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Carta do presidente

Un novo horizonte municipal en tempos de consenso 
Tras as eleccións municipais do pasado 26 de maio 
expoñemos neste número de verán da nosa revista o 
novo mapa político de Galicia acompañado dos resul-
tados estatísticos extraídos dos votos exercidos polas 
galegas e galegos que se achegaron ás urnas para elixir 
aos 313 alcaldes e alcaldesas que os/as representarán 
durante os próximos catro anos.

Catro anos nos que quedan por diante moitos retos aos 
que enfrontarse e polos que deberán loitar os repre-
sentantes municipais ou veciñais. Estamos a falar de 
cuestións tan importantes como o cambio climático, 
a xestión de residuos, o aproveitamento de recursos 
básicos como a auga, a mellora do saneamento, a ob-
tención de enerxía libre de contaminación, e un longo 
etcétera de cuestións que son básicas para a cidadanía 
e cuxa resposta estratéxica non se pode facer esperar.

E todo nun tempo no que os representantes municipais 
estamos tan deostados e, descúlpenme, pero tan inxus-
tamente. Os alcaldesas e alcaldesas, os concelleiros e 
concelleiras, traballan a reo polos seus municipios e 
moitas veces só reciben da veciñanza xestos de des-
confianza. E non os critico, as noticias sobre a labor 
política apoian o seu xesto, pero están a equivocarse 
de inimigo. 

As administracións locais están a cumprir os obxectivos 
marcados de redución de débeda, e o remanente de 
tesourería por exemplo de 2017, é de máis de 250 € 
por habitante e o gasto en órganos de goberno en 
2017 quédase nos 18 euros por habitante, ¿é isto estar 
a facer mal as cousas? E logo soamente vemos nos 
medios de comunicación noticias sobre os soldos das 
corporacións locais.

Pero os equipos de goberno locais seguen a traballar, 
coa fronte alta e contra vento e marea, e a maior parte 

das veces con ilusión e vontade de crear concellos me-
llores, máis limpos, máis sostibles, máis sociais e no que 
as persoas teñan máis oportunidades. E na Fegamp, que 
sabemos das dificultades de conseguilo, estamos para 
axudar aos alcaldes e alcaldesas a lograr os seus obxec-
tivos e defender o poder local dunha forma unánime.

Nestes meses, entre outras cuestións nas que temos 
traballado, estivemos buscando por exemplo un punto 
de encontro para a fixación de horarios na nova orde 
de horarios de espectáculos públicos e actividades 
recreativas. A Fegamp, con representación na perti-
nente comisión na que se debate esta cuestión, buscou 
en todo momento o respecto aos dereitos de todos e 
todas, tanto dos que se divirten como dos que dormen, 
e propuxo aos concellos como mellores coñecedores 
da realidade municipal para xestionar a ampliación e 
redución extraordinaria de horarios.

A Fegamp conseguiu, a través dunha proposta de con-
senso entre todos os grupos políticos representados na 
Federación, o establecemento duns horarios conformes 
a todas as partes implicadas e no que todo o mundo vise 
reflectida a súa postura. E conseguimos tamén outro 
gran avance, o recoñecemento da autoridade municipal 
para outorgar ampliacións ou reducións extraordinarias 
de horario dependendo das diferentes casuísticas e 
particularidades.

Por iso a labor da Fegamp acompañando aos gobernos 
locais, é importante tamén como voz única do munici-
palismo nestes catro anos que teñen de novo por diante 
os novos consistorios. Diso non teño dúbida, e de que 
hai que coidala tampouco.

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

Coa nova orde de Espectáculos os 
concellos tramitarán os permisos 
de ampliación e redución 
extraordinaria de horarios

O 11 de xullo o presidente da Fegamp, 
Alfredo García, reuniuse na sede da 
Fegamp co director xeral de Emerxencias, 
Santiago Villanueva, e a directora xe-
ral de Administración Local, Marta 
Fernández-Tapias, para tratar os avances 
da nova orde de horarios de establece-
mentos, espectáculos públicos e activi-
dades recreativas.

A Xunta buscaba a opinión do municipa-
lismo cando se está a piques de rematar 
o novo catálogo de horarios aos que 
terán que adaptarse os locais que está 
previsto que estea listo e en marcha ao 
final deste ano.

Alfredo García destacou tras a reunión a 
importancia das administracións locais 
como coñecedoras de primeira man das 
distintas realidades municipais: “desde a 
Fegamp temos claro que os concellos son os 
que mellor coñecen a realidade local polo 
que pedimos maior potestade municipal 

para realizar ampliacións ou reducións ex-
traordinarias de horario en circunstancias 
especiais ou específicas e iso foi o que lle 
trasladamos á Xunta”, aclaraba.

O director xeral de Emerxencias, Santiago 
Villanueva, corroborou as palabras de 
García asegurando que os permisos de 
ampliación e redución extraordinaria de 
horarios –  que ata agora eran conce-
didos ou denegados polas Delegacións 
Territoriais co pertinente informe do 
concello afectado – serán dados coa 
nova orde directamente polos concellos 
para simplificar e axilizar os trámites 
pero tamén por contar os concellos cun 
maior coñecemento dos seus eventos e 
tamén das súas necesidades concretas.

Tras esta reunión, o vicepresidente exe-
cutivo da Fegamp, Manuel Mirás, asistiu 
o 22 de xullo ao Grupo de Traballo de 
Espectáculos Públicos e Actividades 
Recreativas ao que se levou desde a 

Fegamp unha proposta de consenso entre 
todos os grupos políticos representados 
na Federación na se que se pedía auto-
ridade para os concellos como mellores 
coñecedores da realidade municipal para 
xestionar a ampliación e redución de ho-
rarios e se contemplaba o establecemento 
duns horarios conformes a todas as partes 
implicadas –asociacións veciñais, repre-
sentantes de orquestras, comisións de 
festas, etcétera– e no que todo o mundo 
vise reflectida a súa postura. 

Ao fin, entre outros acordos, estableceu-
se o peche das verbenas ás 3.30 horas en 
día de semana e as 4.00 horas en véspe-
ra de festivo e día festivo, e tamén se 
ratificou a competencia municipal para 
ampliar ou reducir de forma extraordi-
naria o horario de peche en función das 
particularidades e casuísticas de cada 
poboación, do lugar de celebración ou da 
festa que se estea a levar a cabo. 

Na reunión mantida coa Xunta sobre a 
nova orde de horarios de establecementos, 
espectáculos públicos e actividades recreativas, 
a Fegamp propuxo aos concellos como mellores 
coñecedores da realidade municipal para 
xestionar a ampliación e redución de horarios.

Entre as accións postas en marcha entre 
ambas entidades está o envío de material 
divulgativo aos concellos para informar 
á cidadanía en materia de reciclaxe de 
aparatos eléctricos e electrónicos xunto 
cunha enquisa para coñecer o estado do 
servizo de recollida destes refugallos.

A Fegamp e ADEN 
colaboran para informar á 
cidadanía sobre a correcta 
xestión de residuos 
eléctricos e electrónicos

A Federación Galega de Municipios e 
Provincias (Fegamp) e a Asociación 
Nacional de Empresas Distribuidoras 
de Electrodomésticos (ADEN), colabo-
ran para a correcta xestión dos RAEE 
(Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos) que son xerados nos 
concellos galegos. 

No mes de xullo a Fegamp enviou a 
todos os concellos galegos material 
divulgativo realizado en colabo-
ración con ADEN, para informar á 
cidadanía sobre a correcta reciclaxe 
dos aparellos eléctricos e electróni-
cos e para que a cidadanía coñeza 
os distintos puntos de recollida de 

RAEE existentes en Galicia. Desta 
forma os veciños e veciñas saberán 
que dispoñen de varias alternativas 
para entregar o seu vello aparello 
eléctrico ou electrónico xa que, 
ademais das opcións que ofrecen 
as Entidades Locais a través dos 
puntos limpos fixos ou móbiles, 
outra alternativa nova que ofrece 
a vixente lexislación, é acudir aos 
propios puntos de venda de apare-
llos eléctricos ou electrónicos para 
reciclar estes refugallos. 

En primeiro lugar, no caso de que 
os distribuidores dispoñan dunha 
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>  ACTUALIDADE

O presidente da Fegamp, Alfredo García, reuniuse 
en Santiago de Compostela, co director xeral do 
AGADER, Miguel Ángel Pérez Dubois, o secre-
tario xeral deste organismo, Severino Álvarez 
Moteserín, e o subdirector de Planificación e 
Dinamización do Medio Rural, Luis lorenzo Mur. 
Nesta cita informouse á Federación da modifi-
cación do réxime de xustificación e pagamento 
das axudas correspondentes ao plan de mellora 
de camiños municipais 2019-2020.

A Fegamp trasladou esta información aos conce-
llos a través dunha circular que a continuación 
recollemos:

CIRCULAR INFORMATIVA: 

MODIFICACIÓN DO RÉXIME DE XUSTIFICACIÓN E PAGAMENTO DAS 
AXUDAS CORRESPONDENTES AO PLAN DE MELLORA DE CAMIÑOS 
MUNICIPAIS 2019-2020

Durante o período de instrución da resolución do procedemento, púxose de 
manifesto a necesidade de ampliar o prazo de execución e xustificación dos 
investimentos subvencionados con cargo á anualidade 2019, en gran parte 
debido ás posibles demoras na tramitación dos procedementos contractuais 
como consecuencia da renovación dos órganos de goberno municipais logo da 
celebración das pasadas eleccións municipais. Por outra banda, cómpre prever a 
posibilidade de tramitar pagamentos anticipados no marco da citada anualidade, 
co fin de atender as necesidades financeiras dos concellos no marco da execución 
das actuacións subvencionadas.

Polas razóns expostas, está prevista a modificación dos artigos 12 e 13 do 
anexo I da Resolución do 28 de decembro de 2018 para a concesión directa, 
mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños 
municipais 2019-2020, coa finalidade de: 

1/ Ampliar o prazo de execución e xustif icación dos investimentos 
correspondentes á anualidade 2019 ata o 30 de decembro de 2019

2/ Prever a posibilidade de conceder anticipos con cargo á anualidade 2019, 
logo da solicitude do concello beneficiario, nas seguintes condicións:  

a/ A data límite para solicitar o pagamento anticipado será o 16 de 
setembro de 2019.  

b/ O importe máximo do pagamento anticipado será de ata un 50% da 
subvención concedida, sen que supere a anualidade prevista en cada 
exercicio orzamentario. 

c/ A concesión do anticipo realizarase mediante resolución motivada.

3/ Para solicitar o anticipo, AGADER colgará o anexo de solicitude na súa páxina 
web ao tempo que dende a Fegamp faremos comunicación aos concellos. 

4/ Sinalar que as cantidades que non se xustifiquen este ano, non só se perderán 
para cada concello senón que tamén se verá modificada a cantidade xeral 
para o ano 2020.

A Circular e a información complementaria  
pode consultarse na páxina web da Fegamp  
www.fegamp.gal

zona de venda para aparellos eléctricos 
e electrónicos cunha superficie mínima 
de 400 metros cadrados, os estable-
cementos están obrigados a realizar a 
recollida gratuíta de aparellos eléctricos 
ou electrónicos de tamaño pequeno (que 
non teñan ningunha dimensión exterior 
que exceda os 25 centímetros) e sen ne-
cesidade de adquirir un aparello novo. 
Pola contra, os distribuidores teñen a 
obriga de recoller o RAEE de calquera 
tamaño, con independencia da superfi-
cie da zona de venda, cando os usuarios 
adquiran un novo aparello eléctrico ou 
electrónico doméstico equivalente ao 
que se entrega. 

Xunto co material divulgativo fíxose tamén 
chegar aos concellos unha enquisa co 
obxecto de coñecer con maior detalle o 
funcionamento dos puntos limpos muni-
cipais na recollida de RAEE.

O fin buscado coa enquisa é o de mellorar 
o seu funcionamento como centros de 
recepción e almacenamento selectivo 
destes residuos de procedencia munici-
pal e que non son obxecto de recollida 
domiciliaria ordinaria.

Ambas entidades buscan así encontrar 
sinerxías entre as administracións locais 
e os comercios de proximidade do sector 
dos electrodomésticos co obxectivo de 
camiñar cara a economía circular.
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ESPECIAL ELECCIÓNS 
MUNICIPAIS 2019
- - -

O novo mapa  
político de Galicia 

Mapa de alcaldías de Galicia

 PP

 PSdeG-PSOE

 BNG

 Outros / 1 (AV), 2 (A.A), 3 
(UxC), 4 (AMLD), 5 (EU-SON EN COMUN), 
6 (TEGA), 7 (CO), 8 (NósPobra), 
9 (SADAMAIORÍA), 10 (CxG), 11 
(SONdeTEO), 12 (Ga.S), 13 (TODO 

POLO PÁRAMO), 14 (IR), 15 (CAMIÑA 
SARRIA), 16 (CD), 17 (D.O.), 18 (RÍO), 
19 (AGRELSAN), 20 (XUNTOS VILAR 
DE SANTOS), 21 (PAYJ), 22 (ACE), 23 
(IR), 24 (MS), 25 (XPC), 26 (IxM)

Candidatura Nº Votos % Votos Cargos 
electos Alcaldes/as

PP 503.821 33,35% 1.631 145
PSdeG-PSOE 495.804 32,82% 1.181 112
BNG 194.462 12,87% 456 29
Cs 45.327 3,00% 33  
AV 20.043 1,33% 28 2
CxG 12.100 0,80% 21 1
TEGA 9.966 0,66% 18 1
ESCO 3.554 0,24% 10  
D.O. 13.277 0,88% 9 1
Ga.S 2.426 0,16% 9 1
UxC 3.900 0,26% 8 1
IR 1.771 0,12% 8 1
PBBI 3.751 0,25% 7  
IG-VIVO 2.359 0,16% 7  
PAYJ 1.222 0,08% 7 1
AGRELSAN 627 0,04% 7 1
XUNTOS VILAR DE SANTOS 490 0,03% 7 1
MAREA ATLÁNTICA 25.290 1,67% 6  
SADAMAIORÍA 2.545 0,17% 6 1
CAMIÑA SARRIA 2.308 0,15% 6 1
A.A 1.491 0,10% 6 1
CA 10.651 0,70% 5  
NósPobra 2.019 0,13% 5 1
ADIANTE VIMIANZO 1.770 0,12% 5  

Candidatura Nº Votos % Votos Cargos 
electos Alcaldes/as

AMLD 1.555 0,10% 5 1
CO 1.489 0,10% 5 1
MI 1.306 0,09% 5  
AGRELAR 976 0,06% 5  
SONdeTEO 2.482 0,16% 4 1
MAREA DE VIGO 2.672 0,18% 4  
ALTERNATIVA CANGUESA 
ESQUERDAS 2.301 0,15% 4 1

ACIP 2.043 0,14% 4  
MS 1.481 0,10% 4 1
CD 1.069 0,07% 4 1
AporM 1.037 0,07% 4  
AxA 964 0,06% 4  
Veciñ@s de Boqueixón 916 0,06% 4  
IxM 798 0,05% 4 1
ESQUERDA UNIDA-SON  
EN COMUN (MUGARDOS) 783 0,05% 4 1

UNIDADE POR RODEIRO 639 0,04% 4  
AGRUPACIÓN DE ELECTORES 
TODO POLO PÁRAMO 432 0,03% 4 1

IR 366 0,02% 4 1
RÍO 191 0,01% 4 1
FERROL EN COMUN 3.663 0,24% 3  
AER 2.164 0,14% 3  
UxO 1.285 0,09% 3  

TOTAL GALICIA
Eleccións municipais 2019

TOTAL CARGOS ELECTOS 3.721
Total votantes 1.523.772 67,82%
Abstención 722.984 32,18%
Votos nulos 14.333 0,94%
Votos en blanco 14.188 0,94%

O pasado día 26 de maio celebráronse as XI eleccións municipais 
desde a restauración da democracia no Estado español en 1975. 
A votación derivou na elección de 3.721 cargos electos en 
Galicia e a proclamación de 313 alcaldesas e alcaldes que terán 
a responsabilidade de representar aos máis de 2,7 millóns de 
galegas e galegos e afrontar os diversos retos do noso munici-
palismo nos vindeiros 4 anos.

O novo mapa político galego é froito dos resultados derivados 
da votación exercida por máis de 1,5 millóns de votantes que 
acudiron ás urnas cunha participación do 67,82%. Este dato 
é sensiblemente superior á participación do ano 2015 e tan 
só inferior nestes 40 anos de democracia á participación das 
eleccións de 1995, na que foi similar, e á de 2011, que se situou 
un punto e medio por encima.
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>   ESPECIAL ELECCIÓNS M
UNICIPAIS 2019

RESULTADOS ELECCIÓNS MUNICIPAIS 2019
7 Grandes cidades Galicia

A CORUÑA
CONCELLEIROS TOTAIS 27
Total votantes 125.554 62,75%
Abstención 74.521 37,25%
Votos nulos 544 0,43%
Votos en branco 812 0,65%
Candidatura Concelleiros Nº Votos % Votos
PP 9 37.930 30,34%
PSdeG 9 37.531 30,02%
MAREA 6 25.290 20,23%
BNG 2 8.950 7,16%
Cs 1 7.245 5,80%

SANTIAGO DE COMPOSTELA
CONCELLEIROS TOTAIS 25
Total votantes 52.602 66,67%
Abstención 26.302 33,33%
Votos nulos 296 0,56%
Votos en branco 396 0,76%
Candidatura Concelleiros Nº Votos % Votos
PSdeG 10 18.150 34,70%
PP 8 15.262 29,18%
CA 5 10.651 20,36%
BNG 2 4.870 9,31%

FERROL
CONCELLEIROS TOTAIS 25
Total votantes 34.394 61,14%
Abstención 21.864 38,86%
Votos nulos 191 0,56%
Votos en branco 310 0,91%
Candidatura Concelleiros Nº Votos % Votos
PP 12 14.142 41,35%
PSdeG 8 10.083 29,48%
FERROL EN COMUN 3 3.663 10,71%
BNG 2 2.523 7,38%

LUGO
CONCELLEIROS TOTAIS 25
Total votantes 48.576 61,45%

Abstención 30.471 38,55%

Votos nulos 443 0,91%

Votos en branco 500 1,04%

Candidatura Concelleiros Nº Votos % Votos
PP 10 15.612 32,44%

PSdeG 8 12.731 26,45%

BNG 5 7.873 16,36%

Cs 2 4.001 8,31%

OURENSE
CONCELLEIROS TOTAIS 27
Total votantes 56.156 64,82%
Abstención 30.479 35,18%
Votos nulos 382 0,68%
Votos en branco 439 0,79%
Candidatura Concelleiros Nº Votos % Votos
PSdeG 9 14.699 26,35%
PP 7 12.574 22,54%
DO 7 12.009 21,53%
Cs 2 4.864 8,72%
BNG 2 3.487 6,25%

PONTEVEDRA
CONCELLEIROS TOTAIS 25
Total votantes 41.803 62,46%
Abstención 25.128 37,54%
Votos nulos 337 0,81%
Votos en branco 504 1,22%
Candidatura Concelleiros Nº Votos % Votos
BNG 11 16.500 39,79%
PP 9 12.440 30,00%
PSdeG 4 5.797 13,98%
Cs 1 2.142 5,17%

VIGO
CONCELLEIROS TOTAIS 27
Total votantes 150.077 62,74%
Abstención 89.117 37,26%
Votos nulos 675 0,45%
Votos en branco 1.374 0,92%
Candidatura Concelleiros Nº Votos % Votos
PSdeG 20 101.058 67,64%
PP 4 20.460 13,69%
MAREADEVIGO 2 10.384 6,95%
BNG 1 8.461 5,66%

Candidatura Nº Votos % Votos Cargos 
electos Alcaldes/as

SOMOS 1.279 0,08% 3  
XPC 911 0,06% 3 1
I X CEE 812 0,05% 3  
SON DE VAL DO 
DUBRA-ANOVA 744 0,05% 3  

RIBEIRO EN COMÚN 725 0,05% 3  
AAC 704 0,05% 3  
VDEM 555 0,04% 3  

Candidatura Nº Votos % Votos Cargos 
electos Alcaldes/as

MVT 553 0,04% 3  
AV 550 0,04% 3  
AIAC 286 0,02% 3  
M.A.M. 266 0,02% 3  
AIVIC 186 0,01% 3  
RESTO(*) 95.183 6,30% 110  
TOTAL 3.721 313

(*) 1 ou 2 concelleiros  //  Fonte: Ministerio do Interior. Informe de resultados provisionais  //  Pendente constitución concello de Burela

Candidaturas con cargos electos
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A CORUÑA

Concello Alcaldesa Partido Censo

Bergondo Alejandra Pérez Máquez PSOE 6.602

Betanzos María Barral Varela PSOE 12.916

Boimorto María Jesús Novo Gómez PP 2.022

Camariñas Sandra Ínsua Rial PSOE 5.322

Cee Margarita Lamela Louzán PSOE 7.576

Coruña, A Inés Rey García PSOE 244.850

Lousame María Teresa Villaverde Pais PP 3.386

Moeche María Beatriz Bascoy Maceiras BNG 1.226

Mugardos Mª del Pilar Díaz Otero EU-SON EN COMUN 5.307

Muros María Inés Monteagudo Romero PP 8.695

Narón Marian Ferreiro Díaz TEGA 39.115

Trazo Josefina Suárez López PP 3.148

Vimianzo Mónica Rodríguez Ordóñez PSOE 7.138

LUGO

Concello Alcaldesa Partido Censo

Barreiros Ana Belén Ermida Igrexas BNG 2.941

Folgoso do Courel Dolores Castro Ochoa PP 1.018

Guitiriz María Sol Morandeira Morandeira PSOE 5.505

Guntín Mª José Gómez Rodríguez PP 2.718

Lourenzá Rocío López García PSOE 2.181

Lugo Lara Méndez López PSOE 98.025

Mondoñedo Mª Elena Candia López PP 3.639

Trabada Mayra García Bermúdez PSOE 1.121

Triacastela María Olga Iglesias Fontal PP 643

Vilalba Mª Elba Veleiro Fernández PSOE 14.226

Viveiro María Loureiro García PSOE 15.510

OURENSE

Concello Alcaldesa Partido Censo

Allariz Mª Cristina Cid Fernández BNG 6.110

Boborás Ana Patricia Torres Madureira PP 2.299

Bola, A María Teresa Barge Bello PP 1.199

Carballeda de Valdeorras María Carmen González Quintela PP 1.574

Castro Caldelas Sara Inés Vega Núñez PSOE 1.224

Gomesende Pura Rodríguez Álvarez PP 750

Larouco Patricia Lamelas Rodríguez PP 455

Lobios María del Carmen Yáñez Salgado PP 1.732

Oímbra Ana María Villarino Pardo PP 1.766

Petín Raquel María Bautista Carballo PSOE 889

Pobra de Trives, A Patricia Domínguez Barja PSOE 2.118

Porqueira Susana Vázquez Dorado PP 830

Rairiz de Veiga Josefa Asunción Morgade Rúa PP 1.282

Ramirás Isabel Gil Álvarez PSOE 1.540

San Amaro Mª del Carmen Pérez Corral PSOE 1.091

Vilariño de Conso Melisa Macía Domínguez PP 535

Xinzo de Limia Elvira Lama Fernández PSOE 9.836

PONTEVEDRA

Concello Alcaldesa Partido Censo

Cambados Fátima Abal Roma PSOE 13.814

Forcarei Verónica Pichel Guisande PSOE 3.451

Marín María Pilar Ramallo Vázquez PP 24.362

Meis Marta Giráldez Barral PSOE 4.776

Moaña Leticia Santos Paz BNG 19.448

Moraña María Luisa Piñeiro Arcos PP 4.200

Mos Nidia Mª Arévalo Gómez PP 15.142

Oia Cristina Correa Pombal PP 3.018

Porriño, O Eva García de la Torre PSOE 19.740

Redondela Digna Rosa Rivas Gómez PSOE 29.194

Rosal, O Ánxela Fernández Callis BNG 6.249

Salceda de Caselas María Dolores Castiñeira Alén MS 9.146

Salvaterra de Miño Marta Valcárcel Gómez PP 9.691

Tomiño Sandra González Álvarez BNG 13.464

COMPARATIVA DATOS ALCALDESAS MULLERES NAS  
ELECCIÓNS 2015 / ELECCIÓNS 2019

Eleccións municipais en feminino
Listado de alcaldesas galegas 
tras as eleccións municipais 
do 26 de maio de 2019

TOTAL: 

55 MULLERES ALCALDESAS EN 2019
(17% das alcaldías de Galicia)

ELECCIÓNS 2019

PSOE 6
PP 4

BNG 1
EU-SON COMÚN 1

TEGA 1

A CORUÑA
13

PSOE 6
PP 4

BNG 1

LUGO
11

PSOE 6
PP 10
BNG 1

OURENSE
17

PSOE 5
PP 5

BNG 4
MS 1

PONTEVEDRA
14

TOTAL: 

36 MULLERES ALCALDESAS EN 2015
(11% das alcaldías de Galicia)

ELECCIÓNS 2015

PSOE 1
PP 2

BNG 1
CXG-CCTT 1

A CORUÑA
5

PSOE 7
PP 2

LUGO
9

PSOE 2
PP 7

BNG 1

OURENSE
10

PSOE 3
PP 5

BNG 3

PONTEVEDRA
11
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Financiamento local: 
situación actual e 
retos de futuro

A radiografía da liquidación de 
orzamentos do ano 2017 dos 
concellos galegos reafirma a 
vixencia da proposta de medidas 
aprobadas  neste mandato 
pola Comisión de Análise das 
Facendas Locais da Fegamp. As 
corporacións locais recentemente 
constituídas deben contar 
cos recursos e ferramentas 
adecuadas para poder afrontar 
con solvencia os grandes retos do 
municipalismo nos vindeiros anos.

que destacan as comarcas nas que están 
integradas as grandes cidades galegas e 
determinadas zonas con ingresos per-cá-
pita moi por enriba da media, derivadas 
principalmente polos recursos percibidos 
en concepto de BICES e IAE de determina-
dos concellos con menor poboación.

A segunda liña máis importante do finan-
ciamento, a participación nos ingresos 
do estado, favorece aos concellos con 
maior poboación, pero tamén a aqueles 
que teñen unha maior capacidade para 
percibir ingresos a través dos tributos 
locais pola incidencia do criterio de 
esforzo fiscal na súa repartición. 

En canto ás transferencias da Comunidade 
Autónoma, a introdución de criterios 
máis amplos que no estado no reparto 
do FCL fai que os concellos máis favore-
cidos sexan aqueles cun número menor 
de habitantes e dispersión da poboación 
acusada. Neste apartado, tamén cabe 
destacar aqueles municipios nos que as 
súas propias características de desenvol-
vemento económico lles repercute posi-
tivamente á hora de percibir unha maior 
asignación en transferencias finalistas 
por parte da CCAA, como poden ser os 
beneficiarios do Fondo de Compensación 
Ambiental derivado da implantación de 
parques eólicos.

Todos estes factores teñen como conse-
cuencia un mapa orzamentario local que 
resulta máis homoxéneo en Galicia nos 
concellos máis grandes e moi disperso 
naqueles que contan con menor poboa-
ción, cun intervalo que varía desde os 
700 aos 3.000 € por habitante. A nivel 
estatal, mantense a tendencia negativa 
galega dos anos precedentes situada en 
-250 euros por habitante por debaixo 
da media, cunha repercusión destacada 
do IBI urbano (-90) e da Participación 
nos Ingresos do Estado(-50).

As diverxencias existentes nos ingre-
sos trasládase ao gasto local no que as 
diferenzas entre comarcas e concellos 
son tamén notables. A maior porcen-
taxe de gasto corresponde á política 
de gasto “servizos públicos básicos“ cun 
41% do total, con especial incidencia 
do programa de benestar comunitario 
(que integra xestión de lixo, auga, lim-
peza de rúas e alumeado público) e vías 
públicas, aínda que especificamente hai 
diferenzas en función do número de 
habitantes (nas grandes cidades cobra 
protagonismo o capítulo de seguridade 
e mobilidade cidadá mentres que nos 
concellos menores teñen un peso máis 
destacado os servizos sociais e promo-
ción social).

A evolución positiva 
dos indicadores de 
xestión orzamentaria

Os concellos galegos seguen a ten-
dencia do municipalismo estatal cuns 
resultados óptimos de xestión: caída 
anual da débeda, que ten en Galicia 
os niveis máis baixos en termos 
per-cápita de todo o municipalismo 
do Estado, e superávit orzamentario 
en cada un dos últimos exercicios, 
que ten como resultado uns rema-
nente de tesourería crecentes. 

Nos ingresos locais atopámonos un con-
texto moi diverso froito da confluencia de 
distintas situacións que fan que no mapa 
galego existan notables diverxencias de 
ingresos por habitante que repercuten na 
capacidade de gasto de cada concello.

Na tributación local, os recursos económi-
cos que perciben os concellos en función 
dos seus habitantes vén marcada polo des-
envolvemento económico de cada área no 
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Total gastos
Total ingresos Débeda pública

Débeda Viva
Remanente tesourería
Órganos de goberno

Resultado orzamentario
axustado

888,51

792,66
753,94

255,05

135,03
74,63
56,31
17,63

811,45

257,94

116,35
121,76
41,83
18,79

EVOLUCIÓN INDICADORES DE XESTIÓN CONCELLOS GALEGOS 
(LIQUIDACIÓN ORZAMENTOS 2013-2017) (Euros por Habitante)
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 Máis de 1.200

 Entre 1.000-1.200

 Entre 900-1.000

 Entre 850-900

 Entre 800-850

 Menos de 800

INGRESO COMARCAS GALEGAS / 2017 
(euros por habitante)

 Máis de 200

 Entre 150-200

 Entre 100-150

 Entre 75-100

 Entre 50-75

 Menos de 50

SUPERÁVIT COMARCAS / 2017 
(euros por habitante)

 Menor de 15

 Entre 15-50

 Entre 50-100

 Entre 100-150

 Entre 150-200

 Máis de 200

DÉBEDA VIVA COMARCAS / 2018 
(euros por habitante)

 Máis de 1.100

 Entre 950-1.100

 Entre 850-950

 Entre 750-850

 Entre 700-750

 Menos de 700

GASTO COMARCAS GALEGAS / 2017 
(euros por habitante)

Os retos de futuro 
A foto da liquidación dos orzamentos lo-
cais no ano 2017 pon en evidencia a ne-
cesidade de aplicar moitas das medidas 
aprobadas pola Comisión de Análise das 
Facendas Locais neste mesmo mandato 
en materia de financiamento e xestión 
orzamentaria.

Adoptar medidas como a flexibilización 
das regras fiscais de estabilidade, sosti-
bilidade e regra de gasto, a ampliación 
das posibilidades do uso do superávit das 
entidades locais, a reforma do sistema 
de financiamento local que implique a 
introdución de criterios máis amplos no 
seu reparto e no que se teña en conta 
a dispersión poboacional, fundamental 
para poder afrontar o reto demográfi-
co a todos os niveis, a adaptación dos 

recursos ás necesidades de cada concello 
ou a implementación de medidas de axus-
tes na tributación local son claves para 
propiciar un contexto no que os concellos 
poidan ter un protagonismo maior no des-
envolvemento económico e na mellora da 
calidade e ampliación da intensidade dos 
servizos da súa competencia.

 Máis de 1.500

 Entre 1.100-1.500

 Entre 900-1.100

 Entre 800-900

 Entre 700-800

 Menos de 700

INGRESOS NON FINANCEIROS  
CONCELLOS GALEGOS / 2017 
(euros por habitante)



INGRESOS / CONCELLOS GALEGOS

CONCEPTO

ANO 2016 ANO 2017

Importe 
(Miles €) 

Peso 
Específico

Galicia  
€/Hab

Importe 
(Miles €)

Peso 
Específico

Galicia  
€/Hab

Estado  
€/Hab

Diferencia 
Galicia Estado

IBI NATUREZA RÚSTICA 14.203 0,62% 5,22 16.586 0,69% 6,12 9,35 -3,23

IBI NATUREZA URBANA 510.996 22,28% 187,97 527.873 21,94% 194,91 286,55 -91,64

IBI BENS CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS (BICES ) 30.047 1,31% 11,05 28.247 1,17% 10,43 10,33 0,10

IVTM 129.484 5,64% 47,63 128.838 5,35% 47,57 51,04 -3,47

IVTNU 47.650 2,08% 17,53 47.430 1,97% 17,51 58,64 -41,12

IAE 78.885 3,44% 29,02 79.598 3,31% 29,39 34,06 -4,67

ICIO 23.192 1,01% 8,53 27.127 1,13% 10,02 16,69 -6,67

Outros Impostos Capítulos I e II 53 0,00% 0,02 57 0,00% 15,15 6,37 8,78

Taxa pola prestación de servizos públicos básicos 206.338 8,99% 75,90 209.070 8,69% 77,19 62,90 14,30

Taxa pola prestación de servizos públicos de carácter social e preferente 20.330 0,89% 7,48 22.236 0,92% 8,21 10,51 -2,30

Taxa pola realización de actividades de competencia local 19.952 0,87% 7,34 20.813 0,86% 7,68 12,11 -4,43

Taxa utilización privativa ou aproveitamento especial dominio público local 70.025 3,05% 25,76 75.369 3,13% 27,83 35,73 -7,91

Prezos Públicos 25.847 1,13% 9,51 26.380 1,10% 9,74 14,76 -5,02

Contribucións Especiais 2.501 0,11% 0,92 3.542 0,15% 1,31 0,92 0,39

Ventas 4.033 0,18% 1,48 3.686 0,15% 1,36 1,57 -0,21

Reintegro de operacións correntes 3.374 0,15% 1,24 3.056 0,13% 1,13 2,39 -1,27

Outros Ingresos Capítulo III 60.230 2,63% 22,16 59.711 2,48% 22,05 39,76 -17,71

Transferencias Estado ( Incluída PIE ) 580.974 25,33% 213,71 594.156 24,69% 204,25 257,28 -53,03

Transferencias da Comunidade Autónoma ( Incluído FCL ) 276.520 12,05% 101,72 305.618 12,70% 112,84 90,26 22,59

Transferencias Entidades Locais 110.925 4,84% 40,80 154.761 6,43% 57,14 65,04 -7,90

Outras transferencias ( consorcios, empresas privadas,…..) 16.294 0,71% 5,99 9.888 0,41% 3,65 4,32 -0,67

Ingresos Patrimoniais 20.422 0,89% 7,51 21.586 0,90% 7,97 19,55 -11,58

Alleamento de Inversións Reais 1.390 0,06% 0,51 4.560 0,19% 1,68 6,02 -4,33

Activos Financeiros 2.428 0,11% 0,89 2.672w 0,11% 0,99 1,79 -0,80

Pasivos Financeiros 37.886 1,65% 13,94 33.535 1,39% 12,38 34,60 -22,22

TOTAL 2.293.979 100,00% 843,83 2.406.393 100,00% 888,51 1.132,55 -244,04

GASTOS / CONCELLOS GALEGOS

PROGRAMAS
ANO 2016 ANO 2017

Importe 
(Miles €) 

Peso 
Específico

Galicia  
€/Hab

Importe 
(Miles €)

Peso 
Específico

Galicia  
€/Hab

Estado  
€/Hab

Diferencia 
Galicia Estado

Débeda Pública 126.306 5,93% 46,46 113.279 5,15% 41,83 91,17 -49,34

Seguridade e Mobilidade Cidadá 173.768 8,16% 63,92 175.719 8,00% 64,88 103,30 -38,42

Vivenda e Urbanismo 181.454 8,53% 66,75 192.803 8,77% 71,19 96,58 -25,39

Benestar Comunitario 438.881 20,62% 161,44 444.712 20,24% 164,20 154,56 9,64

Medio ambiente 71.471 3,36% 26,29 82.335 3,75% 30,40 36,96 -6,56

Pensións 4.999 0,23% 1,84 4.713 0,21% 1,74 3,40 -1,66

Outras Prestacións Económicas a Favor dos Empregados 10.856 0,51% 3,99 11.671 0,53% 4,31 5,38 -1,07

Servizos Sociais e Promoción Social 181.101 8,51% 66,62 198.152 9,02% 73,16 83,89 -10,73

Fomento do Emprego 51.599 2,42% 18,98 55.094 2,51% 20,34 25,54 -5,20

Sanidade 13.317 0,63% 4,90 13.164 0,60% 4,86 8,20 -3,34

Educación 92.546 4,35% 34,04 97.321 4,43% 35,93 47,09 -11,15

Cultura 135.384 6,36% 49,80 146.631 6,67% 54,14 63,71 -9,57

Deporte 92.704 4,36% 34,10 98.078 4,46% 36,21 42,50 -6,28

Comercio, turismo e PEMES 35.613 1,67% 13,10 37.997 1,73% 14,03 15,69 -1,66

Transporte público 37.248 1,75% 13,70 38.478 1,75% 14,21 25,22 -11,02

 Infraestruturas 82.338 3,87% 30,29 84.057 3,82% 31,04 14,43 16,61

Outras Actuacións de Carácter Económico 8.118 0,38% 2,99 7.711 0,35% 2,85 10,02 -7,18

Actuacións de carácter Xeral 390.759 18,36% 143,74 395.770 18,01% 146,13 201,79 -55,66

TOTAL 2.128.463 100,00% 782,95 2.197.687 100,00% 811,45 1.029,44 -217,99

Fonte: Ministerio de Facenda e Administracións Públicas e elaboración propia
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PROVINCIA COMARCA
DEMOGRÁFICOS E TERRITORIAIS INGRESOS LIQUIDACIÓN ORZAMENTOS 2017 GASTOS LIQUIDACIÓN ORZAMENTOS 2017 XESTIÓN ORZAMENTARIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A Coruña Arzúa 16.500 9,5% 30,8% 34 28 360,3 190,5 187,3 216,0 27,3 975,9 310,8 156,2 401,5 54,2 922,7 96,7 0,0 258,5

A Coruña Barbanza 66.672 13,9% 21,9% 270 174 422,5 190,0 94,5 78,8 46,6 827,3 296,2 64,3 315,2 59,5 735,3 101,3 107,8 163,9

A Coruña A Barcala 10.424 11,5% 29,9% 49 54 312,8 182,4 159,5 202,2 26,0 878,7 165,6 111,3 554,1 21,1 852,1 75,6 19,1 159,3

A Coruña Bergantiños 67.357 11,8% 27,0% 91 63 403,8 194,6 106,7 147,0 16,6 865,2 307,6 80,0 328,2 11,9 727,7 139,6 21,8 332,5

A Coruña Betanzos 37.975 11,3% 28,6% 56 34 378,2 188,1 203,9 179,8 5,4 948,5 295,8 124,9 631,6 24,9 1.077,3 93,7 374,1 306,0

A Coruña A Coruña 398.730 13,9% 22,3% 849 483 564,3 254,8 54,9 54,3 25,9 942,2 397,9 100,1 341,7 53,3 893,1 90,6 120,5 181,2

A Coruña Eume 24.834 10,7% 26,7% 46 36 724,8 180,5 174,4 129,7 3,1 1.206,9 359,0 184,0 589,5 2,0 1.134,6 167,2 0,5 355,8

A Coruña Ferrol 154.802 12,3% 26,3% 248 112 486,5 210,9 89,9 84,1 9,9 879,2 281,0 103,1 322,9 38,3 745,3 178,8 79,0 306,9

A Coruña Fisterra 21.770 11,0% 27,7% 64 86 559,1 180,4 140,3 189,6 7,3 1.072,9 258,7 107,1 491,7 35,9 893,5 238,7 0,0 313,1

A Coruña Muros 12.852 9,3% 33,2% 89 116 317,9 189,3 139,0 102,8 6,4 750,0 327,5 71,0 272,9 43,6 715,0 37,8 134,0 48,1

A Coruña Noia 33.527 11,5% 28,0% 103 70 428,8 195,0 120,9 107,4 20,6 872,7 279,6 124,2 348,1 13,5 765,5 134,7 25,7 220,6

A Coruña Ordes 36.702 12,3% 26,2% 49 50 404,7 197,7 171,8 180,1 19,1 971,8 313,7 116,9 444,6 49,6 924,7 53,7 82,0 126,6

A Coruña Ortegal 12.531 7,6% 36,1% 32 21 422,4 188,2 242,2 306,0 18,1 1.163,3 377,0 181,9 416,4 102,5 1.077,7 136,9 14,0 308,4

A Coruña Santiago 166.692 14,8% 19,8% 242 176 530,6 231,5 95,7 48,9 30,2 927,0 342,6 81,6 386,6 86,9 897,7 77,1 125,4 120,1

A Coruña O Sar 15.922 12,0% 26,4% 90 75 314,7 179,9 167,8 181,9 30,0 865,3 273,1 131,8 402,6 31,6 839,2 53,3 8,8 39,3

A Coruña Terra de Melide 12.153 10,1% 30,8% 33 22 446,3 178,2 229,9 262,0 3,8 1.125,8 280,1 189,2 489,9 3,2 962,5 152,0 16,3 473,2

A Coruña Terra de Soneira 17.360 9,4% 31,9% 47 75 335,0 177,8 128,2 181,5 23,2 852,3 323,0 106,6 354,8 27,5 811,9 44,3 34,9 194,7

A Coruña Xallas 13.491 9,4% 32,1% 35 58 310,8 194,7 174,3 131,3 16,9 820,2 262,8 152,0 321,3 16,9 753,1 78,4 0,0 132,8

Lugo Os Ancares 10.265 5,9% 39,8% 10 18 305,1 199,1 384,1 192,1 0,0 1.074,7 316,9 212,9 440,4 0,1 970,3 140,3 16,2 744,3

Lugo Chantada 13.499 8,7% 34,5% 29 21 382,3 203,0 265,7 80,9 0,0 925,0 275,6 181,0 327,9 87,1 871,6 100,5 118,8 236,7

Lugo A Fonsagrada 5.185 5,2% 39,6% 8 12 369,8 192,4 361,7 135,0 0,0 1.056,7 290,0 218,9 476,9 13,0 998,9 93,2 77,9 253,5

Lugo Lugo 118.906 13,0% 23,4% 87 88 590,2 201,1 91,5 32,0 0,4 931,7 342,8 101,4 303,0 48,2 795,4 219,7 23,2 309,6

Lugo A Mariña Central 29.185 11,9% 25,8% 58 50 446,4 175,2 189,8 84,6 0,0 899,4 372,4 145,1 346,7 43,4 907,7 78,1 46,6 332,6

Lugo A Mariña Occidental 25.929 10,9% 27,0% 52 35 886,5 190,4 209,3 104,3 0,0 1.384,9 503,4 173,5 484,6 54,7 1.216,2 172,8 425,8 625,0

Lugo A Mariña Oriental 16.357 11,0% 28,7% 41 39 602,2 201,3 213,3 103,0 15,7 1129,0 481,9 138,0 371,5 83,4 1.074,9 84,2 182,6 156,6

Lugo Meira 5.231 7,9% 36,5% 17 21 399,6 196,8 359,8 350,6 0,0 1.304,2 514,9 257,1 419,6 34,3 1.225,9 15,8 185,8 373,4

Lugo Quiroga 5.333 7,0% 40,6% 9 25 422,7 198,1 424,4 172,2 0,0 1.211,0 378,9 237,2 446,4 26,5 1.089,0 141,1 110,9 899,9

Lugo Sarria 22.994 9,5% 31,7% 27 25 397,7 189,3 180,9 95,0 -0,1 856,4 249,5 149,9 319,6 14,4 733,4 201,4 66,3 238,6

Lugo Terra Chá 40.770 8,8% 32,6% 22 19 419,4 192,7 246,9 121,5 0,1 978,6 332,9 160,1 345,9 41,8 880,7 138,2 65,2 289,8

Lugo Terra de Lemos 30.754 9,1% 34,9% 33 29 436,7 186,6 210,2 98,7 11,1 935,6 303,4 131,3 317,7 16,8 769,2 154,8 18,9 395,8

Lugo A Ulloa 9.226 8,1% 36,1% 22 18 398,2 185,6 270,3 141,8 1,2 988,8 289,2 230,8 336,8 50,0 906,9 108,1 217,4 188,8

Ourense Allariz-Maceda 14.181 9,9% 33,7% 37 48 467,0 187,6 227,2 50,8 33,1 958,0 293,9 89,9 396,0 81,6 861,4 73,0 363,2 184,4

Ourense Baixa Limia 6.936 4,4% 45,3% 13 42 334,1 191,5 499,5 155,4 -2,2 1173,0 458,2 150,4 402,7 29,1 1.040,5 34,9 199,8 236,5

Ourense O Carballiño 26.765 9,5% 35,3% 48 45 419,4 192,0 214,1 30,7 18,2 865,7 322,2 107,8 278,9 53,8 762,6 131,8 76,5 297,1

Ourense A Limia 20.658 8,8% 36,4% 26 82 416,4 194,0 262,3 59,1 -1,0 921,6 219,8 108,6 466,1 39,2 833,7 88,2 500,1 175,0

Ourense Ourense 144.011 12,8% 25,8% 231 197 637,9 255,9 91,0 19,3 2,4 995,1 348,1 95,1 314,8 83,4 841,3 251,2 13,6 598,0

Ourense O Ribeiro 16.336 7,5% 39,1% 40 61 447,9 190,8 368,8 124,2 27,5 1149,7 347,8 132,8 531,8 51,0 1063,5 89,6 282,8 231,0

Ourense Terra de Caldelas 2.990 4,1% 44,3% 10 12 595,1 212,6 482,5 225,3 0,0 1502,8 501,8 152,1 551,0 56,9 1.261,7 200,8 66,8 1028,9

Ourense Terra de Celanova 17.620 6,8% 42,3% 35 31 334,3 200,6 309,8 63,4 3,2 904,4 325,8 104,5 332,6 30,4 793,2 90,0 95,9 476,4

Ourense Terra de Trives 4.111 5,9% 40,9% 10 28 692,1 268,4 378,7 37,0 0,0 1.332,5 362,7 186,3 600,5 22,4 1.171,9 179,0 85,4 464,4

Ourense Valdeorras 26.134 10,3% 28,0% 27 156 403,7 196,8 210,4 35,5 4,9 842,5 288,5 128,2 298,5 25,3 740,6 127,7 140,3 520,3

Ourense Verín 26.022 9,4% 33,6% 26 154 352,1 193,4 224,6 88,9 0,9 856,2 367,6 117,5 342,8 27,9 855,7 22,2 119,4 183,5

Ourense Viana 5.916 6,9% 38,9% 8 62 551,9 221,3 401,1 48,2 0,1 1212,0 376,8 186,7 490,2 29,2 1.082,9 181,4 153,8 1219,4

Pontevedra O Baixo Miño 49.828 13,9% 21,9% 154 124 288,0 189,2 82,5 78,9 0,3 636,4 247,4 59,7 268,6 6,8 582,6 104,9 21,8 292,9

Pontevedra Caldas 34.197 13,0% 23,8% 118 91 306,0 182,4 162,5 100,4 1,2 747,2 237,6 110,6 342,8 21,1 712,1 68,2 152,0 154,9

Pontevedra O Condado 41.693 14,7% 21,3% 122 61 309,4 187,1 131,3 91,8 -0,2 721,2 269,3 93,2 256,7 21,5 640,8 81,2 82,0 115,4

Pontevedra Deza 40.310 11,0% 28,8% 39 38 394,9 192,3 156,3 116,3 1,8 857,5 278,0 102,4 340,2 70,1 790,7 111,3 95,9 215,1

Pontevedra O Morrazo 82.711 14,3% 20,4% 588 376 329,0 200,7 79,6 46,0 0,8 655,0 261,5 67,6 244,4 55,4 628,9 37,9 154,8 108,5

Pontevedra A Paradanta 12.531 9,2% 34,8% 38 20 336,6 166,3 267,8 136,3 15,2 925,4 344,7 119,0 326,2 17,9 807,8 101,7 76,9 160,7

Pontevedra Pontevedra 125.278 14,4% 21,7% 201 165 488,9 212,8 74,2 42,4 24,0 836,9 400,9 69,6 274,6 39,9 785,0 117,2 121,2 214,8

Pontevedra O Salnés 109.882 14,0% 21,6% 400 198 490,2 196,6 104,4 68,8 25,9 878,4 333,3 122,5 310,9 74,1 840,9 77,4 209,8 96,9

Pontevedra Tabeirós-Terra de Montes 24.223 11,3% 29,8% 46 43 299,2 204,4 140,0 91,2 23,1 752,9 274,0 129,0 280,4 56,5 739,9 63,2 50,6 127,5

Pontevedra Vigo 422.078 14,2% 21,2% 688 423 471,2 239,0 53,5 40,1 3,8 804,8 358,6 71,9 310,1 8,1 748,7 96,6 24,6 286,6

GALICIA 2.708.339 12,7% 24,9% 91,57 89 480,4 216,8 114,3 74,0 13,3 893,8 337,6 101,0 339,5 42,6 820,6 115,7 93,1 257,8

ESPAÑA Estimado 46.572.132 16,0% 19,0%  92,04  754 653,7 257,3 90,3 94,8 36,4 1.132,5 391,4 118,2 428,7 91,2 1029,4

(*)  Agregación datos dos concellos de cada Comarca.   /   (**)  Outras transferencias, ingresos financeiros e alleamento de investimentos reais.

SECTOR
1 Poboación 2017

2 % Poboación menor 16 anos

3 % Poboación maior 64 anos

4 Densidade

5 Entidades Singulares poboación por habitante

SECTOR
6 Tributos Locais

7 PIE

8 Trasf CCAA

9 Outros Ingresos Non Financeiros (**)

10 Ingresos financeiros

INDICADORES ORZAMENTARIOS COMARCAS LIQUIDACIÓN ORZAMENTOS ANO 2017(*)
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PROVINCIA COMARCA
DEMOGRÁFICOS E TERRITORIAIS INGRESOS LIQUIDACIÓN ORZAMENTOS 2017 GASTOS LIQUIDACIÓN ORZAMENTOS 2017 XESTIÓN ORZAMENTARIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A Coruña Arzúa 16.500 9,5% 30,8% 34 28 360,3 190,5 187,3 216,0 27,3 975,9 310,8 156,2 401,5 54,2 922,7 96,7 0,0 258,5

A Coruña Barbanza 66.672 13,9% 21,9% 270 174 422,5 190,0 94,5 78,8 46,6 827,3 296,2 64,3 315,2 59,5 735,3 101,3 107,8 163,9

A Coruña A Barcala 10.424 11,5% 29,9% 49 54 312,8 182,4 159,5 202,2 26,0 878,7 165,6 111,3 554,1 21,1 852,1 75,6 19,1 159,3

A Coruña Bergantiños 67.357 11,8% 27,0% 91 63 403,8 194,6 106,7 147,0 16,6 865,2 307,6 80,0 328,2 11,9 727,7 139,6 21,8 332,5

A Coruña Betanzos 37.975 11,3% 28,6% 56 34 378,2 188,1 203,9 179,8 5,4 948,5 295,8 124,9 631,6 24,9 1.077,3 93,7 374,1 306,0

A Coruña A Coruña 398.730 13,9% 22,3% 849 483 564,3 254,8 54,9 54,3 25,9 942,2 397,9 100,1 341,7 53,3 893,1 90,6 120,5 181,2

A Coruña Eume 24.834 10,7% 26,7% 46 36 724,8 180,5 174,4 129,7 3,1 1.206,9 359,0 184,0 589,5 2,0 1.134,6 167,2 0,5 355,8

A Coruña Ferrol 154.802 12,3% 26,3% 248 112 486,5 210,9 89,9 84,1 9,9 879,2 281,0 103,1 322,9 38,3 745,3 178,8 79,0 306,9

A Coruña Fisterra 21.770 11,0% 27,7% 64 86 559,1 180,4 140,3 189,6 7,3 1.072,9 258,7 107,1 491,7 35,9 893,5 238,7 0,0 313,1

A Coruña Muros 12.852 9,3% 33,2% 89 116 317,9 189,3 139,0 102,8 6,4 750,0 327,5 71,0 272,9 43,6 715,0 37,8 134,0 48,1

A Coruña Noia 33.527 11,5% 28,0% 103 70 428,8 195,0 120,9 107,4 20,6 872,7 279,6 124,2 348,1 13,5 765,5 134,7 25,7 220,6

A Coruña Ordes 36.702 12,3% 26,2% 49 50 404,7 197,7 171,8 180,1 19,1 971,8 313,7 116,9 444,6 49,6 924,7 53,7 82,0 126,6

A Coruña Ortegal 12.531 7,6% 36,1% 32 21 422,4 188,2 242,2 306,0 18,1 1.163,3 377,0 181,9 416,4 102,5 1.077,7 136,9 14,0 308,4

A Coruña Santiago 166.692 14,8% 19,8% 242 176 530,6 231,5 95,7 48,9 30,2 927,0 342,6 81,6 386,6 86,9 897,7 77,1 125,4 120,1

A Coruña O Sar 15.922 12,0% 26,4% 90 75 314,7 179,9 167,8 181,9 30,0 865,3 273,1 131,8 402,6 31,6 839,2 53,3 8,8 39,3

A Coruña Terra de Melide 12.153 10,1% 30,8% 33 22 446,3 178,2 229,9 262,0 3,8 1.125,8 280,1 189,2 489,9 3,2 962,5 152,0 16,3 473,2

A Coruña Terra de Soneira 17.360 9,4% 31,9% 47 75 335,0 177,8 128,2 181,5 23,2 852,3 323,0 106,6 354,8 27,5 811,9 44,3 34,9 194,7

A Coruña Xallas 13.491 9,4% 32,1% 35 58 310,8 194,7 174,3 131,3 16,9 820,2 262,8 152,0 321,3 16,9 753,1 78,4 0,0 132,8

Lugo Os Ancares 10.265 5,9% 39,8% 10 18 305,1 199,1 384,1 192,1 0,0 1.074,7 316,9 212,9 440,4 0,1 970,3 140,3 16,2 744,3

Lugo Chantada 13.499 8,7% 34,5% 29 21 382,3 203,0 265,7 80,9 0,0 925,0 275,6 181,0 327,9 87,1 871,6 100,5 118,8 236,7

Lugo A Fonsagrada 5.185 5,2% 39,6% 8 12 369,8 192,4 361,7 135,0 0,0 1.056,7 290,0 218,9 476,9 13,0 998,9 93,2 77,9 253,5

Lugo Lugo 118.906 13,0% 23,4% 87 88 590,2 201,1 91,5 32,0 0,4 931,7 342,8 101,4 303,0 48,2 795,4 219,7 23,2 309,6

Lugo A Mariña Central 29.185 11,9% 25,8% 58 50 446,4 175,2 189,8 84,6 0,0 899,4 372,4 145,1 346,7 43,4 907,7 78,1 46,6 332,6

Lugo A Mariña Occidental 25.929 10,9% 27,0% 52 35 886,5 190,4 209,3 104,3 0,0 1.384,9 503,4 173,5 484,6 54,7 1.216,2 172,8 425,8 625,0

Lugo A Mariña Oriental 16.357 11,0% 28,7% 41 39 602,2 201,3 213,3 103,0 15,7 1129,0 481,9 138,0 371,5 83,4 1.074,9 84,2 182,6 156,6

Lugo Meira 5.231 7,9% 36,5% 17 21 399,6 196,8 359,8 350,6 0,0 1.304,2 514,9 257,1 419,6 34,3 1.225,9 15,8 185,8 373,4

Lugo Quiroga 5.333 7,0% 40,6% 9 25 422,7 198,1 424,4 172,2 0,0 1.211,0 378,9 237,2 446,4 26,5 1.089,0 141,1 110,9 899,9

Lugo Sarria 22.994 9,5% 31,7% 27 25 397,7 189,3 180,9 95,0 -0,1 856,4 249,5 149,9 319,6 14,4 733,4 201,4 66,3 238,6

Lugo Terra Chá 40.770 8,8% 32,6% 22 19 419,4 192,7 246,9 121,5 0,1 978,6 332,9 160,1 345,9 41,8 880,7 138,2 65,2 289,8

Lugo Terra de Lemos 30.754 9,1% 34,9% 33 29 436,7 186,6 210,2 98,7 11,1 935,6 303,4 131,3 317,7 16,8 769,2 154,8 18,9 395,8

Lugo A Ulloa 9.226 8,1% 36,1% 22 18 398,2 185,6 270,3 141,8 1,2 988,8 289,2 230,8 336,8 50,0 906,9 108,1 217,4 188,8

Ourense Allariz-Maceda 14.181 9,9% 33,7% 37 48 467,0 187,6 227,2 50,8 33,1 958,0 293,9 89,9 396,0 81,6 861,4 73,0 363,2 184,4

Ourense Baixa Limia 6.936 4,4% 45,3% 13 42 334,1 191,5 499,5 155,4 -2,2 1173,0 458,2 150,4 402,7 29,1 1.040,5 34,9 199,8 236,5

Ourense O Carballiño 26.765 9,5% 35,3% 48 45 419,4 192,0 214,1 30,7 18,2 865,7 322,2 107,8 278,9 53,8 762,6 131,8 76,5 297,1

Ourense A Limia 20.658 8,8% 36,4% 26 82 416,4 194,0 262,3 59,1 -1,0 921,6 219,8 108,6 466,1 39,2 833,7 88,2 500,1 175,0

Ourense Ourense 144.011 12,8% 25,8% 231 197 637,9 255,9 91,0 19,3 2,4 995,1 348,1 95,1 314,8 83,4 841,3 251,2 13,6 598,0

Ourense O Ribeiro 16.336 7,5% 39,1% 40 61 447,9 190,8 368,8 124,2 27,5 1149,7 347,8 132,8 531,8 51,0 1063,5 89,6 282,8 231,0

Ourense Terra de Caldelas 2.990 4,1% 44,3% 10 12 595,1 212,6 482,5 225,3 0,0 1502,8 501,8 152,1 551,0 56,9 1.261,7 200,8 66,8 1028,9

Ourense Terra de Celanova 17.620 6,8% 42,3% 35 31 334,3 200,6 309,8 63,4 3,2 904,4 325,8 104,5 332,6 30,4 793,2 90,0 95,9 476,4

Ourense Terra de Trives 4.111 5,9% 40,9% 10 28 692,1 268,4 378,7 37,0 0,0 1.332,5 362,7 186,3 600,5 22,4 1.171,9 179,0 85,4 464,4

Ourense Valdeorras 26.134 10,3% 28,0% 27 156 403,7 196,8 210,4 35,5 4,9 842,5 288,5 128,2 298,5 25,3 740,6 127,7 140,3 520,3

Ourense Verín 26.022 9,4% 33,6% 26 154 352,1 193,4 224,6 88,9 0,9 856,2 367,6 117,5 342,8 27,9 855,7 22,2 119,4 183,5

Ourense Viana 5.916 6,9% 38,9% 8 62 551,9 221,3 401,1 48,2 0,1 1212,0 376,8 186,7 490,2 29,2 1.082,9 181,4 153,8 1219,4

Pontevedra O Baixo Miño 49.828 13,9% 21,9% 154 124 288,0 189,2 82,5 78,9 0,3 636,4 247,4 59,7 268,6 6,8 582,6 104,9 21,8 292,9

Pontevedra Caldas 34.197 13,0% 23,8% 118 91 306,0 182,4 162,5 100,4 1,2 747,2 237,6 110,6 342,8 21,1 712,1 68,2 152,0 154,9

Pontevedra O Condado 41.693 14,7% 21,3% 122 61 309,4 187,1 131,3 91,8 -0,2 721,2 269,3 93,2 256,7 21,5 640,8 81,2 82,0 115,4

Pontevedra Deza 40.310 11,0% 28,8% 39 38 394,9 192,3 156,3 116,3 1,8 857,5 278,0 102,4 340,2 70,1 790,7 111,3 95,9 215,1

Pontevedra O Morrazo 82.711 14,3% 20,4% 588 376 329,0 200,7 79,6 46,0 0,8 655,0 261,5 67,6 244,4 55,4 628,9 37,9 154,8 108,5

Pontevedra A Paradanta 12.531 9,2% 34,8% 38 20 336,6 166,3 267,8 136,3 15,2 925,4 344,7 119,0 326,2 17,9 807,8 101,7 76,9 160,7

Pontevedra Pontevedra 125.278 14,4% 21,7% 201 165 488,9 212,8 74,2 42,4 24,0 836,9 400,9 69,6 274,6 39,9 785,0 117,2 121,2 214,8

Pontevedra O Salnés 109.882 14,0% 21,6% 400 198 490,2 196,6 104,4 68,8 25,9 878,4 333,3 122,5 310,9 74,1 840,9 77,4 209,8 96,9

Pontevedra Tabeirós-Terra de Montes 24.223 11,3% 29,8% 46 43 299,2 204,4 140,0 91,2 23,1 752,9 274,0 129,0 280,4 56,5 739,9 63,2 50,6 127,5

Pontevedra Vigo 422.078 14,2% 21,2% 688 423 471,2 239,0 53,5 40,1 3,8 804,8 358,6 71,9 310,1 8,1 748,7 96,6 24,6 286,6

GALICIA 2.708.339 12,7% 24,9% 91,57 89 480,4 216,8 114,3 74,0 13,3 893,8 337,6 101,0 339,5 42,6 820,6 115,7 93,1 257,8

ESPAÑA Estimado 46.572.132 16,0% 19,0%  92,04  754 653,7 257,3 90,3 94,8 36,4 1.132,5 391,4 118,2 428,7 91,2 1029,4

(***)  Servizos de bens públicos de carácter preferente e económico e actuacións de carácter xeral.

SECTOR
11 Total Ingresos

12 Servizos públicos básicos

13 Actuacións protección e promoción social

14 Outros Servizos e actuacións (***)

15 Débeda Pública

SECTOR
16 Total gastos

17 Superávit 2017

18 Débeda Viva 2018 €/Hab

19 Remanente Tesourería gastos xerais €/Hab 2017

Resultado óptimo 
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16.
- - -

INICIATIVAS  
LOCAIS
- - -

Coñecendo a 
historia e a 
cultura dos nosos 
concellos dunha 
forma diferente

Neste número propoñemos dúas iniciativas 
culturais para dar a coñecer a cultura e 
os personaxes culturais de Galicia dunha 
forma diferente e a través da colaboración 
entre administracións locais. 

Por unha banda achegarémonos ata a pro-
vincia de A Coruña para coñecer o roteiro 
cultural “As pegadas de Rosalía” impulsa-
do polos concellos de Ames, Brión, Padrón 
e Santiago e a través do cal se amosa a 
vida, obra e lugares que marcaron a vida 
da escritora Rosalía de Castro. 

Por outra banda, viaxaremos tamén ata 
a provincia de Lugo, para saber máis das 
audioguías ficcionadas –feitas a través da 
colaboración da Mancomunidade da Mariña 
Lucense co grupo de teatro Chévere– 
coas que contan os concellos de Viveiro, 
Mondoñedo e Ribadeo para achegar os 
visitantes aos seus recantos culturais.

Estas dúas iniciativas culturais contan 
tamén co apoio da Xunta de Galicia e 
das deputacións provinciais de cada 
territorio no que se levan a cabo.

Roteiro cultural “As pegadas de Rosalía” polo río Sar 

Os concellos de Ames, Brión, Padrón e 
Santiago, uníronse baixo a iniciativa “As 
pegadas de Rosalía” para dar a coñecer 
a vida e a obra de Rosalía de Castro, a 
escritora máis representativa de Galicia 
no mundo, e quen mellor retratou o 
sentir do pobo galego. Probablemente 
nada simbolice mellor a súa obra e máis 
a súa vida que o río Sar, eixo tamén desta 
proposta de ruta.

A través deste roteiro cultural, que conta 
cunha páxina web propia na que atopa-
remos todos os recursos dispoñibles, 
recoñeceremos os lugares e os costumes 
que foron a fonte creativa e de inspi-
ración da autora galega a través duns 
recursos que nos facilitarán información 
práctica e tamén artística dos lugares 
que visitaremos.

Na páxina web http://www.rutarosalia-
na.gal/ as persoas que decidan realizar 
este roteiro cultural dispoñen dun mapa 
coa localización dos lugares e puntos 
de interese dentro dos concellos e que 
teñen un significado especial na vida 
ou na obra de Rosalía de Castro. Así 
nos achegaremos ata a Igrexa de San 
Xulián de Bastavales ou ata o panteón 

de Galegos Ilustres e contaremos tamén 
cun folleto que pode descargarse para 
achegar información en papel aos usua-
rios/as do roteiro.

“As pegadas de Rosalía” é unha reno-
vación documentada e actualizada por 
Anxo Angueira (Presidente da Fundación 
Rosalía de Castro) da ruta proposta por 
Avelino Abuín de Tembra en 1980 e que 
el mesmo introducía do seguinte xeito:

“A Ruta Rosaliana é un itinerario lóxico 
que segue a Vida de Rosalía de Castro, 
desde o lugar do seu nacemento, os di-
versos lugares onde ela viviu e remata 
onde repousan as súas cinzas. (…).

Percorre-los camiños que ela percorreu, 
meditar nos recantos en que Rosalía 
meditou. Identificarse intimamente 
con Rosalía, que é como identificarse 
con Galicia. Pero parece claro que a 
RUTA se pode adaptar ás conveniencias 
de cadaquén, tanto na súa extensión 
como na orde do percorrido. Esta é 
unha peregrinaxe de lembranzas ínti-
mas. Un simple guión indicativo que se 
lles facilita aos viaxeiros que busquen 
rememorar a Rosalía como un latexo 
no noso corazón”

1

3

2

4

1   Ponte Maceira, Ames

2   Iglesia de Iria Flavia, Padrón

3   Igrexa de San Xián de Bastavales, Brión

4   Santiago de Compostela
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>   INICIATIVAS LOCAIS

Audioguías ficcionadas pola Mariña Lucense 

A Mancomunidade de Municipios A Mariña Lucense elabo-
rou varias audioguías que permiten descubrir a contorna 
dos concellos de Ribadeo, Mondoñedo e Viveiro dunha 
forma orixinal. Estas audioguías que foron ficcionadas 
en colaboración co grupo de teatro Chévere son historias 
ambientadas na Mariña Lucense e nacen como resultado 
dun laborioso traballo de documentación, grazas ao que se 
identifican sucesos, personaxes e lugares con nome propio. 

As audioguías, que foron presentadas este mesmo ano 
en tres idiomas –galego, castelán, francés e inglés– 
están pensadas tanto para a veciñanza dos propios 
concellos, como para visitantes do resto de Galicia e 
España ou de fóra do territorio español, e están dis-
poñibles a través da páxina web da Mancomunidade 
en https://www.amarinalucense.gal/es/audioguias/ 

O que se propón é realizar un recorrido de aproxima-
damente 45 minutos por cada unha das localidades 
mencionadas –Mondoñedo, Ribadeo e Viveiro– para o 
que tan só necesitaremos uns cascos preferiblemente 
illantes de ruído para desfrutar do son envolvente. Logo 
deberemos colocarnos no punto de partida e deixarnos 
guiar polas rúas de cada unha das vilas.

Este recurso invita aos visitantes a que se mergullen 
na historia e nos sucesos das localidades visitadas, 
e a que coñezan personaxes concretos de cada unha 
das vilas que doutra forma non poderían coñecer. Así 
a xente, co seu propio dispositivo móbil e uns cascos, 
pode facer o paseo de forma libre e autónoma mentres 
se mergulla na historia do lugar.

As tres audioguías das que hoxe estamos a falar teñen 
un enfoque, un tratamento e un formato diferenciado 
por localidade que buscan a implicación emocional por 
parte da persoa que escoita, coa intención de provocar 
a curiosidade polo patrimonio artístico e cultural da 
zona. É unha oportunidade para ir por estes pobos que 
teñen tanto que ensinar e facelo dunha maneira indi-
vidual e a un ritmo propio.

No caso de Ribadeo o que se propón a audioguía 
“Ribadeo alén do tempo” é un paseo para coñecer o rico 
patrimonio arquitectónico e o pasado indiano que tanto 
caracteriza á vila. A intención do relato é que a persoa 
que escoite se vexa inmersa nunha película antiga, 
revivindo escenas da vida dos indianos de Ribadeo ou 
trasladándonos ata o Bos Aires de comezos de século. 

O roteiro de Mondoñedo “Mondoñedo e familia” está 
baseado na figura de Álvaro Cunqueiro utilizando os 
espazos urbanos relacionados coa súa vida e a súa obra 
como fío condutor. O relato realízase cunha mestura 
entre o documental, o testemuñal e o novelado –como 
lle gustaba a Cunqueiro– e nel poderemos escoitar por 
exemplo a varios veciños e veciñas reais de Mondoñedo 
que comparten os seus recordos do escritor.

A audioguía de Viveiro, baixo o título “conversas nun 
Viveiro fantástico” estaremos na compaña dun paseante 
nocturno que nos levará a través de rúas e prazas para 
axudarnos a coñecer a historia da cidade a través de 

anécdotas de personaxes históricos, uns anónimos, 
e outros de relevancia na vida política, económica e 
artística de Viveiro. 

En definitiva, con estas iniciativas, tanto no caso do 
roteiro pola vida de Rosalía de castro como das au-
dioguías destas tres localidades da Mariña Lucense, 
estamos ante maneiras de penetrar na idiosincrasia 
galega dunha forma diferente, interesante e educativa. 

1   Entorno da Igrexa de Santa Maria, Viveiro

2   Torre dos Moreno - Casa Indiana, Ribadeo

3   Catedral de Mondoñedo
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Galicia baleirada:  
mala conectividade  
e exclusión financeira

A Galicia baleirada – que vén acompañada do envellece-
mento da poboación xa que o 40% ten 64 ou máis anos– é 
unha tendencia que se vén producindo dende hai tempo 
pero que ultimamente vese agravado pola carencia de 
medidas eficaces que motiven a volta ao rural. Aínda 
que chegamos tarde para medidas proactivas, que serían 
as idóneas, se queremos reverter a situación hai que 
reaccionar e solucionar, entre outros, dous graves pro-
blemas: os relacionados coa conectividade e os relativos 
á exclusión financeira.    

Na procura dun rural produtivo – que motive a persoas 
e empresas a investir e vivir nel– hai que solucionar 
en primeiro lugar os problemas de conectividade que 
existen. O acceso á rede internet está contemplado 
polo Parlamento Europeo como un servizo universal 
mediante a directiva 2002/22/CE e matizada posterior-
mente con outros textos lexislativos. Así os servizos de 
comunicación electrónica – dunha calidade aceptable e 
a un prezo asumible– teñen que estar a disposición de 
todos/as os/as usuarios/as do territorio, independen-
temente da súa situación xeográfica. O que acontece é 
que o servizo universal de banda larga solo esixe polo 
de agora unha velocidade a todas luces insuficiente, 
non só xa para unha conexión competitiva de negocio, 
senón tamén incluso para unha conexión particular 
acorde coas necesidades de hoxe en día. 

En Galicia resulta inviable –e ademais pouco recomen-
dable– comunicar con fíos todo o territorio, polo que 
a solución pasa polas redes sen fíos, mais ao non estar 
subvencionadas, as tarifas das operadoras son caras, 
limitadas en volume de acceso e crean unha grande 
desigualdade coa conexión dos núcleos urbanos que 
dispoñen de tarifa plana para as altas velocidades. 
Así é imposible tanto competir cun negocio situado no 
rural, así como fixar poboación nese territorio. A admi-
nistración autonómica non colabora tampouco cando 
establece como prioridade de acceso a subvencións o 
criterio de orde de chegada de solicitudes en vez de 

valorar a calidade dun proxecto. Isto prexudica clara-
mente a concellos e empresas do rural con problemas 
de conexión e baixa velocidade. 

O outro aspecto a considerar é o da exclusión financei-
ra ou a incapacidade de acceder aos servizos financeiros 
básicos de xeito acaído. Evidéncianse como factores de 
risco preponderante o peche de entidades bancarias 
nos concellos ou a falla de formación nas habilidades 
dixitais de parte da poboación, sobre todo no rural. 

En Galicia hai cincuenta mil persoas –de 41 concellos 
maioritariamente da provincia de Ourense pero tamén 
doutros municipios do interior– que non contan con 
oficinas bancarias nin poden acceder a servizos tan 
simples como sacar ou ingresar cartos ou pagar recibos. 
A situación vaise agravar ademais coa reestruturación 
bancaria que está en marcha actualmente. A Xunta vén 
de aprobar un plan para crear unha rede de caixeiros 
de acceso universal mais o lóxico é que este sexa un 
servizo proporcionado polas propias entidades ban-
carias e non a través dos cartos públicos. Bastante 
potencialidade económica teñen os bancos como para 
que se lles faga e pague o servizo de aproximación aos 
seus clientes desatendidos. Outra cousa diferente é a 
formación dos/das usuarios/as, xa que a administración 
pode – e incluso debe– prestar un servizo de asistencia 
e de formación en banca electrónica e máxime aínda 
coa aparición de alternativas á banca tradicional que 
están rachando o mercado e que supoñen unha opor-
tunidade para o desenvolvemento no rural.

Fixar poboación no rural galego é polo tanto unha 
tarefa inaprazable na que hai que poñerse a traballar 
dun xeito transversal e adaptándose á transformación 
dixital que cambiará todos os nosos modelos.

Raúl Fernández Iglesias 
Responsable TIC da Fegamp

Galicia, baleirada no rural, ten ademais a 
súa poboación espallada polo territorio; 
así o 24% das galegas e galegos 
residen no 58% da súa superficie.



Axuda de emerxencia  
tras o ciclón Idai
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1    O devastador furacán arrasou con 
pontes e outras infraestruturas que 
aínda están por reconstruír.

2    O presidente da Asociación Nacional 
de Municipios de Mozambique 
supervisou a entrega da axuda.

3    O ciclón Idai deixou sen fogar e sen 
medios de subsistencia a centos de 
miles de persoas no país lusófono.

Asinado: Comisión Executiva do Fondo Galego  
de Cooperación e Solidariedade

3

2

A mediados do mes de marzo, o ciclón Idai tocaba terra en 
Mozambique, deixando ao seu paso máis de 600 persoas mortas 
e unhas 400.000 sen fogar, alén da destrución de pontes e outras 
vías de comunicación. Os terreos de cultivo ficaron completa-
mente asolagados, deixando a milleiros de familias sen os seus 
medios de subsistencia, mentres que os servizos de educación e 
saúde se viron interrompidos e reduciuse o acceso á auga potable.  

Perante esta grave situación, o Fondo Galego de Cooperación e 
Solidariedade iniciou de seguido os contactos cun dos seus prin-
cipais parceiros no país, a Asociación Nacional dos Municipios 
Mozambicanos (ANAMM), a fin de coñecer as necesidades máis 
inmediatas da poboación e acordar a mellor fórmula para contri-
buír a paliar as consecuencias dun dos peores ciclóns tropicais 
dos que se ten constancia en todo o hemisferio sur. 

Para garantir a eficacia da axuda, optouse ademais por con-
centrala na vila de Nhamatanda, unha das máis prexudicadas 

tanto polo furacán como polo brote de cólera que lle seguiu, 
e á que apenas chegou asistencia. Cun censo que rolda os 
25.000 habitantes, trátase do municipio que presenta unha 
maior taxa de poboación empobrecida dos que resultaron máis 
afectados polo desastre meteorolóxico.

Identificáronse como prioridades a dotación de depósitos de 
auga, produtos para o seu tratamento, útiles de hixiene persoal 
e limpeza e mais materiais de construción para poder reparar 
vivendas e infraestruturas. O Fondo Galego destinou á adquisi-
ción destes bens 10.000 euros da súa partida para achegas de 
emerxencia, facendo partícipes deste xeito ás tres deputacións 
e os 97 concellos que o integran da solidariedade internacional.

O propio presidente da ANAMM, Calisto Moisés Cossa, despra-
zouse a Nhamatanda para supervisar a entrega dos materiais. 
A Asemblea Xeral do Fondo Galego resolvera canalizar a axuda 
a Mozambique a través de parceiros locais cos que xa tivera 
unha liña de traballo establecida, a fin de asegurar o seu im-
pacto na mitigación do risco e reforzar aos municipios do país 
lusófono. Ao tempo, garantíase así a transparencia na xestión 
dos fondos, que se transferiron integramente á ANAMM.

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade deulle ade-
mais seguimento aos dous proxectos que tiña activos no país 
africano: un para reducir os factores de risco que poden levar 
á mocidade a contraer adiccións, doenzas ou embarazos pre-
coces, empregando o deporte como ferramenta, e outro para 
construír sistemas de abastecemento de auga a fin de que a 
veciñanza non teña que collela no río, evitando así as mortes 
polos ataques de fauna salvaxe.

O primeiro dos proxectos desenvólvese coa Fundação Encontro 
nos distritos de Boane e Naamacha, ao sur de Maputo, onde 
apenas sufriron os efectos das inundacións. Porén, no segundo 
dos casos, a iniciativa lévase a cabo canda o municipio de 
Nhamayábue, que resultou afectado por fortes chuvias, ata o 
punto de que máis de 1.000 familias perderon a súa vivenda. 
Ademais, os catro sistemas de abastecemento construídos fica-
ron anegados, polo que serán necesarias tarefas de reparación.  



TODOCOSMOS. A divulgación 
astronómica nos concellos galegos

O Observatorio Astronómico Ramón María 
Aller (http://www.usc.es/astro) vén de 
cumprir os seus primeiros 75 anos de 
existencia, logo de que o padre Aller se 
incorporara como profesor á USC en 1939 e 
que tras catro anos como docente fora no-
meado director do novo observatorio que 
ía ser construído no campus universitario.

A principios dos anos 80 foi cando quen 
subscribe este texto, sendo profesor de 
Astronomía na Universidade de Zaragoza, 
foi chamado polo reitor Suárez Núñez para 
recuperar física e  cientificamente o ob-
servatorio, anos despois do falecemento 
de D. Ramón. Entre outras moitas xestións 
e esforzos, foi necesario dotar ao centro 
dos mínimos medios humanos e materiais 
para iniciar unha nova andadura.

Ao longo de todo este tempo, as princi-
pais funcións do Observatorio foron a do-
cencia e mais a investigación, acadando 
en ámbalas dúas un alto nivel, tanto na 
época inicial co fundador como director, 
como na seguinte fase iniciada en 1981. 

De feito, hoxe en día, é un referente in-
ternacional no eido das Estrelas Dobres 
e Múltiples.

Pasado o tempo, e recuperadas dabondo 
as misións encomendadas de entrada 
nesa segunda fase do observatorio, 
chegara ao meu modo de ver o momento 
de abrirse á sociedade. Así, xa dende 
hai anos o observatorio ten sido destino 
de multitude de visitas de escolares, de 
asociacións, e de diferentes colectivos, 
que realizaron nel vistas guiadas tanto 
diúrnas como nocturnas con observa-
cións telescópicas.

Pero os proxectos foron cada vez a máis e 
non só acudiron ao observatorio colexios 
e cidadáns de Compostela, senón que os 
nosos servizos foron requiridos dende 
diferentes puntos de toda a xeografía 
galega. Baixo o paraugas da nosa pro-
posta Programa de Extensión Cultural de 
Astronomía na USC, levada cabo de xeito 
ininterrompido nos últimos 22 anos, in-
corporáronse numerosos colaboradores 

ao proxecto que resultaron imprescindi-
bles para levar a cabo unha intensa labor 
de divulgación que acababa de iniciarse 
e que ten sido unha das máximas do ob-
servatorio. Astronomía Itinerante foi o 
nome que lle dimos ao primeiro programa 
que, con escasos recursos, deu naquel 
intre unha digna resposta ás solicitudes 
externas que nos chegaban para ir a 
colexios e institutos de diversas vilas 
galegas, e logrou achegar a astronomía 
a moitos lugares de Galicia.

Hai agora cinco anos, e despois de 
acadar financiamento oficial para ac-
tividades concretas como a Semana 
da Ciencia, o Ano Internacional da 
Astronomía, etcétera, decidimos prepa-
rar unha proposta moito mais ambiciosa 
a nivel galego e que ao mesmo tempo 
dera certa estabilidade tanto á proposta 
en si mesma como aos colaboradores 
expertos en divulgación encargados de 
estar “a pé de obra”. Así foi como naceu 
TODOCOSMOS. 

20.
- - -

O FALADOIRO
- - -



> CONCELLOS  
GALEGOS

Publicación da 
Federación Galega 
de Municipios  
e Provincias

_

21

>  

21

>   O FALADOIRO

José Ángel Docobo Durántez
Catedrático de Astronomía e director do 

Observatorio Astronómico Ramón María Aller/ USC

TODOCOSMOS: a astronomía ao 
alcance de todos. Colaboración 
universidade, concellos, organismos 
públicos e empresas. 

A nosa idea foi presentada a unha convocatoria tan 
competitiva e esixente como a da Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Fomos pru-
dentes ao comezo, ofertando actividades só a sete 
dos concellos cos que xa tiñamos experiencias previas 
de divulgación astronómica como eran Ames, Lalín, 
Rianxo, Ribadeo, Sanxenxo, Teo, e por suposto Santiago 
de Compostela. A solicitude foi aprobada pola FECYT e 
o programa comezou a súa andaina xa non só en verán, 
senón tamén no resto do ano. O éxito de participación 
cidadá foi total. A filosofía de TODOCOSMOS é chegar a 
todas as persoas e a todos os lugares e, en colaboración 
cos concellos participantes, fixemos unha programación 
que chegou a parroquias, aldeas, paseos marítimos e 
fluviais, cimas emblemáticas, centros educativos, lu-
gares simbólicos, etcétera, ao mesmo tempo que aten-
demos outras solicitudes como as das penitenciarías 
de Teixeiro e A Lama, ou do Proxecto Home. En 2015, 
os concellos de Noia, Ordes, Oroso, Padrón e Vedra, 
pasaron a formar parte da familia de TODOCOSMOS, ao 
tempo que tamén seguimos traballando nos concellos 
anteriormente citados.

O resultado foi que a propia FECYT honrounos cua-
lificando a TODOCOSMOS como “Práctica innovadora 
en Cultura Científica” e poñéndoa como exemplo na 
seguinte convocatoria a nivel estatal.

As actividades que levamos a cabo dentro do proxecto 
TODOCOSMOS son de carácter moi variado aínda que 
loxicamente son a localización de constelacións a sim-
ple vista e a observación telescópica da lúa, planetas, 
estrelas dobres, cúmulos estelares, nebulosas, etcétera, 
o máis agardado polas persoas que participan nas nosas 
actividades. Véñenme a memoria sesións en lugares 
emblemáticos como aquelas realizadas no Observatorio 
de Lalín –a cuxa recuperación temos contribuído acti-
vamente–, no alto da Agrela en Teo dende onde se ve 
perfectamente a Ría de Arousa, o alto de Santa Cruz e 
a Praia das Catedrais en Ribadeo, os paseos marítimos 
de Noia, Rianxo e Sanxenxo, ou o monte de San Marcos 
en Ames, entre outros moitos lugares aos que temos 
chegado co noso proxecto.

Nas sucesivas edicións de TODOCOSMOS temos chegado 
ata as catro provincias galegas, con actividades nas 
vilas ourensás de Allariz, Barbadás, Cartelle, Vilar de 
Santos, e A Rúa. En Lugo, ampliamos os destinos a 
Begonte, Monforte, Monterroso, Outeiro de Rei e Palas, 
en Pontevedra ás cidades de Vigo e Pontevedra, así 
como no Grove, Portas, e Vila de Cruces. Finalmente 
na provincia coruñesa as nosas actividades estiveron 
presentes tamén en Arteixo, Boqueixón, Camariñas, 
Carballo, Carral, Lousame, Melide, Muxía, Pobra do 
Caramiñal, Porto do Son, Santa Comba, Rois, Tordoia, 
Valdoviño, e na propia Coruña. En moitas de todas 
estas localidades estivemos varias veces. A todo isto 

hai que engadir a longa listaxe de visitas guiadas ás 
instalacións do Observatorio Astronómico Ramón María 
Aller –sobre todo de centros escolares– procedentes 
de case toda Galicia  para observar o ceo a través dos 
maiores telescopios do centro.

Este tremendo esforzo, sumado ao noso traballo habi-
tual, ten unha clara recompensa como é a de facer que 
a xente goce coa Astronomía, que mire cara arriba cos 
ollos no ceo e que sexa consciente de todas as mara-
billas que temos moi preto e que ás veces nos pasan 
desapercibidas. Ademais, o feito de facerse amante 
desta ciencia, queda demostrado que non ten porque 
ser caro: todas as nosas actividades son gratuítas.

Achegar a divulgación científica –acompañada dun bo 
mestre– xunto cun telescopio a unha aldea calquera, é 
unha das cousas máis satisfactorias que pode facer un 
astrónomo. Porque este é outro dos motivos básicos da 
posta en marcha de TODOCOSMOS, o de achegar a ciencia 
aos colectivos máis desfavorecidos e con menos posibili-
dades de ter esta clase de oportunidades ao seu alcance.

Obviamente todo isto sería imposible se non contára-
mos con excelentes colaboradores, aparte do soporte 
da propia USC, do financiamento da FECYT, e o apoio 
de organismos como o Departamento de Educación do 
Concello de Santiago de Compostela, da empresa Óptica 
VAL, e agora tamén da Fegamp.

O equipo que está levando a cabo o proxecto 
TODOCOSMOS está composto por José Ángel Docobo 
Durántez (promotor e director), Pedro Pablo Campo 
Díaz, María Brea Mato, José Ramón González Romay e 
Jorge Gómez Crespo. Con todo o dito, ao final son as 
persoas e a súa ilusión por seguir adiante co proxec-
to, o activo máis importante co que contamos en 
TODOCOSMOS e ás que lle debemos todo. Grazas. 
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As praias seguen sendo un dos gran-
des atractivos de Galicia, e iso ma-
niféstase un ano mais no número de 
bandeiras azuis obtido no 2019, con 
107 distincións, que colocan a Galicia 
no segundo posto a nivel nacional, 
despois da Comunidade Valenciana. 

A provincia da Coruña conta este ano 
con 38 bandeiras azuis asignadas en 
11 concellos, mesma cifra que en 
2018. Os municipios de Boiro (7), 
Arteixo (7), Oleiros (5) e A Coruña 
(5) son os que mais recoñecementos 
deste tipo obteñen este ano, con un 
total de 24. 

Ademais, a cidade da Coruña conserva 
todos os seus areais na lista, Riazor, 
Orzán-Matadero, San Amaro, As Lapas 
e Oza. 

A provincia de Pontevedra consegue 
55 las praias distinguidas pola bandei-
ra azul, repartidas entre13 concellos. 
Ás do ano pasado súmanse nesta nova 
edición os areais de Samil, en Vigo, 

que recibe a enxeña por primeira vez, 
Panadeira (Sanxenxo) e Loira (Marín). 

Como referente a nivel nacional des-
taca Sanxenxo, con un total de 14 
bandeiras. Tamén con un número sig-
nificativo de recoñecementos figuran 
Vigo, con 10 praias premiadas, Cangas 
(7), Marín (5) e Baiona (5). 

A provincia de Lugo alcanza este 
ano pola súa banda, 14 distincións, 
o mesmo número que en 2018, posto 
que desaparece unha praia en Burela 
pero gaña outra en O Vicedo. Foz é, 
unha vez mais, o concello mais reco-
ñecido con cinco galardóns para as 
praias de Areoura, Peizáns, Liás, As 
Polas e A Rapadoira. 

Entre as praias que este ano non 
están na lista cabe mencionar os 
tres areais de Nigrán (Praia América, 
Panxón e Patos), que son baixa xunto 
a outros como o de San Francisco 
(Muros), a praia de Laxe ou a do 
Portelo (Burela).

Verán nas praias galegas: 
bandeiras azuis e areais 
libres de fume 

PRAIAS DE GALICIA  
CON BANDEIRA AZUL  
EN 2019

A CORUÑA
Boiro: Barraña, Carragueiros, Mañóns, Retorta, 
Barraña-Saltiño, A Ladeira do Chazo, Piñeirón.

Dumbría: Ézaro.

Camariñas: Arou.

Ponteceso: Balarés, Ermida, Osmo.

Carballo: Razo, Saíñas, Pedra do Sal.

A Laracha: Caión.

Arteixo: O Reiro, Barrañán, Combouzas, 
Valcovo, A Hucha, A Salsa (Repibelo), Sabón.

A Coruña: Riazor, Orzán-Matadero, 
San Amaro, As Lapas, Oza.

Oleiros: Bastiagueiro, Mera, 
Espiñeiro, Santa Cristina, Naval.

Miño: Perbes-Andahío.

Ferrol: Doniños, San Xurxo, 
Esmelle, A Fragata-Pareixal

LUGO
O Vicedo: Abrela, Xilloi.

Viveiro: Area.

Xove: Esteiro.

Cervo: O Torno.

Burela: A Marosa, Ril.

Foz: Areousa, Peizás, Llas, 
As Polas, Rapadoira.

Ribadeo: Os Castros-Illas, As Catedrais.

PONTEVEDRA
A Guarda: O Muíño, Area Grande.

Baiona: Os Frades, A Barbeira, A 
Concheira, A Riveira, Santa Marta.

Vigo: O Vao, Samil, Argazada, Rodas (Illas 
Cíes), Figueiras (Illas Cíes), A Punta, Tombo 
do Gato, Fortiñón, Canido, Fontaiña.

Redondela: De Cesantes (Dereita).

Moaña: Praia do Con.

Cangas do Morrazo: Areabrava, Nerga, 
Menduiña, Melide, Areamilla, Liméns, Rodeira.

Bueu: Area de Bon, Portomaior, 
Lagos, Lapaman.

Marín: Aguete, Mogor, Portocelo, 
Loira, O Santo-Coviña.

Poio: Cabeceira.

Sanxenxo: Areas, Caneliñas, A Lanzada-O 
Espiñeiro, Canelas, Montalvo, Silgar, 
Bascuas, Major, Foxos-Nosa Señora da 
lanzada, Areas Gordas-A Lapas, Pragueira, 
Baltar, Paxariñas, Panadeira.

Vilagarcía de Arousa: 
Preguntoiro, Campanario.

Illa de Arousa: Area do Secada, Bao (Camaxe).

Ponte Caldelas: Praia Fluvial A Calzada.
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Alfonso Villares 
Vicepresidente primeiro da Fegamp 

e alcalde de Cervo

Galicia sitúase, ano tras ano, no podio das 
comunidades con máis bandeiras azuis do 
país; 107 areais locen nesta ocasión este 
símbolo que acredita a súa calidade.

E España leva desde as orixes deste 
galardón, a finais da década dos 80, 
liderando sen interrupción o ranking 
mundial, sumando este verán 566 areais 
con bandeira azul.

Son desde logo cifras moi positivas, 
que nos fan pensar que algo estamos 
a facer ben.

É certo que se perdeu algún distintivo 
con respecto a anos pasados, pero a nosa 
comunidade mantense estable, sendo un 
referente en xestión ambiental. Este é 
un logro compartido entre os cidadáns 
e as administración públicas; pero queda 
moito camiño por percorrer.

A bandeira azul ondea, pois, en moitas 
das praias galegas, distinguindo a cali-
dade das súas augas, e os servizos e as 
instalacións que ofrecen.

É o galardón máis recoñecible polos 
usuarios en medio cento de países, un 

estándar mundial de ecocalidade turísti-
ca, pero hai moitas praias que non están 
incluídas nesta rede, e a súa calidade é 
indubidable e está máis que acreditada.

Nestas liñas quero animar, pois, ás entida-
des locais a solicitar este distintivo, pero 
tamén quero defender a súa liberdade para 
facelo ou non facelo. É unha disxuntiva 
que se nos presenta ano tras ano ante a 
dificultade de poder dar cumprimento a 
todas esas esixencias e requisitos fixados. 
Porque os concellos temos que priorizar a 
atención das necesidades máis urxentes 
e atender as múltiples competencias que 
temos encomendadas. 

Para lograr a bandeira azul resulta funda-
mental a cooperación entre as adminis-
tracións e os recursos que nos achegan 
desde outros estamentos e que temos 
que poñer en valor; pero, con todo, en 
moitas ocasións resultan insuficientes 
para poder salvagardar esta insignia di-
ferenciadora que ondea de norte a sur, en 
máis dun cento de praias galegas. 

Temos o privilexio de formar parte dun 
territorio moi diverso en todos os sensos. 

Galicia é en si mesma un mosaico pai-
saxístico dunha riqueza natural única, 
no que os nosos areais xogan un papel 
fundamental. Dentro desa diversidade 
penso que é importante defender tanto 
a liberdade do usuario para poder elixir 
unha ou outra praia para o seu desfrute, 
como o carácter voluntario dese distintivo 
azul, que lle outorga un valor engadido, 
sen dúbida, ao noso patrimonio natural.

Bandeiras azuis e municipalismo

“Cada vez máis praias sen fume”

“Praias sen fume” parte dunha ini-
ciativa do concello de Baiona que 
no ano 2012 puxo en marcha unha 
campaña para promover que non se 
fumara nas praia.

A través do “Programa Galego de 
Promoción dunha Vida Sen Tabaco” 
da dirección xeral de Saúde Pública 
recolleuse esta iniciativa para es-
tendela por todo o litoral galego, 
creando a “Rede galega de praias 
sen fume” cos obxectivos de educar, 
potenciar a promoción da saúde e a 
protección do medio ambiente, sen-
do o seu cumprimento voluntario.

A Consellería de Sanidade realizou 
unha enquisa no verán de 2018 para 
avaliar a resposta da cidadanía á ini-
ciativa. As conclusións sobre os datos 
deixaron que o 71,6 % dos usuarios 
das praias valorou como boa ou moi 
boa esta iniciativa. Por outra banda 
o 68,7 % considerou que debería es-
tenderse a outras praias no futuro e 
o 57,8 %considera que debería enten-
derse a outros espazos ao aire libre. 

Na actualidade esta iniciativa conta 
con 141 praias declaradas sen fume 
en 64 concellos de toda Galicia. Na 
provincia da Coruña hai 51 praias 
sen fume de 24 concellos; na pro-
vincia de Lugo son 24 praias de 13 
concellos; en Ourense 10 praias 
de 8 concellos da provincia; e na 
provincia de Pontevedra 56 praias 
de 19 concellos. Esta cifra continúa 
incrementándose ano tras ano. 

Ademais os concellos de Baiona, 
Corcubión e Rianxo contan coa acre-
ditación de ouro xa que declararon 
todas as súas praias sen fume. 

Coñece todas as praias que forman 
parte da “Rede galega de praias 
sen fume” descargando o folleto 
informativo en: www.sergas.es/
Saude-publica/Tabaco
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A gran capacidade de adaptación do xa-
baril a distintos ambientes supón o reto 
de determinar qué nivel de poboación 
deste animal é aceptable para asegurar 
que coexista na súa contorna sen supo-
ñer un risco para a sinistralidade viaria, 
para a agricultura e gandería, ou para a 
propagación de enfermidades. Por outra 
banda, a colonización do medio urbano 
por parte do xabaril é un fenómeno co-
mún en toda Europa e supón un novo e 
crecente desafío para a xestión desta 
especie cinexética. 

Explosión demográfica 
do xabaril
O incremento da poboación de xabaril en 
determinadas zonas de Galicia –xunto cos 
danos producidos por este animal– teñen 
provocado un aumento da presión cinexé-
tica sobre esta especie nos últimos anos. 
A Xunta de Galicia ampliará en case un 
mes na próxima tempada de caza o pe-
ríodo hábil para cazar xabarís: comezará 
o próximo 24 de agosto e finalizará o 29 
de febreiro de 2020, e mantéñense como 
xornadas hábiles para a caza os xoves, 
sábados, domingos e festivos. 

Os datos de capturas resultan indicativos 
das dimensións da problemática asociada 
a este fenómeno, así dos 7.452 exempla-
res capturados na tempada 2007-2008, 
pasouse a 16.118 exemplares capturados 
na última tempada de caza 2017-2018. 

Danos nos cultivos
Os danos producidos nos cultivos agrí-
colas polo xabaril concéntrase principal-
mente durante a sementeira do millo na 
primavera e durante o período previo á 
recollida do millo desde finais de agosto 
ata outubro. 

Os problemas da expansión  
do xabaril en Galicia

A contía polos danos nos cultivos 
agrarios provocados polo xabaril, 
segundo os datos da Consellería de 
Medio Ambiente, ascende a un total 
de 811.000 euros. Para o ano 2019, 
a Xunta ten en marcha tres liñas de 
axudas en relación cos danos ocasio-
nados por fauna silvestre. O importe 
global destas axudas é de 1.461.000 
euros, podendo acceder a un máximo 
de 1.650 euros por beneficiario.

Non debemos esquecer tampouco que 
principalmente a responsabilidade de 
compensar os danos provocados polo 
xabaril é do Tecor ao que pertencen os 
animais, aínda que ás veces é complica-
do determinalo. Noutras ocasións dáse 
a circunstancia de que os titulares dos 

tecores son os propios agricultores ou 
gandeiros que sofren os danos. 

Accidentes de tráfico
Mención especial merecen os accidentes 
de tráfico causados polo xabaril, xa que 
no 2018 houbo 2.500 accidentes en Galicia 
nos que este animal foi o factor determi-
nante do sinistro. Non soen ser accidentes 
de excesiva gravidade, pero o certo que 
causan feridos e, sobre todo, moitos danos 
materiais aos vehículos implicados. 

O pago dos danos materiais e persoais no 
caso de accidentes con animais de caza su-
friu un importante cambio en maio de 2014 
coa reforma da Lei sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor e Seguridade Viaria. 



Ata esa data, cando un vehículo atropelaba un animal ci-
nexético o responsable do pago das indemnizacións –tanto 
polas lesións dos ocupantes como do vehículo accidentado 
ou os posibles desperfectos da estrada– era o propietario 
do Tecor. Coa reforma, o culpable dun sinistro con un 
animal cinexético é o condutor do vehículo. 

Si o vehículo está asegurado a terceiros, a compañía farase 
cargo do pago das lesións dos ocupantes, pero non da 
reparación do vehículo. Si o seguro é a todo risco tamén 
cubrirá o custe da reparación do coche involucrado no 
atropelo do animal.  Neste aspecto existen importantes 
excepcións como cando o accidente é consecuencia directa 
da acción da caza no que o responsable será o propietario 
do Tecor; ou no caso de que o accidente sexa provocado 
pola falta de mantemento do valado ou insuficiente infor-
mación, en cuxo caso o responsable será o titular da vía.

O Xabaril: do monte ata as cidades
O incremento demográfico da poboación de xabarís ten 
sido progresivo e paralelo ao proceso de adaptación do 
xabaril ás contornas urbanas. O abandono do monte, o 
baleirado do mundo rural, os restos de comida en masa 
producidos nas cidades, o avellentamento dos caza-
dores e falta de relevo xeracional, a posta en marcha 
dunha forma de caza máis efectiva, a desaparición do 
lobo como único depredador dos xabarís, e un longo 
etcétera de posibles causas, poden ser algunhas das 
razóns que teñen complicado o problema.

Para reverter esta situación seguro necesitaremos de 
tempo e dunha análise profunda que todos os factores 
que inflúen no problema. Vai ser necesario polo tanto 
deseñar estratexias e medidas que sexan tecnicamente 
viables, que perduren no tempo e que sexan aceptadas 
de forma maioritaria pola cidadanía.

Volvo a asubiar os tempos están cambiando. Nos meus anos de 
bacheler tiñamos que estudar francés e o inglés non era nin 
opcional, Bob Dylan só era unha melodía pero a súa música e a 
súa creatividade poética sempre nos gustaron malia a trabe da 
difícil comprensión. Neste país dos mil ríos, e fontes que aínda 
están por contar, a auga abundaba con un grande valor. Ten 
habido preitos polos seus dereitos e agora moita xente xa nin 
a quere. A humanidade foise concentrando nas proximidades 
das augas dos mares e ríos, así naceron as grandes urbes e así 
sempre foi e terá que seguir sendo a pesares de Bob Dylan.

Os ríos teñen un valor incalculable e temos que coidalos, 
mimalos e respectalos porque son fonte de vida permanente. 
Abrir unha billa para coller auga -ou para que saia- é un xesto 
que facemos de cote pero que reúne un valor especial. Non 
reparamos na importancia de un servizo que se converteu en 
básico, perécenos que a auga é un recurso que nunca terá fin, 
pero xa padecemos tempos de seca que nos teñen que facer 
cavilar para mellorar a xestión do ciclo integral da auga.

Somos os galegos unha sociedade con moita capacidade de 
organización e as traídas privadas así o demostran. Foron os 
veciños e as veciñas quen tiveron que poñerse á fronte das 
comunidades de augas para suplir a incapacidade real das admi-
nistracións locais porque non podían, e aínda hoxe tampouco, 
achegar ese ben básico a todos os currunchos e canalizar a 
auga desde unha fonte ata os seus lugares de residencia. 

Un de cada seis fogares galegos están abastecidos por traídas 
de auga particulares sen máis control que a calidade da fonte e 
que, nunha tea soterrada, foron  trazadas unha tras outra para 
prestar ese servizo deseñado nas raíces da estrutura veciñal. 

As traídas de auga teñen que cumprir sanitariamente todos 
os parámetros ao que nos obriga a lei de augas e son moi 
poucos os concellos que tiveron a capacidade de ir legalizando 
a totalidade de esa rede das concesións veciñais para primeiro 
unificalas, cousa difícil porque todos pensamos que a nosa 
auga é a mellor, e despois potabilizar.

Abegondo é dos concellos que se ten significado con proxec-
tos LIFE no tratamento do ciclo integral da auga e máis re-
centemente na potabilización das súas fontes que están no 
percorrido do camiño de Santiago. 

Parabéns daquela para Abegondo por esa iniciativa loable que 
teremos que procurar imitar aqueles que aínda hoxe estamos 
estendendo a rede de abastecemento municipal a novos nú-
cleos con investimentos millonarios e sen recursos achega-
dos por outras administracións que tamén terían, digo eu, a 
responsabilidade de aplicar que a auga é un ben para todos.

Ciclo da auga, ciclo da vida

Evencio Ferrero 
Vicepresidente segundo da Fegamp  

e alcalde de Carballo
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A Federación Galega de 
Municipios e Provincias 
lanzou a campaña 2019 con 
motivo do Día do Orgullo 
LGTBIQ na que se incluía un 
manifesto institucional cos 
compromisos que os conce-
llos galegos lanzaron en favor 
do respecto á diversidade 
sexual desde o eido local. 

A campaña distr ibuíuse 
baixo o lema Os concellos 
galegos pola sensibilización 
na diversidade sexual e o 
manifesto expresa entre 
outros compromisos o de 
rexeitamento á discrimina-
ción por razóns de orienta-
ción ou identidade sexual, 

ou o compromiso de posta 
en marcha de programas de 
sensibilización e educación 
que axuden á cidadanía 
a ter máis coñecementos 
sobre as diferentes sexua-
lidades e así respectar a 
diversidade sexual.

A campaña incluíu deseños 
coa bandeira multicolor 
para os perfiles de Facebook 
e Twiter da Fegamp - tanto 
para as fotos de perfil como 
para as portadas-  e tamén 
un deseño co manifesto que 
os concellos podían compar-
tir nas súas RRSS adheríndo-
se así aos compromisos que 
nel se manifestan.

Os concellos galegos comprométense coa 
sensibilización sobre a diversidade sexual

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DA FEGAMP 

28X / DÍA DO ORGULLO
Os concellos galegos comprometémosnos coa sensibilización 
sobre a diversidade sexual:

““Convidamos a todas as Entidades Locais de Galicia a facer súa 
esta declaración e a unir esforzos desde o ámbito local para 
promover a sensibilización sobre a diversidade sexual.

Condenamos a discriminación ou calquera outra forma de 
violencia –tanto física como verbal e exercida contra calquera 
persoa ou colectivo– por razóns de orientación ou identidade 
sexual ou por calquera outra razón.

Cremos Cremos na necesidade de afondar na educación da cidadanía 
sobre diversidade sexual polo que demandamos a posta en 
marcha de programas de concienciación e sensibilización que 
acheguen información á veciñanza.

RatificamosRatificamos o compromiso de facer dos nosos pobos e cidades 
espazos nos que os individuos podan desenvolver a súa 
sexualidade dunha forma íntegra e natural, independentemente 
da orientación ou identidade sexual propia.”    

Os concellos galegos pola sensibilización sobre a diversidade sexual

28X / DÍA DO ORGULLO
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Os concellos galegos pola sensibilización sobre a diversidade sexual
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O respecto á diversidade sexual: unha cuestión de todas e todos

Nos últimos tempos nos concellos galegos traballouse 
a reo en temas de igualdade entre homes e mulleres 
poñendo en marcha proxectos, campañas, ciclos de re-
latorios, etcétera, que axudasen á cidadanía a respectar 
a igualdade entre homes e mulleres. 

Tamén a violencia exercida contra as mulleres ten sido 
obxecto de traballo por parte das entidades locais para 
conseguir que nos pobos, aldeas e cidades do noso 
territorio non se achegasen máis historias de violencia 
sexual ou sexista.

A educación da mocidade é un dos sectores de poboación 
cos que máis se ten traballado xa que son o futuro da nosa 
sociedade; pero os datos que se están a publicar din que a 
violencia sexista está a crecer entre os máis novos, polo 
que as cifras polo momento son desalentadores e teremos 
que seguir a traballar máis e mellor neste eixo.

Desde a Fegamp tamén nos temos comprometido neste 
mandato cos temas de igualdade coa posta en marcha de 
campañas como: #PoloBoTrato, co obxectivo de traballar 
polo bo trato nos concellos galegos ofrecendo unha pers-
pectiva non sexista; a campaña “De troula con sentido, as 
festas galegas libres de violencia sexista” que foi posta en 
marcha coa secretaría xeral de Igualdade e que achegou 
ás festas galegas información para non exercer acoso 
sobre as mulleres; ou tamén o apoio á Rede de Entidades 
Locais contra a violencia de xénero á que pertencen xa 194 
concellos galegos e unha iniciativa coa que traballamos 
desde os inicios da mesma en 2012.

Pero con isto non debemos conformarnos e os concellos 
temos a obriga de seguir a traballar na mellora da con-
vivencia entre a cidadanía dos nosos municipios. Por iso 
este ano, desde a Fegamp, propuxémonos o obxectivo 
de achegar por parte dos municipios o compromiso de 
mellorar tamén desde o eido municipal en materia de 
sensibilización sobre a diversidade sexual, unha cuestión 
vital que afecta á convivencia entre os/as veciñas/os dos 
nosos concellos e na que debemos traballar tamén para 
informar e concienciar á cidadanía no respecto a tóda-
las opcións de identidade e orientación sexual. Desde 
os municipios debemos ser quen de poñer en marcha 

programas de sensibilización sobre a diversidade sexual 
achegando información á cidadanía para que coñezan as 
diferentes opcións sexuais que existen e coñezan tamén 
historias reais sobre esta diversidade.

Ao final, é aquilo que descoñecemos o que nos produce 
máis medo ou rexeito, polo que debemos conseguir 
normalizar as diferenzas no terreo da sexualidade e 
achegalas á realidade do día dos veciños e veciñas. Por 
iso, para informar e educar á cidadanía –desde as etapas 
máis novas e achegándonos tamén a outros rangos de 
idade como a madurez e inclusive a vellez– debemos 
traballar con programas acorde a cada idade para lograr 
os obxectivos propostos.

Neste camiño podemos apoiarnos en entidades, pro-
fesionais ou calquera outro tipo de recurso que nos 
axude a conseguir os propósitos de información, co-
ñecemento, respecto e normalización da existencia de 
diferentes opcións de identidade e orientación sexual. 
Porque aínda que este colectivo teña dado paso en firme 
cara ser recoñecido e respectado, o camiño non está 
completamente andado e non debemos dar nin un paso 
atrás e seguir cara adiante.

Penso que o traballo que se ten feito desde os consis-
torios ten sido importante, pero como administración 
máis próxima á cidadanía temos que seguir traballando. 
E o camiño debe ser o do respecto para conseguir que 
os individuos podan vivir a súa identidade ou orienta-
ción sexual dunha forma natural e íntegra, sen sentirse 
ameazados ou intimidados por ninguén.

Manuel Mirás Franqueira 
Vicepresidente Executivo da 

Fegamp e alcalde de Oroso

Os concellos galegos pola sensibilización sobre a diversidade sexual
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DOG Nº: 103 / LUNS, 3 DE XUÑO DE 2019

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,  
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
Resolución do 16 de maio de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases que rexerán 
a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións destinadas ao fomento da contratación de 
mulleres que sofren violencia de xénero no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas, e se procede á 
súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento SI461A). BDNS (Identif.): 458150.

OBXECTO
Establecer as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión, en 
réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións destinadas 
a financiar a contratación por parte das entidades locais galegas de 
mulleres que sofren violencia de xénero, para a realización de obras ou 
servizos de interese xeral o social, ata un máximo de 12 mensualidades, 
para mellorar e facilitar a súa inserción laboral.

BENEFICIARIOS
Poderán ser beneficiarios das subvencións previstas nesta resolución 
os concellos galegos, mediante solicitude individual ou mediante 
solicitude conxunta de agrupación ou asociación de concellos, man-
comunidades de concellos de Galicia e consorcios locais de Galicia, 
constituídos exclusivamente por concellos, así como as entidades re-
sultantes dunha fusión municipal.

Prazo: 04/06/2019 – 03/09/2019

Máis información:

Na S. Xeral da Igualdade: https://igualdade.
xunta.gal, vx.igualdade@xunta.gal.

Nas unidades administrativas de igualdade das delegacións territoriais. 

No Diario Oficial de Galicia (DOG. Nº. 103) 

Na Base de datos nacional de subvencións (BDNS identif.: 
458150) http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index

Na web da FEGAMP:  http://www.fegamp.gal/content/
subvencions-destinadas-ao-fomento-da-contratacion-
de-mulleres-que-sofren-violencia-de-xenero

DOG Nº: 234 / LUNS, 10 DE DECEMBRO DE 2018

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA 
ORDE do 23 de novembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en réxime de concorren-
cia competitiva, para actuacións encamiñadas á protección dos animais domésticos de compañía abandonados en 
Galicia e se convocan axudas para o ano 2019. BDNS (Identif.): 426276.

OBXECTO E PRINCIPIOS DE APLICACIÓN
Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña 
de axudas para actuacións encamiñadas á protección dos animais do-
mésticos de compañía abandonados en Galicia relativas á atención 
e coidado dos animais domésticos de compañía que se atopen nos 
centros de recollida autorizados e/ou formen parten de colonias feli-
nas reguladas no artigo 26 da Lei 4/2017, do 3 de outubro, así como 
proceder á súa convocatoria para o ano 2019 (procedemento MT811A).

ENTIDADES BENEFICIARIAS

1. As corporacións locais que, no seu ámbito territorial:

a) Presten o servizo de recollida e acollemento de animais e/ou 
a xestión de colonias felinas por si mesmas ou asociadas, en 
réxime de xestión directa ou indirecta.

b) Presten o servizo de recollida e acollemento de animais e/ou 
xestión de colonias felinas mediante convenio e/ou acordos de 
colaboración nesta materia con outras administracións públi-
cas e entidades, como as asociacións de protección e defensa 
dos animais inscritas no Rexistro galego de asociacións para a 
protección e defensa dos animais de compañía.

2. En todo caso, o acollemento dos animais abandonados deberá terse 
realizado en centros debidamente autorizados para tal fin ou nos 
fogares de acollida dependentes deles e/ou en colonias felinas, 
reguladas no artigo 26 da Lei 4/2017, do 3 de outubro.

Prazo: 11/12/2018 – 16/09/2019

O prazo de presentación das solicitudes será desde o día seguinte ao 
de publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia ata o 16 de se-
tembro de 2019.

Máis información:
Na Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Consellería 
de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. 

No Diario Oficial de Galicia (DOG. Nº. 234) 

Na Base de datos nacional de subvencións (BDNS identif.: 
426276) http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index

Na web da FEGAMP: http://www.fegamp.gal/content/
axudas-para-actuacions-encaminadas-proteccion-
dos-animais-domesticos-de-compania-0



29> CONCELLOS  
GALEGOS

Publicación da 
Federación Galega 
de Municipios  
e Provincias

_

>   AXUDAS 

DOG Nº: 59 / MARTES, 26 DE MARZO DE 2019

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA 
ORDE do 11 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime 
de concorrencia non competitiva, de subvencións para o impulso dunha rede de mercados excelentes de 
Galicia e se procede á súa convocatoria (código de procedemento IN223A). BDNS (Identif.): 445395.

OBXECTO E BENEFICIARIOS/AS
Esta orde ten por obxecto a concesión das subvencións para 
actuacións en mercados e prazas de abastos de Galicia que 
teñan concedido o selo de Mercado Excelente ou estean no 
proceso previo á súa obtención.

Poderán ser beneficiarios/as das subvencións, sen prexuízo 
de reunir os demais requisitos establecidos nestas bases, os 
concellos galegos que conten cun mercado co selo de Mercado 
Excelente outorgado de conformidade coa Orde do 4 de xaneiro 
de 2017 pola que se regula o procedemento para a obtención 
do selo de Mercado Excelente na Comunidade Autónoma de 
Galicia ou aqueles que estean no proceso para a súa obtención.

Prazo: 27/03/2019 – 30/09/2019

O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto 
desde o día seguinte da publicación desta orde no Diario Oficial 
de Galicia ata o 30 de setembro de 2019, salvo esgotamento 
de crédito, que se publicará no Diario Oficial de Galicia e no 
portal da Consellería de Economía, Emprego e Industria e que 
suporá o peche do prazo e a inadmisión das solicitudes que se 
presenten con posterioridade.

Máis información:
a)  Páxina web oficial da Consellería http://ceei.

xunta.gal na súa epígrafe de axudas.

b)  Os teléfonos e enderezos electrónicos das xefaturas 
territoriais: 
A Coruña: 981 18 49 62/14; axudas-IN223.cei.co@xunta.gal 
Lugo: 982 29 49 38/670; axudas-IN223.cei.lu@xunta.gal 
Ourense: 988 38 67 12/717; axudas-IN223.cei.ou@xunta.gal 
Vigo: 986 81 75 50/557; invigo@xunta.gal

No Diario Oficial de Galicia (DOG. Nº. 59) 

Na Base de datos nacional de subvencións (BDNS identif.: 
445395) http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index

Na web da FEGAMP: http://www.fegamp.gal/
content/subvencions-para-o-impulso-dunha-rede-de-
mercados-excelentes-de-galicia-prazo-30-09-2019

DOG Nº: 118 / LUNS, 24 DE XUÑO DE 2019

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO 
RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2019 pola que se convoca, para a anualidade de 2019, o acceso ao 
Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación 
do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes (código de procedemento 
VI438A).

OBXECTO
Esta resolución ten por obxecto convocar, para a anualidade 
de 2019, o acceso ao Fondo de cooperación para o apoio ao 
financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación 
do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 
habitantes (en diante, Fondo de cooperación), así como fixar 
o procedemento, as condicións e os criterios para acceder a el 
(código de procedemento VI438A).

CONCELLOS DESTINATARIOS DO FINANCIAMENTO
Poderán acceder ao financiamento a través do Fondo de coope-
ración os concellos de menos de 50.000 habitantes. Para estes 
efectos, tomaranse como referencia as últimas cifras oficiais 
do padrón municipal de habitantes no 1 de xaneiro de 2019, 
publicadas polo Instituto Galego de Estatística.

Prazo: 25/06/2019 – 01/10/2019 

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día se-
guinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de 
Galicia e rematará o 1 de outubro de 2019 e, en todo caso, no 
momento do esgotamento do crédito orzamentario, que será 
publicado no Diario Oficial de Galicia mediante resolución da 
persoa titular da Dirección Xeral do IGVS.

Máis información:
Na Dirección Xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo.  

No Diario Oficial de Galicia (DOG. Nº. 118)  

Na web da FEGAMP:  http://www.fegamp.gal/
content/fondo-de-cooperacion-para-o-apoio-ao-
financiamento-de-actuacions-de-rehabilitacion-e-2
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O Himno Galego ten o seu xerme no 
poema Os Pinos de Eduardo Pondal publi-
cado en 1886 pero é da correspondencia 
entre o músico Pascual Veiga e o escritor 
Eduardo Pondal de onde realmente nace 
o noso himno xa que Veiga pide por carta 
a Pondal en 1890 un texto para buscarlle 
melodía a través do Certame Musical or-
ganizado pola cidade da Coruña cuxo fin 
era o de atopar un himno definitivo para 
Galicia; así Pondal recupera e adapta o 
poema Os Pinos que propón a través da 
correspondencia con Veiga como texto 
para o concurso. 

No certame  resulta gañador o catalán 
Ivo Gotós, pero a súa melodía nunca 
chega a interpretarse e, pola contra, 
é a versión musical que Pascual Veiga 
tiña preparada no caso de que o premio 
resultase deserto, a que máis cala no 
público e a que finalmente se conver-
tería na melodía do Himno de Galicia.

Pero haberá que esperar case 20 anos 
-ata comezos do século XX- e trasladar-
nos ao outro lado do Atlántico, para es-
coitar por primeira vez a interpretación 
do Himno Galego.  A peza foi executada 
en Cuba no Gran Teatro da Habana un 
20 de decembro de 1907 polo impulso 
de Xosé Fontela Leal que se puxera en 
contacto con Veiga para que lle envia-
se unha copia da partitura escrita en 
1890. Pascual Veiga non puido escoitar 
xa a peza interpretada na Habana xa 
que morreu pouco despois de facerlle o 
envío e un ano antes da interpretación 
da mesma.

En Galicia, non é ata 1910 cando se 
documenta a primeira interpretación do 

que será o himno oficial de Galicia que 
terá lugar na Escola de Xordomudos e 
Cegos de Santiago de Compostela, hoxe 
sede da Xunta en San Caetano. E non 
será ata 1912 a primeira vez que se leve 
a cabo a interpretación pública do him-
no que se levou a cabo no traslado dos 
restos de Pascual Veiga a Mondoñedo. 
A partir dese momento a súa populari-
zación foi moi rápida ao que contribuíu 
o nacemento das Irmandades da Fala 
en 1916, que acolleron o himno e o 
espallaron por todo o territorio galego 
a través de múltiples actos políticos. 
O himno é así interpretado por todo 
tipo de agrupacións musicais a petición 
das propias Irmandades.

O Golpe de Estado de Primo de Rivera 
en 1923 dificulta nos anos seguintes a 
consolidación do himno pero a chegada 
da Segunda República en 1931 dálle 
un pulo definitivo ao mesmo. Será co 
Golpe de Estado do 18 de xullo 1936 
e a vitoria franquista na Guerra Civil 
cando se elimine totalmente o Himno 
Galego do esfera pública galega, pero 
será na diáspora -no exilio e na emi-
gración galega- onde se manterá vivo, 
xusto no mesmo lugar que o viu nacer. 

Xa na última etapa da ditadura son 
as organizacións políticas, sindicais e 
culturais de Galicia as que comezan a 
facer uso do himno, que se considera 
plenamente recuperado a partir de 
1975 e será finalmente en 1984 coa Lei 
de Símbolos cando se establecerá a 
oficialidade do texto de Pondal e da 
partitura de Veiga.

30.
- - -

AO COMPÁS
- - -

O Himno galego nace das  
cartas entre Pondal e Veiga

www.fegamp.gal

Información documentada en www.praza.gal e www.aelg.gal
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