CONCELLOS
GALEGOS
número 26
primavera 2017
segunda época

Publicación da Federación Galega
de Municipos e Provincias

Unanimidade do eido local

100 medidas
para un municipalismo
xusto con Galicia
e coa cidadanía

POLICÍAS LOCAIS

Os concellos van poder delegar
o proceso de oposición

XESTIÓN DEPORTIVA

Claves e retos para os pequenos
e medianos municipios

CONVENIOS / XORNADAS / FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN / AXUDAS E SUBVENCIÓNS...

> CONCELLOS
GALEGOS

3
>

Publicación da
Federación Galega
de Municipios
e Provincias
_

Carta do presidente
Foi a pasada primavera, hai agora xusto un ano, cando
botabamos a andar na Fegamp a Comisión de Análise
das Facendas Locais. O reto que se presentaba ante
nós era laborioso e multidisciplinar: recoller, analizar e
expoñer a realidade do día a día nos concellos galegos,
coñecer a súa situación económica, as funcións e traballo que desenvolven os municipios, a maneira de prestar
os servizos e a súa optimización. Tamén estudar as
relacións actuais entre as entidades locais e as outras
administracións. E darlle recoñecemento ao papel que
os concellos desenvolven dentro do territorio.
Non actuamos por azar, nin por capricho. Desde tempo
atrás, os concellos viñamos realizando unha serie de
reclamacións respecto da situación prexudicial que supón para Galicia o actual modelo normativo. Falabamos
da necesidade de ter en conta nas leis que afectan á
administración local factores como o envellecemento
ou a dispersión. Pois chegou o momento de sustentar
esas peticións en cifras reais: estamos ás portas dun
debate lexislativo en Madrid, e contamos con que en
Galicia tamén, que vai ser clave para o futuro dos nosos
municipios. Clave para a supervivencia do noso rural e
das particularidades de Galicia.
Este ano de intenso traballo concluíu coa elaboración
dun informe expositivo e 100 demandas fundamentais para as localidades galegas, sustentadas en catro
piares: financiamento, xestión orzamentaria, competencias e territorio. Neste número de Concellos Galegos

expoñemos todas elas, acompañadas do análise do
presidente da Comisión, Antonio López e os voceiros
da Fegamp. Voceiros que representan o arco político
completo da Federación: todas as cores, por unanimidade, apoian este documento que xa trasladamos ao
goberno central e ao executivo autonómico, ademais
do Parlamento Galego e o Congreso dos Deputados.
Porque chegou o momento. O momento de que o papel
dos concellos deixe de ser continuamente cuestionado. O momento de que defendamos a nosa xestión
en firme, con números que demostran que somos a
administración máis cumpridora de todas. O momento
de que falemos claro e traslademos á sociedade que
os municipios galegos somos os menos endebedados
de todo o Estado. Os que seguimos prestando servizos
sen recibir a cambio o financiamento que corresponde.
Os que demandamos criterios obxectivos para a concesión de subvencións. Os que queremos plans únicos
de actuación que garantan investimentos ordenados,
non andar agardando a que se aproben axudas. Este
2017 é o momento de que defendamos Galicia, a súa
cidadanía e o seu territorio.
Unidos, reivindicaremos o xusto para os concellos e, por
extensión, para os nosos veciños e veciñas. Porque a
nosa función é prestarlles os mellores servizos posibles,
con proximidade e eficiencia. Primeiro puxémolo sobre
o papel e agora toca defendelo. Por un municipalismo
mellor para todos e todas.
Alfredo García Rodríguez
Presidente da Fegamp e alcalde do Barco de Valdeorras
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Acordo unánime de todos
os grupos para defender
o papel dos concellos

100 demandas para
un municipalismo
xusto con Galicia
e coa cidadanía
A Comisión de Análise para o
Estudo e Proposta de Medidas
para a Reforma que rexe
a Normativa das Facendas
Locais recolle as medidas en
financiamento, orzamento,
competencias e territorio
para cambiar o actual modelo
discriminatorio con Galicia.

A Federación Galega de Municipios e
Provincias presentou as 100 medidas
necesarias para garantir un trato xusto
co territorio galego e especialmente o
recoñecemento do papel dos gobernos
locais. Trátase de demandas urxentes, posibles e viables a curto prazo, que foron
aprobadas por unanimidade por todos os
grupos políticos da Fegamp. O documento
é resultado dun ano de intenso traballo por
parte da Comisión de Expertos na materia e
está sustentado en informes e cifras reais.
A Comisión impulsada pola Fegamp analizou polo miúdo catro piares básicos

que deben reformularse no actual marco
legal: financiamento, xestión orzamentaria, competencias e territorio. Os concellos son a administración máis próxima á
veciñanza e sen dúbida algunha motor
clave no desenvolvemento económico
e demográfico, especialmente no medio
rural. Nun momento no que os concellos
están sendo sinalados como problema do
país, os estudos presentados reivindican
a súa existencia e, sobre todo, a súa
función de apoio e axuda ás xentes do
rural. As conclusións da Comisión poñen
de manifesto a boa xestión económica

e de prestación de servizos realizada,
reclamando 100 medidas que suporían:
>> Un reparto dos recursos igualitario,
tanto por parte do goberno central, da Xunta e das Deputacións.
>> Un aproveitamento máis eficiente
deses recursos.
>> Unha mellor prestación dos servizos á cidadanía.
>> Un modelo de proximidade que
teña en conta a realidade territorial galega.

Algunhas cifras do actual modelo
Os concellos galegos reciben do Estado
50€ menos por cada habitante respecto da media. Sumada a recadación fiscal
propia e as restantes liñas financeiras, os
concellos ingresan nas súas arcas 300€
menos por habitante. Con ese menor
volume de recursos deben atenderse
uns servizos que en Galicia, polo simple
efecto da dispersión, resultan especialmente custosos.

Media Estado

243,52

234,20

Media Galicia

211,03
191,57

221,53

225,30
204,87

199,68
181,14

148,14

194,9
164,37

153,77

160,36
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186,85

142,54

180,8

164,20

169,37

> INFORME

176,88

EVOLUCIÓN PARTICIPACIÓN NOS
INGRESOS DO ESTADO 2004-2014

205,61

128,15

(Euros por Habitante)
Fonte: Ministerio de Facenda
e Administracións Públicas / Elaboración propia

Os concellos son os que mellor cumpren. A administración local é a menos
endebedada de todas e en particular a
galega. Os concellos galegos teñen a
menor débeda de todo o Estado, e os
máis cumpridores son os de menos
poboación, cuestión que desbota a
persecución que sofren.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2012

2013

37,55

Ata 5.000
Habitantes
Entre
5.000-20.000
Habitantes

52,64

Entre
20.001-50.000
Habitantes

52,42

95,60

116,88
81,72
128,33
68,99

Más de 100.000
Habitantes

257,01
57,71

TOTAL
Habitantes

163,97

Fonte: Ministerio de Facenda
e Administracións Públicas / Elaboración propia
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33,09
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MEDIA

Fonte: Ministerio de Facenda
e Administracións Públicas
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Galicia
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HABITANTE ANO 2014
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Despois de atravesar difíciles momentos
pola crise económica, con restricións
orzamentarias e de capacidade de contratación, os gobernos locais consolidáronse como a mellor administración
en termos financeiros e sendo a única
que actualmente ten superávit.
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CAPACIDADE / NECESIDADE
DE FINANCIAMENTO
(Período 2000-2016)

Os concellos galegos prestan servizos sen
recibir o financiamento que os acompañe:
o marco competencial actual non responde á realidade. Galicia ten 313 concellos: o 4’1% do total de municipios do
Estado, pero conta con máis de 30.000
entidades singulares de poboación, a
metade das que hai en España.

0,64
-0,21
-0,82
-1,62
-2,52
-4,54

0

Administracións Públicas
-12
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5,05%

Nº
Concellos

4,12%

Poboación
2014

6,26%

Maiores
65 Anos
2014

8,24%

Extensión

6,06%

PESO ESPECÍFICO INDICADORES
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Elaboración propia
(*) Non incluídas as Comunidades
de País Vasco e Navarra
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Apoiados polas cifras, as demandas
>> En financiamento, a esixencia dun
equilibrio no reparto de fondos que
teña en conta os factores que incrementan o custo da prestación de
servizos e a progresiva desaparición
do sistema de subvencións en favor
das transferencias directas con criterios obxectivos de reparto.
>> En xestión orzamentaria, as cifras
avalan aos concellos como os máis
responsables e eficientes polo que
deben poder gastar o seu remanente sen restricións: son aforros
propios. Ademais, cando se cumpran
os criterios de estabilidade orzamentaria, non se debe ter en conta as
imposicións da regra de gasto ao
ser innecesarias.

>> No marco de competencias, é precisa
a aprobación dunha nova Lei de Bases
de Réxime Local que clarifique as
competencias de cada administración
e, no caso dos concellos, acompañalas
do correspondente financiamento.
Pendentes do cambio da lei por parte do
goberno central, a Fegamp agarda que a
Xunta si execute o seu compromiso de
elaborar a partir do próximo setembro
unha nova normativa local galega que
integre a Lei de Cooperación.
>> Aínda no marco competencial, e na
función de apoio aos concellos que
fan as Deputacións Provinciais especialmente aos de menos de 50.000
habitantes, a aposta é que fixen nos
seus orzamentos cantidades relevantes

para obras e servizos que se repartan
baixo os mesmos criterios obxectivos
solicitados a goberno central e autonómico. A maiores, é precisa unha carta
de servizos mínimos de apoio homoxénea para o territorio e a prestación
de servizos integrados para solucionar
problemáticas complexas propias dos
pequenos municipios, como a recollida
do lixo ou o servizo de saneamento e
abastecemento da auga.
>> Ligado a este reequilibrio no territorio, unha vez estudados os datos
e as funcións dos concellos a Fegamp
aposta, como a fórmula máis axeitada
e viable á hora de atender á veciñanza,
pola prestación de servizos integrados baixo fórmulas de cooperación.

Vulnerabilidade
enerxética significa
que podes chamarnos
e axudarémoste
En Gas Natural Fenosa poñemos un teléfono de atención
específica a disposición das persoas en situación de
vulnerabilidade. Se o necesitas, chámanos e un experto
informarache dos mecanismos que existen para facer
fronte a estas situacións, así como das solucións que
nós che podemos ofrecer para axudarte.
www.gasnaturalfenosa.gal

Teléfono gratis
clientes vulnerables

900 724 900
Ao teu servizo,
24 horas ao día,
365 días ao ano

Feito e dito

100 Propostas do municipalismo galego
A Comisión de Análise das Facendas Locais,
posta en marcha na FEGAMP, conformada por
técnicos e tamén por alcaldes en representación das distintas forzas políticas, e que me
honrei en presidir, vén de facer públicas, logo
do consenso acadado sobre as mesmas, un
documento que contén 100 propostas formuladas dende e para o municipalismo galego.
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Estas propostas que pretenden servir de
folla de ruta para a mellora do sector local
de Galicia, como peza clave da nosa organización territorial, oriéntanse en catro liñas
fundamentais.

a) Sobre o financiamento local
Partindo de que os concellos galegos contan
cun financiamento por habitante inferior en
325 euros á media do Estado, propóñense diversas medidas, que xuntamente coa revisión
dos criterios de participación nos ingresos do
Estado e da CA permitan superar esta fenda.
O aproveitamento das capacidades ligadas á
propiedade inmobiliaria pasa polas valoracións
actualizadas dos bens inmobles. Ao mesmo
tempo debe reformularse imposto de plusvalía, para superar as dificultades constitucionais,
ou de vehículos, na liña do que debe ser unha
reforma fiscal verde. Tamén importante resulta
a aproximación das taxas e prezos públicos ao
custo dos servizos e a simplificación da xestión
de determinados tributos que xeran un volume
enorme de recibos de moi baixa cuantía.

b) Sobre a Participación
nos Ingresos do Estado e
Comunidade Autónoma
Os concellos galegos reciben o 37 % dos
seus ingresos de transferencias correntes,
entre as que xogan un papel esencial as
Participacións nos Ingresos do Estado (PIE).
Por esta vía recibiron 535 millóns de euros
en 2014: supón 194,9 euros por habitante
fronte a unha media do Estado de 243,5 euros
por persoa. Deste xeito, o prexuízo para os
concellos galegos só nese ano 137,5 millóns
de euros de perda, que se elevan a preto de
1.400 millóns no total do último decenio.
Pero cal é a causa deste trato discriminatorio
e como se pode superar?
Para entender por qué se produce ese resultado cómpre ter en conta que no actual modelo
de cesión (no que están as seis cidades galegas máis poboadas), os concellos netamente
favorecidos no reparto da PIE son aqueles
que contan con máis de 500.000 habitantes:
supoñen o 17 % da poboación do Estado pero
perciben un terzo do montante total. Ningún
deles é galego. Mentres, no modelo xeral que
integra a municipios galegos con poboación
inferior a 75.000 habitantes, repártese un
75 % das contías atendendo a poboación, un
12,5 % en función do esforzo fiscal e outro
12,5 en función da inversa da capacidade

tributaria. Aquí, a causa principal do trato
discriminatorio hai que buscala no factor
poboación, ao ponderarse favorecendo aos
concellos con máis poboación (coeficientes
de 1,40 para concellos de máis de 50.000
habitantes, 1,30 para os de 20.001 – 50.000
habitantes e 1,17 para os de 5.001 a 20.000)
mentres que Galicia, que si ten unha media
de habitantes por concello superior á media
do Estado, non conta con grandes concentracións de poboación.
Fronte a esta situación dende Galicia debe
demandarse unha revisión dos criterios de
reparto da PIE que atenda ás necesidades
e custo dos servizos e competencias municipais. Así, a ponderación da poboación
non se debe facer por tamaño, senón por
factores como a idade (Galicia ten o 8,24
% dos maiores de 65 años) ao tempo que
debe introducirse como factor relevante a
dispersión, xa que Galicia conta co 50 % dos
núcleos de poboación de toda España.
Porque é de xustiza e ademais racional.

c) Sobre a xestión orzamentaria
Outra característica dos municipios galegos é o seu baixo nivel de endebedamento
(209 euros por habitante, fronte aos 617 da
media do Estado), así como uns resultados
positivos en termos de estabilidade orzamentaria. Por esta razón proponse unha suavización das restricións, particularmente
das derivadas da regra de gasto, atendendo
ás situacións concretas de cada concello,
que permitan aplicar os remanentes de
tesourería en investimentos que, ademais
da mellora de servizos e infraestruturas,
axuden tamén a dinamizar o emprego e a
actividade económica no territorio.
Tamén hai consenso na conveniencia da aprobación en prazo dos orzamentos, propoñendo
unha regulación básica que poida cubrir algúns dos baleiros que hoxe se aprecian na
tramitación do expediente orzamentario.

d) Sobre o reparto competencial
e planta local
Finalmente tamén se fan propostas en relación ao reparto competencial e planta local.
Neste ámbito, calquera proposta futura de
nova planta debe partir dunha análise rigorosa
de cales son as funcións e competencias que
se queren atribuír ao sector local, ligado co
financiamento preciso, pensando en solucións
estruturais a longo prazo. Entre tanto, a normativa debe garantirlle aos Gobernos Locais
un núcleo de competencias propias que poden
ser exercidas con plena autonomía por estes
dispoñendo do financiamento preciso que lles
permita exercer as mesmas con plena capacidade. Calquera delegación de competencias,
polo tanto, debe vir necesariamente acompañada do financiamento incondicionado preciso
para a súa axeitada atención.
Sobre o papel das Deputacións Provinciais,
considérase que deben orientar as súas competencias cara a cooperación en réxime de
codecisión cos concellos, mais aló da mera
asistencia técnica ou económica, e con destino prioritario aos concellos de menos de
50.000 habitantes.
As 100 medidas aprobadas son posibles e viables a curto prazo, propostas que axudarían
a reordenar as finanzas das entidades locais
en termos de suficiencia financeira e un máis
xusto, adecuado e equilibrado reparto dos
recursos, a un aproveitamento eficiente deses
recursos dende o punto de vista da xestión
orzamentaria, a unha optimización das competencias e servizos que cada quen ten que
desenvolver e a fórmulas de xestión dos servizos que poidan equilibrar o mantemento do
imprescindible principio de subsidiaridade coa
necesidade da habilitación de procedementos
que permitan seguir prestando en termos de
calidade o elenco de servizos nunha planta
local galega con especiais dificultades territoriais, sen prexuízo de que a longo prazo se
poidan estudar propostas máis ambiciosas en
cada un dos eidos analizados.

Antonio López Díaz
Catedrático de Dereito Financeiro e Tributario,
Universidade de Santiago de Compostela.
Presidente da Comisión para
Análise das Facendas Locais.

100
MEDIDAS
AS

FINANCIAMENTO LOCAL
Tributación Local
1 – IBI: Cómpre actualizar as ponencias de valores que presentan na
súa gran maioría antigüidades
superiores a 10 anos. Estas ponencias deberían ser obxecto de
revisión periódica para evitar ter
que someterse a actualizacións por
coeficientes que sempre resultan
menos axustadas á realidade.

A COMISIÓN
Presidente
Antonio López Díaz
Catedrático de Dereito Financeiro e Tributario na
USC e ex conselleiro maior do Consello de Contas.
4 alcaldes designados pola
Comisión Executiva da Fegamp
Alfonso Villares Bermúdez
Vicepresidente primeiro
da Fegamp e alcalde de Cervo
Evencio Ferrero Rodríguez
Vicepresidente segundo
da Fegamp e alcalde de Carballo
Julio Ignacio Iglesias Redondo
Alcalde de Ares, membro da Executiva da
Fegamp e profesor de dereito Civil na USC
Óscar Benito Portela Fernández
Voceiro da Fegamp e alcalde de Sada
Expertos na materia e altos
funcionarios da administración local
involucrados no obxecto do estudo
Francisco Cacharro Gosende
Secretario xeral da Deputación de Ourense
José Manuel Pardellas Rivera
Interventor xeral da Deputación da Coruña
Maite Buján Mosquera
Interventora municipal
Xavier Ferreira Fernández
Profesor Titular de Dereito Administrativo da USC
Técnicos da FEGAMP
Eduardo Ramonde Rodríguez
Secretario xeral e secretario da Comisión
José Manuel Chapela Seijo
Director xeral
Raúl Fernández Iglesias
Coordinador
Andrés Núñez Gónzalez
Técnico responsable da area de facendas locais

3 – IBI: Resulta conveniente optimizar
a súa xestión, especialmente no
caso de bens rústicos a aqueles recibos cuxa contía exceda dos custos
de xestión que xeran.
4 – IBI: Sería preciso revisar mesmo a
definición de vivenda desocupada
de cara a establecer normativamente os criterios determinantes
desta condición para o caso de que
os concellos decidan incrementar o
gravame sobre as mesmas.
5 – IVTM: Resulta necesario a súa reformulación como un tributo de
natureza medioambiental.
6 – ICIO: Ademais dalgunhas melloras técnicas, débese intensificar a comprobación sobre as construcións efectivamente realizadas e a súa valoración
unha vez finalizadas as mesmas.
7 – IIVTNU: Resulta urxente unha
revisión do seu deseño legal que
determina plusvalías en todos os
supostos cando, polo efecto da
crise e a depreciación dos inmobles, estanse a xerar auténticas
minusvalías. Polo tanto conviría
definir a base impoñible atendendo
ás efectivas plusvalías, particularmente as derivadas das actuacións
urbanísticas, integrándoo co IRPF
a través das deducións oportunas
para evitar dobres imposicións.
8 – En relación ao canon da auga,
cuxa titularidade é da Comunidade
Autónoma Galega, sería recomendable que os recursos que xera se dediquen en exclusiva a investimentos e
que ese destino se decida a través
dun plan autonómico ou provincial
coa participación da FEGAMP.

10 – Beneficios fiscais: Considérase necesario unha análise rigorosa do sistema de beneficios fiscais existentes
nos tributos locais, da función de
interese xeral que os xustifica, da
súa eficacia para a consecución dos
obxectivos expostos e da súa eficiencia e economía para, con base
nel decidir o mantemento, modificación ou supresión dos mesmos.
11 – Xestión Tributaria: Debe simplificarse
a xestión tributaria local incorporando as novas tecnoloxías para, ademais
de reducir os custos, facilitar tamén
aos contribuíntes o cumprimento
das súas obrigas. De xeito particular
resultaría moi desexable atopar alternativas para a xestión de IBI rústico
ou IVTM que xeran un volume anual
enorme de recibos de escasa contía
e con altos custos de xestión.
12 – É importante establecer un Plan de
prevención do fraude fiscal, tamén
a nivel local, coa aplicación de
medidas que persigan a incoación
dos respectivos procedementos de
inspección tributaria, verificación
de datos ou de comprobación de
valores, entre outros, de acordo co
previsto a tales efectos na Lei Xeral
Tributaria, así como a implantación
a nivel práctico do correspondente
réxime de infraccións e sancións no
ámbito tributario de natureza local,
regulado mediante a correspondente ordenanza onde se establezan
taxadas as distintas posibilidades
que ofrece a casuística tributaria.

Participación nos Ingresos
do Estado (PIE)
13 – Deberíase acometer de forma
urxente a reforma do sistema de

11
> INFORME

2 – IBI: Ao mesmo tempo deben corrixirse os efectos non desexados que ditas
actualizacións producen no cálculo
das participacións dos ingresos do
Estado, como tamén ocorre cos bens
de características especiais.

9 – Taxas e Prezos Públicos: Para a
adecuación da súa recadación aos
custos dos servizos, resulta esencial
a correcta formulación das memorias
económicas que deben acompañar á
súa imposición e que deben cuantificar os custos reais e efectivos dos
servizos que as xeran. A estes efectos
sería recomendable dispoñer dunha
metodoloxía común para a elaboración deses informes preceptivos. A
partir de tales memorias debe tenderse a dar cumprimento ao principio de
equivalencia dunhas e outros.

12

financiamento da participación
nos ingresos do estado das entidades locais, establecendo períodos
quinquenais de revisión do modelo
de reparto.

e obxectivo, no que se utilicen datos
dun mesmo exercicio para todos
os conceptos do seu cálculo no relativo ás cantidades excluídas das
Comunidades Autónomas.

14 – Resulta necesario introducir criterios que compensen os desequilibrios que se están a producir entre
o modelo xeral e de cesión.

18 – Hai que prever mecanismos de axustes
claros e neutrais na PIE ante as supostas reformas do sistema de financiamento autonómico para evitar os
prexuízos que estas medidas producen
na participación dos entes locais.

15 – Cómpre incrementar para o cálculo
dos Ingresos Tributarios do Estado
(ITE) o número de impostos estatais respecto aos que actualmente
se toman en consideración.
16 – Non se debe limitar a participación
nos impostos estatais das entidades
locais como ten ocorrido co incremento dos tipos de IVE, parte da
que se deixou fóra de participación
a concellos e deputacións.
17 – Débese establecer un cálculo da cifra
anual de participación transparente

19 – Para o reparto da participación
entre as entidades locais débense
introducir factores que inciden
directamente no custo que na
prestación de servizos teñen que
asumir. Proponse engadir na fórmula
de reparto as variables “superficie”,
“número de entidades singulares de
poboación” e “índice de envellecemento” de forma directa ou a través
dun fondo específico integrado na

participación, similar ao existente
para as Comunidades Autónomas.
20 – Sería conveniente manter o mesmo
coeficiente de ponderación durante
todo o período a aqueles concellos
que descendan de tramo poboacional.
21 – Hai que reformular os criterios “esforzo fiscal” e “inverso da capacidade
tributaria” de cara a minimizar as ineficiencias detectadas neste período,
relacionadas, entre outros supostos,
coas revisións de valores catastrais.
22 – Para as entregas a conta cómpre
establecer un índice para cada
concello en base aos criterios de
reparto que se utilicen, que sirva de
referencia para realizar a liquidación
definitiva que se practique, similar
ao implantado no caso do Fondo de
Cooperación Local de Galicia.
23 – Deberíase garantir unha cantidade
mínima per cápita a cada concello para

Os concellos, verdadeiro motor do rural
Chegados a este momento da historia somos
moitos os que vemos con certa nitidez que
é preciso repensar algúns conceptos para
tratar de incentivar e estimular o desenvolvemento demográfico e social da nosa terra.
A entrada en Europa motivou cambios
importantes en moitos aspectos pero,
nomeadamente, nos sectores primarios
de produción, tradicionalmente aceno de
identidade de Galicia, que experimentaron
unha transformación sen precedentes nos
últimos tempos.
“Máxima produción, ao mínimo custo”. Ese é
o lema económico que impera dende vai máis
de vinte anos, co correspondente cambio
social e estrutural que tivemos que asimilar.
Deste xeito, a produción primaria de carne,
leite, ou incluso peixe, que foi basicamente o modo de vida dos nosos pais e
avós, xa non era tan rendible tal e como
estabamos afeitos a facela dende sempre.
Só o era cun cambio de rumbo, buscando
producións máis grandes, máis eficientes
economicamente.
A nosa natureza, a distribución da terra e a
nosa propia idiosincrasia, non concordaban
con esa filosofía. E consecuentemente, e
dun xeito totalmente entendible, ás xentes
do campo resultoulles difícil asimilar ese
novo modelo e foron deixando de traballar,
en boa medida, as súas explotacións.
As aldeas comezaron a perder veciños, experimentando unha migración interna cara

a núcleos máis grandes. Porque a xente
muda cara a onde hai traballo.
É certo que se activaron mecanismos para
paliar estes efectos, e liñas de axuda
europeas para mitigar ese cambio, pero
a transformación era demasiado abrupta,
non só para un pobo como o noso, senón
para calquera que tivera que experimentar un cambio tan importante no xeito de
traballar o sector primario.
Pasados estes anos vemos o resultado
que esa transformación trouxo consigo.
Unha transformación sustentada en plantexamentos sen dúbida decisivos para o
desenvolmento colectivo, pero que tamén
puxo de manifesto un inconvinte a destacar:
unha terras que sempre foron fértiles, hoxe
son unhas terras infraaproveitadas.
E ahí pode estar a solución. En conseguir
que volvamos traballalas pero doutro modo,
explotando de forma sustentable os moitos
recursos que nos ofrecen, porque con iso
non só recuperaremos a nosa esencia, a
nosa forma de vida, senón que ademais
poremos en valor aquelo que a nosa xente
sempre soubo potenciar e apreciar: o froito
da terra, que incluso noutros territorios
do noso país, e tamén fóra del, saben recoñecer. De feito, na internacionalización
dos nosos produtos alimentarios podemos
atopar, dende o meu punto de vista, un
nicho de mercado aínda en boa medida
por explorar. Porque a marca Galicia vende.

Para acadar esas metas, eses obxectivos,
sen dúbida son imprescindibles as nosas
aldeas, os nosos pobos, os nosos Concellos.
Son eles, os Concellos, os principais axentes de desenvolvemento económico rural
e, en boa medida, os motores que deben
impulsar a nosa terra.
E é que a presenza física desta Administración
Local, é o único elemento dinamizador e
centro de traballo en moitas zonas do noso
territorio. O núcleo sobre o que conflúe toda
a actividade e que é, en si mesmo, un simple
foco de luz, á espera de que prenda no resto
do territorio.
Que prenda baixo a consigna e o camiño
dese indispensable redesenvolvemento
rural galego.

Alfonso Villares
Vicepresidente primeiro da Fegamp
e alcalde de Cervo

evitar os prexuízos daqueles municipios que durante o período incrementen notablemente a súa poboación.
24 – Considérase que os concellos deberan
ter unha participación na taxa de uso
do dominio público radioeléctrico
previsto na Lei de Comunicacións.

Participación nos Ingresos
da Comunidade Autónoma

26 – Cómpre establecer unha porcentaxe
fixa de participación dos concellos
nos capítulos I, II e III do orzamento
dos ingresos da Administración Xeral
da Xunta de Galicia, clarificando de
forma precisa os criterios de homoxeneización anuais que se apliquen.
27 – Débese reclamar unha coordinación
axeitada na aplicación destes criterios de homoxeneización entre o
Estado e a Comunidade Autónoma
que evite os graves prexuízos que
se produciron nos anteriores períodos na participación anual nos
ingresos estatais e autonómicos
das entidades locais.
28 – Hai que tender ao incremento da
porcentaxe das partidas non finalistas dentro do capítulo de transferencias totais da Xunta de Galicia
con destino ás entidades locais,
mediante a integración no Fondo de
Cooperación Local de determinadas
subvencións que os concellos perciben anualmente de xeito recorrente
coa conseguinte modificación da
porcentaxe de participación.
29 – Débese crear un Fondo específico
anual formado polas transferencias
non executadas no orzamento da
Xunta de Galicia con destino ás
entidades locais.
30 – Débese manter a contía mínima
garantida de participación anual
de cada concello.
31 – Conviría que na fórmula de reparto
da Participación nos Ingresos da
Comunidade Autónoma dos concellos
se teñan en conta aspectos demográficos e territoriais que inciden no
custo que os concellos asumen na
prestación dos seus servizos (poboación, dispersión e envellecemento).

33 – Sería preciso introducir criterios
obxectivos que primen a óptima xestión dos servizos públicos por parte
dos concellos en base aos parámetros
socioeconómicos que se determinen,
previo consenso entre as administracións autonómica e local.

Transferencias a
través de subvencións
Da Xunta de Galicia
34 – Para o maior respecto á autonomía
financeira e á suficiencia local débese tender á progresiva supresión
das subvencións con fondos propios
da Comunidade Autónoma a favor
das entidades locais, mediante a
integración paulatina de determinadas subvencións no Fondo de
Cooperación Local.
35 – Resulta necesario configurar mecanismos de estudo e valoración do custo
de servizos financiados parcialmente
mediante transferencias pola Xunta
de Galicia e prestados no ámbito local
así como para o establecemento dun
financiamento para a estabilización
permanente deses servizos.
36 – A Xunta de Galicia debería asumir os
servizos da súa competencia actualmente prestados polas entidades
locais e financiados parcialmente
mediante transferencias.
37 – Cómpre crear un Fondo anual de infraestruturas destinado ás entidades
locais formado por aquelas transferencias de capital dos distintos
departamentos da Xunta de Galicia.
38 – O reparto deste Fondo anual de
infraestruturas debe responder a
criterios obxectivos e consensuados
cos entes locais.
39 – Igualmente, débense establecer
criterios obxectivos e consensuados
coas entidades locais para o reparto
daquelas liñas financeiras destinadas ao fomento de determinadas
actividades ou servizos.
40 – Débense manter o PEIM Rural e o
Fondo de Compensación Ambiental

mellorando os procedementos e
criterios de reparto entre os distintos concellos.
41 – Adicionalmente débese incrementar
a partida do Fondo de Compensación
Ambiental de maneira que a totalidade recadada en concepto de
Canon Eólico se distribúa integramente entre os concellos.
42 – En aras da transparencia e da corresponsabilidade débense prever
instrumentos que permitan unha visualización anual das transferencias
totais recibidas polas entidades
locais de Galicia e establecer medidas que equilibren a dotación anual
percibida por cada unha delas.
43 – Débense establecer mecanismos
que permitan a simplificación e axilización dos trámites a realizar por
parte das entidades locais de cara
a garantir a percepción do financiamento establecido no momento
da concesión da subvencións ou
sinatura do Convenio se fora o caso.
Das Deputacións Provinciais
44 – Resulta preceptivo e urxente elaborar un Plan Estratéxico de subvencións das Deputacións co contido
e alcance previsto nas normas de
aplicación, que procure, entre outros
extremos, a simplificación e racionalización de convocatorias e trámites.
45 – A acción de fomento provincial
debe realizarse en base a criterios
obxectivos e equitativos, entre os
que debe figurar o custo efectivo dos
servizos, elaborados coa participación dos municipios da provincia e
respectando a autonomía municipal
e as competencias das distintas
Administracións Públicas e orientarse especialmente aos municipios de
menor capacidade económica.
46 – Só por razóns excepcionais de interese público poden outorgarse
subvencións nominativas, cando
non resulte posible a aplicación
dos principios xerais de publicidade, concorrencia, igualdade e non
discriminación e así se acredite no
expediente administrativo.
47 – As transferencias a concellos deben
canalizarse a través de Plans de
Financiamento de Obras e Servizos
de competencia municipal, que
comprendan todos os recursos a
asignar anualmente aos concellos
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25 – S e r í a c o n v e n i e n t e q u e a
Participación nos Ingresos da
Comunidade Autónoma dos concellos galegos sexa regulada mediante
unha Lei autonómica específica
consensuada coa Fegamp.

32 – O criterio “esforzo fiscal” debe
ser redefinido de xeito que mida
a corresponsabilidade fiscal dos
concellos. Tal e como está definido
actualmente a través da recadación
dos Capítulos I, II e III de ingresos
dos concellos prímase a capacidade
económica de cada municipio máis
que o esforzo fiscal real.

de cada provincia con criterios
obxectivos e equitativos, contando coa colaboración municipal no
marco da súa autonomía de xestión.
Xestión de Fondos Europeos
48 – Débese reivindicar unha participación
activa das entidades locais na elaboración a nivel comunitario dos Plans
de Desenvolvemento Rexional, nos
marcos estratéxicos e nos instrumentos de planificación correspondentes.
14

49 – Sería desexable contar cunha cota
de participación municipal no total
de recursos de orixe europeo asignados ao Estado e as Comunidades
Autónomas, particularmente no Fondo
de Cohesión, abrindo a posibilidade de
liñas específicas para aquelas entidades que polo seu tamaño non poden
participar nos programas actuais.

50 – As entidades supramunicipais deben prestar o apoio técnico para a
xestión e seguimento de proxectos
susceptibles de financiamento
europeo, así como a cooperación
financeira necesaria para a súa
viabilidade económica.

GASTO E XESTIÓN
MUNICIPAL
Orzamentos Locais
51 – Cómpre establecer unha regulación da tramitación orzamentaria
de carácter xeral e aplicabilidade
directa que garanta o equilibrio
entre as facultades do Goberno e
as competencias do Pleno, na liña
do que xa ocorre no ámbito estatal
e autonómico.

52 – É preciso que a nova regulación
contemple o trámite de informes
de Intervención previos ao debate
e votación das emendas no Pleno.
53 – No referente á prórroga do orzamento, deberanse prever limitacións ás posibilidades de gasto
cando a execución e liquidación
do orzamento prorrogado poña de
manifesto desequilibrios graves.
54 – Debe incidirse, a través dos diferentes mecanismos posibles, na conveniencia de aprobar os orzamentos
en prazo polas consecuencias que
da non aprobación se derivan para
ese e exercicios futuros.

Estabilidade e Sostibilidade
das Entidades Locais
55 – Como cuestión xeral deberíase revisar a formulación das regras fiscais

Concellos cumpridores
Unha viñeta de Castelao recolle a imaxe
de dous nenos a xogar ao balón. Un leva
zocos e o outro vai descalzo. Para marcar
as regras o dos zocos di que non valen
cargas. Pois iso.
Vimos de coñecer os datos feitos públicos
polo Ministro de Economía sobre cumprimento do obxectivo de déficit público do
conxunto das administración públicas en
2016. Dato que se mira con lupa e que
sempre debera dar motivo a reflexión. Na
consecución de dito resultado, contribuímos decisivamente coa xestión económica
das corporacións locais, pois rexistramos,
no conxunto do estado, un superávit por
importe de 7.083 millóns de euros, un 0,6
por 100 do PIB, acadando en Galiza un superávit superior aos 160 millóns de euros.
Non se trata, ademais, dun dato puntual,
dado que desde 2012 o sector público local
vén rexistrando superávits cada ano, que
en termos agregados desde aquela data
aproxímase aos 26.000 millóns de euros,
tal e como se foi recollendo no estudo elaborado na propia Fegamp sobre realidade
e necesidades municipais.
Malia este importante esforzo económico
emprendido polos concellos, a recente
publicación do Proxecto de Lei de orzamentos xerais do Estado para 2017 mantén
as restricións obrigadas desde 2012 para
o destino do superávit e recollidas na Lei
de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, que no seu artigo
32 estabelece que o superávit obtido na

liquidación orzamentaria destinarase a reducir o nivel de endebedamento neto. Estas
restricións fóronse concretando posteriormente, primeiro a través da disposición
adicional 6ª da LOEPSF introducida pola
LO 9/2013 de Control da débeda comercial,
coa que se desenvolven os requisitos que
deben cumprir os investimentos denominados financeiros sustentábeis. A realidade presente fai que os concellos galegos
teñamos o nivel de débeda pública máis
baixa do estado, sendo moitos os concellos
que xa non temos ningún tipo de débeda
comercial con entidades.
Estas normas impuxeron aos concellos
regras moi restritivas á hora de poder
destinar o superávit, mesmo no caso de
se constatar –como acontece agora na
maioría de entidades locais- un período
continuado de mellora das finanzas locais
e estarmos algúns de nós en tesourerías
e remanentes históricos. O Goberno do
Estado está a empregar de xeito interesado
o bo resultado económico das corporacións
locais no conxunto da macroeconomía,
aproveitándose da boa xestión local para
conseguir o cumprimento dos obxectivos
de déficit do Estado, sen que poidamos los
destinar os nosos propios recursos para a
mellora da calidade dos servizos e equipamentos dos nosos veciños.
Non é de bo xestor aproveitarse da xestión
que non é propia e, por parte do Estado,
séguese a manter a restrición e a exixencia
económica aos concellos logo de anos de

exemplaridade na xestión orzamentaria
e financeira das facendas municipais, ao
tempo que se lle permite unha ampla
lasitude na extensión do gasto ás outras
administracións.
A contención do gasto que se nos impón,
ademais de inxustificada desde a especificidade de moitos concellos, é arbitraria
respecto doutras administracións e non
garda relación coas preocupacións e demandas das maiorías sociais. Contrasta que
sendo as entidades locais cumpridoras de
estritas obrigas do ministerio nun escenario
económico tan adverso, cando conquerimos
unha notable melloría nos seus resultados,
teñamos que continuar con limitacións severas mentres que outras administracións
públicas, xa non tiveron que afrontar unha
contracción de gasto de tanto calado como
a imposta aos concellos e agora son as que
teñen a preferencia do Goberno central para
expandir a capacidade de gasto. Pero o lexislador xoga sempre coas cartas marcadas.

Evencio Ferrero
Vicepresidente segundo da Fegamp
e alcalde de Carballo

(estabilidade, sostibilidade, regra de
gasto, etc) que deberían tomar en
consideración as distintas situacións
en que se poden atopar as Entidades
Locais. Particularmente a regra de
gasto só debería resultar de aplicación cando concorrese un incumprimento dalgunha das restantes.

57 – Dado que as situacións excepcionais
de déficit para atender catástrofes e
outras situacións de necesidade só
se contemplan para o Estado e as
CCAA, deben preverse mecanismos
para que estes entes atendan ás
necesidades de gasto local derivado
de tales situacións.
58 – As normas de estabilidade e sostibilidade deben prever un mecanismo para
individualizar para cada entidade os
límites establecidos, con carácter xeral para o sector, en función do PIB.
Tal individualización deberá facerse
en función dos ingresos correntes.
59 – Aos efectos do cálculo da regra de
gasto deben terse en conta, non
só as modificacións legais, senón
tamén as medidas adoptadas nas
súas ordenanzas fiscais polas entidades locais (tipos bonificacións,
etc) que incidan na recadación
efectiva. E mesmo, aínda que non
se trate dunha modificación normativa, determinadas actuacións
que levan incrementos permanentes de recadación como puidesen
ser a aprobación de novos valores
catastrais ou a súa actualización,
que inciden directa e de forma permanente na recadación de impostos
locais como o IBI.
60 – Tamén en relación á aplicación da
regra de gasto, deberase prever a
dotación dun fondo de reserva ao
que poder destinar os excesos sobre
o gasto máximo permitido e que
servira para financiar gasto noutros
exercicios con menores ingresos.
61 – A regra que obriga a destinar os
ingresos obtidos por encima do
previsto a reducir o endebedamento
debería limitarse na súa aplicación a
aquelas entidades que presentasen
un nivel de débeda superior ao teito

62 – Esa mesma regra deberá limitarse
aos ingresos obtidos por encima do
previsto, pero sen afectar a ingresos
novos cos que puideran contar as EELL.
63 – Cuestións similares deben terse en
conta á hora de regular o destino
do superávit, limitando a súa aplicación para redución da débeda unicamente cando o endebedamento
supere os límites establecidos. Fóra
deses casos débese flexibilizar o seu
destino para investimentos.
64 – A efectos de determinación da
estabilidade orzamentaria ou regra
de gasto debería excluírse do seu
cómputo os gastos financiados con
remanente de tesourería.
65 – Resulta necesario revisar a regulación e límites do endebedamento
local coordinando a regulación
xeral prevista na lei reguladora de
facendas locais coas limitacións
específicas aprobadas durante o
período de crise.
66 – Cómpre revisar as medidas previstas na
normativa de estabilidade, suavizando
algunhas delas e aclarando o réxime
doutras como os plan de axuste para
os concellos de menor poboación.
67 – Débese expoñer un réxime especial
para os supostos de déficit derivados
da aplicación do remanente de tesourería, eliminando ou simplificando o
plan de axuste a elaborar nestes casos, así como as outras consecuencias
derivadas de tal incumprimento.
68 – É preciso regular con maior precisión a dotación do fondo de
continxencia, tanto na súa contía
como no que atinxe á operativa
orzamentaria a el referida.

Outras Cuestións
69 – En materia de contratación, deben
buscarse solucións normativas que
permitan compaxinar os requirimentos
de concorrencia e competencia coa
promoción e desenvolvemento da actividade económica local, necesaria para
a adecuada ordenación do territorio.
70 – En materia de persoal deben eliminarse as restricións á OPE, na medida en que, ao aplicarse de forma
lineal para todos, non permiten nin
levar a cabo as necesarias accións
de estabilización, incidindo así
na precarización, nin afrontar as

necesidades derivadas da evolución
da entidade e dos novos servizos ou
competencias aos que ten que facer
fronte, ao tempo que condiciona
a autonomía local na decisión de
fórmulas de xestión.
71 – É preciso deseñar plans de actuación coa colaboración económica e
técnica de Deputacións e tamén da
Comunidade Autónoma, para asegurar que as entidades locais poidan
dotarse dos recursos necesarios
para dar cumprimentos ás obrigas
derivadas da implantación da administración electrónica.

ÁMBITO COMPETENCIAL
Ambito Competencial Concellos
72 – En tanto non se poida consagrar a
nivel estatutario o marco do pacto
local, debe buscarse un amplo consenso para adaptar a lei de réxime local de Galicia, asumindo o papel que
debe corresponder ás Comunidades
Autónomas en materia local, na liña
seguida por outras Comunidades, ao
tempo que se reforzan competencias,
financiamento e conseguintemente a
autonomía local.
73 – Resulta imprescindible establecer
unha conexión efectiva e xuridicamente operativa entre competencias e servizos e financiamento,
tanto para a atribución de novas
competencias como para a revisión
do actual sistema de financiamento.
74 – É necesario o recoñecemento dun
núcleo de competencias propias que
poidan ser exercidas con plena autonomía por estes no que se garanta
o financiamento preciso que lle permitan exercer as mesmas con plena
capacidade. A estes efectos resulta
especialmente relevante a revisión
da lexislación sectorial tanto no aspecto xurídico como financeiro, aos
efectos de determinar a suficiencia
ou insuficiencia do financiamento
dispoñible ao respecto e no caso de
detectarse insuficiencias, adoptar
as medidas oportunas.
75 – Con carácter abstracto, deberían
poder ser obxecto de traspaso todas aquelas materias que poidan
afectar aos intereses dos habitantes dos gobernos locais en virtude
dos principios de subsidiaridade,
eficacia, descentralización e maior
achegamento á cidadanía.
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56 – Tendo en conta que o obxectivo de
estabilidade para as Entidades Locais
é o equilibrio estrutural, debese estimar tamén o impacto cíclico sobre
as contas locais para a medición máis
exacta de tal obxectivo.

máximo permitido, fose o xeral, fose
o fixado con carácter transitorio.

76 – Neste senso, sería conveniente introducir na normativa aqueles servizos que xa veñen prestando efectivamente as Administracións locais,
dotando aos concellos da autonomía
precisa e o financiamento suficiente
e estable para poder deseñar e programar con garantía económica as
súas actividades anuais.
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77 – É conveniente permitir que os concellos poidan realizar actividades
complementarias ás que desenvolven outras administracións, sempre
que quede garantida a prestación
dos servizos mínimos e cumpran coa
normativa en materia de estabilidade orzamentaria.
78 – É preciso que as obrigas económicas que actualmente asumen
os concellos sen ter competencia
nin capacidade de xestión sobre o
gasto sexan asumidas pola administración competente na materia,
singularmente, os custos derivados
do mantemento dos centros de
saúde e centros educativos que
actualmente son sufragados polas
entidades locais.
79 – Débese revisar e mellorar a técnica
utilizada nas normas de atribución
de competencias. A estes efectos
serían conveniente efectuar unha
proposta transversal de revisión e
mellora das principais leis sectoriais.
80 – En todo caso, non se debe atribuír
competencias aos entes locais a
través de Leis sectoriais sen previo consenso e, por descontado,
sen o financiamento preciso para
acometelas.
81 – En materia de competencias municipais distintas das propias cómpre
diferenciar aquelas que obedezan
á decisión autónoma municipal daquelas inducidas pola Comunidade
Autónoma en materias relacionadas
ou complementarias das de competencia autonómica, que deberán
contar con un marco de financiamento estable e suficiente.
82 – No caso de propugnarse a superación da actual uniformidade en
materia de competencias municipais, sería coherente postular que
aquelas competencias das que se
exclúa aos pequenos concellos poidan ser asumidas polas deputacións
provinciais ou outras entidades supramunicipais, como competencias

propias ou, alternativamente, como
competencias municipais suxeitas
a exercicio unificado baixo a coordinación dun ente supramunicipal.
83 – Respecto aos servizos mínimos,
contidos no Artigo 26 da Lei 7/1985,
débese establecer un custo óptimo
para cada servizo coa fixación dun
índice estatal no que se teña en
conta criterios xerais que afectan
ao custo da prestación e ás unidades de referencia propias de cada un
dos servizos, de cara a que sexa utilizado para o establecemento dun
financiamento adecuado e igualitario entre os distintos concellos en
base ás súas especificidades.
84 – Respecto ás competencias atribuídas pola Comunidade Autónoma,
cómpre establecer un custo óptimo para cada servizo coa fixación
dun índice autonómico no que se
teñan en conta criterios xerais que
afectan ao custo da prestación e ás
unidades de referencia propias de
cada un dos servizos, de cara a que
sexa utilizado para o establecemento dun financiamento adecuado e
igualitario entre os distintos concellos en base ás súas especificidades.
85 – Sería recomendable establecer
neste senso un sistema obxectivo
para a fixación das unidades de
referencia de cada concello distinto
ao actual, para o que estimamos
que se debe potenciar a Enquisa
de Infraestruturas e Equipamentos
Locais (EIEL) e os Institutos de
Estatística estatal e autonómicos.
86 – É recomendable introducir indicadores de calidade na xestión dos
servizos para lograr unha mellor eficiencia e eficacia na xestión global,
ao tempo que permita realizar unha
valoración obxectiva e comparada
entre custo asumido, criterios de
xestión e resultados acadados.
87 – Sería conveniente que estes indicadores puxeran en relación o grao
de cumprimento dos obxectivos de
cada servizo, grao de satisfacción
dos usuarios do servizo, modelo
organizativo e de xestión e os recursos necesarios, custos asociados
e fontes de financiamento.
88 – Débense potenciar a promoción de
estudos específicos dos servizos de
competencia local e a creación de
bases de datos económicos que sirvan

como instrumento para a mellora da
xestión nos distintos concellos.
89 – Dada a complexidade que ten o
desenvolvemento das competencias no ámbito local, é necesario
investir en procesos que permitan
novas formas de xestión óptimas
e eficientes. Neste senso, sería
recomendable a potenciación das
Smarts City e a ampliación do seu
concepto para a súa aplicación nos
concellos rurais.

Ambito Competencial
Deputacións Provinciais
Sobre a cooperación
nos servizos municipais
90 – As Deputacións deben orientar as
súas competencias cara a cooperación en réxime de codecisión cos
concellos, mais aló da mera asistencia técnica ou económica e con
destino prioritario aos concellos de
menos de 50.000 habitantes.
91 – Neste senso, sería conveniente abrir
liñas cara á creación de servizos
intermunicipais de carácter integrado, outorgando unha ampla marxe
de liberdade para a configuración
destes servizos, incluíndo o uso das
técnicas de encomenda de xestión,
delegación de competencias, participación en consorcios e en todo
tipo de entes públicos ou privados
de carácter plural (organismos autónomos, entes públicos empresariais,
sociedades mercantís, fundacións)
e participación en agrupacións
de municipios. Calquera destas
fórmulas de xestión integrada deban incluír sempre e en todo caso
unha cualificada participación dos
concellos na toma das decisións
fundamentais dos servizos.
92 – Cómpre desenvolver con carácter
flexible, xunto aos plans de cooperación económica, unha nova tipoloxía de plan de xestión integrada
de servizos municipais, regulando
o seu procedemento de elaboración
e aprobación, coa preceptiva participación dos concellos, así como a
súa vixencia e o seu contido.
93 – Sería recomendable que as subvencións provinciais aos concellos se
canalizasen a través de plans de
cooperación económica e o seu
reparto deben responder a criterios obxectivos e tratando de dar

prioridade a aqueles con menor dispoñibilidade de recursos. O
uso das subvencións por concorrencia competitiva ou de carácter
nominativo debe limitarse drasticamente: no primeiro caso, a
supostos non referidos ao financiamento dos servizos mínimos
obrigatorios; e, no segundo, a supostos singulares que, pola súa
especificidade ou magnitude non poidan incluírse nun plan ou
programa de cooperación.
Sobre a asistencia a municipios.

95 – Deberían arbitrarse mecanismos, contando coa colaboración
das Deputacións, que aseguren que todos os Concellos dispoñan
dunha RPT e tamén de convenios colectivos como instrumento
de xestión de persoal.
Outras competencias.
96 – Con independencia das medidas anteriores e, con carácter xeral,
debe estudarse a conveniencia de limitar, con maior intensidade
que no caso dos concellos, o exercicio de competencias diferentes das propias por parte das deputacións, coa finalidade de
incrementar os recursos destinados a asistencia e cooperación
cos concellos.

PLANTA LOCAL
97 – O debate sobre a planta local, como instrumento para a ordenación territorial, debe partir dunha análise seria e rigorosa das
competencias e servizos que deben xestionar e do seu financiamento, pensando en solucións estruturais a longo prazo.
98 – Ante as dificultades económicas ou para a prestación de servizos
que poden experimentar determinados concellos, cómpre rexeitar
as solucións baseadas na transferencia de competencias dos
concellos a outros niveis de goberno, ao estimarse incompatible
co principio de autonomía local e mesmo co principio de eficacia.
99 – Sen prexuízo de fusións que poidan acordarse voluntariamente,
estímase conveniente e viable como alternativa á posta en marcha
dunha estratexia xeral de xestión integrada e voluntaria dos servizos públicos municipais dos pequenos concellos, coa participación
de todas as administracións implicadas, sen prexuízo de manter o
dereito dos municipios, en tanto que titulares das competencias,
a optar libremente por fórmulas de xestión compartida.
100- Neste senso, sería necesario efectuar unha regulación legal das
fórmulas de cooperación, que axilice e facilite o seu emprego e,
en particular no que se refire á xestión integrada, que delimite
as facultades das administracións participantes neste tipo de
accións e estableza garantías de participación cualificada dos
concellos na toma das decisións máis relevantes na ordenación e xestión dos servizos integrados. Este tipo de medidas
poderían articularse a través dunha futura Lei de Cooperación
Local de Galicia.

“Que todo cambie para que todo siga igual ”. Este
e o mellor resumo que se pode facer do modelo
de financiamento local implantado polo Estado no
ano 2004 e que, a pesares dos importantes cambios normativos e as convulsas situacións que se
tiveron que afrontar, segue vixente a día de hoxe.
A posición dos concellos galegos con este modelo,
non só non mellorou a situación de discriminación
previa da que se partía antes dese ano, senón que a
fenda veuse incrementada. A perda global por habitante dos nosos concellos neste período respecto á
media estatal superou os 1.400 millóns de euros,
cifra que seguirá incrementándose mentres non
se modifique o actual sistema de financiamento.
Non é un capricho solicitar como fai a Fegamp que
se introduzan na fórmula de reparto factores que
inciden directamente no custo dos servizos que se
teñen que prestar. A Lei de Bases de Réxime Local
do ano 1985 outorga unha serie de competencias
mínimas aos concellos, que se viron ratificadas pola
Lei de Racionalización e Sostibilidade aprobada a finais do ano 2013: alumeado público, pavimentación
de vías públicas, acceso a núcleos de poboación,
xestión dos residuos sólidos urbanos, abastecemento
domiciliario de auga, rede de sumidoiro… É igual o
custo destas obrigas que o Estado lle outorga aos
municipios nun concello que ten os seus habitantes
concentrados nun mesmo núcleo que noutro que ten
o mesmo número de habitantes repartido en 100,
número medio de entidades singulares de poboación
que ten cada concello galego?
Pois ben, o propio Estado define unhas unidades
de referencia para cada servizo a efectos do cálculo do custo efectivo, o que entendemos como
un recoñecemento de que máis aló do número
de habitantes, hai outros factores claves para
explicar o maior ou menor custo destes servizos,
pero sorprendentemente estes indicadores non se
teñen en conta no financiamento, o que é unha
contradición en si mesma.
Por todo isto, e se queremos ter un financiamento
adecuado e non discriminatorio como o actual,
cremos primordial ter en conta na fórmula de
reparto da Participación nos Ingresos do Estado
esas características demográficas e territoriais
específicas que producen un evidente sobrecusto
nos servizos que os concellos teñen necesariamente que prestar aos seus veciños. É de xustiza.
Manuel Mirás
Vicepresidente executivo da Fegamp e alcalde de Oroso
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94 – Na futura reforma da lei de administración local de Galicia, deben establecerse servizos mínimos obrigatorios de asistencia a
municipios homoxéneos nas catro deputacións galegas, cun grao
suficiente de detalle, adaptados ás necesidades dos concellos
e con cauces para súa esixencia en caso de incumprimento. A
implantación debe ser progresiva e adaptada á capacidade real
das administracións implicadas.

Por un financiamento xusto

18.
---

ARTIGO
---

O proceso de
oposicións para as
Policías Locais poderá
delegarse na Xunta
A Federación Galega de Municipios e Provincias e
o goberno galego asinaron o protocolo de colaboración para que a Academia Galega de Seguridade
Pública (AGASP) poida realizar as probas selectivas para os corpos da Policía Local. O acordo
foi asinado polo presidente da Fegamp, Alfredo
García, e o vicepresidente da Xunta e conselleiro
de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza,
Alfonso Rueda. Dende o momento en que estea
preparado o desenvolvemento regulamentario,
que será nun máximo de 6 meses, os concellos
que o desexen poderán delegar na AGASP de xeito
voluntario a realización das probas.
Alfredo García explicou que a Fegamp demandou
este acordo porque “cubrir as vacantes da policía
supón para moitos concellos, sobre todo os pequenos, un labor complexo que bloquea traballo diario
da Secretaría. Os municipios que o desexen poden
delegar na AGASP para que se encargue de todo o
proceso, desde as probas selectivas ata a formación”.
O proceso, cuxo regulamento está aínda en fase de
desenvolvemento, contempla a posibilidade de crear
unha bolsa de traballo para que, os/as aspirantes que
aproben pero non consigan praza, poidan acceder a
contratos de baixas e/ou prexubilacións. Segundo
datos da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior,
en Galicia hai actualmente uns 3.000 efectivos de
Policía Local repartidos en 130 concellos.

A adhesión
dos concellos
será voluntaria

19.
---

ACTUALIDADE
---

No evento participaron
preto de 200 técnicos/as
locais e edís

Unha xornada
para afondar na
xestión deportiva
municipal
A Federación Galega de Municipios e
Provincias e a Asociación Galega de
Xestores Deportivos celebraron o pasado
21 de abril en Santiago de Compostela
a primeira edición da xornada “Xestión
deportiva para pequenos e medianos
municipios”. Case douscentos edís, técnicos/as locais e especialistas das áreas
de deporte asistiron á acción formativa,
que se desenvolveu na Escola Galega de
Administración Pública (EGAP).
O encontro serviu para analizar as ferramentas das que dispoñen os concellos en
materia deportiva, ademais daqueles instrumentos de planificación e xestión que
poidan mellorar ditos servizos. Ademais,
a xornada permitiu coñecer polo miúdo
os problemas e as alternativas de futuro
na xestión deportiva local.
Os encargados de inaugurar o acto foron
o presidente da Fegamp, Alfredo García; o
presidente da AGAXEDE, Eduardo Blanco;
e a concelleira de deportes de Santiago,
Noa Morales. Alfredo García valorou a
alta asistencia e destacou o importante
papel que desenvolven os pequenos e
medianos municipios como motor de desenvolvemento territorial e como exemplo
de eficiencia: “Os pequenos concellos do
país son os que mellor cumpren de todo
o Estado. As limitacións nos recursos non
impiden que sigamos funcionando na promoción de todos os servizos de interese
xeral para os nosos veciños e veciñas”.
Tras a apertura oficial, sucedéronse catro
relatorios de expertos en materia deportiva
e unha mesa redonda, que estivo moderada
polo vicepresidente primeiro da Fegamp e
alcalde de Cervo, Alfonso Villares.

20.
---

EN
BREVE
---

Posta en común sobre o
Regulamento da Lei do Solo
Aforo completo na Xornada sobre o
Regulamento da Lei do Solo, que se celebrou o pasado 29 de marzo na Cidade
da Cultura, en Santiago de Compostela.
Organizada pola Consellería de Medio
Ambiente e Ordenación do Territorio coa
colaboración da Fegamp, asistiron técnicos/as, edís e arquitectos/as municipais
de toda Galicia.

Pulo á contratación de
aparelladores/as en
prácticas nos concellos
Un convenio entre a Fegamp e o Consello
Galego de Colexios de Aparelladores e
Arquitectos Técnicos permite o ofrecemento de bolsas de prácticas nos concellos e deputacións de Galicia. O acordo
posibilita que as entidades que o desexen
oferten unha praza de formación, que
será cuberta con aparelladores/as que
se atopen en situación de desemprego.
O documento foi asinado polo presidente da
Fegamp, Alfredo García, e o presidente do
Consello, Pelayo Eyo Valladares. Segundo
o compromiso adquirido por ambas as dúas
entidades, as prácticas serán remuneradas
con 1.000 ou 600 euros brutos ao mes para
bolseiros/as a xornada completa ou media
xornada, respectivamente. Os períodos de
formación terán unha duración mínima de
tres meses e máxima de seis.
O acordo, que estará en vigor durante
todo o ano, ten dous obxectivos principais, que son permitir que a persoa beneficiaria adquira experiencia no traballo
diario do eido local e que as entidades
locais conten cunha incorporación na
área de arquitectura técnica.

O obxectivo do foro foi poñer en común
as problemáticas normativas e compartir
posibles solucións prácticas no día a día
das áreas de urbanismo. Esta xornada
chega despois das 6 celebradas ao longo
de todo o ano pasado en distintos puntos
de Galicia, tanto sobre a entrada en vigor
da Lei como sobre o propio Regulamento.
Xunta e Fegamp decidiron repetir a experiencia debido ao alto interese manifestado
polos concellos neste área e pola necesidade de actualizarse sobre as incidencias que
xurdiron coa aplicación real da normativa.

Cuarta edición do programa
formativo Poder Local
e Unión Europea
As actividades enmarcadas dentro do
programa “Poder Local e UE”, organizado
polo Centro de Estudos e Documentación
Europeos (CEDE) da Universidade de
Santiago de Compostela e a FEGAMP, permiten ao persoal dos entes locais galegos
profundar nalgunhas das implicacións
prácticas que supón a europeización das
políticas públicas, así como participar en
actividades de formación.
O programa deu comezo en abril cunha conferencia inaugural na que se
reflexionou, co gallo do 60 aniversario
dos Tratados de Roma, sobre a influencia
do dereito da UE na conformación do
dereito municipal.
A iniciativa, que xa vai pola cuarta edición, inclúe tres cursos semipresenciais
que comezaron en abril e rematan en
xuño. Están deseñados para dar resposta a algunhas das principais necesidades
formativas sobre cuestións europeas que
se detectan a nivel local.

Premios Coopera 2016 para tres mancomunidades innovadoras
A Fegamp participou coma en anos anteriores, xunto con Administración Local,
no proceso de xurado e entrega dos
Premios Coopera 2016. Estes galardóns
recoñecen exemplos a seguir no traballo
conxunto de entidades locais na busca
dos mellores servizos e atención posible
aos veciños e veciñas.
O primeiro premio foi para a mancomunidade da Comarca de Ordes, polo seu

servizo Conecta CIM, para facilitar o acceso
non presencial ás usuarias do Centro de
Información á Muller. O segundo premio
entregouse á mancomunidade de Terras de
Celanova, pola implantación do servizo de
fisioterapia e podoloxía no programa de
axuda no fogar. O terceiro galardón recaeu
na mancomunidade turística Terras do
Avia, pola posta en marcha dunha aplicación que funciona como unha guía virtual.

"Hai que concienciar
aos cidadáns de que o
concepto de propiedade
está limitado pola
protección do contorno
e o medio ambiente"

Entrevista
José Antonio Cerdeira
director da APLU

Cales serán as principais temáticas que
abordará este terceiro congreso da APLU
sobre disciplina urbanística?
O congreso articularase sobre tres grandes
bloques temáticos: a disciplina urbanística
e a súa interrelación coa lexislación sectorial; a aplicación das últimas novidades
lexislativas procedimentais e xudiciais en
materia de licenzas e execución de sentenzas e, por último, as novas perspectivas que
se abren de cara ao futuro. Preténdese deste
xeito analizar algúns dos principais puntos
de conflito relacionados coas competencias
da APLU e tratalos desde unha perspectiva
global, debido á transversalidade que existe
entre a disciplina urbanística e o resto do
ordenamento xurídico.
Así, abordaranse temas de importancia
capital relativos ao actual réxime de
protección da costa; analizarase o réxime de comunicacións previas e licenzas,
así como a valoración da implantación
de novas medidas para superar a indisciplina urbanística; repasarase a eficacia
e medidas de sentenzas ditadas contra a
admininistración; e formularanse novas
ideas e enfoques encamiñados a acadar
un futuro máis ordenado, máis humano e
máis sostible. E para isto, contaremos con
algunhas das voces máis autorizadas nas
distintas materias.
Que achegas agarda que ofreza o encontro, en concreto, cara ao labor
desenvolvido polos técnicos e técnicas
municipais?
O congreso ofrece dúas perspectivas
complementarias: por un lado, permite
aos asistentes coñecer de primeira man
a opinión de expertos de recoñecido
prestixio sobre cuestións controvertidas
e de máxima actualidade; por outro, constitúe un excelente foro de intercambio de

experiencias, dúbidas e posibles solucións
a problemas comúns. Outro aspecto a resaltar do encontro é a posibilidade que
ofrece aos participantes de coñecer non
só a perspectiva do seu contorno máis
próximo, senón tamén a visión doutros
profesionais en distintos puntos da
xeografía española, pois é salientable a
acollida que este evento tivo en todo o
ámbito nacional. En conclusión, tendo en
conta que as e os técnicos dos concellos
son os profesionais máis próximos á cidadanía e os que se relacionan directamente
e en primeiro lugar cos cidadáns tratando
de resolver os seus problemas, precisan
dunha formación que facilite este labor,
polo que congresos como o que estamos
organizando, por terceiro ano, repercuten
no beneficio de todos e todas.
Que supón para os concellos os recentes
cambios introducidos na lei de protección do litoral?
O litoral é dos nosos maiores valores a protexer e a potenciación desta riqueza, tamén
como motor económico, comeza coa súa
protección. Os concellos, ao igual que as
restantes administracións, coñecen e deben
aplicar a normativa básica que regula o uso
e a protección do litoral. A Lei 22/1988,
do 22 de xullo, foi obxecto dunha reforma
importante a través da Lei 2/2013, do 29
de maio, de protección e uso sostible do
litoral. Precisamente, agora, tras a súa
entrada en vigor e logo da súa aplicación
xorden dúbidas ou interpretacións que deben ser obxecto de estudio, que tamén se
abordarán no congreso. Será o catedrático
Ángel Menéndez Rexach, un dos maiores
expertos na regulación e estudo da costa,
quen analizará o impacto da Lei 2/2013.
As últimas novidades lexislativas no tocante a licenzas e disciplina urbanística,
contribuirán a simplificar o procedemento administrativo no ámbito local?
Por suposto. As novas medidas lexislativas
supoñen tamén un cambio na concepción
clásica da intervención administrativa na
esfera dos particulares. Cambio demandado por todos os operadores xurídicos para
dar resposta aos amplos lapsos de tempo
que se producían dende a solicitude dunha
licenza de obra ou actividade ata a súa
concesión co prexuízo económico que elo

producía. Non obstante, atopámonos ante
un proceso de cambio importante, tanto
social, cultural como normativo, o que implica tamén un proceso de implementación
dos novos instrumentos e procedementos.
Neste camiño, é preciso reformular estratexias e normativa para ir dando resposta
a experiencia práctica diaria.
Na actualidade, cales son ao seu xuízo
os principais retos para os concellos en
materia de disciplina urbanística?
A formación e implantación dunha cultura
de respecto polo noso territorio, pola nosa
paisaxe e, en definitiva, pola nosa terra.
Acadar este ambicioso obxectivo implicaría a ‘innecesariedade’ da actuación da
administración en materia de disciplina,
verdadeiro reto ao que deberíamos aspirar.
A disciplina urbanística vai intimamente
ligada á educación e o respecto polo cumprimento da norma. Trátase de superar o
tan esgotado eslogan “Ti vai facendo” e
abrir camiño á reflexión sobre o que pode
resultar prexudicial para o territorio e para
o desfrute de todos. Para traballar neste
senso é preciso que os concellos, como
administración máis próxima ao cidadán,
tamén acheguen o seu gran de area exercendo as competencias que legalmente lle
son atribuídas nesta materia, pero sobre
todo concienciando aos seus habitantes
de que o concepto de propiedade se atopa
limitado polo propio ordenamento en beneficio de valores superiores como o medio
ambiente e a protección do contorno.
Neste sentido, segue a ser o equilibrio
entre crecemento urbanístico e sostibilidade o gran desafío común?
Precisamente sobre esta cuestión versará
unha das conferencias previstas, a de José
María Ezquiaga, un dos maiores expertos
na análise desta cuestión. Non se nega en
absoluto, dende a perspectiva da disciplina
urbanística, o crecemento urbanístico sustentable. Quizá a pregunta sexa “o como”:
como se debe crecer de tal forma que se
conxuguen intereses económicos, sociais e
medio ambientais. O principio de desenvolvemento sostible foi incorporado ao noso
ordenamento xurídico urbanístico e constitúe a día de hoxe un dos principais principios
para determinar a nosa política territorial.

> ENTREVISTA

Na antesala da celebración os vindeiros días 15 e 16 de xuño do congreso
“Disciplina Urbanística: unha perspectiva global”, organizado pola Axencia
de Protección da Legalidade Urbanística
(APLU) e dirixido fundamentalmente a empregados e técnicos das administracións
públicas, aproveitamos a ocasión para
conversar co director da axencia, José
Antonio Cerdeira.
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Os Obxectivos de
Desenvolvemento
Sostible na
axenda local
A finais de 2015, os estados membros
da ONU fixaban os 17 Obxectivos de
Desenvolvemento Sostible (ODS) que marcarán a axenda internacional ata 2030,
logo de que os anteriores Obxectivos de
Desenvolvemento do Milenio (ODM) se
acadaran só parcialmente. Estas metas
buscan erradicar a pobreza, protexer o
planeta e asegurar a prosperidade para
todas as persoas, uns propósitos que poden parecer moi ambiciosos pero nos que
os gobernos locais teñen moito que dicir.
Así quedou patente no obradoiro sobre
"localización" dos ODS no que o Fondo
Galego de Cooperación de Solidariedade
vén de participar en Madrid, onde se
puxo de relevo que administracións
coma as deputacións e concellos socios
da entidade son claves neste proceso. De
feito, tanto no Estado como en distintos
países do mundo existen exemplos de
boas prácticas onde os municipios están
a aliñar as súas políticas públicas con
esta nova axenda.

A Asemblea Xeral do Fondo Galego aprobou o Plan
de Actividades para 2017, que inclúe accións arredor dos ODS e do vixésimo aniversario da entidade.

Os Obxectivos de Desenvolvemento
Sostible -que abranguen grandes temas
coma o xénero, a saúde, a educación, o
medio ambiente ou a paz- inclúen indicadores que entroncan coas competencias
locais, pero ademais o ODS número 11
pretende especificamente “lograr que
as cidades e os asentamentos humanos
sexan inclusivos, seguros, resilientes
e sostibles”. Deste xeito, os gobernos
municipais poden tomar medidas para o
cumprimento interno destas metas, pero
tamén para contribuír á súa consecución
nos lugares máis desfavorecidos a través
da cooperación internacional e da participación en redes coma o Fondo Galego.
No entanto, o primeiro paso para executar
esta axenda internacional, que contempla as tres vertentes do desenvolvemento
–económica, social e ambiental–, é coñecela. Para iso, o Fondo Galego celebra o
31 de maio en Santiago de Compostela as
xornadas "Os retos da cooperación municipalista na consecución dos Obxectivos

de Desenvolvemento Sostible", que terán
lugar na EGAP en horario de mañá. A cita
contará previsiblemente con representantes do Programa de Desenvolvemento
de Nacións Unidas, do Observatorio da
Cooperación Descentralizada Unión
Europea-América Latina e do Instituto
Hegoa, entre outras organizacións.
Tanto persoal político e técnico das deputacións e concellos socios do Fondo
Galego coma o daquelas administracións
locais que aínda non o son está convidado a esta sesión formativa, na que ser
porá de relevo o papel dos municipios
como axentes de cooperación. Un papel
que xa desenvolven os 88 concellos e
as tres deputacións (A Coruña, Lugo e
agora tamén Pontevedra) que promoven
a solidariedade internacional a través
desta axencia municipal da cooperación
galega, que este ano chega ao seu vixésimo aniversario.
Asinado:
Comisión Executiva do Fondo
Galego de Cooperación
e Solidariedade
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DOG Nº. 74 / MARTES, 18 DE ABRIL DE 2017

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA
Resolución do 30 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria
de subvencións para proxectos de redes de distribución de enerxía térmica con equipamentos de xeración
con biomasa, para os anos 2017-2018, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional,
no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020. BDNS (Identif.): 342108.
OBXECTO
O obxecto destas bases é apoiar proxectos con fins de aforro
enerxético e fomento do uso das enerxías renovables. Os
proxectos limitaranse a instalacións de equipamentos térmicos que utilicen biomasa como combustible cun esquema de
funcionamento baseado nunha xeración térmica centralizada
e unha distribución desta enerxía aos puntos de consumo mediante redes.
BENEFICIARIOS
a) As entidades locais de Galicia e entidades delas dependentes.
b) A Administración xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia e as entidades instrumentais dela dependentes.
c) Empresas legalmente constituídas.
Poderá existir unha diferenciación entre o titular da instalación solicitada e a titularidade dos centros consumidores
de enerxía. Nestes casos, se o solicitante forma parte do
sector público, deberá xustificarse o desenvolvemento do
proxecto con convenios ou acordos asinados cos titulares dos centros consumidores de enerxía que acaden o 50
% do consumo enerxético previsto na súa solicitude. Por
outra banda, o solicitante tamén poderá ser unha empresa
de servizos enerxéticos que subministre enerxía térmica a
distintos consumidores (sector público, empresas, residencial, entidades sen ánimo de lucro...).
CONTÍA
1) A contía global da convocatoria ascende a 4.500.000,00
euros. O financiamento da convocatoria correspóndese con
fondos comunitarios derivados do programa Galicia 20142020 Feder nun 80 % e financiamento privado nun 20 %.
2) A contía da subvención será dun 80 % do custo elixible no
caso de que os beneficiarios sexan:
a) Entidades locais.

b) Sector público autonómico.
A contía da subvención será dun 50 % do custo elixible no caso de que os beneficiarios sexan empresas e
as súas agrupacións e asociacións. No caso de pequenas empresas, a axuda incrementarase en 20 puntos
porcentuais, e no caso de medianas empresas, en 10
puntos porcentuais.
3) A contía máxima da axuda por proxecto ou por solicitante
será de 1.000.000 €.
ACTUACIÓNS QUE SE SUBVENCIONAN
Poderán obter dereito a subvención todas aquelas actuacións
descritas no artigo 5 destas bases que se executen dentro do
territorio da Comunidade Autónoma e o prazo de execución
dos proxectos subvencionables iniciarase unha vez que se teña
efectuada a solicitude de axuda ante esta entidade e rematará
no prazo previsto no artigo 24 destas bases.
Non serán subvencionables os proxectos iniciados antes da
data de presentación da solicitude de axuda, en aplicación do
efecto incentivador previsto no art. 6 do Regulamento (UE) nº
651/2014.
Prazo: 19/04/2017 – 18/05/2017
O prazo de presentación de solicitudes será dun (1) mes,
contado desde o seguinte a aquel en que publiquen as
presentes bases no DOG.
Máis información:
No Diario Oficial de Galicia (DOG. Nº. 74)
Na Base de datos nacional de subvencións
(BDNS identif.: 342108):
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index
Na web do Instituto Enerxético de Galicia:
http://www.inega.gal/
Tlf.: 981541500
Correo eléctrónico: inega.info@xunta.gal

BOE Nº. 84 / SÁBADO, 8 DE ABRIL DE 2017

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL
Resolución do 5 de abril de 2017, do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, pola que se publica a Resolución
do 6 de marzo de 2017, do Consello de Administración, pola que se establecen as bases reguladoras da segunda
convocatoria do programa de axudas para actuacións de cambio modal e uso máis eficiente dos modos de transporte.
BDNS (Identif.): 342427.
OBXECTO
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As presentes bases teñen por obxecto regular a concesión de axudas correspondentes á
segunda convocatoria do programa de axudas
de referencia (en diante Programa), cuxa finalidade é incentivar e promover a realización
de actuacións no sector do transporte que
reduzan as emisións de dióxido de carbono,
mediante a execución de proxectos de aforro e
eficiencia enerxética, contribuíndo a alcanzar
con iso os obxectivos de redución do consumo
de enerxía final que fixa a Directiva 2012/27/
UE, conforme ás condicións establecidas polas
presentes bases e, en caso de cofinanciación FEDER, así mesmo conforme ás normas
que rexan o Programa Operativo FEDER de
Crecemento Sustentable 2014-2020.
BENEFICIARIOS
1) Poderán ser beneficiarios da medida 1 do
anexo I (Plans de transporte sustentable
ao centro de traballo) os empresarios ou
entidades, persoas físicas ou xurídicas de
natureza pública ou privada, que de forma
individual, ou conxuntamente con outras,
implanten para as súas propias dependencias ou centros, plans de transporte
sustentable ao centro de traballo.
2) Poderán ser beneficiarios da medida 2 do
anexo I (Xestión de frotas de transporte por
estrada) os empresarios ou entidades, persoas físicas ou xurídicas de natureza pública
ou privada, que conten cunha frota de, polo
menos, catro (4) vehículos.

3) Poderán ser beneficiarios da medida 3 do
anexo I (Cursos de condución eficiente
para condutores de vehículos industriais)
as seguintes persoas ou entidades:
a) Os empresarios ou entidades, persoas
físicas ou xurídicas de natureza pública
ou privada, que teñan como actividade
principal a formación de condutores ou
competencias na regulación da formación de condutores.
b) As asociacións ou agrupacións empresariais do sector do ensino da
condución.
c) As empresas, asociacións ou agrupacións
empresariais do sector do transporte profesional por estrada. Outras asociacións
ou empresas do sector da automoción
que realicen actividades de formación
en condución eficiente.
TIPOLOXÍA DE ACTUACIÓNS
ACOLLIDAS AO PROGRAMA
1) Para poder acollerse ao Programa, as actuacións susceptibles de axuda haberán de
conseguir unha redución das emisións de
dióxido de carbono e do consumo de enerxía final, mediante a mellora da eficiencia
enerxética con respecto á situación inicial
e cumprir coas condicións establecidas
polas presentes bases.
2) As actuacións de aforro e eficiencia enerxética deberán cumprir cos requisitos
esenciais que se establecen no anexo I e
deben encadrarse nunha ou varias das tipoloxías seguintes:

1) Plans de transporte sustentable ao
centro de traballo.
2) Xestión de frotas de vehículos de
transporte de mercadorías e viaxeiros
por estrada e de frotas de vehículos
de servizos.
3) Cursos de condución eficiente para
condutores de vehículos industriais.
3) As actuacións deberán cumprir coa normativa vixente que lles sexa de aplicación,
así como contar coas preceptivas licenzas
e autorizacións administrativas no caso de
que a actuación o requira.
CARACTERÍSTICAS DAS AXUDAS
As axudas outorgadas ao amparo do Programa,
se instrumentarán baixo a modalidade de
entrega dineraria sen contraprestación, coa
contía que se indica no anexo I para cada
unha das actuacións.
Prazo: PENDENTE PUBLICACIÓN
CONVOCATORIA
Os prazos de presentación de solicitudes e
vixencia do programa serán os establecidos na
convocatoria que será publicada no «Boletín
Oficial do Estado» e na Base de Datos Nacional
de Subvencións (BDNS).
Para más Información:
No Boletín Oficial do Estado (BOE Nº: 84)
Na Base de datos nacional de subvencións
(BDNS identif.: 342427): http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/es/index
No Instituto para a Diversificación e Aforro
da Enerxía (IDEA): www.idae.es

BOE Nº. 84 / SÁBADO, 8 DE ABRIL DE 2017

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL
Resolución do 5 de abril de 2017, do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, pola que se publica a Resolución
do 6 de marzo de 2017, do Consello de Administración, pola que se establecen as bases reguladoras da segunda
convocatoria do programa de axudas para a renovación das instalacións de iluminación exterior municipal. BDNS
(Identif.): 342390.
OBXECTO

BENEFICIARIOS
De conformidade co previsto nas presentes bases, poderán ser beneficiarios deste
programa de axudas os Concellos, as Deputacións
Provinciais ou entidades locais equivalentes, as
Mancomunidades ou Agrupacións de municipios
españois e as entidades públicas concesionarias da xestión de servizos públicos municipais
españois que non realicen unha actividade económica pola que oferten bens ou servizos nun
determinado mercado.
TIPOLOXÍA DE ACTUACIÓNS
ACOLLIDAS AO PROGRAMA
1) Para poder acollerse á presente convocatoria, as actuacións susceptibles de axuda
haberán de conseguir unha redución das
emisións de dióxido de carbono e do consumo de enerxía final, mediante a mellora
da eficiencia enerxética con respecto á situación inicial de partida e cumprir coas
condicións establecidas por estas bases.
2) Estas actuacións deben realizarse en instalacións municipais de iluminación exterior
que sexan de titularidade de calquera entidade local, mancomunidade ou agrupación
de municipios, ou entidades públicas concesionarias da xestión de servizos públicos
municipais que non realicen unha actividade económica pola que oferten bens ou
servizos nun determinado mercado.
3) As actuacións susceptibles de axuda
deberán cumprir cos requisitos que se
establecen no anexo I das bases, como é
a xustificación do aforro de enerxía final
e da redución de emisións de dióxido de
carbono que se realizará segundo o especificado no apartado 5 do anexo I. Así
mesmo deberán cumprir coa normativa
vixente que lles sexa de aplicación, así

como contar coas preceptivas licenzas e
autorizacións administrativas no caso de
que a actuación o requira.
4) Só se poderán presentar ao Programa actuacións que de acordo coa base novena,
apartado 5 declaren un investimento elegible e soliciten unha contía do préstamo
igual ou superior a 300.000 €. Aquelas
actuacións de contía inferior a 300.000 €,
deberán tramitarse de forma agrupada con
outro ou outros solicitantes como unha
única actuación elegible por contía superior ao devandito investimento mínimo,
tramitada e xestionada a través dunha
Deputación Provincial ou entidade equivalente, ou Mancomunidade, ou Agrupación
de municipios correspondente. No caso de
que a tramitación de forma agrupada se
realice por unha Deputación Provincial ou
entidade equivalente, o procedemento a
seguir para a concesión das axudas obxecto da presente convocatoria terá en conta
as especificidades e competencias que a
lexislación de réxime local atribúe ás devanditas entidades locais, especialmente
as relacionadas coa coordinación da prestación dos servizos de iluminación pública
nos municipios con poboación inferior a
20.000 habitantes.
5) Establécese, así mesmo, un importe
máximo de préstamo a conceder para un
mesmo beneficiario de 4.000.000 €, tendo
en conta, ademais, a limitación imposta en
apartado 3 do anexo I, por punto de luz.
CARACTERÍSTICAS DAS AXUDAS
1) As axudas outorgadas ao amparo do
Programa se instrumentarán baixo a modalidade de préstamos reembolsables, sen
deveño de interese. As operacións deberán ser formalizadas en escritura pública,
conforme ao modelo que se achega como
anexo III, cuxos gastos serán por conta e
cargo do beneficiario, de acordo coas condicións seguintes:
a) Importe do préstamo: Poderase solicitar ata o 100 % do investimento
elegible. Cun máximo de 4.000.000 €
e un mínimo de 300.000 €.
b) Tipo de interese: 0,0 %.
c) Prazo máximo de vixencia dos préstamos: 10 anos (que inclúe os primeiros
12 meses de carencia).
d) Comisión de apertura, estudo e cancelación: Exento.

e) Garantías: Exento. Con todo, IDAE
será considerado acredor preferente
da entidade beneficiaria, por razón
do préstamo formalizado, polo que
os pagos correspondentes a amortización do principal, intereses de
demora, ou eventuais penalizacións
do mesmo gozarán de lugar preferente
na orde de prelación de pagos, tras
os gastos de persoal, no plan de disposición de fondos de tesourería da
entidade beneficiaria, durante o período de vixencia do contrato.
f) Forma de amortización: mensual a
partir da data do inicio do período de
amortización do préstamo, con cotas
constantes durante toda a vixencia do
préstamo.
g) Transferencia dos fondos: O importe
total do préstamo será recibido polo
beneficiario mediante transferencia
bancaria, no prazo dun mes desde a
elevación a escritura pública do contrato de préstamo reembolsable polo
que se instrumenta a axuda.
h) Posibilidade de amortización total ou
parcial anticipada da débeda sen penalización nin comisións.
i) Calquera outras axudas ou subvencións,
que puidesen recibirse para a actuación
financiada co préstamo reembolsable
outorgado polo IDAE deberán de aplicarse á amortización anticipada do
mesmo. Igualmente, no caso de que
o investimento final no proxecto resulte inferior á inicialmente estimada,
deberá efectuarse unha amortización
anticipada pola diferenza.
Prazo:
PENDENTE PUBLICACIÓN CONVOCATORIA
Os prazos de presentación de solicitudes e
vixencia do programa serán os establecidos na
convocatoria que será publicada no «Boletín
Oficial do Estado» e na Base de Datos Nacional
de Subvencións (BDNS).
Para más Información:
No Boletín Oficial do Estado (BOE Nº: 84)
Na Base de datos nacional de subvencións
(BDNS identif.: 342390):
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/
es/index
No Instituto para a Diversificación e Aforro
da Enerxía (IDEA):
www.idae.es
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> AXUDAS

As presentes bases teñen por obxecto regular
a concesión das axudas correspondentes á segunda convocatoria do programa de axudas de
referencia (en diante Programa), cuxa finalidade
é incentivar e promover a realización de actuacións no sector de iluminación exterior municipal
que reduzan as emisións de dióxido de carbono,
mediante a execución de proxectos de aforro e
eficiencia enerxética, contribuíndo a alcanzar
con iso os obxectivos de redución do consumo
de enerxía final que fixa a Directiva 2012/27/
UE, conforme ás condicións establecidas polas
presentes bases, e en caso de cofinanciación con
fondos FEDER, así mesmo conforme ás normas
que rexan o Programa Operativo FEDER de
Crecemento Sustentable 2014-2020.

DOG Nº: 72 / MÉRCORES, 12 DE ABRIL DE 2017

CONSELLERÍA DO MAR
EXTRACTO da Orde do 24 de marzo de 2017 pola que se amplía o crédito da Orde do 29 de decembro de 2016 pola que
se fixa o importe do crédito dispoñible na convocatoria de 2017 para a concesión de axudas en réxime de concorrencia
competitiva para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos
grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca, no marco do Fondo
Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020. BDNS (Identif.): 307856.
FINALIDADE
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O obxecto desta orde é ampliar o crédito
máximo destinado a financiar as subvencións
que se concedan a proxectos non-produtivos,
con cargo á aplicación 14.03.723C.780.0, na
anualidade corrente da convocatoria para o
ano 2017 das axudas para proxectos ao abeiro
das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de
acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no
marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca
2014-2020, nun importe de 450.933 €.
O crédito orzamentario é para as solicitudes de
axuda tramitadas durante o exercicio do ano
2017 e a plurianualidade asociada ás axudas
que poidan concederse.
BASES REGULADORAS
Orde do 24 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión
de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo
(EDLP), aprobadas aos grupos de acción local
do sector pesqueiro para o desenvolvemento
sustentable das zonas de pesca no marco do
Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020,
e se convocan as correspondentes ao ano 2016.
BENEFICIARIOS
1) Poderán ser beneficiarios dos proxectos de
investimento produtivo as persoas físicas
ou xurídicas que cumpran os seguintes requisitos:
a) Estar empadroado ou ter o seu domicilio social e fiscal nalgún concello
do ámbito territorial do GALP correspondente.
b) Desenvolver o proxecto no mesmo
ámbito territorial.
c) No caso de municipios densamente poboados nos que na EDLP non computa
a totalidade da poboación (só a integrante do sector pesqueiro e as súas
familias), poderán ser beneficiarios:
i) As persoas xurídicas e as persoas
físicas integrantes do sector pesqueiro e as súas familias. (Para
estes efectos, entendese por
familias ás persoas físicas que
conten dentro da súa unidade
familiar, cun membro de ata segundo grao de consanguinidade
ou afinidade, que sexa pescador/a,

mariscador/a, acuicultor/a, ou
persoa traballadora en activo relacionada coa actividade pesqueira
ou que traballara neste sector de
maneira significativa).
ii) As entidades públicas locais
cuxos proxectos están dirixidos
á poboación integrante do sector
pesqueiro ou que presenten beneficios para o resto do territorio da
zona pesqueira.
d) Os beneficiarios dos proxectos produtivos limitaranse á categoría de peme,
excepto as entidades públicas de carácter local, segundo a definición do anexo
I do Regulamento (UE) nº 651/2014 da
Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo
que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado
interior en aplicación dos artigos 107 e
108 do Tratado.
e) Non ser unha empresa en crise segundo a definición e condicións
establecidas nas directrices comunitarias sobre axudas estatais de
salvamento e reestruturación de empresas en crises (2014/C249/01).
2) Poderán ser beneficiarios dos proxectos de
investimento non produtivo:
a) Confrarías de pescadores e as súas federacións.
b) Asociacións profesionais do sector
pesqueiro e as súas federacións.
c) Entidades sen ánimo de lucro integradas só por confrarías de pescadores e/
ou asociacións do sector pesqueiro.
d) Entidades públicas locais.
e) Asociacións declaradas de utilidade
pública.
f) Entidades sen ánimo de lucro que
teñan entre os seus obxectivos, algún
dos seguintes:
1º) Fomentar as actividades náuticas.
2º) Promocionar os produtos pesqueiros do territorio.
3º) Fomentar o medio ambiente
mariño e costeiro.
4º) Promover o patrimonio cultural
marítimo pesqueiro.

3) Nos municipios densamente poboados nos
que na EDLP non computa a totalidade da
poboación, poderán ser beneficiarias as entidades indicadas nas letras a), b), c) e d)
do punto 1, cuxos proxectos están dirixidos
á poboación integrante do sector pesqueiro
e as súas familias, ou que presenten beneficios para o resto do territorio da zona
pesqueira.
4) Ademais, as entidades cumprirán os seguintes requisitos:
a) Ter o seu domicilio social e fiscal no
ámbito territorial do GALP correspondente.
b) Desenvolver o proxecto no mesmo
ámbito territorial.
As entidades sinaladas nos artigos 6 e
7 poderán concorrer de maneira individual ou conxuntamente, como unha
agrupación de entidades.
IMPORTE
1) Amplíase o crédito máximo destinado a
financiar as subvencións que se concedan
a proxectos non-produtivos, con cargo á
aplicación 14.03.723C.780.0, na anualidade corrente da convocatoria para o ano
2017 das axudas para proxectos ao abeiro
das estratexias de desenvolvemento local
participativo (EDLP), aprobadas aos
grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable
das zonas de pesca no marco do Fondo
Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020,
nun importe de 450.933 €.
Prazo: 10/06/2016 – 01/03/2020
Presentación de solicitudes aberta ata o 1 de
marzo de 2020. Coas solicitudes presentadas
ata o 1 de marzo do exercicio vixente realizarse
unha primeira fase de adxudicación de axudas,
e se non se esgota o crédito orzamentario,
coas solicitudes presentadas ata o 1 de
setembro de cada ano, realizarase unha nova
fase de adxudicación de axudas.
Máis información:
No Diario Oficial de Galicia (DOG. Nº. 72)
Na Base de datos nacional de subvencións
(BDNS identif.: 307856): http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/es/index
Na Consellería do Mar: http://mar.xunta.gal/
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titosaCulinaria
natural ap eCociña
servizos especializados de restauración colectiva

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

Cociña especializada
en dietética e nutrición

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

Grupo

902 104 900

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

info@cocinaculinaria.com • www.cocinaculinaria.com
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Coñece toda a info dos
nosos concellos
VISITA A NOVA WEB

www.fegamp.gal

