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Carta do presidente
Estou satisfeito de ter posto empeño en que se celebrase de novo a Comisión Galega de Cooperación Local
tras varios anos sen ser convocada, xa que creo que é
o lugar axeitado para tratar os temas que afectan as
Entidades Locais. Esta comisión abriu unha nova porta
para poder pedir outra vez que se fagan efectivas as
100 medidas, aportadas pola Fegamp e ratificadas por
todos os grupos políticos, como unhas propostas claras,
unificadas e globais para mellorar o municipalismo en
Galicia. Enriba da mesa estaban cuestións tan importantes para os concellos como a nova Lei Galega de
Bases da Administración local, o Pacto da Auga ou a
posibilidade de regular por Lei o Fondo de Cooperación
Local. As Entidades Locais levábamos os deberes feitos
cunha importante redución da débeda e un incremento
das nosas arcas cunhas cifras de superávit histórico.

repercusión de custos, pero hai que atender a criterios
de calidade e de necesidade. O vehículo para poder
realizar as actuacións de abastecemento e saneamento
é o canon da auga, necesario e obrigatorio.
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Entre outros temas que levamos á reunión, o Pacto
da Auga é un tema no que se leva traballado moito e
de forma ardua dende a Fegamp para lograr avances
nas negociacións e chegar de esa forma a acordos. A
auga é unha competencia municipal pero hai cuestións
que non poden asumir os concellos. Queremos, que se
aclaren as desigualdades e que as entidades competentes se comprometan á creación das infraestruturas
necesarias para que así sexa. Sabemos que os concellos
deben cumprir coas normativas, como que haxa unha

Outro dos temas levado á Comisión Galega de
Cooperación Local, de vital importancia para os concellos galegos, foi a posibilidade de regular por Lei
o Fondo de Cooperación Local (FCL). Falamos de 115
millóns de euros de financiamento autonómico que
supoñen unha importante parte do orzamento dos
concellos e que, dende o municipalismo galego, queremos que sexa o máis equilibrado posible. Pedimos a
eliminación paulatina das subvencións e a inclusión das
mesmas no Fondo de Cooperación Local.
Como dicía ao principio, a convocatoria da Comisión
Galega de Cooperación Local supuxo unha nova oportunidade para reclamar ante a Xunta as 100 medidas que
cremos que nos achegarían a un municipalismo máis
xusto con Galicia e coa cidadanía. Sería un bo comezo
ver unha nova Lei Galega de Bases da Administración
Pública enriba da mesa. Os concellos cumprimos coas
regras económicas que nos impuxeron por moi estritas
que fosen e somos a única administración que tivo
superávit e os concellos galegos aínda máis que a media
nacional. Agora tócanos ver cal é a recompensa.

Alfredo García Rodríguez
Presidente da Fegamp e alcalde do Barco de Valdeorras
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Celebrouse a Comisión
Galega de Cooperación
Local tras oito anos
sen ser convocada

Trala presentación das 100 medidas
por un municipalismo xusto con
Galicia e coa cidadanía, a Fegamp
tivo a oportunidade de acadar
compromisos por parte da Xunta de
Galicia en materias de vital importancia para as Entidades Locais.
Esta oportunidade veu da man da
celebración da Comisión Galega de
Cooperación Local que se reunía o
pasado 20 de abril de 2017 para
abordar temas de interese para o
municipalismo galego e avanzar en
acordos ao respecto.

Esta comisión convocouse despois
de ser requirida por parte da Fegamp
e tras máis de oito anos sen reunirse.
Dividíronse os temas por consellerías dependendo da materia a
tratar, e puxéronse enriba da mesa
cuestións de vital importancia para
as Entidades Locais. Pero imos ir
vendo por bloques temáticos todos
os temas dos que se deu conta na
Comisión Galega de Cooperación
Local para poñer en coñecemento
dos nosos lectores os pasos que se
teñen dado ata agora.

–– Neste primeiro bloque abordouse a problemática das vacantes municipais de postos de Tesourería/
Secretaría/Intervención e a posibilidade de creación dunha “Bolsa de Traballo” destes profesionais. Tamén se falou de fomentar as agrupacións de concellos para cubrir as prazas, sobre todo en
concellos pequenos que poderían desta forma compartir gastos, con resultados positivos xa en
algunhas experiencias.
–– Outro tema foi a proposta de creación dun Protocolo de actuación en Emerxencias no que se pedía
inclusión das inundacións nas casuísticas de desastres naturais, e a elaboración das regras para obter
as indemnizacións en caso de desastres. A Xunta comprometeuse, para levar a cabo este protocolo,
á creación dun grupo técnico-político do que formarían parte a Xunta, Protección Civil e a Fegamp
para adiantar nestes temas e chegar a unha cobertura do 100% en emerxencias.

TEMAS TRATADOS
POLA FEGAMP CON
VICEPRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA

–– Máis cuestións tratadas neste bloque foron o desenvolvemento e aprobación dun regulamento para
o concurso unificado de prazas de policías locais, por parte da Academia Galega de Seguridade
Pública (AGASP), segundo o protocolo asinado entre a Fegamp e Vicepresidencia. A nosa proposta
foi fixar un prazo para as prazas do presente ano e a realización dos exames por parte de AGASP
para todos os concellos e non de forma individualizada. A xunta comprometeuse a aprobar en seis
meses, dende a sinatura do Protocolo, dito concurso unitario e a estudar a viabilidade de realizar
unha bolsa de auxiliares para toda a Comunidade Autónoma.
–– Outro tema de vital importancia foi a iniciativa para a elaboración dunha nova normativa de Bases
da Administración Local de Galicia, que integre unha Lei de Cooperación que defina os ámbitos
de cooperación entre administracións. Dende a Fegamp pedíase o compromiso de cambio desta lei
na que conste a Fegamp e a súa función. O compromiso da Xunta foi empezar a falar en setembro.
(Propostas 100/72/90/91 de 100)
–– A adaptación das entidades locais ás Leis 39/2015 e 40/2015 tamén foi obxecto de debate. Dende
a Fegamp pedíase continuar e así se fará coa colaboración mantida coa AMTEGA para solucionar
tanto problemas xurídicos como técnicos (Proposta 71 de 100). A Xunta adiantou a posible creación
dun convenio de colaboración coas novidades en materia de Administración Electrónica (Aulas
CEMIT, TIC..)
–– A Fegamp tamén puxo enriba da mesa debater en profundidade o mapa territorial e sobre seguir
primando a fusión dos concellos e que isto non signifique unha discriminación para o resto dos
municipios (Propostas 97/98/99/100 de 100).

ASUNTOS TRATADOS
COA CONSELLERÍA
DE FACENDA

–– O tema principal tratado foi o Fondo de Cooperación Local e posibilidade de regulalo por Lei.
Dende a Fegamp pedíase a eliminación dalgunhas das subvencións finalistas e a inclusión das mesmas
no FCL para ser empregadas polos concellos libremente e de forma non finalista, é dicir, que se
puidesen elixir as necesidades. A resposta da xunta foi que todo sería tratado na Subcomisión de
Réxime Económico e Financeiro (Propostas 28/34/37/38/39 de 100).
–– Neste bloque a Xunta propuxo a creación dun Convenio de Mobilidade Interadministrativa que
se trataría de reservar un porcentaxe de persoal, para concellos ou para a Xunta, que serían postos
abertos a intercambio dependendo das necesidades laborais acaecidas.
–– Falouse sobre todo dos Cascos Históricos e a posibilidade de clarificación dos aspectos controvertidos
da Lei de Patrimonio, especialmente no que atinxe á supresión do informe preceptivo de Patrimonio
para determinar obras menores que permitan aos concellos dar licencias sen ter que esperar ao
informe sectorial axilizando así os procesos.
–– Proposta dende a Fegamp de debater un calendario realista para a asunción por parte da Xunta
do mantemento de centros educativos (Proposta 78 de 100). Obtivemos compromiso da Xunta foi
asumir os gastos enerxéticos de mantemento de centros que usan Biomasa durante 2017 e ampliar
en 2018 aos de todo tipo de combustible.
–– Con respecto aos conservatorios municipais, e aos concellos con conservatorios discriminados.
Iniciouse o estudo para cofinanciar este servizo (propostas 76/78/81 de 100).

CONSELLERÍA
DE SANIDADE

–– Neste punto presentouse a necesidade dun calendario realista cara a asunción da titularidade,
de maneira urxente, e da xestión integral de todos os centros de saúde que actualmente son de
titularidade municipal e provincial (Proposta 78 de 100). A Xunta comprometeuse á asunción de
18 dos 29 centros de saúde que presentaron a documentación e 9 de eses 18 xa foron levados ao
Consello da Xunta do mes pasado.
–– Tamén se fixo unha chamada de atención á Xunta para que se faga cargo da xestión das Unidades de
Atención á Dogrodependencia que foi un servizo creado polos concellos pero competencia da Xunta.

CONSELLERÍA DE
MEDIO AMBIENTE
E ORDENACIÓN DO
TERRITORIO

–– A materia de maior importancia tratada neste bloque foi o Pacto da Auga onde se falou da necesidade de levar a cabo o ciclo da auga da forma adecuada e estamos traballando neste momento nun
convenio a 3 bandas (Concellos+Xunta+Deputacións) para establecer criterios técnicos e obxectivos
na planificación de tódalas actuacións a realizar que se planifiquen en Galicia (Proposta 8 de 100).

CONSELLERÍA DE
ECONOMÍA, EMPREGO
E INDUSTRIA

–– Neste bloque foi a Xunta de Galicia a que propuxo o selo “Concellos Doing Bussines” como forma
de premiar aos concellos que facilitasen mediante redución de impostos a implantación de empresas
nos seus territorios. Os concellos, con experiencia en impostos bonificados, trasladamos a nosa
inquedanza respecto a que esta sexa unha cuestión definitiva para atraer empresas pero comprometémonos a darlle publicidade á denominación “doing bussines”.
–– Tratouse o tema do convenio dos Grupos de Emerxencias Supramunicipais e a Mellora Addenda GES
2016-2018 (Proposta 43 de 100):
–– Simplificar a documentación administrativa do proceso

CONSELLERÍA DO
MEDIO RURAL

–– Incrementar as achegas con fondos propios da Xunta
–– Respectar por parte da Xunta os prazos de pagamento para evitar atrasos
–– Falouse tamén da Ordenanza da Madeira onde se pedía a garantía dun texto normativo que protexa
os dereitos dos concellos para que non se sigan vendo afectados pola asunción dos danos provocados
pola corta e saca da madeira.

CONSELLERÍA DE
POLÍTICA SOCIAL

–– A Axenda Social Única como calendario de actuacións en Materia Social: calendario de asunción
de gastos das novas Escolas Infantís e de Centros de Día.
–– Ademais en canto as Subvencións e Investimentos a Fegamp reclamou que a Xunta de Galicia
estableza, para o reparto de investimentos en obras, fondos e axudas económicas aos concellos, a
publicidade, concorrencia, igualdade e non discriminación, como criterios básicos de avaliación
preestablecidos e coñecidos, reducindo as axudas directas e nominativas a situacións realmente
excepcionais que impidan a convocatoria pública (Propostas 37/38/39/42 de 100).

PETICIÓNS EN CANTO
A SUBVENCIÓNS E
INVESTIMENTOS

–– Solicitamos ademais a eliminación do criterio de agrupación de municipios como criterio cuasi-preferente nas subvencións da Xunta cando supón unha mera declaración que non implica nin
continuidade de proxectos nin harmonización de demandas.
–– Demandamos que os concellos reciban a cantidade que lles corresponda ao mesmo tempo da concesión da subvención ou sinatura do convenio de tal xeito que non se vexan na obriga, como ata o de
agora, de ter que financiar os servizos con fondos propios ata recibir o pagamento (Proposta 43 de 100).
–– Por último pedimos a reclamación aos departamentos investidores, como exemplo Augas de Galicia,
que presenten un plan anual ou bianual con un calendario de actuacións a desenvolver e que sexan
debatidas nas Comisións correspondentes, como sería nese caso o Pacto da Auga (Proposta 8 de 100).
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Primeira adhesión ao convenio da Fegamp
co Colexio de Aparelladores
O concello de Frades foi o primeiro en
facer efectiva a adhesión ao acordo firmado pola Fegamp co Consello Galego de
Aparelladores e Arquitectos Técnicos para
o ofrecemento de bolsas de prácticas nos
concellos e deputacións de Galicia.
No momento da firma estaban presentes
Alfredo García, presidente da Fegamp,

Roberto Martínez, alcalde de Frades,
e o presidente do Consello Galego de
Aparelladores, Roberto Medín. As pazas
serán cubertas con aparelladores/as que se
atopen en situación de desemprego e unha
comisión mixta formada por integrantes da
Fegamp e do Consello Galego velará porque
se cumpran os criterios establecidos.

CONSELLO FEDERAL 2017: Os concellos piden apoio ante a imposibilidade de
manter limpas contra o lume as franxas de protección dos núcleos rurais
No mes de xuño celebrouse o Consello
Federal da Fegamp ao que están invitados a participar máis de medio centenar
de alcaldes e alcaldesas de toda Galicia.
Durante o desenrolo desta cita houbo
unanimidade por parte dos rexedores
e rexedoras galegas, ao amosar gran
preocupación pola imposibilidade de
facer fronte ao mantemento da franxa
de protección contra incendios que supón ter limpos de maleza os 50 metros
de perímetro que rodean aos núcleos
rurais. A falta de medios técnicos, humanos ou económicos para levar a cabo
esta tarefa é o que máis preocupa aos
alcaldes e alcaldesas.
Alfredo García, presidente da Fegamp,
explicaba de esta forma a situación:
“A obriga di que os concellos estamos

obrigados a desbrozar todas as parcelas a menos de 50 metros dos núcleos
rurais pero para os concellos resulta
imposible levar a cabo esta tarefa xa
que non temos nin medios técnicos ni
persoal para cumprir a norma ao 100%”.
Os alcaldes acordaron traballar ao longo
deste ano para lograr acordos co resto de
administracións e así poder solucionar
este problema e chegar ao próximo ano
co traballo de prevención ben feito: “o
noso obxectivo é que as parcelas estean
limpas para evitar desgrazas como a ocorrida en Pedrógão Grande, pero para iso
necesitamos axuda”, aseguraba García.
Na reunión tamén se puxo ao día aos
rexedores dos avances nos compromisos adquiridos pola Xunta na Comisión
Galega de Cooperación Local, na que se

trataron temas coma o Pacto Local da
Auga, a Cesión dos Centros de Saúde á
Xunta ou a nova Lei de Administración
Local de Galicia. Informouse ademais
aos concellos da consecución da liquidación recalculada do céntimo sanitario, que deixa máis de 5 millóns de
euros que serán devoltos aos concellos
e Deputacións. Tamén se adiantaron
aos asistentes as cuestións que ten en
marcha a Fegamp para levar a cabo nos
próximos meses, como coa Asociación
Dereito a Morrer Dignamente, na que a
federación está buscando vías de colaboración, ou o convenio coa Fundación
Cidade da Cultura, que foi firmado
unhas semanas despois desta cita e
do que falamos máis en profundidade
nesta revista.

A Fegamp ofrece unha
xornada para informar sobre
as Vivendas de uso Turístico

Os servizos sociais dos concellos repartirán lotes alimentarios
para familias con escasos recursos e menores a cargo
A Federación Galega de Municipios e
Provincias asinaba o 28 de xuño a renovación do convenio de colaboración, coa
Xunta de Galicia e coa Federación Galega
de Bancos de Alimentos (Fegaban), nun
acordo a tres bandas. A Fegamp busca,
coa renovación deste acordo, garantir

o mínimo dunha comida completa ao
día no verán para todos os membros da
unidade familiar de familias con escasos
recursos e menores ao cargo.
No acto de sinatura celebrado o pasado
mes de xuño estaban presentes o conselleiro de Política Social, José Manuel Rey

Firma do convenio coa Xunta
e a AMTEGA para ampliar o
catálogo colectivo da Rede de
Bibliotecas Públicas de Galicia
O pasado 19 de maio a Federación Galega de Municipios
e Provincias asinaba un convenio de colaboración coa
Xunta e a AMTEGA, para axudar a dar un pulo á integración
dos concellos galegos no catálogo colectivo da Rede de
Bibliotecas de Galicia. Este catálogo común pretende ser
un instrumento que ten como finalidade mellorar os servizos que ofrecen de forma conxunta as bibliotecas públicas
galegas. Este convenio pretende ser a vía de colaboración
para ampliar o número de bibliotecas públicas adheridas
ao catálogo único da ao que xa estaban adheridas 43 e
que con esta nova fase preténdese chegar ata 70.

Varela, o presidente da Fegamp, Alfredo
García, e o presidente de Fegaban,
José Pita.
Os lotes de produtos son entregados
aos servizos sociais dos concellos que
son os encargados de entregalos ás
familias solicitantes.

> AXENDA FEGAMP

O día 30 de Maio dende a Fegamp ofreceuse
unha Xornada Informativa sobre as Vivendas
de Uso Turístico na que a directora xeral
de Turismo, Nava Castro e a directora xeral
da Administración Local, Marta FernándezTapias, explicaron a normativa de uso destas
vivendas aos asistentes. Este é un tema que
estaba preocupando moito aos concellos e
que tamén está sendo un tema de debate
no resto do territorio, polo que era un bo
momento para informar aos nosos socios
sobre esta modalidade de turismo.

Nova Lei de protección
e benestar dos animais
de compañía de Galicia
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A Fegamp foi invitada a participar na elaboración do anteproxecto
de elaboración desta lei coñecendo así de primeira man as cuestións que incidían directamente nos concellos. Esta Lei estrutúrase
en 49 artigos que conteñen as disposicións xerais que rexen para os
animais de compañía. Nela regúlanse as obrigas dos propietarios/
as de animais, as medidas e controis sanitarios que cómpre adoptar respecto aos mesmos, a recollida e acollemento dos animais
perdidos, abandonados e vagabundos, así como a prohibición do
sacrificio e a regulación da eutanasia.
A nova lei di que os concellos son os encargados de recoller os
animais domésticos abandonados que deambulen polo seu termo
municipal e deben albergalos ata ser reclamados polos seus propietarios, acollidos ou adoptados. Ademais están obrigados tamén
a facelo garantindo o servizo sanitario para os animais e baixo a
colaboración de persoal especializado. Entre as consideracións que

puxo enriba da mesa a Fegamp foi a cuestión de que no acollemento
dos animais abandonados hai uns custos derivados do mesmo para
os concellos, e expúxose a cuestión da necesidade de achegar o
correspondente financiamento para a prestación deste servizo.
A nova lexislación recolle tamén unha regulación mínima dos
animais potencialmente perigosos e as especialidades dos animais silvestres mantidos en catividade, entre as que se atopan as
relativas ás especies exóticas invasoras e ás especies protexidas. O
texto regula as asociacións de protección e defensa dos animais e
recolle a creación do Comité Consultivo para a Protección Animal.
Tamén regula a divulgación, información, formación e educación
no relativo a protección animal e recolle a inspección, control
e vixilancia nesta materia. No texto a lei establece ademais as
infraccións e sancións en materia de protección animal, así como
as especialidades do procedemento sancionador.

Non ao maltrato e abandono de animais
A Xunta de Galicia marcouse como Obxectivo
que Galicia sexa “unha Comunidade libre de
abandono de animais”. Por ese motivo A
Lei de Protección e Benestar dos animais
domésticos e salvaxes en catividade está
encamiñada ao cumprimento de catro
obxectivos fundamentais:
• Acadar o máximo nivel de protección e
benestar dos animais de compañía.
• Compatibilizar o benestar dos animais co
seu desfrute polas persoas, evitando o
seu maltrato.
• Fomentar as condutas no respecto, defensa e tenza responsable dos animais
• Acadar unha convivencia social entre
animais e persoas, pacífica e segura.
Como cargo público, vivo a diario a problemática que teñen os Concellos á hora de
xestionar a convivencia entre animais e persoas, e dende logo, as novidades que integra a Lei nos facilitará a xestión en materia
de protección animal. Como veterinario de
profesión e veciño dun Concello pequeno,
entendo que esta nova Lei actualizada e
integradora sobre a protección e defensa
dos animais recolle os principios xerais de
respecto, protección e defensa dos seres
vivos que conviven ao noso arredor.
Aínda que todas as Leis son mellorables, si
é unha Lei que protexe os animais e que fomenta a convivencia entre eles e as persoas.
Pero sobre todo é unha lei que responde con

contundencia contra aquelas persoas que
maltratan, torturan ou se comportan indebidamente cos animais. É fundamental enviar
dende os poderes públicos unha mensaxe
clara contra o maltrato animal e, para poder acadar este logro, temos que promover
iniciativas de sensibilización, educando a
todo o conxunto da sociedade, a poder ser
xa dende os colexios e por suposto todo isto
ten que ir acompañado do endurecemento
das sancións cara a aquelas persoas que non
saben convivir cos animais.
Pero tamén é verdade que dende os concellos nos vemos con moitas dificultades á
hora de regular as Leis posto que case sempre van acompañadas dun custe económico
do que moitas veces non dispoñemos ou é
insuficiente. Neste caso en concreto temos
que ser prudentes e valorar os problemas
que acontecen no día a día en cada un dos
concellos galegos. Creo que non hai lugar a
dúbidas de que para todos os Alcaldes, os
veciños son a prioridade absoluta. Pero Isto
non quita que os cargos públicos fagamos
todo o que está nas nosas mans para non
descoidar tampouco o benestar dos animais.
É importante recoñecer a labor que están a
facer asociacións e colectivos protectoras
de animais, grazas ao financiamento de
socios ou achegas cidadás. Pero tamén
hai que recoñecer o traballo diario que
están a desenrolar a maioría dos concellos
con recursos limitados para que animais e

persoas cohabiten, pero deixando sempre
claro que as necesidades das persoas deben
de prevalecer sobre calquera outra cuestión.
O texto é un bo punto de partida para seguir
avanzando posto que se tiveron moi en conta as emendas presentadas polos diferentes
colectivos. O novo documento recolle a creación do Comité Consultivo para a Protección
Animal, no que están representados a
Xunta de Galicia, a Federación Galega
de Municipios e Provincias (Fegamp), as
asociacións de protección e defensa dos
animais, o Consello Galego de Colexios
Veterinarios, e entidades ambientais.
É unha Lei froito do diálogo porque o que
si está claro é que o benestar animal, como
o das persoas, é incuestionable.

Alfonso Villares
Vicepresidente primeiro da Fegamp
e alcalde de Cervo

PUBLIRREPORTAXE

RESGAL,
a rede pública
de emerxencias
e seguridade
de Galicia,
a disposición
dos concellos
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Máis de 115 municipios
xa contan cos servizos
da Rede Dixital de
Emerxencias e Seguridade
de Galicia, que ofrece
distintas alternativas de
adhesión ás entidades
locais aínda non adheridas
Galicia dispón dunha rede pública dixital
de comunicacións móbiles, RESGAL, pensada de forma específica para coordinar
aos distintos efectivos implicados en
situacións de emerxencias que poidan
xurdir no noso territorio. A Rede Dixital
de Emerxencias e Seguridade de Galicia,
está a disposición de todos os concellos
galegos que queiran adherirse a ela. De
feito, xa son máis de 115 municipios os
que contan con RESGAL, ademais da maior
parte dos organismos e axentes implicados
na resolución de emerxencias.
A rede, integramente galega, garante unha
interconexión segura mesmo en situacións
extremas ou de alta saturación grazas
á tecnoloxía que emprega (tecnoloxía
TETRA), a máis avanzada e recomendada
neste ámbito de actuación, empregada xa
noutras redes en máis de cen países.
Deste xeito, RESGAL permite integrar, por
primeira vez, nun mesmo sistema a todos
os colectivos que participan na resolución
da emerxencias. Unha rede única para facilitar unha intervención máis efectiva e
eficaz dos efectivos implicados e simplificar as tarefas de coordinación entre eles.

Vantaxes da rede

entre todos os organismos, evitando situacións de conxestión, saturación, colapso,
etc., tan habituais nas redes de telefonía
móbil convencional en situacións de
grande aglomeración de persoas ou en
situacións de emerxencias, permitindo
intercomunicacións inmediatas entre os
distintos operativos de emerxencias de
Galicia, e unha coordinación moito máis
áxil e efectiva en situacións nas que, pola
natureza da urxencia, o tempo é un factor
de máxima importancia.
Ademais, a diferenza dos sistemas convencionais, permite realizar chamadas
en grupo, tanto dentro dunha mesma
organización, como entre dispositivos de
distintas organizacións que nun momento
dado poidan estar traballando conxuntamente nunha mesma emerxencia incluso
coa integración cos sistemas de telefonía
fixa e móbil.
>> Tamén posibilita a xeolocalización
vía GPS en tempo real da posición
de todos os dispositivos de emerxencia e permite a consulta de bases
de datos, a gravación de conversas
e o encriptado das comunicacións,
garantindo a súa confidencialidade.

A rede, xestionada por AMTEGA a través
da empresa pública Retegal, conta con
servizos avanzados que a converten na
referencia máis moderna de España.

>> Dispón de dúas plataformas API
(produción e pre-preprodución) para
desenvolvemento de aplicacións, facilitando ás entidades usuarias este
servizo na Rede.

Ofrece servizos de voz e datos de alta
calidade, e a súa principal vantaxe é que
garante en todo momento a comunicación

>> Multiplica por 5 a velocidade de
transmisión de datos con respecto as
redes de emerxencia convencional.

Alternativas de incorporación
a RESGAL para os concellos
aínda non adheridos
A Xunta de Galicia ten establecidas dúas
fórmulas de integración en RESGAL para os
concellos aínda non adheridos:
Opción A. Xestión autónoma da compra
por parte da entidade local, que asumiría:
>> Compra de terminais homologados.
>> Mantemento, programación e xestión
operativa de terminais
>> Soporte e xestión operativa interna
e resolución de dúbidas relacionadas
cos terminais.
>> Reparación de avarías dos terminais.
Opción B. Compra e cesión dos terminais
por parte da Xunta de Galicia, e xestión
de Retegal que asumiría:
>> Mantemento, programación e xestión
operativa de terminais.
>> Soporte para a xestión operativa
interna e resolución de dúbidas relacionadas cos terminais.
>> Xestión da reparación de avarías.
>> Esta compra está condicionada á adecuación da solicitude, existencia de
orzamento suficiente e existencia de
demanda consolidada.
Os concellos interesados en ampliar información sobre RESGAL, as súas vantaxes e
calquera outra cuestión relativa á Rede
Dixital de Emerxencias e Seguridade de
Galicia, poden facelo a través do:
Tlf. 981 546 723
Enderezo electrónico: retegal@retegal.es
www.retegal.gal | www.resgal.gal
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Ingresos
correntes
municipais
e factores
de xestión

proveñen dos impostos propios (IBI, IAE,
IVTM, ICIO E IIVTNU) e da participación
nos tributos doutras administracións
(estatal e autonómica). Xunto coas taxas e
outros ingresos e restantes transferencias
correntes -liñas financeiras que requirirían
un estudo máis minucioso polas súas especiais peculiaridades-, forman o núcleo
dos recursos municipais que serven para
afrontar o día a día na súa xestión.

Tal e como versa o artigo 142 da actual
Carta Magna, as facendas locais deben
dispor dos medios suficientes para o
desenvolvemento das funcións que as
normativas lle atribúen, establecendo
como liñas básicas os tributos locais e
participación nos ingresos do Estado e
da Comunidade Autónoma respectiva.
Neste informe abordaremos as singularidades dos ingresos locais correntes que

INGRESOS DOS CONCELLOS GALEGOS POR IMPOSTOS LOCAIS E PIE ANO 2015
Comparativa por Tramos de Poboación en Galicia (€ por Habitante)
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INGRESOS MUNICIPAIS POR IMPOSTOS LOCAIS E PIE ANO 2015
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IBI RÚSTICO
Un aspecto significativo do IBI Rústico en Galicia é que
para o seu cobro, segundo os datos da Dirección Xeral
do Catastro, precísanse preto de 700.000 recibos e só
Andalucía e Castilla-León superan esta cifra. Este é
un número que contrasta cuns ingresos cativeiros que
non chegan aos 5 € por habitante. Ten maior peso por
habitante nos concellos menores de 5.000 habitantes
(onde se superan os 10 € por veciño) e é practicamente
insignificante para os que contan con máis poboación.

Na análise dos concellos galegos, tamén se aprecia unha
valoración catastral media moi desigual. En termos xerais, son as áreas das grandes cidades as que acadan
os valores máis elevados, que repercuten nunha maior
recadación por habitante.

IMPOSTO DE
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS (IAE)
Trala reforma do Imposto sobre Actividades Económicas
do ano 2002, no que se contemplaba a exención deste
tributo a unha gran parte dos suxeitos pasivos, a recadación directa hoxe en día está vinculada a aquelas empresas
cunha cifra de negocio notable. Isto deu como resultado
que o IAE tamén é un imposto localizado nas áreas das
grandes cidades e naquelas zonas con maior PIB no sector
da enerxía, industrias extractivas e metalurxia.

FACTORES DE XESTIÓN
IBI e IAE

FACTORES DE XESTIÓN
IBI e IAE

Tramos de Poboación Galicia
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No IBI Urbano é salientable que o valor catastral medio
dos concellos galegos sitúase á cola do Estado xunto
con Extremadura. A media galega é de 33.425 € /
inmoble e está lonxe da media de 59.626 € / inmoble
estatal. Isto repercute directamente nunha menor percepción per cápita, que sitúa os ingresos por habitante
dos concellos galegos, 100 € por debaixo da media do
Estado. A base liquidable sobre a que se aplica o tipo
impositivo fixado por cada concello é substancialmente
máis baixa.

Este é o único imposto local no que os concellos galegos
superan á media por habitante estatal aínda que hai
que destacar que os beneficios están moi sectorizados
en áreas singulares e vinculados ao desenvolvemento
de parques eólicos e outras actividades de produción
de enerxía eléctrica, presas, saltos de auga, encoros e
autoestradas entre outros bens destas características.
Isto tradúcese en que é un tributo moi relevante para
determinados concellos das catro provincias.
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Publicación da
Federación Galega
de Municipios
e Provincias

IBI URBANO

0

> CONCELLOS
GALEGOS

IMPOSTO DE BENS
DE CARACTERÍSTICAS
ESPECIAIS (BICES)

IMPOSTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA (IVTM)
A diferenza dos anteriores impostos neste caso a base é a mesma para todos os
concellos, establecéndose en función do
tipo e potencia do vehículo, o que fai que
os resultados en termos per-cápita sexan
moito máis homoxéneos. Este imposto
varía segundo o número de vehículos
de cada concello por habitante e o
coeficiente de incremento que apliquen.
14

IMPOSTO DE
CONSTRUCIÓNS,
INSTALACIÓNS
E OBRAS (ICIO)
É o imposto municipal que sufriu de
forma máis intensa os efectos da crise
económica. Practicamente a totalidade
dos concellos galegos o teñen implantado aínda que é de aplicación voluntaria.
Os efectos económicos derivados desta
caída foron maiormente asumidos por
aqueles concellos que tiveron un destacado crecemento poboacional e inmobiliario ata o ano 2007. A día de hoxe, o
poder económico deste tributo reduciuse
drasticamente, e en termos per cápita
hai unha gran igualdade recadatoria
entre todos os tramos de poboación.

Na participación estatal o protagonismo
directo e indirecto que se lle da ao factor
poboacional prima a aqueles concellos
con maior poboación. Son especialmente
beneficiados os municipios que teñen
máis de 500.000 habitantes, dos que ningún é galego. Isto fai que a percepción
por habitante sexa crecente en cada un
dos tramos e que a media galega se sitúe
50 € por debaixo da estatal.
Na participación autonómica dos concellos en Galicia introdúcense ademais
da poboación outros criterios de reparto
obviados na PIE que afectan directamente ao custo asumido na prestación de
servizos (extensión, dispersión e envellecemento poboacional). A percepción por
habitante é inversa respecto á participación estatal, recibindo máis en termos
per-cápita aqueles municipios con menor
número de habitantes.

E iso son factores que se deben ter en
conta nos distintos modelos de financiamento que se desenvolverán nos vindeiros anos, para realizar unha distribución
máis xusta e adecuada dos recursos, e
propiciar un desenvolvemento económico
e social homoxéneo de todas as áreas da
nosa Comunidade.

COMPARATIVA PIE E FCL CONCELLOS GALEGOS
(Euros por Habitante)
(*) No caso do FCL non se efectúa comparativa estatal e galega dado
que a participación nos ingresos da comunidade autónoma non
está establecida en todas as Comunidades Autónomas

IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO
DE VALOR DOS TERREOS DE
NATUREZA URBANA (IIVTNU)
O chamado Imposto de Plusvalía, que
está de actualidade pola recente sentenza do Tribunal Constitucional, explícase
con detalle no artigo final desta revista.
Ao igual que o ICIO, ten carácter voluntario, e é aplicado en Galicia por 115 dos
313 concellos. O impacto da Sentencia
se prevé que sexa menor que no Estado,
dado que a recadación por habitante na
nosa Comunidade é substancialmente
máis baixa que a media estatal e, en todo
caso, máis centralizada nos municipios
con máis poboación.

En definitiva, podemos concluír que os
ingresos correntes municipais están
supeditados a diversos factores máis
aló do número de habitantes de cada
concello. Na diversidade que caracteriza ao municipalismo galego atopamos
diversas casuísticas que determinan a
maior ou menor capacidade económica
e grao de dificultade da xestión dos
servizos que deben prestar as nosas
entidades locais, como se pode observar
na agregación dos datos dos concellos
distribuídos en comarcas.
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25,55
32,28

FCL

35,83
46,33
86,64
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191,51

PIE

177,52
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173,71

A DUALIDADE NA PARTICIPACIÓN
NOS INGRESOS DOUTRAS
ADMINISTRACIÓNS
Respecto aos ingresos obtidos polos
concellos a través da Participación nos
Ingresos do Estado (PIE) e do Fondo de
Cooperación Local (FCL) da Comunidade
Autónoma de Galicia, existe unha dualidade motivada polos diferentes criterios
de reparto aplicados en cada unha delas.
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A crise golpeou e duramente. Crise que fixo renxer
moitas familias e mesmo, moitas veces cruel, a moitos
concellos. Os golpes económicos caeron na nosa economía e barreron iniciativas empresariais prometedoras,
e con elas, a ilusión de moita xente traballadora que
desexaba levarlle aos seus o froito do seu esforzo.
Tamén tronzou a estabilidade económica de moitas
economías locais.

e promoción do tecido empresarial. Non é posible competir cando existen na actualidade informes sectoriais
e de diversos organismos (autonómicos) que se demoran
en exceso, é moi difícil competir sen unha rede de ferrocarril que permita unha rápida conexión con portos e
aeroportos, segue sendo moi complexo competir cando
existe unha ampla complexidade na tramitación que en
nada favorece a axilidade das decisións.

Agora imos vendo pouco a pouco que a realidade mudou e a competencia medrou. Cando o vento abrasador
empeza a amainar, a Xunta de Galicia presenta medidas
para favorecer a implantación e fixación de empresas
na nosa terra e neste tempo; dirixindo a mirada e o
foco das intencións case en exclusiva cara a acción dos
concellos e sen achegarnos reflexión sobre o propio
comportamento como administración competente na
promoción económica.

Seguro que todos queremos fixar empresas para crear
emprego pero para que así sexa a administración autonómica ten moitas asignaturas pendentes. Seguro que
de superalas moitos concellos tamén daríamos pasos
que permitiran avanzar. Que así sexa.

Precisamos daquela cavilar en estas propostas pero
tamén en outras demandas que se formulan con reiteración por parte do empresariado.
Somos moitos os concellos quen desde hai tempo temos
regulado rebaixas de até o 95% do ICIO vinculadas á
creación de emprego e das que se beneficiaron moitas
empresas, pero son moito máis necesarias e contribúen,
de xeito decisivo, ao número de parcelas vendidas por
parte dos organismos propietarios do solo industrial
o prezo do propio chan. As baixas de até un 50% que
forman parte da oferta de Xestur provocaron que moitas
empresas optasen por aceptar esa oferta.
O Solo Empresarial do Atlántico (SEA) terá que axustar
o custe do seu propio solo ao que está a ser unha
realidade na maioría do noso territorio porque aínda
así estamos a ver como a localización empresarial vaise,
cada vez máis, ao outro lado da raia.
Os factores que poden determinar a instalación de unha
empresa veñen ditados pola realidade na que se move,
sendo o posicionamento dos concellos onde valoran a
súa instalación un dos factores menos determinantes.
Prezo do solo, prezo da enerxía, seguridade xurídica,
transporte de mercadorías e procedemento administrativo son factores que se teñen moi presentes para optar
por unha ubicación ou outra, avaliando como último
considerando a complicidade municipal coa implantación

Evencio Ferrero
Vicepresidente segundo da Fegamp
e alcalde de Carballo

> INFORME

Fixar empresas para crear emprego

16.

Os concellos galegos
poderán empregar
espazos do GAIÁS
de forma gratuíta

---

CONVENIO
---

A través dun convenio
firmado pola Fegamp coa
Fundación Cidade da Cultura,
os concellos de Galicia
poderán empregar os espazos
do Gaiás, para presentacións,
formacións ou eventos, sen
que supoña ningún custo
para as arcas municipais.

No mes de xullo tiña lugar nas instalación da Cidade da Cultura en Santiago a
firma do convenio, entre a Federación
Galega de Municipios e Provincias e a
Fundación Cidade da Cultura, para o uso
gratuíto dos espazos do GAIÁS polos
concellos galegos. No acto de firma estaban presentes o presidente da Fegamp,
Alfredo García, o Conselleiro de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria,
Román Rodríguez, e a directora-xerente
da Fundación Cidade da Cultura, Ana
Isabel Vázquez Reboredo. O acordo permitirá aos municipios galegos e á propia
Fegamp, usar os espazos do Gaiás para
levar a cabo actividades culturais - coma
presentacións, reunións, eventos ou roldas de prensa - nas diferentes salas das
que dispón a Cidade da Cultura e sen
custo algún para os concellos.

García: “este acordo mantén a liña de
colaboración do goberno autonómico
cos concellos á vez que tamén a aposta
por poñer en valor A Cidade da Cultura
entre o municipalismo galego”.

O presidente da Fegamp, Alfredo García,
cualificaba de esta forma o acordo:
“é un acerto que os concellos podan
utilizar as instalacións da cidade da
cultura de forma gratuíta para as súas
actividades culturais e aínda máis para
os concellos pequenos e con menos
recursos, xa que non se poderían permitir o uso destes espazos debido ao
custo que suporía”. Remarcaba tamén

O conselleiro de Cultura, Román
Rodríguez, salientou que “a apertura
do Gaiás a todos os Concellos de Galicia
é unha prioridade e este complexo
debe operar como unha plataforma
para dar a coñecer o mellor da nosa
comunidade”. Neste sentido, remarcou
que “os 313 rostros do noso país deben
poder ollarse nun mesmo espello, e ese
espello é a Cidade da Cultura”

Segundo o propio presidente da
Fegamp aseguraba: “o uso dos espazos
da Cidade da Cultura por parte de todos
os concellos de Galicia é unha forma
de descentralizar o uso do GAiÁS da
capital autonómica e achegalo a todos
os recunchos de Galicia”. Destacaba
ademais García que agora os concellos teñen a posibilidade de usar este
espazo aínda que se atopen lonxe de
Santiago e teñen o recurso de trasladar
ata aquí eventos que requiran unhas
instalacións con determinadas características ou unha maior proxección nos
medios de comunicación.

Baixo o lema “O Gaiás cos concellos de Galicia”, a
firma deste acordo levouse a cabo no marco dunha
xornada de traballo da xunta de voceiros e comisión
executiva da Fegamp, nas súas sesións ordinarias do
mes de xullo, e aproveitouse a reunión dos alcaldes

para realizar unha visita guiada ás instalacións da
Cidade da Cultura. Os alcaldes puideron comprobar
en primeira persoa as posibilidades do complexo para
a realización de eventos ou presentacións por parte
dos concellos.

Actualmente a Cidade da Cultura atrae a empresas e institucións
para a realización de eventos, que suman máis de 300 eventos
ao ano. Os alcaldes puideron admirar en primeira persoa a beleza
arquitectónica e paisaxística da Cidade da Cultura e coñecer os
espazos dedicados a actividades dos que poderán dispoñer trala
adhesión a este acordo.
Os 313 concellos que representa a Fegamp serán informados da
posibilidade de empregar de forma gratuíta os espazos da Cidade
da Cultura e promoverase a adhesión entre os membros para podes
gozar de estas vantaxes.

Trátase dunha cesión gratuíta e con carácter temporal e limitado no
tempo. O convenio, que terá unha duración de catro anos con posible prórroga, permitirá aos municipios, así como a propia Fegamp,
realizar tanto actos promocionais, como roldas de prensa, accións
culturais ou turísticas.
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O acceso a un posto laboral é un dereito universalmente recoñecido
O desempeño de un traballo inflúe
directamente no modo en que unha
persoa percibe aos demais e se percibe
a si mesma. Tamén inflúe no modo en
que esa persoa é percibida e valorada
pola sociedade e, por suposto, no grao
de liberdade de que a persoa dispón no
aspecto económico e social. Deste xeito, a actividade laboral, como fin dunha
traxectoria formativa, converteuse
nunha das principais canles de inserción
social das persoas con discapacidade
intelectual.

28X \ DÍA DO ORGULLO.
Os concellos galegos
celebraron a Diversidade
A Federación Galega de Municipios
e Provincias sumouse un ano máis á
celebración do Día do Orgullo LGTBI,
no seu compromiso coa igualdade de
dereitos de todas e todos os cidadáns
sexa cal for a súa orientación afectiva
e/ou sexual ou identidade de xénero.
Coa campaña “Celebramos a diversidade” que puxemos á vista nas nosas redes sociais, dende a Fegamp pedíamos:
Respecto, Dignidade e Autoestima para
todas as persoas.
Tamén celebramos que cada ano son
máis os concellos galegos que contribúen coas súas políticas á non discriminación de calquera colectivo con
campañas de concienciación, actos
que reivindican os dereitos de todas as
persoas a ser libres na súa sexualidade.
Dende a Fegamp sumámonos a este sentir común e este ano animamos aos concellos galegos a unirse á visibilización
desta causa a través da celebración de
actos de apoio ó Día do Orgullo LGTBI e
puidemos comprobar que este pasado 28
de xuño as cores do arco da vella luciron
diante de moitas casas consistoriais.

É importante destacar que o acceso das
persoas con discapacidade intelectual
ao emprego ordinario non é unicamente
unha cuestión relacionada coa empresa
privada. De feito, o Estado é o que máis
empregos oferta na sociedade actual e,
polo tanto, o acceso ao emprego público debe estar fundamentado sobre os

principios de igualdade de oportunidades
e non discriminación.
Por este motivo, representantes da
Federación Down Galicia reuníronse o
pasado mércores con Alfredo García
Rodríguez, Presidente da Federación
Galega de Municipios e Provincias, co
obxecto de tratar distintas cuestións
de interese relativas á formación e ao
emprego público.
Entre outros temas, os participantes na
reunión debateron sobre as posibles vías
de contratación que as administracións
locais e provinciais poden levar a cabo
para incluír no mercado de traballo ás
persoas con discapacidade intelectual.
Destaca de entre estas propostas a necesidade de creación de convocatorias
independentes de emprego público para
os integrantes deste colectivo.

As Cidades Amigas da Infancia ofrecen voz e voto aos máis cativos
O programa “Cidades Amigas da Infancia”
que se presentou en Santiago ten como
obxectivo impulsar un modelo de xestión
municipal que centra os seus esforzos
nos dereitos da infancia . Se trata da promoción de políticas que apoien e coiden
á infancia e á adolescencia, e tamén de
asumir os termos e as recomendacións
que nos trae UNICEF para chegar a acadar
os obxectivos marcados.
Dende a Fegamp creemos que existe a
necesidade de establecer e poñer en
marcha políticas que melloren a calidade
de vida dos máis pequenos e os fagan

tamén partícipes como voces activas
da mellora e o cambio das cidades. ¿E
como se pode lograr isto? Pois a través
de iniciativas como esta que permiten
dar voz e opinión aos nenos e nenas,
e crearlles un marco no que poder ser
escoitados. En concreto esta iniciativa
#CAIGalicia pretende facer aos nenos e
nenas usuarios activos dentro dos concellos, e tócanos aos municipios galegos
involucrarse neste proxecto. Xa contamos con algunha cidade e municipio
“amigo/a da Infancia” e trátase de que
cada vez sexan máis.

Aniversario da Asociación Galega de Atención Temperá
Dende a Fegamp estivemos encantados de participar na inauguración do
evento que conmemorou o 20 Aniversario da Asociación Galega de Atención
Temperá, na Cidade da Cultura en Santiago. A AGAT fai unha labor de base e
que está presente en moitos pobos e vilas proporcionando atención aos nenos
e nenas galegos e as súas familias; un traballo sobre todo a ter en conta para
a integración dos nenos con necesidades especiais ou diversidade funcional.
Fai poucos días viñeron a visitarnos dende a asociación e xa estamos buscando vías de colaboración. Ademais, sabemos que dende os municipios temos
que loitar por iso mesmo que loita a AGAT, pola convivencia nos parques,
nas praias, nas actividades lúdicas e deportivas en xeral, de todos os nenos
e nenas, sen importar a súa condición física ou psíquica. O incremento de
parques inclusivos postos en marcha nos concellos de Galicia é unha mostra
de boas prácticas, e por ese camiño debemos seguir os concellos galegos.
E por suposto, nós tamén, queremos darlle á asociación os nosos parabéns
por este Aniversario: así que a por outros 20 máis de AGAT!

ATENCIÓN TEMPERÁ EN GALICIA
Segundo o artigo 2 do Decreto 183/2013
“Enténdese a atención temperá como un
conxunto de intervencións dirixidas á poboación infantil de 0 a 6 anos, á súa familia
e ao seu contorno, e que ten por obxectivo
dar resposta o antes posible ás necesidades
transitorias ou permanentes que presentan os nenos e as nenas con trastornos no
desenvolvemento ou en risco de padecelos,
para facilitar o desenvolvemento da súa
autonomía persoal e a inclusión social”.

183/2013). Así mesmo, a Administración
galega publicou en xuño de 2016 a orde que
regula a concesión de subvencións ás entidades locais para a prestación de servizos de
atención temperá no marco da Rede galega de
atención temperá, cofinanciadas polo Fondo
Social Europeo, e procedeuse á súa convocatoria para os anos 2016 e 2017. Nesta mesma
liña, está prevista a próxima publicación da
orde de convocatoria para a mesma finalidade
das anualidades 2017-2018.

O obxectivo da Atención Temperá, dito dunha forma moito máis próxima, é o de dar
atención a nenos e nenas con trastornos
no seu desenvolvemento e ás súas familias, e proporcionarlles ferramentas que
lles axuden a recuperar a súa autonomía
e autoestima familiar e persoal e lograr
que se adapten nunha convivencia social
o máis normalizada posible. O Servizo
de Atención Temperá non está suxeito a
contraprestación económica por parte das
persoas e das familias que o reciben e a
duración do servizo é a que precise cada
neno/a estendéndose no tempo ata que
as necesidades poidan ser cubertas polos
servizos ordinarios, sanitarios, sociais ou
educativos, ou, en todo caso, cando cumpra
6 anos, de acordo coa norma establecida.

Neste momento contamos con 14 servizos
de Atención Temperá na nosa comunidade
autónoma dos cales, 11 son servizos sociais
especializados dependentes da Consellería
de Política Social e máis directamente dos
concellos nos que se atopan. A maioría
dos SAT (Servizos de Atención Temperá
de Servizos Sociais) que funcionan na actualidade en Galicia fano para máis de un
concello a través de Mancomunidades ou
convenios supramunicipais.

Foi a urxente necesidade de impulsar liñas de
actuación destinadas a unha transformación
progresiva do modelo de atención temperá
(anteriormente máis hospitalario e centralizado no menor a un modelo que contemplase
tamén recursos de proximidade) a que levou
á Xunta de Galicia a modificar o Decreto
69/1998 e propoñer un modelo universal, centrado na familia e nos contornos naturais, que
prestase os servizos dun xeito integrado para
poder atender toda a demanda real (Decreto

O Ser vizo de Atención Temperá da
Mancomunidade de Ordes (SAT ORDES), do
que eu teño máis coñecemento por ser o
meu espazo, pertence á Rede Galega de
recursos de Atención Temperá, e é dependente da Mancomunidade Voluntaria de
Municipios da Comarca de Ordes.
O servizo dispón de profesionais con formación en desenvolvemento infantil e apoio
familiar, en concreto dispoñemos de 1
Psicóloga, 1 Psicopedagoga e 2 Logopedas.
Podemos evidenciar que o tipo de familias
atendidas é significativamente diferente
a casuística que chega a outros servizos
sociais. Nos servizos de atención temperá
acoden familias con todos os niveis sociais
e económicos e que se atopan illados ante

o problema da desinformación e a falta de
axuda emocional e práctica. Temos que
recordar que falamos dos primeiros anos
de vida polo que a labor deste servizo e
aínda máis importante.
Con esta misiva busco recoñecer a labor de
entidades como a AGAT (Asociación Galega
de Atención Temperá) que cumpre este ano
20 anos de servizo, e tamén dos SAT dos
concellos no día a día de nenos e nenas
con problemas no seu desenrolo afectivo,
comunicativo ou físico e a importante labor
que fan ao apoiar as súas familias no difícil camiño que emprenden. Eses primeiros
anos son moi importantes para que todos
os membros da familia se adaptan á nova
realidade e entre todos temos que apoialos.
Os concellos asumimos a importancia deste
servizo e estamos coma sempre ao pé dos
nosos veciños.

Manuel Mirás
Vicepresidente Executivo
e alcalde de Oroso
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Galicia mantén a
súa posición na
clasificación nacional
de bandeiras azuis
con 113 distintivos

Praia Silgar (Sansenxo)

A comunidade autónoma máis beneficiada no número de praias con ‘Bandeiras
azuis’ foi Valencia con 129, seguida
de Galicia con 113, Cataluña con 95 e
Andalucía con 90.
Cento trece praias de Galicia locen este
ano a bandeira azul. Son dez menos ca
o ano pasado. Aínda así, a nosa comunidade é a segunda despois da valenciana
con máis distintivos que acreditan o bo
estado de conservación e a calidade
dos servizos. Os concellos de Barreiros
(Lugo) e O Grove (Pontevedra), renunciaron este ano a solicitar o distintivo
para os seus areais por desacordos na
última edición.

SANXENXO, Á CABEZA
O concello pontevedrés de Sanxenxo
volve repetir como o municipio galego
con máis bandeiras azuis, con 11. Nesta
ocasión, e ante a falta de candidatura
do Grove, adxudícase en solitario a
da Lanzada-O Espiñeiro (na anterior
convocatoria compartida), e perde a
distinción para A Lapa. Na provincia
de Pontevedra, que en conxunto obtén
54 bandeiras azuis en 14 municipios,
destacan tamén os casos de Vigo, que
mantén as suas nove distincións, ou
Cangas, que segue tendo sete. Ademais,
recuperan bandeira azul os areais da
Concheira e A Riveira, en Baiona; e
Panxón, en Nigrán.
Na provincia da Coruña, que conta con
47 bandeiras azuis en 17 municipios,
Arteixo é o que lidera a clasificación, con
sete, seguido de Boiro, con seis. Neste

caso, a lista de bandeiras azuis recupera
dous municipios: Camariñas, que gaña a
distinción para Arou; e Ponteceso, que
suma as de Balarés, Ermida e Osmo.
Finalmente, a provincia de Lugo, tras
a renuncia de Barreiros, queda con 13
bandeiras azuis en sete concellos, liderados por Foz, que mantén as distincións
para as praias de Peizás, Llas, As Polas
e Pampillosa a pesar de perder as de
Areoura e A Rapadoira.

LUGO
O Vicedo

Abrela, Xilloi

Viveiro

Area

Xove

Esteiro

Cervo

O Tornov

Burela

A Marosa, Ril

Foz

Peizás, Llas, As Polas,
Pampillosa

Ribadeo

Os Castros-Illas,
As Catedrais
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Barraña, Carragueiros, Retorta, Barraña-Saltiño, A Ladeira do Chazo, Piñeirón

Muros

San Francisco

Dumbría

Ézaro

Fisterra

Langosteira (zona norte)

Camariñas

Arou

Laxe

Laxe

Ponteceso

Balarés, Ermida, Osmo

Carballo

Saíñas, Pedra do Sal

A Laracha

Caión

Arteixo

O Reiro, Barrañán, Combouzas, Valcovo, Hucha, A Salsa, Alba-Sabón
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A Coruña

Riazor, Orzán-Matadero, San Amaro, As Lapas

Oleiros

Bastiagueiro, Mera, Espiñeiro, Santa Cristina, Naval

Miño

Perbes-Andahío, A Ribeira
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Boiro

Ferrol

Doniños, San Xurxo, Esmelle, A Fragata

Valdoviño

Meirás-O Río, Frouxeira, Baleo, Pantín, Villarrube

Ortigueira

Morouzos

Mañón

Bares, Esteiro

PONTEVEDRA
A Guarda

O Muíño, Area Grande

Baiona

Os Frades, A Barbeira, A Concheira, A Riveira

Nigrán

Praia América, Panxón, Patos

Vigo

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

Redondela

De Cesantes (Dereita)

Moaña

Praia do con

Cangas do Morrazo

Areabrava, Nerga, Menduiña, Melide, Areamilla, Liméns, Rodeira

Bueu

Area de Bon, Portomaior, Lagos, Lapaman,

Marín

Aguete, Mogor, Portocelo, O Santo-Coviña

Poio

Xiorto, Cabeceira

Sanxenxo

A Lanzada-O Espiñeiro, Canelas, Montalvo, Silgar, Bascuas, Major, Foxos,
Areas Gordas-A Lapas, Pragueira, Baltar, Paxariñas

Vilagarcía de Arousa

Preguntoiro, Campanario

Illa de Arousa

Area do Secada, Bao (Camaxe)

Ponte Caldelas

Praia fluvial A Calzada

Praia da Frouxeira (Valdoviño)
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O pasado 8 de xuño tiña lugar a II
xornada de Ciberseguridade en Galicia:
“Protexendo os nosos activos” organizada polo Colexio Profesional de Enxeñaría
en Informática de Galicia con relatores
do CPEIG, EMETEL, IBM ou SYMANTEC
entre outros. Tamén estaba presente a
AMTEGA (Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia) e contaba coa
colaboración da entidade ABANCA.

marcha un protocolo de actuacións que,
ante calquera sino de ataque á seguridade
ou revelación de datos de carácter persoal, deberá actuar de forma inmediata
dando a coñecer o problema a todos os
usuarios da súa rede. Non é difícil deducir
que os custos que terá a aplicación deste
novo regulamento para as EE.LL. serán
cuantiosos, tanto en prevención como
xestión de ataques informáticos.

Dende a Fegamp non quixemos perdernos esta oportunidade de entender un
pouco mellor o reto da ciberseguridade.
Ningún país do mundo se libra xa dos
ataques cibernéticos, e menos España
que recibe máis de 4.000 ataques ao
día. O primeiro paso para unha
entidade que desexe estar libre
de problemas é defender as
súas infraestruturas críticas.
Estas non son máis que as que
atentan directamente cara a
seguridade física e lóxica dos
usuarios. Un exemplo poderían
ser os hospitais. Xa sabemos da
magnitude do problema polo
ataque informático que paralizou a Sanidade pública no Reino Unido.
Para enfrontar este tipo de situacións se
actualizou en España o antigo organismo
PNPIC 2007 que pasou a chamarse CNPIC
(Centro Nacional para a Protección de
Infraestruturas Críticas) en febreiro de
2016 e que o que fai é velar pola protección dos activos máis vulnerables para a
sociedade española.

Pero achegándonos á realidade municipal
vemos que unhas EE.LL. cada vez máis
dixitalizadas están no punto de mira
dos piratas informáticos. Xa coñecemos
novas que contan como algún municipio era secuestrado mediante técnicas
de ramsomware para ser extorsionado
tras ser bloqueada a información sobre
os seus usuarios e se lle pedía diñeiro
a cambio de restablecer a normalidade.
Está claro que as EE.LL. enfróntase ao
novo reto dixital, pero o meirande reto
ao que se enfrontan, ten que ver cos
problemas derivados da seguridade das
súas redes en internet e a salvagarda do
seu patrimonio dixital.

En ciberseguridade
hai que ser proactivo
en vez de reactivo

Temos que ter en conta tamén a inminente aplicación do Regulamento Europeo de
Protección de Datos que entrará en vigor
no mes de maio de 2018 e que, debido aos
datos persoais dos cidadáns que manexan
as Entidades Locais (EE.LL.), deberán aplicar os concellos e deputacións de Galicia.
Este regulamento obriga a poñer en

Sen dúbida hai unha cuestión que nos
deixou pensando a todos os presentes na
xornada: “O eslavón máis débil é o usuario”. Segundo os datos ofrecidos o 90%
dos usuarios viola a seguridade informática no traballo e o 40% das persoas non
ten contrasinal nos seus dispositivos. Isto
déixanos un caldo de cultivo óptimo para
os piratas informáticos que ven máis fácil
o camiño. E un dato máis para rematar:
"Só o 2% do orzamento global en ciberseguridade se dedica a formación e a meirande parte dos ciberataques son debidos
á inxenuidade ou o descoñecemento do
usuario”. O dito, en ciberseguridade, hai
que ser proactivo en vez de reactivo, que
ven sendo o mesmo que máis vale previr
que curar, sabedoría popular cibersegura.

> CONCELLOS
GALEGOS
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As TIC galegas precisan
de vocacións femininas
Segundo os últimos datos nas universidades galegas en
canto a matriculacións universitarias femininas: nos
graos hai unha porcentaxe do 61,6 %, nos máster un
58,3 %, e nas teses doutorais aprobadas temos un 53,4
% redactadas por mulleres. Porén, a evolución en matriculadas/os en especialidades informáticas non fixo máis
que minguar nos últimos anos chegándose en Galiza a
un preocupante 13,6 % de mulleres no curso 2015-2016.
Resulta ben curioso que como saberán os/as que pasaron pola Facultade de Informática na era pre-Internet, a proporción entre mulleres e homes viña sendo
dun 40-60 % respectivamente. Estamos falando dos
anos 80 e nese momento encontrábamos en Enxeñería
Informática unha das porcentaxes máis igualadas nas
carreiras técnicas. Dende aquela a cousa non fixo máis
que empeorar até chegar ao 13,6% actual de participación feminina na carreira de Informática. A falta
de coñecemento das opcións dispoñíbeis nas TIC, a
ausencia de modelos femininos próximos e a escasa
inclusión de proxectos divertidos no ámbito escolar,
son identificadas como as principais causas da fenda
dixital feminina no sector TIC.
Os datos nos din que, aínda que as mulleres son grandes
usuarias da informática, iso non se traduce en profesionais da mesma, xa que so un 32,9 % do total de
traballadores/as informáticos/as son mulleres. É preciso
actuar en idades temperás introducindo no ensino a
paixón pola informática, a tecnoloxía, a programación,
a robótica ou a intelixencia artificial, co obxectivo de

lograr que as mozas comecen a ver o motivadoras que
poden ser estas materias, moi lonxe dos estereotipos
que nos fan crer. Programar, xestionar recursos informáticos, desenvolver aplicacións, pode ser para calquera
persoa positivo, bonito, creativo e enriquecedor.
Os informáticos din que non son as empresas TIC
precisamente as que discriminan á muller á hora da
contratación. Outra cousa é o seu acceso a postos de
dirección, asunto máis sometido a debate, xa que as
mulleres representan soamente o 18,6 % dos postos
directivos no sector. Pero o que quizais non axuda á
desproporción, sexa o estereotipo de informático/a
que nos trasladan os medios de comunicación: home
novo, illado, antisocial, individualista, friki e pouco
coidadoso co seu aseo persoal. Ningunha muller en
principio se quere parecer a iso ¿non?
A preocupación dos colexios profesionais galegos de
enxeñería informática (CPEIG e CPETIG) a este respecto
é notable e queremos animalos na procura da solución a
este conflito e que se logre así pechar a fenda de xénero
que existe na profesión informática. Queremos tamén
poñer en valor o traballo feito pola Amtega (Axencia de
Modernización Tecnolóxica de Galiza) e animar as súas
directivas a que sigan traballando nesa mesma liña. Valga
como exemplo que a dirección da Amtega sexa ostentada
por unha muller así como que a xerencia das dúas áreas
máis representativas da axencia (modernización e sociedade dixital) corresponda tamén a outras dúas mulleres.
O que cremos que é unha inxustiza é a baixa consideración
social que teñen actualmente os informáticos, infravalorados e caricaturizados, algo que non se entende cando
precisamente estamos inmersos na era dixital. Teñen as
TIC na actualidade unha situación onde se requiren máis
número de profesionais dos que saen da universidade e
este é un punto forte en materia de emprego que pode
axudar a incorporación feminina; aínda que a maior motivación ten que ser, obviamente, a vocación.
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XORNADA

“Os retos da cooperación municipalista
na consecución dos #ODS”
Representantes do Fondo Galego, da Xunta de
Galicia, da Fegamp e do Concello de Santiago de
Compostela inauguraron as Xornadas sobre os ODS

O pasado 31 de maio tiña lugar a xornada organizada polo Fondo Galego
de Cooperación e Solidariedade en colaboración coa Fegamp baixo o título
‘Os retos da cooperación municipalista
na consecución dos ODS’. Nesa xornada
informábase aos concellos galegos das
particularidades destes Obxectivos de
Desenvolvemento Sostible coma unha
filosofía de traballo que cando menos é
intelixente e motivadora. Alfredo García,
presidente da Fegamp empregou estas
palabras para inaugurar a xornada:
"Estes obxectivos son 17 metas a lograr que se dividen en tres grandes
bloques temáticos. En primeiro lugar
están aqueles obxectivos que teñen
que ver co benestar das persoas
(erradicación da pobreza, saúde,
desigualdade, educación, paz, xustiza), outro importante grupo fai
referencia aos procesos produtivos
(enerxía, crecemento económico,
produtividade, cidades) e un último
bloque sinala cara a preservación do
Medio Ambiente (océanos, bosques,
cambio climático). Os Obxectivos de
Desenvolvemento sostible necesitan
da aplicación ou implicación dos
concellos galegos na consecución
das metas propostas polos gobernos
na sede da ONU.
Todos os obxectivos que se propoñen
son tamén competencias locais, ao
fin e ao cabo todas as cuestións teñen
o seu arraigo no local: a educación,

a saúde, o traballo, ou o coidado do
medio ambiente, e neste senso temos
que traballar para que os cidadáns
vexan claro o camiño que teñen que
seguir para lograr un mundo máis
equitativo, máis limpo, e máis social,
así, a través de iniciativas xurdidas do
local, todos nos sumemos á consecución destes obxectivos e se apoien os
proxectos postos en marcha.
Pero é nunhas materias nas que máis
que en outras, podemos comezar a
traballar de inmediato as Entidades
Locais. Por exemplo o obxectivo 11,
que fala de cidades e comunidades
sustentables. Este obxectivo número
11 pretende dunha forma específica
“lograr que as cidades e os asentamentos humanos sexan inclusivos,
seguros, resilientes e sostibles”.
Neste punto temos traballo dende os
concellos galegos para facer avances
en algúns de estes aspectos. Temos
por exemplo fomentado con intensidade campañas de reciclaxe de
residuos para reducir a cantidade de
desperdicios que xeramos nos fogares;
pero tamén é importante a formación
dos veciños dos nosos concellos en
máis temas coma en cuestións de
diversidade - para achegar mundos e
buscar canles de comunicación entre
diferentes culturas-, outra vía sería
tamén a seguridade dos nosos cidadáns: alimenticia, persoal, laboral,
etc. Formando e informando á base

dos nosos pobos, ás veciñas e veciños dos nosos concellos, só de esa
maneira crearemos comunidades
resilientes, que se adaptarán mellor
a calquera cambio ou problema que
puidese xurdir.
E para rematar xa, quero facer fincapé
no obxectivo número 17. Trátase do
punto que fala sobre as ALIANZAS
PARA ACADAR OS OBXECTIVOS. Esa
é a razón pola que estamos hoxe aquí.
Para aliarnos e loitar por acadalas metas propostas. Dende a Fegamp apoiamos esta iniciativa que da a coñecer a
Axenda do Desenvolvemento proposta
pola ONU, do lado do Fondo Galego
de Cooperación e Solidariedade e do
lado das Entidades Locais, para poñer
o noso grao de area neste grande fin.
Porque os concellos non queremos ser
vítimas dese proverbio indio que dicía
que “So despois de que a derradeira
árbore sexa cortada, so despois de
que o derradeiro río sexa envelenado, so despois de que o derradeiro
peixe sexa atrapado, so entón darémonos conta de que o diñeiro non
se come”. As cousas custan cartos
pero hai que gastalos no que merece
a pena, e deixarlles un mundo mellor
aos nosos fillos e aos nosos netos.
Este é un fin máis que bo, magnífico."

Alfredo García
Presidente da Fegamp
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1. Xornada de traballo do FGCS coa delegación
ministerial de Guinea-Bissau na sede da Fegamp
2. A alcaldesa de Tomiño, Sandra González,
guiou a delegación ministerial de GuineaBissau polo moderno mercado municipal

_

2

As Xornadas “Os retos da cooperación municipalista
na consecución dos ODS” contaron asemade coa participación dunha delegación de Guinea-Bissau encabezada polo ministro de Administración Territorial, Sola
Naquilin. A comitiva, convidada polo Fondo Galego
de Cooperación e Solidariedade, achegouse a diversas
accións de desenvolvemento local e ordenamento do
territorio, comprobando o apoio que deputacións e
concellos prestan a iniciativas empresariais, tecnolóxicas, urbanísticas e asociativas que buscan o progreso
económico e social.
A delegación africana, integrada tamén por responsables do Programa de Gobernación e Desenvolvemento
Local impulsado pola ONU, iniciou o percorrido por
Galicia na Deputación de Pontevedra, onde o vicepresidente, César Mosquera, lles deu a benvida canda outros
deputados e deputadas provinciais, para trasladárense
logo ao polígono industrial Barro-Meis e á Estación
Fitopatolóxica do Areeiro, centro de investigación sobre
as enfermidades dos cultivos. Xa pola tarde, o alcalde
de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e a concelleira de Promoción Económica, Anabel Gulías, lles
explicaron o premiado modelo urbanístico da cidade,
logo de realizaren un percorrido polo centro.
A segunda xornada arrincou cunha xuntanza coa
Comisión Executiva do Fondo Galego, que acolleu con
interese as posibles vías de colaboración no proceso

de descentralización do país lusófono. Membros da
Corporación de Santiago de Compostela, coa concelleira
Concha Fernández á fronte, intercambiaron tamén impresións coa delegación ministerial, así como a Cámara
de Comercio da capital galega, que compartiu a súa
acreditada experiencia coas convidadas e convidados
procedentes de Guinea-Bissau.
O ministro de Administración Territorial tamén foi
recibido polo alcalde de Vimianzo, Manuel Antelo,
así como pola Asociación Galega de Profesionais do
Desenvolvemento Local. A xornada pechouse coa visita
ao Centro de Emprendemento e o Coworking da Cidade
da Cultura, aínda que a axenda culminaría en Tomiño
cunha recepción institucional encabezada pola rexedora,
Sandra González, e unha visita ao mercado municipal.
As liñas estratéxicas do Fondo Galego de Cooperación
e Solidariedade para a presente lexislatura apostan
por acentuar a colaboración cos países lusófonos, especialmente os da África máis empobrecida, onde xa se
impulsaron varios proxectos en Mozambique. Entre eles,
un de apoio á Axencia de Desenvolvemento Económico
Local e ao proceso de descentralización e planificación
territorial da provincia de Maputo.
Asinado:
Comisión Executiva do Fondo Galego
de Cooperación e Solidariedade
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As finanzas
dos Concellos
ante o abismo:
a plusvalía
O imposto sobre o incremento do valor
dos terreos de natureza urbana (IVTNU),
usualmente coñecida como plusvalía,
constitúe a segunda ou a terceira fonte
de ingresos municipais pero ten os días
contados. Cando menos na actual regulación e sobre todo nos tempos en que
as transmisións deses bens, por razón
da crise económica e da depreciación
dos inmobles, efectúanse con valores
inferiores aos da súa adquisición.
Téñense producido pronunciamentos,
tanto en vía de reclamación económica-administrativa como en vía xudicial,
nos que se argumenta que no suposto
de transmisións xeradoras de perdas
ou de escasos incrementos non se
produce o feito impoñible do imposto.
Así, sen ánimo exhaustivo, e en vía de
reclamación económica administrativa,
diversos pronunciamentos de Tribunais
Económico Administrativos declaran que
cabe impugnar liquidacións concretas do
IIVTNU, acreditando a inexistencia de
plusvalía municipal ou, cando menos,
unha manifesta desproporción entre as
contías liquidadas e os valores reais.
En vía xurisdicional, varias sentenzas
limitan a exacción do Imposto por
parte dos Concellos naqueles supostos
nos que os inmobles son transmitidos
por un valor inferior ao de adquisición,
posibilitando a impugnación daquelas
liquidacións esixidas polos Concellos

cando o inmoble transmitido xera unha
perda. Resumidamente, vense a dicir
nestas resolucións que
“Non cabe esixir o pago do imposto cando non se produciu o feito impoñible”, e
isto é, que cando non existe o incremento de valor. A presunción de veracidade
dos valores sinalados na ponencia de
valoración é iuris tantum, polo que pode
ser desvirtuada por proba en contrario.”
Agora ben, o que fixo saltar todas as
alarmas é a Sentenza 59/2017, ditada
polo noso Tribunal Constitucional o 11 de
maio de 2017, en virtude dunha cuestión
de inconstitucionalidade formulada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
núm. 1 de Jerez de la Frontera, en relación co art. 107 do texto refundido

da Lei Reguladora das Facendas Locais,
aprobado polo Real Decreto Lexislativo
2/2004, de 5 de marzo (en adiante, LFL),
por posible infracción do principio de
capacidade económica (art. 31.1. CE)
que declara que os artigos 107.1, 107.2
a) e 110.4 do Texto Refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais son
inconstitucionais e nulos pero, unicamente, na medida que someten a tributación situacións de inexistencia de
incrementos de valor, non afectando ao
resto dos extremos de tales preceptos.
En definitiva, agarda aos Concellos un
duro camiño de reclamacións que virá
a saturar, tanto a xestión dos seus servizos, como a litixiosidade á que deben
facer fronte. Basta con escoitar as emisoras de radio para advertir que moitos

despachos de avogados ofrecen os seus servizos para
efectuar as oportunas reclamacións. E finalmente o
grave quebranto para as súas minguadas arcas que pode
supor a devolución do indebidamente percibido.
A dimensión do problema apréciase si se ten en conta, que
o total de transmisións de vivendas, novas e de segunda
man, suman nos últimos catro anos máis de 1.400.000,
cifra á que deben sumarse as transmisións doutros inmobles de natureza urbana. O importe económico destes
datos e o aluvión de reclamacións dá idea do duro camiño
a percorrer máis pronto que tarde polos Concellos.
> CONCELLOS
GALEGOS

_

Os principios que inspiran esta norma poderíamos resumilos en que as liquidacións que sexan firmes, non
se modifican, mentres que aos procedementos abertos
e ás liquidacións que deban practicarse tras a sentenza
do TC, se aplicará a nova norma que establece os criterios para determinar a inexistencia de incrementos
de valor e se existe ou non diferenza entre o prezo de
adquisición e o de transmisión. Hai que ter en conta que
a estes efectos os prezos de adquisición e transmisión
serán os que resulten de conformidade coa normativa
do imposto de transmisións patrimoniais.

Pero o criterio que debe presidir a forma de actuar dos
concellos é a coherencia: a igual situación debe darse
idéntica resposta. E os criterios que se manteñan en
vía administrativa, deben ser os que se defendan na
vía contencioso‐administrativa.
Finalmente, o dano sufrido polos concellos como consecuencia das devolucións do imposto ás que teñan
que facer fronte, así como os importes que deixen de
ingresar como consecuencia da existencia de transmisións nas que o suxeito pasivo acredite a ausencia de
incremento de valor dos terreos, deben ser resarcidos
ou compensados. Noutro caso, deberá ser reclamado ao
responsable, isto é, ao Estado lexislador.
Todo isto require a asunción de estratexias de defensa
precisa, técnica e potente, que contemple todas as eventualidades que se podan presentar e que, finalmente,
permita aos concellos quedar indemnes, entendendo que
unha situación de parálise dos Concellos, ata o dictado
dunha normativa que veña a fixar unha completa regulación do IVTNU, pode perxudicar a eventual reclamación
de responsabilidad patrimonial ó Estado Lexislador.

Con todo, en tanto non exista norma estatal que veña
a completar a regulación do Imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana que
estableza os parámetros para acreditar se houbo ou
non incremento de valor para adecualo á sentenza do
TC, os concellos deberán seguir esixindo a liquidación
do Imposto, xa que o TC só declarou a nulidade das
normas en tanto que graven transmisións nas que non
houbese incremento de valor.
Pódense presentar diversas situacións as que deberán
enfrontarse os concellos, que poderíamos englobar en
tres grandes grupos:
(i) Reclamacións contra liquidacións anteriores á STC
que adquiriran firmeza: as liquidacións do imposto
que gañasen firmeza, non deberían modificarse,
polo que calquera reclamación contra elas debería
desestimarse.
(ii) Reclamacións contra liquidacións anteriores á
STC que non adquiriran firmeza: Nas liquidacións
que non gañasen firmeza, tanto anteriores como
posteriores á sentenza do TC, si o suxeito pasivo
alega e proba que non houbo incremento de valor,
a liquidación resultará con cota a ingresar “0”.
(iii) Liquidacións posteriores á STC: seguiranse aplicando os mesmos criterios que ata agora coa única
excepción de que nos casos nos que o suxeito
pasivo alegue que na transmisión non houbo aumento de valor, e o probe por algún dos medios que

Artículo elaborado por
D. MANUEL LIEDO MARTÍN
LEX MAIOR, S.L.P. / mliedo@lexmaior.es
DÑA. DELFA LOSA GARCÍA
LOSA ABOGADOS, S.L.P. / delfa@losaabogados.net
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Pero o Estado tamén ten que apurarse, xa que, consonte
o mandato da STS 59/207, debe lexislar para fixar os
criterios que determinarán se debemos considerar ou
non que hai incremento de valor na transmisión dun
inmoble con respecto ao seu prezo de adquisición. Así
o fixo o lexislador foral que, por exemplo no caso de
Guipúzcoa, aprobou o Decreto Foral‐Norma 2/2017 de
28 de marzo, modificando o Imposto sobre o incremento
do valor dos terreos de natureza urbana.

indicabamos no apartado anterior, a liquidación
será con cota a ingresar “0”.

28.
---

AXUDAS E
SUBVENCIÓNS
---

BOE Nº. 149 / VENRES, 23 DE XUÑO DE 2017

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA
AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS
Axudas para a adquisición de vehículos de enerxías alternativas
OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN
1. Constitúe o obxecto deste real decreto a regulación do procedemento para a
concesión directa de axudas correspondentes ao «Plan de Impulso á Mobilidade
con Vehículos de Enerxías Alternativas
(MOVEA 2017)», consistente en incentivar
a adquisición en España de vehículos con
enerxías alternativas aos combustibles
tradicionais, así como para a concesión
de axudas para a implantación en España
de puntos de recarga para vehículos
eléctricos en zonas de acceso público, fomentando con iso a sustentabilidade no
sector do transporte, a diminución das
emisións de CO2 e outros contaminantes,
a mitigación do cambio climático e a mellora de calidade do aire do país, así como
a diversificación das fontes enerxéticas no
transporte e a consecuente redución da
dependencia enerxética do petróleo.
2. A tal fin, as subvencións a que se refire este
real decreto concederanse pola adquisición
en España de vehículos das categorías detalladas no artigo 4, e pola instalación de
puntos de recarga de vehículos eléctricos
en zonas de acceso público.
3. As axudas destinaranse á adquisición
directa ou á adquisición por medio de
operacións de financiamento por leasing
financeiro ou arrendamento por renting
(tamén chamado leasing operativo) dun
vehículo novo. Tamén se destinarán á adquisición de vehículos eléctricos e de pila
de combustible de ata nove meses de antigüidade, exceptuando as motocicletas,
desde a primeira matriculación ata o rexistro da solicitude na aplicación do Plan
MOVEA, e cuxa titularidade deberá ostentala o concesionario, punto de venda ou
fabricante/importador do vehículo coa
finalidade de demostración para a venda.
Neste caso o vehículo deberá ser adquirido polo punto de venda como vehículo
novo ao fabricante ou importador. Por
último, tamén se destinarán á implantación de puntos de recarga para vehículos

eléctricos en zonas de acceso público,
tanto na modalidade de adquisición directa como de operacións de financiamento
por renting.
BENEFICIARIOS
1. Poderán ser beneficiarios das subvencións
previstas neste programa:
a) Os profesionais autónomos, nese caso
haberán de estar dados de alta no
Censo de Empresarios, Profesionais e
Retenedores.
b) As persoas físicas maiores de idade
residentes en España non incluídas no
apartado a).
c) As empresas privadas, validamente
constituídas en España no momento
de presentar a solicitude, e outros
tipos de persoas xurídicas tal que o
seu Número de Identificación Fiscal
(NIF) comece polas letras A, B, C, D,
E, F, G, J, N, R ou W.
d) As Entidades Locais e as entidades
públicas vinculadas ou dependentes delas, sempre que cumpran co
disposto en relación ao prazo máximo
de pago a provedores na Lei Orgánica
2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade
Orzamentaria e Sustentabilidade
Financeira, para o que deberán achegar certificación da intervención local
sobre o período medio de pago a provedores, que non poderá superar en
máis de 30 días o prazo máximo establecido para o efecto.
e) As Administracións das Comunidades
Autónomas e as entidades públicas vinculadas ou dependentes delas, sempre
que cumpran co disposto no artigo
20.3 da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de
abril, de Estabilidade Orzamentaria e
Sustentabilidade Financeira, e restante
lexislación aplicable.
f) Outras entidades públicas vinculadas
ou dependentes da Administración
Xeral do Estado.

En caso de tratarse dunha entidade pertencente
ao sector público, deberá presentar unha declaración responsable onde acredite a súa adscrición,
especificando se se refire á Administración Xeral
do Estado, a unha Comunidade Autónoma ou a
unha Entidade Local.
VIXENCIA DO PROGRAMA E PRAZOS
PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
1. O programa entrará en vigor desde o
día seguinte ao da súa publicación no
«Boletín Oficial do Estado», e finalizará o
15 de outubro de 2017, ou, se ocorrese
antes, cando se esgoten os importes dispoñibles establecidos no artigo 5.
2. O prazo de presentación das solicitudes de
axudas comprenderá desde o día de activación do sistema telemático de xestión de
axudas do Plan MOVEA ata o 15 de outubro
de 2017, ambos inclusive, ou ata que se esgoten os orzamentos establecidos no artigo
5, en caso de producirse con anterioridade.
Poderán realizarse reservas de orzamento
desde o día de apertura do sistema telemático de xestión. Ditas reservas de orzamento
serán en todo caso contra operacións que
se realizaron a partir do día seguinte ao
da publicación do real decreto no «Boletín
Oficial do Estado». A data 15 de outubro de
2017, toda reserva de orzamento que aínda
estea pendente de cargar documentación
telemáticamente na aplicación, xa sexa para
formalizar a solicitude como en trámite de
corrección, será anulada.
3. A data e hora de activación do sistema
telemático de xestión de axudas será convenientemente notificada pola entidade
colaboradora aos puntos e axentes de
venda adheridos ao Plan MOVEA.
Para más Información:
No Boletín Oficial do Estado (BOE Nº: 149)
Na Dirección Xeral de Industria
e da Pequena e Mediana Empresa.
No Ministerio de Economía,
Industria e Competitividade.

z

DOG Nº: 101 / MARTES, 30 DE MAIO DE 2017

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA
Programa de infravivenda do Plan rehaVIta
OBXECTO DAS AXUDAS
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_

CONCELLOS BENEFICIARIOS
1. Poderán ser beneficiarios destas axudas os concellos de
Galicia de menos de 10.000 habitantes.
2. Para poder ser beneficiarios destas subvencións os concellos deberán ter cumprido o deber de remisión ao Consello

z

de Contas de Galicia das contas xerais do exercicio inmediatamente anterior ao ano da convocatoria, no cal o seu
prazo de presentación estivese vencido.
3. Non poderán ser beneficiarios destas axudas aqueles concellos que se encontren nalgún dos supostos previstos nos
artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.
Prazo: 31/05/2017 – 31/10/2017
O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e
rematará o 31 de outubro de 2017 e, en todo caso, no momento do esgotamento do crédito orzamentario, que será
publicado no Diario Oficial de Galicia mediante resolución
da persoa titular da Dirección Xeral do Instituto Galego da
Vivenda e Solo.
Máis información:
No Diario Oficial de Galicia (DOG. Nº. 101)
Na Base de datos nacional de subvencións (BDNS identif.:
347659): http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index
Na Dirección Xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS).

OFERTA FORMATIVA DESTACADA FEGAMP 2017

Consulte a oferta íntegra

Modalidade
impartición

Nº
Participantes

Nº
Horas

En Liña

50

30

Iniciativas territoriais innovadoras para o desenvolvemento económico local

Presencial

25

14

O regulamento da Lei 2/2016, do solo de galicia e outras disposicions
complementarias en materias urbanísticas do ano 2016

Presencial

15

20

Cuestións prácticas da xestión de recursos humanos nas administracións locais:
relacións postos traballo, convenios colectivos, oferta emprego e rexistros

Presencial

15

20

Aspectos psicolóxicos a ter en conta en mulleres vítimas de violencia de xénero

Presencial

15

21

Obradoiro básico de lingua de signos española. Nivel A1.1

Presencial

15

20

Novas técnicas de xestión para a administración pública

En Liña

50

50

Lei 40/2015, de réxime xurídico do sector público

En Liña

50

30

O regulamento europeo 2016/679 de protección de datos persoais

En Liña

50

35

A xestión do patrimonio municipal. O rexistro da
propiedade e o inventario de bens municipais

En Liña

50

35

Denominación acción formativa

O uso das redes sociais e tecnoloxías 2.O como
ferramenta de mellora dos servizos públicos
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Subvencións dirixidas a prestar apoio aos concellos de Galicia
de menos de 10.000 habitantes para que poidan axudar con
carácter urxente as unidades de convivencia que habiten, en
condicións de propietarias, nunha vivenda que se encontre en
mal estado de conservación e non dispoñan de recursos para
acometer obras que permitan ter as mínimas condicións de
habitabilidade. Estas actuacións poden afectar os elementos
exteriores, as condicións estruturais e de seguranza, a habitabilidade e/ou a accesibilidade da edificación ou vivenda.
Así mesmo, estas subvencións terán por obxecto permitir aos
concellos de Galicia de menos de 10.000 habitantes rehabilitar edificacións ou vivendas do seu patrimonio municipal para
destinalos a solucionar os problemas de residencia de unidades
de convivencia que cumpran os requisitos fixados nesta orde.

30.
AO COMPÁS

Festas de
interese
turístico

Agosto 2017

•

6 de agosto
Romaría Vikinga de Catoira
Viking Festival of Catoira
Catoira (Pontevedra)

FESTAS DE INTERESE
TURÍSTICO NACIONAL
•

•

2 ao 6 agosto
Festa do Albariño
Cambados (Pontevedra)
13 de agosto
Festa do polbo do Carballiño
Carballiño (Ourense)

•

16 de agosto
Festa da Auga
Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

•

25 e 26 de agosto
Festa da Istoria
Ribadavia (Ourense)

10 de agosto
Festas de San Lourenzo
Foz (Lugo)

•

14 ao 25 de agosto
Festa de San Roque
Betanzos (A Coruña)

•

12 ao 21 de agosto
Festa de San Roque
Sada (A Coruña)

•

19 de agosto
Festa do gaiteiro
de Soutelo de Montes
Forcarei (Pontevedra)

•

19 e 20 de agosto
(por confirmar)
Festa da Ameixa de Carril
Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

•

15 de agosto
Festa do Xamón
A Cañiza (Pontevedra)

•

4, 5 e 6 de agosto
Festival de Pardiñas
Guitiriz (Lugo)

16 de agosto
Festa da Danza de San Roque
O Hío (Pontevedra)

•

6 de agosto
Festas da Santa Cruz
Ribadeo (Lugo)

17 de agosto
Naufraxio de Laxe
Laxe (A Coruña)

•

21 ao 25 de agosto
Romaría do Naseiro
Viveiro (Lugo)

•

22 de agosto
Festa da Empanada de Bandeira
Silleda (Pontevedra)

•

22 de agosto
Queimada popular
Cervo (Lugo)

•

22 de agosto
Folión dos carros
Chantada (Lugo)

•

23 de agosto
Festa da malla de Meira
Meira (Lugo)

•

27 ao 30 de agosto
Festa da Anguía
e Mostra da Caña do País
Valga (Pontevedra)

•

31 de agosto
Romaría de San Ramón
de Bealo
Boiro (La Coruña)

4 de agosto
Romaría da tortilla de laro
Silleda (Pontevedra)

•

3 ao 6 de agosto
Festa del Pemento
Arnoia (Ourense)
Primeiro fin de semana de agosto

•

4 ao 13 de agosto
Mostra da Olería de Buño
Malpica de Bergantiños (A Coruña)
Principios de agosto
5 de agosto
Feira do Bonito
Burela (Lugo)

•

5 de agosto
Festa do Pemento de Padrón
Padrón (A Coruña)

•

5 de agosto
Festival Internacional
do Emigrante
Barreiros (Lugo)

•

•

FESTAS DE INTERESE
TURÍSTICO INTERNACIONAL

•

•

•

Este mes de agosto
goza das festas de
interese turísitco
en Galicia

13 de agosto
Festa do Mexillón
e do Berberecho
Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

FESTAS DE INTERESE
TURÍSTICO

-----

•

•

•

•

6 de agosto
Festa de San Fins do Castro
Cabana de Bergantiños
(A Coruña)
6 de agosto
Festa do Pemento
Oímbra (Ourense)
6 de agosto
Festa do Galo Piñeiro
e mostra cabalar
O Pino (A Coruña)

•

6 de agosto
Filandón de músicas
de O Courel
Folgoso de Caurel (Lugo)

•

12 de agosto
Festa de A Maruxaina
de San Cibrao
San Cibrao (Lugo)

•

13 de agosto
Festa do Monte
A Guarda (Pontevedra)
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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

Distribuido por:

