido e en todos 
os eidos, na definición dos programas de actividades 
que van conformar esta cita de especial relevancia. 
Esta pode ser unha gran ocasión para proxectar esas 
actividades máis aló das cidades nas que a propia uni-
versidade se asenta. 

Dende a USC temos claro que o noso obxectivo non 
pode ser só traballar para a cidade e a mellora da ca-
lidade de vida dos seus cidadáns, senón que temos 
que facelo coas cidades, coa cidadanía e co seu tecido 
empresarial e produtivo. Todos contamos para acadar 
un obxectivo que, innegablemente, é común.
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Estas son as palabras coas que Josefa 
Deibe Pico, presidenta da federación 
AMATEGA, comeza a nosa entrevista 
deixando ver que sinte paixón polo que 
fai aínda que tamén preocupación polo 
futuro dunha disciplina –como é o teatro 
amador ou afeccionado– que realiza unha 
función social nas comunidades. 

A federación AMATEGA, ademais de ase-
sorar e informar aos grupos galegos de 
teatro amador, está a amosar ao público 
doutras autonomías o teatro que se fai 
en Galicia ao mesmo tempo que trae a 
Galicia o teatro amador que fan outros 
grupos a nivel estatal e internacional.

AMATEGA (Federación de Teatro Amador 
Galego) conta hoxe en día cun so-
cio que ten no seu haber o “Sello de 
Calidad Escenamateur” polo Festival 
Internacional de Teatro Amador e Artes 
Escénicas “Esté Narua”e conta tamén 
con varios nomeamentos e premios 
acadados dentro dos premios Max de 
Escenamateur: os Premios Juan Mayorga.

- Cando nace a federación AMATEGA e 
que percorrido ten ata o día de hoxe?

- A Federación de Teatro Amador Galego 
(AMATEGA) nace no 2014 nunha 
xuntanza de varios grupos coa fin de 

Josefa Deibe Pico, 
presidenta de AMATEGA

“ A tradición do teatro é horizontal. Non hai quen 
poida afirmar que o teatro está nalgún centro do 
mundo, nalgunha cidade ou edificio privilexiado”.

Mensaxe polo Día Mundial do Teatro 2019 
de Carlos Celdrán (A Habana, Cuba)

asesoramento tanto para a creación de 
novos grupos como para dar solucións 
a outras problemáticas que poidan 
xurdir. A maiores, tamén é importante 
a información puntual e diaria que 
ofrecemos con relación a subvencións, 
convocatorias de festivais,mostras,et-
cétera, aos nosos socios.

 De cara ao futuro, o noso obxectivo máis 
inmediato é canalizar as forzas para so-
lucionar as moitas dificultades coas que 
día a día se atopa o noso sector, como 
son: a falta de espazos para realizar con 
dignidade a nosa labor, a falta de esce-
narios onde poder amosar as obras e, por 
suposto, a falta de apoio económico que 
é fundamental. O noso proceso a seguir é 
abrir portas e buscar saídas entre todos 
a prol do teatro amador e sabemos que 
non abonda con que dediquemos máis 
horas de xeito altruísta, senón que pre-
cisamos dispor de partidas económicas 
para poder cubrir as necesidades máis 
básicas que leva consigo unha montaxe 
teatral e a súa posta en escena; sen 
esquecer a formación dos elencos.

Amatega non ten deixado ademais de medrar, e pese ao pouco 
tempo transcorrido desde 2014, a día de hoxe a nosa federación 

é un referente para moitos grupos e entidades de Galicia.

dar cabida ao teatro amador galego e 
defender os seus intereses. Amatega 
non ten deixadoademais de medrar,e 
pese ao pouco tempo transcorrido 
desde 2014, a día de hoxe a nosa fe-
deración é un referente para moitos 
grupos e entidades de Galicia.

 Somos tamén a única representación en 
Galicia de ESCENAMATEUR (Confederación 
de Teatro Amateur a nivel nacional) o 
cal nos permite non só un apoio ante 
as institucións galegas, senón tamén 
a facilidade de poder amosar o teatro 
amador galegomediante intercambios, 
festivais, mostras, etcétera, tanto a nivel 
estatal como internacional, traspasando 
fronteiras por exemplo cara Portugal, 
Europa ou América. Somos polo tanto 
ESCENAMATEUR GALICIA.

- ¿En que proxectos estades  
a traballar?E de cara o futuro,  
que vos gustaría poñer en marcha?

- En canto ao traballo que estamos a 
realizar, somos o vehículo de solucións 
á hora de tramitar permisos eofrecemos 
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- Quen pode unirse a asociación AMATEGA? 
(vantaxes de facelo e procesos a seguir).

- Calquera grupo teatral ou entidade de Galicia sen ánimo 
de lucro, que conteña nos seus estatutos o teatro ama-
dor ou teatro afeccionado, pode ser socio de AMATEGA. 
Para federarse só teñen que poñerse en contacto con 
nós ben por teléfono (628011709) ou enviando un e-mail 
(federacionamatega@gmail.com).

 Ser socio de AMATEGA ten moitas vantaxes dentro do 
noso sector, das que destacarei as máis fundamentais:

 Estar informado en canto ás publicacións 
de subvencións públicas e as súas posibles 
tramitacións, así como dos eventos teatrais 
máis importantes a nivel autonómico e estatal 
(festivais,mostras,congresos,etcétera).

 Os nosos socios teñen tamén as portas abertas para 
facer intercambios con grupos de todo o territorio 
nacional,con gastos cubertos.

 Algo moi importante para os grupos teatrais é a 
tramitación dos Dereitos de Autor e asesoramento 
de forma inmediata nesta materia. En AMATEGA ese 
servizo está garantido, e o trámite é realizado por 
ESCENAMATEUR que ten ao noso dispor un departa-
mento dedicado para a nosa relación coa SGAE. 

 Federarse en AMATEGA leva consigoentrar automatica-
mente na Confederación de Teatro Amateur a nivel 
estatal ESCENAMATEUR, que conta na actualidade con 
preto de 1.000 socios, sendo a única interlocutora 
válida do noso sector recoñecida polo Ministerio de 
Cultura e o IGAEM; esta confederación é tamén impul-
sora do único Proxecto Non de Lei aprobado nas Cortes 
Españolas en defensa do teatro amador.

- Cal é a situación actual do teatro amador 
galego e como ves o futuro do mesmo?

- O teatro amador galego na actualidade merece como 
mínimo unha reflexión por parte de todos, e cando 
digo de todos falo tamén de nós mesmos, dos pro-
pios grupos.Contamos cun potencial moi importante 
dentro da sociedade, algo que permite defendernos 
como sector dentro das Artes Escénicas diante das 
administracións públicas.

- Por iso o noso futuro será o que nós queiramos que 
sexa, a nosa federación ten confianza plena en que 
axiña haberá un recoñecemento á nosa labor, pero 
temos que traballalo entre todos.A nós cónstanos que 
cada día os grupos amadores galegos esforzámonos 
máis en facer bo teatro,e isto é garante da boa saúde 
da que goza o noso sector.

“Galicia está composta de 
múltiples concellos que, por 

ser a administración máis 
próxima á cidadanía, é a 

primeira coa que temos que 
dialogar para facer entender 

que do noso traballo altruísta 
goza toda a cidadanía”

De cara ao futuro, o noso obxectivo  
máis inmediato é canalizar as forzas  
para solucionar as moitas dificultades 
coas que día a día se atopa o noso 
sector, como son: a falta de espazos para 
realizar con dignidade a nosa labor, a 
falta de escenarios onde poder amosar 
as obras e, por suposto, a falta de apoio 
económico que é fundamental.

-Que poden facer os concellos para 
apoiar o teatro amador?

- Galicia está composta de múltiples concellos que, 
por ser a administración máis próxima á cidadanía, 
é a primeiras coa que temos que dialogar para facer 
entender que do noso traballo altruísta goza toda 
a cidadanía, polo que cumprimos unha labor social 
fundamental. Por iso non pararemos ata facerlles ver 
a todos os concellos esta e outras cuestións que nos 
van a beneficiar a todos en conxunto, pero principal-
mente á sociedade que é a quen nos debemos.

 Non quero rematar esta entrevista sen agradecerlle 
á Fegamp a oportunidade que, como presidenta de 
AMATEGA, nos está a conceder para achegar por este 
medio moitas das inquedanzas do noso sector, agar-
dando que se entendan estas como mostra de que o 
Teatro Amador... Está vivo!

A nós cónstanos que cada día 
os grupos amadores galegos 

esforzámonos máis en facer bo 
teatro,e isto é garante da boa 

saúde da que goza o noso sector.
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Este foro tivo lugar no Teatro Principal 
de Pontevedra o venres 1 e o sábado 2 
de marzo e contou coa participación de 
quince mulleres relatoras que trataron 
de achegar ata o teatro pontevedrés as 
dificultades coas que se atopan as mu-
lleres que opinan nos medios. 

Esta cita, no seu segundo ano de celebra-
ción, estivo organizada pola Deputación 
e o concello de Pontevedra xunto co CIM 
pontevedrés e a Escola de Igualdade María 
Vinyals e contou con gran participación 
de público asistente aos relatorios.

En concreto, as quince mulleres invita-
das a ser relatoras no Foro As Mulleres 
que Opinan son Perigosas, sumaban en 
total case medio millón de seguidoras 

e seguidores en Twitter, aos que puido 
chegar tamén desde a conexión en strea-
ming coa que contou o evento.

As periodistas Diana López e Susana 
Pedreira, foron as coordinadoras dun 
equipo que conseguiu reunir a mulle-
res de diferentes xeracións e tamén 
de distintos perfiles profesionais do 
periodismo e a escrita, para reflexionar 
durante dous días sobre a realidade do 
periodismo de opinión en España.

Como se explicou no acto inaugural -e 
tamén durante o desenvolvemento do 
foro- o sector da opinión é un xénero 
no que as mulleres levan anos pelexando 
para atopar o seu espazo pero as firmas 
son nun 80 % masculinas; isto pasa tanto 

na prensa impresa como nos faladoiros 
de radio ou televisión, así como nos 
novos medios dixitais.

A pesares desta realidade, existen mu-
lleres columnistas que escriben, opinan 
e abren blogues para posicionarse sobre 
a actualidade; tamén hai mulleres diri-
xindo medios e algunhas teñen logrado 
introducir na axenda dos medios de co-
municación, temas e voces silenciadas 
durante anos.

Detallamos a continuación o programa 
co que contou o foro e, acompañando 
ás diferentes intervencións, algunha das 
reflexións que cada unha das relatoras 
lanzou durante o foro.

Foro As Mulleres que 
Opinan son Perigosas 1

2 3

4 5

1    Integrantes da Asociación Xornalistas Galegas na presentación do colectivo

2    Carmela Silva e Miguel Anxo Fernández Lores xunto  
ás periodistas Diana López e Susana Pedreira no acto inaugural

3    Marta Sanz durante o seu relatorio

4    As Towanda Rebels durante o seu relatorio

5    Imaxe de grupo ás portas do Teatro Principal de Pontevedra
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VENRES 1 DE MARZO

Inauguración 

As periodistas Diana López e Susana 
Pedreira conversan coa presidenta da 
Deputación de Pontevedra, Carmela 
Silva, e o alcalde de Pontevedra, Miguel 
Anxo Fernández Lores.

Relatorio “A opinión na  
prensa local”. Chus Gómez

“ Creo que segue habendo mulleres que 
non dan paso á opinión por medo ao 
que poidan dicir delas. Temos que 
rachar con isto desde xa; eu miro o 
futuro con optimismo”.

Relatorio “A polémica está servida.  
Crítica cultural e televisiva”.  
Lorena G. Maldonado

“ La peor censura ya no es la de las 
empresas, sino la del suscriptor que, 
como ha pagado, escribe a tu director 
para decirle que te echen porque has 
escrito algo que le molesta”.

Relatorio “A habitación propia  
dunha pioneira”. Mª Xosé Porteiro

“ Concepción Arenal, Emilia Pardo 
Bazán ou Rosalía de Castro teñen en 
común o privilexio do acceso á cultura 
e á educación. Nós debemos empregar 
ese privilexio en algo importante, en 
facernos escoitar”.

Relatorio “Mulleres falando de 
pelotas: opinión deportiva”. 
Gemma Herrero

“ El Deporte es machista? La sociedad 
es machista. El deporte lo que hace 
es visibilizarlo más”.

“ Soy consciente de que muchos de los 
temas sobre los que escribo (deporte 
femenino) no hacen tantos clics, pero 
esto es un ejercicio de resistencia”.

Relatorio “Opinión en redes.  
De retuits e favs”.  
Carmen G. Magdaleno

“ Nos critican como victimistas, pero 
hay que tener mucha valentía y mucho 
arrojo para definirse como víctima”.

Relatorio “Promovendo a opinión 
cultural. Feminismo crítico 
e compromiso social desde a 
comunicación cultural”. Ana Romaní 

“ Os medios de comunicación están 
na UCI e xa sabemos a quen lle toca 
sempre coidar”. 

“ Non queremos un sitio, queremos 
outro lugar”.

Relatorio “A muller que manda  
na radio matinal de España”.  
Pepa Bueno

“ Cuando el periodismo se hace bien, 
cuando se ejerce como contrapoder, 
no hay que temer de quien se basa en 
falacias y negacionismo. Tenemos esa 
responsabilidad social” 

“ Las mujeres tenemos un catálogo limi-
tado como presentadoras: o simpática 
y encantadora, o dura y agresiva. Ellos 
pueden ser profundos, sarcásticos, 
apasionados, etc.”

SÁBADO 2 DE MARZO

Benvida: “Un ano despois. Como 
cambiamos desde o pasado 8-M?”.  
Con Diana López, Susana Pedreira  
e Inma López Silva

Diana López

“ Hai máis mulleres opinando que o ano 
pasado, pero seguen cobrando menos 
e moitas opinan gratis”.

Susana Pedreira

“ O 8 M trouxo forza, confianza e se-
guridade ás mulleres do xornalismo”.

Inma López Silva

“ Somos libres e somos incómodas, 
pero tamén pagamos a nosa propia 
incomodidade”.

Relatorio “Opinión para o análise 
político na prensa galega”.  
Irene Bascoy

“ Cuando anuncié que me estaba 
planteando ser jefa, unas amigas me 
dijeron: Cómo? Pero si acabas de ser 
madre!”.

“ Esto de compaginar la familia y el 
trabajo es mucho más difícil de 
lo que habíamos imaginado en la 
universidad”.

Relatorio “Opinión e periodismo 
para entender a complexidade, 
circunstancias e vida das mulleres 
negras”. Lucía Mbomio

“Que nos pregunten solo por racismo, 
es racista”.

“ A mí me enseñaron en cuarto de ca-
rrera que no era necesario hablar de 
la nacionalidad de los delincuentes, 
más aún cuando solo se habla en 
términos negativos de determinadas 
nacionalidades”.

Relatorio “Periodistas en defensa  
dos medios públicos”. Tati Moyano

“ A nosa principal demanda é un 
Consello de Informativos. A maior 
manipulación é a ocultación”.

“ A miña opinión douna desde o profun-
do amor que lle teño á profesión e aos 
medios públicos. E por iso estou aquí, 
porque defender tamén é opinar”.

Relatorio “Opinión multimedia. 
Risa e ironía contra privilexios”. 
Towanda Rebels

“ Las mujeres no queremos consentir, 
queremos desear, estamos hartas de 
consentir”.

“ El hecho de ser dos mujeres también 
es un acto político, nos han enseñado 
que las mujeres somos competitivas y 
malas entre nosotras”.

Presentación do colectivo 
Xornalistas Galegas “En defensa 
dun xornalismo con perspectiva 
feminista”. Asociación de 
Xornalistas Galegas

“ O xornalismo será feminista ou non 
será”.

Relatorio “Opinando desde  
o feminismo. Novas linguaxes”. 
Marta Sanz 

“ Me expreso con sarcasmos y hablo 
que lo que me da la gana, pero al-
gunas veces se nos critica por estos 
desmanes”. 

“ Cada contradicción que yo reconozco 
es para mí una herida. Monstruas y 
centauras está llena de tres verbos: 
temo, dudo y me contradigo”.

Programa
>   EN FEM

ININO



Cooperación local 
no mundo global

26.
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FONDO 
GALEGO
- - -

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade está a desen-
volver en 2019 un amplo Plan de Actividades que foi aprobado 
polas deputacións e concellos socios na primeira Asemblea Xeral 
de 2019. Baixo o título ‘Cooperación local no mundo global’, o 
documento contempla catro áreas de traballo: fortalecemento 
da asociación, sensibilización da veciñanza fronte as desigual-
dades, proxectos de cooperación internacional e comunicación. 

Logo de chegar o ano pasado ás 100 administracións locais 
e provinciais socias, para o presente exercicio continuarase 
promovendo a ampliación da base asociativa e a súa partici-
pación activa, polo que calquera concello que desexe unirse ao 
Fondo Galego será benvido. Ademais, organizaranse intercam-
bios con municipios portugueses sobre a implementación dos 
Obxectivos de Desenvolvemento Sostible e xa se celebrou un 
Almorzo Xusto cos grupos políticos no Parlamento de Galicia, 
onde se comprometeron a animar ás candidaturas locais a im-
pulsar a cooperación. Entre outras accións de fortalecemento, 
afondarase na implicación do Fondo Galego en distintas redes 
e na colaboración coa propia Fegamp.

En canto ás actividades de educación para o desenvolvemento, 
xa están en marcha espectáculos como a obra ‘O valo’, de Pallasos 
en Rebeldía, sobre fronteiras e refuxio, ou a nova proposta da 
Tropa de Trapo, ‘Catro monos’. No verán comezará a xira de Batuko 
Tabanka, grupo integrado por mulleres de orixe caboverdiana 
afincadas na Mariña lucense. Mentres tanto, continúan dispo-
ñibles as exposicións sobre ODS e persoas refuxiadas e mais as 
novas mostras arredor dos dereitos humanos en Mozambique ou 
das mulleres en Guinea Bissau. A área de sensibilización incorpora 
un Foro da cooperación municipalista da lusofonía e reeditara-
se asemade o programa de cooperación técnica Vacacións con 
Traballo, na súa dobre vertente. De feito, ata o 26 de maio per-
manece aberto o prazo para que persoal da administración local 
e autonómica solicite unha das prazas de voluntariado en África.

No eido da cooperación internacional, o Fondo Galego ten 
previsto pechar en 2019 as dúas iniciativas impulsadas en 
Mozambique, unha para previr doenzas e adiccións na moci-
dade a través do deporte canda a Fundação Encontro e outra 
para garantir o subministro de auga en Nhamayábue. Non 
entanto, os sistemas de abastecemento construídos neste 
municipio rural resultaron afectados tras o paso do ciclón 
que recentemente asolou o país, polo que serán necesarias 
tarefas de reparación. Nestes intres estase a avaliar a mellor 
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1    Un dos proxectos en Mozambique resultou afectado 
polas fortes chuvias que seguiron ao ciclón.

2    O Plan de Actividades 2019 quedou aprobado  
na Asemblea Xeral, onde tamén se fixo balance do pasado ano.

3    O espectáculo ‘Catro monos’ da Tropa de Trapo  
é unha das novidades da área de sensibilización.

Asinado: Comisión Executiva do Fondo Galego  
de Cooperación e Solidariedade

vía para apoiar á poboación mozambicana logo da emerxencia, 
tal e como se acordou na Asemblea. A maiores, prevese iniciar 
novos proxectos con entidades da África lusófona.

Alén de aprobar o Plan de Actividades 2019 do Fondo Galego de 
Cooperación e Solidariedade e mais o orzamento para o ano en 
curso, que ascende a 246.164 euros, na Asemblea Xeral tamén 
se fixo balance de 2018 e se ratificaron as altas dos últimos 
socios adheridos. Ademais, o Concello de Fene comunicou un 
incremento voluntario da súa cota anual, reforzando así o seu 
compromiso solidario. A vindeira xuntanza convocarase xa no 
último trimestre do ano, para elixir a nova Comisión Executiva 
que se formará tras as eleccións municipais.



Alfredo García, presidente da Fegamp, inaugu-
rou xunto a Marta Mª Fernández-Tapias Núñez, 
directora xeral de Administración Local, a 
xornada Transparencia na Administración local 
de Galicia: actualidade xurídica e práctica.

Con esta xornada pretendeuse axudar aos 
traballadores e traballadoras públicos a exer-
cer a transparencia desde o coñecemento e 
a través de profesionais recoñecidos polo 
propio sector no tema. A xornada tiña como 
obxectivos específicos:

 > Examinar as dificultades e solucións para 
facilitar o exercicio do dereito de acceso 
á información pública no ámbito local.

 > Dotar aos asistentes das ferramentas ne-
cesarias para cumprir as obrigas legais de 
transparencia co Portal de Transparencia 
Local de Galicia.

 > Coñecer as novidades en materia de 
transparencia e publicidade electrónica 
introducidas pola nova normativa en 
materia de contratos do sector público.

 > Afondar na configuración das obrigas da 
Secretaría municipal en materia de trans-
parencia tras o Real Decreto 128/2018, 
polo que se regula no réxime xurídico dos 
funcionarios de Administración Local coa 
habilitación de carácter nacional.

 > Coñecer as novidades en materia de 
protección de datos, e as distintas e 
múltiles interaccións normativas entre 
a transparencia e a normativa sobre 
protección de datos (RGPD-LOPD).

27.
- - -

ACTIVIDADES 
E EVENTOS
- - -

Xornada sobre  
a transparencia  
na administración 
local de Galicia

A Fegamp participou tamén esta primavera na inauguración da xornada “A 
vespa velutina en Galicia: estado da cuestión e avances científicos” organizada 
de forma conxunta polo Consello da Cultura Galega e a ACVG. Na inauguración 
estaban presentes o presidente da Fegamp, Alfredo García, a presidenta do 
Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, e o presidente da Academia das 
Ciencias Veterinarias, Antonio Crespo.

Esta cita pretendeu ser un espazo de converxencia entre os distintos sectores 
sociais afectados pola invasión e implicados na súa erradicación: unha posta 
en común do que se está a facer, dos coñecementos adquiridos ata agora, das 
perspectivas de futuro, etcétera. Ademais buscouse achegar algunha estra-
texia común para loitar contra o insecto depredador, que fose unha estratexia 
autorizada e que permitise a coordinación de apicultores e institucións.

Xornada sobre a Vespa Velutina

O presidente da Fegamp, Alfredo García, inaugurou a III Xornada sobre xestión 
deportiva para pequenos e medianos xunto ao presidente de AGAXEDE, Eduardo 
Blanco, e coa presenza tamén do secretario xeral para o Deporte, José Ramón 
Lete. A xornada, que tivo lugar o 20 de marzo, estivo organizada pola Fegamp 
xunto coa Asociación Galega de Xestores Deportivos (AGAXEDE) e coa colaboración 
da Secretaría Xeral para o Deporte, a Escola Galega de Administración Pública e 
a Deputación de A Coruña. Tamén colaboraron as empresas Invernalia e Gadis.

Esta xornada achegou ao máis de medio centenar de asistentes as novidades 
máis destacadas en materia deportivas e tense convertido tamén nestes 
tres anos nun foro de opinión no que de forma conxunta se expoñen as 
problemáticas coas que se atopan os xestores á hora de planificar o deporte 
nun concello; por outra banda a xornada trata tamén de achegar posibles 
solucións a estas problemáticas. Os principais obxectivos este ano foron: 
analizar o Plan Estratéxico como ferramenta fundamental para a mellora da 
xestión dos servizos deportivos locais, e coñecer o contido fundamental dun 
programa electoral en materia deportiva.

III Xornada sobre xestión deportiva  
para pequenos e medianos municipios
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AXUDAS E
SUBVENCIÓNS
- - -

BOE Nº. 144 / SÁBADO, 17 DE XUÑO DE 2017

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL
Real Decreto 616/2017, do 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singula-
res de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa operativo 
FEDER de crecemento sustentable 2014-2020.

OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. Constitúe o obxecto do presente real decreto a regulación do pro-
cedemento para a concesión directa de subvencións a proxectos 
singulares que faciliten o paso a unha economía baixa en car-
bono no ámbito das Entidades locais españolas, con cargo aos 
fondos FEDER incluídos no Eixo 4 de Economía Baixa en Carbono 
do Programa Operativo plurirrexional de Crecemento Sustentable 
(POCS) para o período 2014-2020.

2. A finalidade das devanditas subvencións é incentivar e promover 
a realización de actuacións, por parte dos municipios españois de 
menos de 20.000 habitantes ou agrupacións formadas por munici-
pios de menos de 20.000 habitantes pertencentes a unha mesma 
Comunidade Autónoma, ademais das Cidades de Ceuta e Melilla, 
que reduzan as emisións de dióxido de carbono mediante a exe-
cución de proxectos singulares de aforro e eficiencia enerxética, 
mobilidade urbana sustentable e uso das enerxías renovables, con-
forme ao disposto no Programa Operativo FEDER de Crecemento 
Sustentable 2014-2020.

ENTIDADES BENEFICIARIAS

1. Para os efectos regulados por esta convocatoria, poderán ter a 
condición de entidades beneficiarias, as Entidades locais territo-
riais conforme ao establecido no artigo 3 da Lei 7/1985, do 2 de 
abril, reguladora das Bases do Réxime Local, así como as entidades 
supralocais existentes ou de nova constitución que representen, 
para os efectos desta convocatoria, ás agrupacións de Entidades 
locais que poidan resultar beneficiarias, todas elas en tanto sexan 
entidades que realicen os investimentos e promovan as actuacións 
acollidas á liña de axudas.

2. De acordo co anterior, poderán ser entidades beneficiarias:

a) Os concellos de municipios de menos de 20.000 habitantes, de 
acordo á regulación da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora 
das Bases do Réxime Local, e as Cidades de Ceuta e Melilla.

b) As Deputacións provinciais ou Comunidades Autónomas unipro-
vinciais no exercicio das competencias que lles correspondan, 
cando actúen, ben en representación dunha agrupación for-
mada por municipios que de forma individual non superen os 
20.000 habitantes por participante, ou ben no seu caso, rea-
licen os investimentos e promovan as actuacións acollidas a 
esta liña de axudas nalgún dos devanditos municipios.

c) Os Cabidos ou Consellos insulares actuando, ben en representa-
ción dunha agrupación formada por municipios que, de forma 
individual, non superen os 20.000 habitantes por participante, 
ou ben no seu caso, realicen os investimentos e promovan as 
actuacións acollidas a esta liña de axudas nalgún dos devandi-
tos municipios.

d) As Comarcas ou outras entidades que agrupen varios 
municipios, instituidas polas Comunidades Autónomas de con-
formidade coa Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases 
do Réxime Local e os correspondentes Estatutos de Autonomía, 
sempre que actúen ben en representación dunha agrupación 
formada por municipios que, de forma individual, non superen 
os 20.000 habitantes por participante, ou ben no seu caso, 
realicen os investimentos e promovan as actuacións acollidas á 
liña de axudas nalgún dos devanditos municipios.

e) As Mancomunidades de Municipios sempre que actúen ben en 
representación dunha agrupación formada por municipios que, 
de forma individual, non superen os 20.000 habitantes por 
participante, ou ben no seu caso, realicen os investimentos e 
promovan as actuacións acollidas á liña de axudas nos devan-
ditos municipios.

3. A condición de entidade beneficiaria desta convocatoria impli-
ca que esta asume fronte ao Organismo Intermedio, a totalidade 
de dereitos e obrigacións inherentes a tal condición, nos termos 
da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e do 
Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.

4. Co fin de evitar que se produza unha excesiva concentración de 
axudas desta liña a favor dun mesmo concello, establécese un límite 
de subvención máxima por concello por importe de 5.000.000 €. 
Por tanto, un mesmo concello poderá presentar a esta convocatoria 
tantos proxectos distintos como desexe, ben de forma individual 
ou ben a través de entidades supralocais que agrupen proxectos 
(deputación, mancomunidade, etc.), sempre que o importe total da 
axuda que lle puidese corresponder, de forma acumulada para todos 
os proxectos solicitados tanto de forma individual como agrupada, 
non supere este valor máximo. No caso de proxectos presentados 
por entidades supralocais que agreguen as necesidades de varios 
concellos, o cómputo deste límite realizarase por concello.

5. As actuacións poderán ser executadas polas entidades beneficiarias 
conforme a calquera das modalidades contractuais a que se refire 
o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado 
por Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.

No caso de que o proxecto se execute a través de empresas de servizos 
enerxéticos, xestores de carga ou concesionarias de obras e/ou servizos, 
serán obxecto de axuda os pagos que realice a entidade beneficiaria á 
empresa que realice as actuacións en concepto de pago polo investi-
mento elixible realizado e non por servizos futuros a prestar, debendo os 
contratos (ben sexan de obra e/ou servizo, de concesión de obra pública 
ou de colaboración entre o sector público e privado) a formalizar entre a 
empresa que execute a actuación e a Entidade local beneficiaria, prever a 
reversión de todas as instalacións e infraestruturas a executar á Entidade 
local beneficiaria, nun prazo que non exceda do 31 de decembro de 2022.
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REQUISITOS XERAIS E CONTIDO 
DOS PROXECTOS SINGULARES

1. Para acollerse á convocatoria, os proxectos singulares sus-
ceptibles das subvencións reguladas polo presente real 
decreto haberán de conseguir unha redución das emisións 
de dióxido de carbono, mediante a mellora da eficiencia 
enerxética, a mobilidade urbana sustentable ou a utiliza-
ción de fontes de enerxías renovables, a través dalgunha 
ou varias das medidas seguintes, cuxa descrición completa 
inclúese no anexo I deste real decreto:

- Obxectivo Específico: OE 431. Eficiencia enerxética na 
edificación e nas Infraestruturas e servizos Públicos.

- Obxectivo Específico: OE 451. Mobilidade urbana 
sustentable: Transporte urbano limpo, transporte co-
lectivo, conexión urbana-rural, melloras rede viaria, 
transporte ciclista e desenvolvemento de sistemas de 
subministración de enerxías limpas.

- Obxectivo Específico: OE 432. Aumentar o uso das 
enerxías renovables para produción de electricidade e 
usos térmicos en edificación e en infraestruturas pú-
blicas, en particular favorecendo a xeración a pequena 
escala en puntos próximos ao consumo.

2. As actuacións ou proxectos singulares subvencionables de-
berán corresponderse con proxectos concretos e definidos 
e que conten cun calendario establecido, así como cumprir 
os requisitos que para cada medida establécense no anexo 
I deste real decreto. Así mesmo, deberán cumprir a norma-
tiva vixente que lles sexa de aplicación, así como contar 
coas preceptivas licenzas e autorizacións administrativas 
no caso de que a actuación o requira.

3. Unha mesma Entidade local poderá presentar varios 
proxectos singulares subvencionables. Aínda que os 
proxectos dunha mesma Entidade local respondan a unha 
planificación prevista, en caso de tratarse de actuacións 
independentes e prazos de execución distintos, deberán 
tramitarse por separado no momento en que se conte coa 
documentación específica requirida para a súa tramitación.

4. Con carácter xeral as actuacións que se expoñan deben 
reducir o consumo de enerxía final e/ou as emisións de 
dióxido de carbono, con respecto á situación inicial de 
partida mediante a realización dunha ou varias actuacións 
que se poidan encadrar dentro dunha ou varias das medidas 
previstas no anexo I. A xustificación do aforro de enerxía 
final e/ou da redución de emisións de dióxido de carbono 
realizarase segundo o especificado no anexo I, apartado 5 
«Xustificación documental» para cada tipo de medida.

5. Só se poderán presentar solicitudes correspondentes a 
proxectos singulares que, de acordo co establecido no 
artigo 7, supoñan un investimento total elixible (como 
suma de todas as medidas de actuación que se expoñan na 
solicitude) superior a 50.000 € e que non supere con ca-
rácter xeral o importe máximo de 1.000.000 €. No caso de 
que o proxecto inclúa algunha das medidas 9, 10, 11, 12, 
13 ou 14, para as que no apartado 3 do anexo I prevese a 
posibilidade de superar de forma individual o límite xeral, 
o importe máximo para o investimento elixible do proxecto 
poderá ser de ata 4.000.000 €.

PRAZOS DE PRESENTACIÓN 
E VIXENCIA DA CONVOCATORIA

1. As subvencións reguladas por este real decreto poderán 
solicitarse unha vez transcorra un mes natural desde o 
día seguinte ao da publicación do mesmo no «Boletín 
Oficial do Estado» e ata a conclusión da súa vixencia, 
o cal sucederá cando se produza algunha das seguintes 
circunstancias:

a) Que conforme ás solicitudes recibidas, esgótese o or-
zamento dispoñible.

b) Modifícase a data de finalización da vixencia, que 
se establece na letra b) do apartado 1 do artigo 
11 «Prazos de presentación e vixencia da convoca-
toria», o cal queda redactado como segue: «b) Que 
se chegue ao 30 de xuño de 2019 sen cursarse 
solicitudes suficientes para esgotar o orzamento dis-
poñible.» (MODIFICACIÓN publicada no BOE Nº: 314 
- 29/12/2018).

Máis información:

No BOE Nº: 144, publicado o 17 de xuño de 2017.

No BOE Nº: 314, publicado o 29 de decembro de 2018.

No BOE Nº: 103, publicado o 30 de abril de 2019.

Na Subdirección Xeral de Xestión do Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional do Ministerio de Facenda e 
Función Pública.

No Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía 
(IDEA): www.idae.es

Na Web da Fegamp:  
http://www.fegamp.gal/content/subvencions-proxectos- 
singulares-de-entidades-locais-que-favorezan-o-paso- 
unha-economia



Lela é unha fermosa cantiga que so-
bre todo coñecemos a través da voz 
de Dulce Pontes no disco Irmandade 
das Estrelas de Carlos Núñez. Pero a 
orixe destas verbas está na pluma de 
Daniel Alfonso Rodríguez Castelao 
que creou eses versos para o pri-
meiro lance da súa obra teatral Os 
Vellos non deben de namorarse. Na 
obra, o vello boticario Don Saturio, 
canta este poema para amosar o 
gran amor que sinte pola moza Lela 
nunha obra que pretende advertir 
aos vellos do perigo de namorarse 
de rapazas novas. O perigo é tal 
que lles provocará  a morte aos tres 
vellos que tal fixeron. A obra deixa 
á vista unha sociedade machista que 
demoniza á muller tirando prexuízos 
sobre ela e destacando a baixeza das 
intencións femininas. Esperpento 
ou non, a obra non pasaría hoxe os 
filtros feministas.

Castelao creou esta obra durante 
o seu exilio americano, dise que 
para matar a profunda morriña 
pola terra que o asolagaba. A obra 
foi estreada en 1941 en Bos Aires 
pero non foi ata o ano 1961, con-
cretamente un 25 de xullo na praza 
da Quintana en Santiago, cando o 
pobo galego a puido ver repre-
sentada. Foi Rodolfo López-Veiga 
Ponte, director da Agrupación 
folclórica Cantigas e Agarimos de 
Santiago , o que encomendou a 
Rosendo Mato Hermida (Vilalba, 
1914)  a tarefa de crear o soporte 
musical a tales palabras. Esa noite 
escoitouse por primeira vez a melo-
día composta por Mato e a súa crea-
ción foi presentada ao “Rexistro da 
Propiedade Intelectual”. Pero foi 
na edición de Operación Triunfo 
do ano 2006 cando a canción se 

fixo viral interpretada pola voz 
da galega Eva Carreras. Durante 
o desenvolvemento do programa 
televisivo, José Miguel Santiago 
Sánchez (Vilagarcía, 1937), entrou 
vía telefónica para asegurar que el 
mesmo era o creador da música do 
poema de Castelao. Así deu comezo 
a batalla xudicial pola autoría da 
música de Lela entre estes dous 
mestres da música.

O mestre Mato, finado en 1994, xa 
non podía defender a súa autoría 
pero tomou o relevo a familia Mato 
no seu nome. Durante varios anos 
librouse esa batalla entre ambos 
autores nos xulgados, ata que 
o pasado mes de febreiro, finou 
tamén Santiago Sánchez. Isto pro-
vocou que se arquivase a causa e 
así, a verdadeira autoría da música 
que tan ben acompaña aos versos 
de Castelao, quedou sepultada 
nunha dúbida eterna que non 
quedará aclarada. 

Fóra esperpento, batallas legais, 
dilemas feministas, etcétera, que-
dámonos coa muller, coa musa, 
coa alma inspiradora do poeta, e 
invitamos a escoitar esta fermosa 
canción na voz de autoras como 
María do Ceo, Lucía Pérez, Paloma 
San Basilio ou a Agrupación canaria 
“Los Sabandeños”. E para rematar, 
se queredes escoitar unha versión 
diferente deste tema, poñede a peza 
da mezzosoprano Elina Garanca -ar-
tista exclusiva do selo de música 
clásica Deutsche Grammophon- que 
incluíu este tema no seu repertorio 
levando a Lela polo mundo nos seus 
beizos e conseguindo que esta can-
ción xa tradicional de Galicia sexa 
tratada como o que ao final é: un 
clásico galego.
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Lela, o clásico galego  
polo que choran as nubes
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Teléfono de atención ao cliente do grupo sociser

Cociña Culinaria
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