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Carta do presidente
Melloras municipais para todos os concellos
Neste número da revista coñeceremos os logros acadados este inverno pola Fegamp como son a centralización dos procesos de selección de Policía Local, a
consecución da creación dunha bolsa de emprego para
habilitados/as nacionais, ou o protocolo firmado coa
Consellería de Educación para que os concellos dean
licenza municipal en obras de bens patrimoniais. Todas
estas son cuestións que preocupaban aos/as alcaldes/
esas e facían máis difícil o traballo do día a día dos
concellos. Desde a Fegamp unha vez detectados os
problemas existentes, traballamos a reo para acadar
solucións e conseguimos acordar unha forma de facelas
cousas máis doada.
Pero vou botar a mirada un pouco máis lonxe, agora que
acaba de cumprirse a metade do meu mandato como
presidente da Fegamp, porque na metade do camiño hai
que pararse e reflexionar para ver como estamos a facer
o percorrido. Cando cheguei á presidencia da Fegamp,
marquei claramente unha liña de traballo como foi a
de chegar aos acordos por consenso. Podo dicir que
continuamos nesa dinámica e todas as decisións que
se toman no seo da nosa federación están acordadas
en conxunto e co apoio de todos os grupos políticos
que a forman. Penso que polo tanto os nosos acordos
gozan de maior lexitimidade que as decisións parciais
ou partidistas que se toman noutros foros.
Neste tempo, desde 2015 ata agora, a listaxe de logros
da federación pasa pola devolución do céntimo sanitario,
a celebración da Comisión Galega de Cooperación Local
tras anos sen ser convocada, os avances na cesión dos
Centros de Saúde de titularidade municipal, a consecución
dun teléfono directo ao 112 para alcaldes/esas, o uso
gratuíto polos concellos dos espazos da Cidade da Cultura,
a procura de formación en Administración Electrónica,
etcétera. Fomos capaces de sacar adiante cuestións importantes para o municipalismo galego, acadando moitos
dos obxectivos que nos propuxemos e outros en vías de
conseguilos ou negociando para facelos realidade.

Pero o máis importante de todo o que levamos logrado
ata agora na Fegamp, é que as melloras se conseguen
para a totalidade dos concellos: todos os municipios
poden optar á centralización do proceso de selección de
policías locais ou todos poden adherirse ao acordo coa
Cidade da Cultura para uso gratuíto de espazos. Penso
que os problemas que son municipais tamén teñen que
ter solucións municipais, ao fin e ao cabo todos os concellos temos os mesmos problemas, independentemente
do partido político que os goberne, e iso é o que intento
que se vexa reflectido na miña xestión.
Este ten que ser o espírito da Fegamp, a casa de todos os concellos de Galicia, onde o traballo a facer
é claramente o de recoller os problemas municipais
e negociar coas administracións para solucionalos.
Aproveitemos entón este momento de entendemento
xa que os concellos, como entidades que máis preto
están da cidadanía, son aqueles que mellor comprenden os problemas que máis preocupan aos cidadáns
como a seguridade, a sanidade, o medio ambiente, ou
a xestión dos recursos, e tamén o primeiro chanzo para
solucionalos.
A nosa entidade ten que formar un equipo sólido cos
concellos para acadar os obxectivos marcados, e máis
aínda cos grandes retos que temos no horizonte municipal para os que temos que estar máis unidos que nunca.
Temas como a xestión da auga, a xestión dos residuos, a
violencia de xénero, a falta de traballo ou a capacidade
de resiliencia dos municipios, son fins importantes e
complicados para o municipalismo, e para afrontalos,
os concellos temos que ser unha rede tupida na que
sustentarnos e axudarnos, e unha voz única para exercer
presión á hora de reclamar recursos económicos, de
persoal ou de formación, que nos axuden a superalos.

Alfredo García Rodríguez
Presidente da Fegamp e alcalde do Barco de Valdeorras
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A bolsa de emprego para cubrir prazas de habilitación
nacional estará dispoñible no mes de abril
Tras a petición feita pola Fegamp no mes de abril, o consello
da Xunta procedeu á aprobación da creación da bolsa de persoal interino no mes de decembro que facilitará a cobertura
de prazas vacantes nos concellos que ata agora se atopaban
con moitas dificultades para facelo. A Dirección Xeral de
Administración Local fixou o mes de abril como data na que
estará dispoñible.
A Federación Galega de Municipios e Provincias pedía a colaboración da Xunta no seo da Comisión Galega de Cooperación
Local para que abrise un procedemento que facilitase a selección de persoal interino para desempeñar postos de habilitación nacional nos concellos que o necesitasen. O compromiso
materializouse na creación dunha bolsa de traballo para dar

solución a un problema que afectaba a moitos concellos, que
se vían impedidos de contratar persoal para os postos de habilitación nacional debido ao requisitos esixidos.
Segundo comunicaba a Dirección Xeral de Administración Local,
a bolsa estará dispoñible no mes de abril de 2018, e conforme
asegurou a directora xeral do organismo, xa foron máis de
vinte os concellos que se interesaron por este procedemento.
Establécese desta forma un procedemento para a selección e
o nomeamento de persoal interino para postos de habilitación
nacional mentres non se cubran de forma definitiva as prazas
ou mediante nomeamento provisional, comisión de servizos
ou acumulación.

Un millón de
euros de fondos
fixos para o
convenio GES
en 2018

O financiamento do convenio GES contará
cun millón de euros de fondos fixos para
2018 que supón unha mellora importante
para os concellos con estes grupos de
emerxencias, que ata o momento contaban
con esa cantidade orzamentaria de tipo variable e supeditada a severas xustificacións
por traballos de prevención. Desta forma,
a xustificación dos concellos para manter
as axudas europeas diminúe ata a metade.

A Fegamp e a Xunta acaban de aprobar unha importante modificación no
financiamento dos GES para 2018 que
dará maior estabilidade a estes grupos
e mellorará a xestión diaria do convenio.
A Xunta de Voceiros da Fegamp acadou
este acordo no seo da Comisión de
Seguimento dos Grupos de Emerxencias
Supramunicipais na reunión mantida o 4
de decembro de 2017.

Os alcaldes e as alcaldesas solicitaran
estes cambios en reiteradas ocasións
polas severas normas de xustificación do
financiamento europeo, e grazas á nova
addenda, o convenio pasará de ter un
millón de euros de fondos variables (que
dependían da xustificación dos traballos
de prevención realizados polos concellos) a
contar cun millón de euros de fondos fixos
para gastos de persoal.
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as novidades sobre o
proceso centralizado
de selección de
policías locais

_

A Fegamp organizou xunto coa Xunta de Galicia unha
xornada formativa na que participaron 180 alcaldes/
esas, concelleiros/as, policías locais e técnicos/as
municipais de 80 concellos galegos para coñecer polo
miúdo o decreto recentemente aprobado que regula
a cooperación entre a Administración autonómica e
os concellos galegos. Este, mediante delegación de
competencias, centralizará o proceso de selección de
policías locais, vixiantes municipais e auxiliares de policía local na sede da Academia Galega de Seguridade
Pública de Galicia (AGASP), na Estrada.
Desde este ano, os concellos que así o desexen poderán
delegar na Xunta de Galicia o proceso de selección dos
membros dos corpos de Policía Local, vixiantes municipais e auxiliares de policía local. Os concellos galegos
atopábanse desde hai tempo nunha complicada problemática por mor das dificultades na realización de probas
de selección de policías locais, sobre todo debido á
complexidade dos procedementos e á gran cantidade
de candidaturas que atraían estas probas.
O presidente da Fegamp, Alfredo García, no acto de
inauguración da xornada, amosábase satisfeito de ter
chegado ao obxectivo previsto: “A Fegamp trasladou
con insistencia esta problemática á Administración autonómica, facéndoos así coñecedores deste malestar,
e achegando tamén unha solución como viña sendo a

de realizar as probas dunha forma conxunta para todo
o territorio galego”, aseguraba o presidente.
Os concellos galegos téñense atopado tamén con moitos atrancos á hora de renovar os cadros de persoal da
Policía Local ou de acomodar os efectivos temporais
debido ás necesidades eventuais do concello por mor de
celebracións, períodos estivais ou outras necesidades
específicas. O presidente da Fegamp valoraba o logro
acadado para os concellos no seu discurso: “Este decreto é para os concellos, e sobre todo para os concellos
máis pequenos, unha descarga de responsabilidade e un
adianto á hora de facer cambios dos cadros de persoal
ata agora moi complicados”, remarcaba García.
Na xornada formativa celebrada na Estrada resolvéronselles dúbidas aos 180 alcaldes e alcaldesas, concelleiros e concelleiras, policías locais e persoal técnico dos
concellos asistentes á mesma, que puideron coñecer
polo miúdo as implicacións do decreto recentemente
aprobado coa finalidade de propiciar a celebración do
primeiro proceso selectivo en 2018.

ONDE CONSULTAR
Para poder facer efectiva esa delegación será
precisa a sinatura dun convenio específico,
facilitado pola Axencia Galega de Seguridade
Pública (AGASP), que se pode consultar directamente na páxina web da AGASP no enlace:
https://agasp.xunta.gal/es/node/828.
Teléfono de información: 886 206 117
E-mail de consultas: formacion.agasp@xunta.gal
Toda a información pode ser consultada tamén
na páxina web da Fegamp www.fegamp.gal
onde os concellos poderán descargar os modelos
necesarios e a guía de procedemento cos pasos
para a adhesión a este convenio.

Máis de cinco anos en cervo loitando contra a avespa velutina
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Está demostrado que os insectos son,
xunto coas bacterias, unha das especies
con maior capacidade de resistencia.
Tense constancia da súa existencia hai
máis de 300 millóns de anos, e hai xente
experta que incluso asegura que, grazas
ás súas características biolóxicas, poderían sobrevivir a un desastre nuclear.
A avespa velutina, que desgraciadamente nos resulta tan familiar, podería
encarnar á perfección esa condición de
indestrutible que define o seu xénero.
É indubidable que estamos ante unha
praga que ameaza o traballo das persoas que se dedican á apicultura en
Galicia, que mingua o importante labor
polinizador das abellas, que produce
certa psicose entre a poboación e que
prexudica a nosa biodiversidade. Con
todo, non existe nin unha fórmula
máxica nin un método infalible para
combatela; non nos queda outra que
aprender a convivir con ela, tentando
minimizar, dentro das nosas posibilidades, os seus efectos negativos.
Desde que no ano 2012 puxo pé en
Galicia, a través da Mariña luguesa,
comezamos a librar unha guerra sen
cuartel, ás veces improvisada, contra
ela. Foron moitos os recursos económicos e os medios humanos e materiais
empregados —tanto por parte das
administracións públicas como das
propias persoas apicultoras— como incontables as horas investidas, diúrnas
e nocturnas, tentando indagar tamén
no comportamento deste insecto ata
daquela forasteiro.
Non obstante, todo ese esforzo tivo
unha recompensa exigua, insuficiente…
porque a capacidade de adaptación dos
insectos a un novo medio é indiscutible, e a avespa velutina chegou para
quedarse.
Quero aproveitar estas liñas para
compartir a experiencia do Concello
de Cervo na loita contra esta praga.
Desde que tivemos coñecemento da

súa presencia no municipio, centramos
os nosos esforzos en tentar erradicala.
Patrullamos cada recuncho, eliminamos
cada niño que detectamos ou sobre o
que recibimos aviso, adquirimos líquido atraínte que distribuímos entre as
persoas apicultoras do concello para a
creación de trampas co fin de capturar as
raíñas… mais, lamentablemente, unha
vez extraídos e analizados os datos recollidos, non só non diminuíu a poboación,
senón que hoxe hai máis velutinas que
onte.
Aínda que tamén é certo que non se
constatou un descenso notable nin no
número de colmeas nin na produción de
mel; un mérito que debemos atribuírlles,
en boa parte tamén, ás propias persoas
apicultoras, que non baixaron a garda en
ningún momento e que estiveron sempre
vixiantes ao pé das colmeas, tirando de
enxeño á hora de idear escudos protectores ante a ameaza da velutina.
A experiencia do noso concello permítenos ter datos fidedignos na man, e agora
estamos en disposición de corroborar as
conclusións ás que chegaron en países
como Francia, que entrou en contacto
coa especie dez anos antes que nós.
A expansión da velutina, pois, parece
imparable: avanza uns 100 quilómetros
ao ano; cada raíña crea un niño, e cada

novo niño pode producir 500 raíñas
fundadoras ao ano. Así a todo, a pesar
das cifras nada optimistas, e para o meu
modesto entender, o noso labor desde as
administracións debe ser o de seguir a
traballar no deseño dunha estratexia de
loita común, práctica e baixo criterios
serios e razoables. Esta debe basearse
na aplicación de medidas de control
naqueles lugares considerados de máis
risco pola súa proximidade aos núcleos
de poboación, ás zonas urbanas, e nas
inmediacións dos apiarios para evitar
posibles impactos indirectos sobre a
biodiversidade.
Temos que buscar a forma de racionalizar
e lograr a eficiencia no gasto do diñeiro
público actuando nesas zonas máis vulnerables; mantendo o contacto directo
cos sectores produtivos afectados, nomeadamente as persoas apicultoras;
e colaborando con eles con sensatez,
facendo unha fronte común que poida
resultar eficaz para contrarrestar o dano
que causa e que causou a velutina.

Alfonso Villares
Vicepresidente primeiro da Fegamp
e alcalde de Cervo
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---

Publicación da
Federación Galega
de Municipios
e Provincias
_

Para a Xunta, a comarcalización é
a fórmula máis rápida e eficiente de dar un mellor servizo aos
concellos que están na área de
influencia das grandes cidades.
Para avanzar neste sentido, a
Administración autonómica acaba
de asignar 1,7 millóns nos orzamentos de 2018. As administracións locais, polo tanto, deberán
colaborar activamente no proceso,
especialmente as deputacións, xa
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Esta medida foi aprobada na terceira xuntanza do Grupo de Traballo de
Emerxencias celebrado en Santiago
de Compostela. Só a Deputación
de Pontevedra se desmarcou deste
principio de acordo, pero as negociación seguen abertas.
Con esta decisión comeza unha
nova etapa na que se debe determinar o modelo elixido para
abordar o financiamento desta
comarcalización, así como unha
negociación coas cidades das que
dependen estes parques, que ata
o momento só atenden as emerxencias que se producen nos seus
concellos.
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Cartografía elaborada polo Instituto de Estudos do Territorio
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O pasado 19 de decembro de 2017
a Xunta de Galicia, a Federación
Galega de Municipios e Provincias
e as deputacións provinciais da
Coruña, Lugo e Ourense acordaron avanzar na comarcalización
dos parques de bombeiros das
grandes cidades como unha das
fórmulas para reducir os tempos de resposta na xestión das
emerxencias.
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*O mapa pertence á documentación do grupo de traballo polas emerxencias polo tanto é susceptible
de recibir cambios se se acordan outros criterios nas diferentes reunións deste grupo.
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Isócronas de tempo
10 minutos
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que teñen a competencia en materia de emerxencias en municipios de menos
de 20.000 habitantes.
De materializarse a comarcalización dos parques das grandes cidades, aínda
quedarían zonas de sombra, polo que unha posible solución sería a creación
de novos Grupos de Emerxencias Supramunicipais (GES) e racionalizar os
servizos xa existentes. O obxectivo é non superar os 20 minutos nos tempos
de atención ás emerxencias en calquera punto da xeografía galega, acadando
unha cobertura do 90% do territorio e un 95% da poboación.
No 2018 remata tamén o convenio regulador dos GES, polo que os alcaldes e
as alcaldesas xa están facendo propostas de mellora para o seguinte período
de funcionamento.

CONCELLOS CON SEDE GES NO PERÍODO 2016-2018
Actualmente existen 24 GES repartidos estratexicamente por todo o territorio galego:
A CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

Brión
Curtis
Mugardos
Muros
Ortigueira
Padrón
Ponteceso

Baleira
Becerreá
Cervo
Guitiriz
Monterroso
A Pontenova
Quiroga-Folgoso do Caurel*

O Barco de Valdeorras
Castro Caldelas
A Gudiña-Laza*
Lobios-Muíños*
Ribadavia-Avión*
Pereiro de Aguiar

A Estrada-Lalín*
A Guarda
Manc. Val Miñor
Valga

sede compartida

*

2,5

5

10

15

20

Balance dos danos
causados polos
incendios en Galicia no
mes de outubro de 2017

10.
---

LUMES 2017
---

A Consellería do Medio Rural acaba de
difundir as cifras definitivas, tras finalizar as tarefas de reconto dos 264 lumes
detectados durante a fin de semana do
14 e 15 de outubro de 2017, onde se
queimaron 26.000 hectáreas de monte
arborado e 23.000 hectáreas de monte
raso, facendo un total de 49.170 hectáreas queimadas en Galicia.
Por provincias, Ourense foi a máis afectada,
con 22.600 hectáreas queimadas, seguida
polas 20.000 hectáreas da provincia de
Pontevedra e, a máis distancia, Lugo con
5.700 hectáreas queimadas e A Coruña con
algo máis de 700 hectáreas queimadas.
Segundo os datos que manexa Medio
Rural, o 23% da superficie queimada
pertence a Rede Natura (11.400 ha).
Ademais houbo incendios que afectaron
espazos naturais protexidos emblemáticos como o parque natural Baixa LimiaSerra do Xurés.
SUPERFICIE
QUEIMADA
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Total Galicia

HECTÁREAS
700 ha
5.700 ha
26.600 ha
20.000 ha
49.170 ha

RECOMENDACIÓNS
TÉCNICAS DE
AUTOPROTECCIÓN
Á POBOACIÓN
(WWF España)
NA CASA
>> Empregar materiais non combustibles en portas, fiestras, tellados e
fachadas. No caso de utilizar madeira, aplicar un tratamento ignífugo.
>> Instalar dobre cristal en fiestras e
portas para mellorar a retención de
calor.
>> Manter limpos os tellados de follas,
ramas e demais restos vexetais
secos.

DANOS OCASIONADOS
NOS CONCELLOS
Para colaborar coa Administración
autonómica na tramitación das axudas
destinadas aos concellos afectados, a
Fegamp solicitou unha valoración de
danos dos bens e servizos de titularidade municipal. Estes datos foron
trasladados á Xunta de Galicia para
realizar a concesión de axudas. Despois
de recadar os datos completos a través
da Xunta de Galicia, determínase que
se rexistraron un total de 57 concellos
afectados que declararon danos por case
6 millóns de euros, dos cales 3,7 millóns
encaixan na orde de criterios para optar
á subvención.
Os concellos galegos reclamaron cuantiosos danos nos bens de titularidade
municipal por reparacións en:
>> Redes de abastecemento eléctrico,
antenas, repetidores de TV e radio.
>> Abastecementos e canalizacións de
mananciais de traídas de augas ou
fontes municipais.
>> Captacións e conducións de auga.
>> Saneamento.

4 persoas falecidas
128 persoas ingresadas
de diversa consideración
2.400 persoas desaloxadas
das súas vivendas pola
ameaza dos lumes

>> Vías e pistas forestais.
>> Danos nas rutas de sendeirismo,
en camiños naturais e en áreas
recreativas.
>> Cubertas e fachadas en bens
municipais.
>> Reposición de mobiliario urbano:
contedores, canalización de rego,
bancos, varandas, peches, paneis
informativos, etc.
>> Demolición de edificacións ruinosas tras os lumes.
>> Gasto de auga potable empregada
na extinción dos incendios.
>> Eliminación de árbores rotas ou perigosas nas estradas e nos camiños
municipais ou en zonas de valor
arqueolóxico.

 AS URBANIZACIÓNS
N
OU CASAS ILLADAS
NO XARDÍN DA CASA
>> Manter franxas libres de vexetación ao redor da fachada e do
perímetro da parcela.
>> Asegurar que as ramas das árbores non están en contacto coa
vivenda.
>> Impedir o contacto entre as copas
das árbores.
>> Evitar peches exteriores de materiais sintéticos e de xuncos secos.
>> Priorizar a plantación de especies
que non ardan facilmente e evitar
a vexetación resinosa altamente
inflamable.
>> Ter mangueiras de rego flexibles e
con lonxitude suficiente para

>> Habilitar unha franxa de protección para separar a zona edificada
da forestal, libre de residuos e
matogueira, de largura variable
en función do tipo de interface e
o risco asociado.
>> Ter rozadas as parcelas interiores
sen urbanizar.
>> Manter limpas e libres de vexetación as cunetas das vías.
>> Establecer franxas de protección
a cada lado do camiño de acceso.
>> Dispoñer de puntos de auga conectados á rede de abastecemento
para subministrar auga aos vehículos de extinción.
>> Dispoñer de vías de evacuación
ben sinaladas e sinalizadas.

Os alcaldes e as
alcaldesas disporán
dun teléfono directo
para emerxencias

Tras a vaga de lumes ocorrida no pasado mes de outubro, a Federación Galega de Municipios e Provincias
pediu de forma reiterada nas reunións do Grupo de
Traballo polas Emerxencias que se habilitase unha liña
directa aos servizos de emerxencias para as persoas ao
mando dos concellos galegos. Aínda que todo queda
supeditado ás próximas reunións, a Xunta deu o visto
bo a esta proposta da Fegamp.
Baseándose na análise realizada cos alcaldes e as alcaldesas tras a vaga de incendios ocorrida no mes de
outubro, a Fegamp propuxo no seo do Grupo de Traballo
polas Emerxencias que o novo mapa de emerxencias
non ignorase o papel da figura gobernante como ata
agora. En concreto, por parte da Fegamp, pediuse que
os alcaldes e as alcaldesas dispoñan dunha liña directa
(diferente do 112 que emprega toda a cidadanía) para
poder recibir información directamente en situacións
de emerxencia. Desde a Fegamp recordouse que un gran
número dos alcaldes e as alcaldesas estiveron ao mando
dos operativos desde os seus concellos sen ningunha
información, e co 112 colapsado durante horas.

Facilítase así unha vía de
comunicación específica
que sirva nestes casos como
guía e como ferramenta
de coordinación cos
dispositivos de emerxencias

A petición, que foi aceptada e se poñerá en vigor ao
longo de 2018, viña apoiada polas demandas de varios
e varias dirixentes que sufriron as consecuencias do
lume nos seus concellos e que estiveron nalgúns casos
máis de 6 horas tentando contactar co 112. Os alcaldes
e as alcaldesas, que na ausencia de mando específico
teñen a obriga de tomar o mando, puxéronse á fronte
dos dispositivos de extinción e tomaron decisións sobre
evacuacións e plans operativos sen ter máis información
que un veciño calquera. Por iso, no seo da Comisión
Executiva da Fegamp do mes de novembro, pediron a
tramitación dunha vía de comunicación específica para
casos de emerxencia na que puidesen estar ao corrente
dos pasos que debían seguir e así poder coordinar co
resto de dispositivos de emerxencias os labores precisos cunha información actualizada.
Desde a Fegamp pediuse tamén establecer un mapa
de emerxencia axustado aos tempos de chegada, a
designación dun mando único que coordinase todos
os medios e os operativos en caso de emerxencia e, en
materia de prevención e franxas de protección, dotar os
concellos de medios de financiamento nesta materia.

12.
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INFORME

A contía da Participación nos Ingresos
do Estado prorrogarase ata a aprobación
dos Orzamentos Xerais do Estado trala
que se realizarán os axustes pertinentes.

---

AS CIFRAS DO
FINANCIAMENTO LOCAL
PARA O ANO 2018

As transferencias da comunidade
autónoma ás entidades locais
ascenderán a 360,7 millóns de euros

PARTICIPACIÓN NOS INGRESOS DO ESTADO (PIE)
Un ano máis, a Participación nos Ingresos
do Estado das deputacións e concellos
foi prorrogada pola non aprobación dos
Orzamentos Xerais do Estado para 2018.
Isto significará que unha vez aprobados,
as entregas a conta serán recalculadas,
incrementando ou minorando a súa contía en función do crecemento ou decrecemento da cantidade total que se destine
ás entidades locais en función do ITE.
As variacións producidas da contía dos
distintos concellos integrados no réxime

TRANSFERENCIAS DA COMUNIDADE
de variables nesta entrega a conta rea- AUTÓNOMA ÁS ENTIDADES LOCAIS
lizada é resultado da actualización dos
índices utilizados para o reparto: Esforzo
Fiscal e Inverso da Capacidade Tributaria.
Dado que para o cálculo desta cifra
provisional utilizouse a poboación do
ano 2016, a mesma que o ano anterior,
esta variable terá incidencia no cálculo
da entrega a conta definitiva, feito que
prexudicará á maioría dos concellos galegos, dado que o 85% perderon habitantes
no 2017.

ENTREGA A CONTA
ANO 2017 (en €)

ENTREGA CONTA
PRORROGADA ANO 2018 (en €)

Concellos galegos:
Réxime Variables

339.093.712,55

339.816.517,25

Concellos galegos:
Réxime Cesión

234.390.235,94

234.390.235,94

Deputacións

528.685.834,34

528.685.834,34

1.102.169.782,83

1.102.892.587,53

TOTAL

Fondo de Cooperación Local
O Fondo de Cooperación Local ascenderá
a 125,6 millóns de euros e supón o 34%
do total das transferencias. Está estruturado en 4 partes diferenciadas:
Un Fondo base de 112,9 millóns de euros
repartirase entre todos os concellos coa
mesma metodoloxía dos últimos anos.
Un Fondo Adicional de 6,3 millóns de
euros repartirase entre os concellos con
institucións penais no seu termo municipal (ata 145.000 €), comarcalización
de parque de bombeiros (1.700.000 €) e
sostemento dos gastos de funcionamento
dos centros de saúde de titularidade municipal en concellos de menos de 50.000
habitantes (uns 4,3 millóns de euros).
Se realizadas estas reparticións existira
remanente, o seu importe destinarase ao
financiamento dos custos de mantemento
dos conservatorios de grao medio.
Un Fondo Complementario de 1,3 millóns
de euros para o fomento das fusións municipais conforme ao establecido na Lei
5/1997, de Administración Local de Galicia.
Unha cantidade de 5 millóns de euros
correspondente á liquidación definitiva
do Fondo de Cooperación Local do ano
2016 repartirase cos mesmos criterios
aplicados nos últimos anos.

Transferencias derivadas da
subscrición de convenios ou da
concesión de subvencións.
O resto de transferencias ascenden a
un total de 235,1 millóns de euros,
destacando as cantidades establecidas
para “Acción e Promoción Social” (92,6
millóns de euros) e “Promoción do
Emprego” (44,7 millóns de euros).

TRANSFERENCIAS XUNTA DE GALICIA
ÁS ENTIDADES LOCAIS ANO 2018
PROGRAMAS

IMPORTE
(en €)

Fondo de Cooperación Local

Participación Ingresos Comunidade Autónoma

125.594.165

Acción social
e promoción social

Plan Concertado
Atención Dependencia
Servizos Sociais Comunitarios
Inclusión Social
Atención á infancia
Persoas maiores
Promoción Igualdade
Fomento Voluntariado
Xuventude
Plan Desenvolvemento Rural Sostible
Rede Galega de Atención Temperá
Igualdade, protección e promoción da muller

92.568.811

Promoción do emprego

Programas Promoción do Emprego
Programas de formación
Axentes Desenvolvemento Local
Escolas Obradoiro
Fomento Cooperativismo
Fomento do emprego no medio rural

44.670.090

Dinamización económica
do medio rural

Mellora camiños rurais
Implementación operación Leader

20.052.674

Actuacións e valoración
do medio rural

Defensa e prevención incendios forestais

16.685.000

Administración local

Servizos Locais básicos
Conservación do medio ambiente
Auxiliares de Policía Local

11.566.773

Turismo

Promoción e potenciación turismo
Fomento turismo medio rural
Mellora recursos turísticos entidades locais

8.151.255

Industria, enerxía
e minaría

Parques empresariais
Proxectos biomasa

8.062.331

Ordenación do territorio

Planeamentos urbanísticos
Plan Hurbe

5.365.670

Sanidade

Atención e prevención drogodependencias
Reforma centros saúde titularidade municipal

5.332.157

Outras transferencias
a entidades locais

Gastos capitalidade - Concello Santiago de Compostela
Consorcio - promoción da música

4.885.800

> CONCELLOS
GALEGOS

_

Infraestruturas

13
> INFORME

Publicación da
Federación Galega
de Municipios
e Provincias

LIÑAS FINANCIABLES

4.400.000

Cultura

Arquivos e museos
Infraestruturas - interese cultural
Actividades promoción e difusión cultural
Patrimonio cultural
Bibliotecas

3.833.239

Comercio

Equipamentos comerciais municipais

2.232.997

Vivenda

Actuacións materia de rehabilitación

1.305.000

Actuacións ambientais

Espazos naturais

1.243.000

Deportes

Infraestruturas deportivas

1.100.000

Educación

Escolas e conservatorios de Música
Transporte escolar
Convenio limpeza - Centros Públicos Integrados (CPIs)

896.639

Xustiza

Gastos funcionamento xulgados de paz

815.908

Sociedade da información
e do coñecemento

Desenvolvemento sociedade información - Aulas CeMIT

782.775

Administración xeral

Proxecto desenvolvemento entidades locais

602.690

Protección civil e seguridade

Convenio GES

300.000

Normalización lingüística

Fomento lingua galega

245.000

Investigación, desenvolvemento
e innovación
TOTAL

15.000
360.706.974

AS CLAVES DAS CONTAS LOCAIS GALEGAS NO EXERCICIO 2016

500.000

481.792
435.703

400.000
300.000
278.475

200.000

151.652

148.428

0
2012

2013

2014

2016

300
Media Galicia

Media Estatal

250

300
Media Galicia

0,5
6,7

0,9
2,1

Alleamento investimentos reais

5,2
8,9

Activos financeiros

7
8,1

IBI rústico

7,5
18,8

Outras transferencias

8,5
14,5

ICIO

62,8

Ingresos patrimoniais

38,1
11,1
10,3

BICES

13,9

17,5

Pasivos financeiros

43,7

25,8

GASTO FUNCIONAL POR HABITANTE

IIVTNU

29
22,9

51,4

Outros ingresos capítulo III

101,7

47

39,8
33

IAE

0

Tranferencias deputacións e cabidos

50

79,1

100

126
131,6

150

IVTM

200

O gasto dos concellos galegos por habitante é 234 € máis baixo que a media
estatal.

Media Estatal

203,3

250

143

Actuacións de carácter xeral

3
9,4

Outras actuacións de carácter económico

30
13,8

Infraestruturas

13,7
24,1

Transporte público

13,1
14,2

Comercio, turismo e PEMES

34,1
39,5

Deportes

49,8
57

Cultura

46,6

34

Educación

4,9
8,5

Sanidade

19
19,3

66,7
76,5

Fomento do emprego

Servizos sociais e promoción social

26,3
36,9

Medio ambiente

95,7
66,7

Benestar comunitario

0

Vivenda e urbanismo

50

103,7

100

63,5

110,1

150

Seguridade e mobilidade cidadá

161,7
150,3

200

46,5

O maior diferencial por habitante fronte
á media estatal sitúase nos programas de
“Débeda pública” (-63 €), “Actuacións
de carácter xeral” (-60 €), “Seguridade
e mobilidade cidadá” (-40 €) e “Vivenda
e urbanismo” (-29 €).

2015

INGRESOS POR HABITANTE

...e menor gasto

O valor galego sitúase por enriba nos
programas de “Infraestruturas” (+16 €
por habitante) e “Benestar comunitario” (+11 € por habitante).

177.668

140.879

100.000

Transferencias comunidade

A Participación nos Ingresos do Estado
dos concellos galegos fronte á media
estatal segue a ser notablemente inferior
(-50 €).

600.000

Taxas e prezos públicos

Nos impostos locais, destaca o diferencial de recadación por habitante nos
dous impostos vinculados á propiedade:
IBI urbano (-103 €) e imposto de plusvalía (-45 €).

700.000

291,3

Os ingresos dos concellos galegos por
habitante sitúanse 261 € por debaixo
da media do Estado.

800.000

266,7

Con menores ingresos...

Débeda Viva
Resultado orzamentario axustado
Remanente tesourería gastos xerais axustado

188

O resultado orzamentario axustado é de
180 millóns de euros e volve ser positivo un ano máis.

(En miles de euros)

213,7

O remanente de tesourería para gastos
xerais axustado en Galicia sitúase preto
dos 500 millóns de euros, acadando o
valor máis alto dos últimos anos e superando o valor da débeda viva.

900.000

IBI urbano

Os concellos galegos seguen liderando
no ano 2016 os ranking de menor
débeda pública (-63 € por habitante)
e menor débeda viva (-410 € por habitante) fronte á media estatal.

EVOLUCIÓN INDICADORES FINANCEIROS
E ORZAMENTARIOS (2012 - 2016)

Transferencias Estado

Responsabilidade no
contexto económico

Débeda pública
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INGRESOS / CONCELLOS GALEGOS
ANO 2015
€
(Miles de euros) Habitante

CONCEPTO

Importe 2015

ANO 2016
Peso
Importe 2016
€
Peso
específico (Miles de euros) Habitante específico

IBI NATUREZA RÚSTICA

12.200

4,47

0,53 %

14.203

5,22

0,62 %

IBI NATUREZA URBANA

497.827

182,20

21,47 %

510.996

187,97

22,28 %

IBI BENS CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS (BICES)

30.396

11,12

1,31 %

30.047

11,05

1,31 %

IVTM

128.107

46,89

5,52 %

129.484

47,63

5,64 %

IVTNU

41.393

15,15

1,79 %

47.650

17,53

2,08 %

IAE

79.951

29,26

3,45 %

78.885

29,02

3,44 %

ICIO

19.619

7,18

0,85 %

23.192

8,53

1,01 %
0,00 %

Outros Impostos - Capítulos I e II

0,01

0,00 %

53

0,02

205.485

75,20

8,86 %

206.338

75,90

8,99 %

Taxa pola prestación de servizos públicos de carácter social e preferente

18.830

6,89

0,81 %

20.330

7,48

0,89 %

Taxa pola realización de actividades de competencia local

18.218

6,67

0,79 %

19.952

7,34

0,87 %

Taxa pola utilización privativa ou o aproveitamento especial do dominio público local

70.805

25,91

3,05 %

70.025

25,76

3,05 %

Prezos Públicos

24.089

8,82

1,04 %

25.847

9,51

1,13 %

Contribucións especiais

2.180

0,80

0,09 %

2.501

0,92

0,11 %

Vendas

3.910

1,43

0,17 %

4.033

1,48

0,18 %

Reintegro de operacións correntes

3.843

1,41

0,17 %

3.374

1,24

0,15 %

Outros Ingresos - Capítulo III

68.728

25,15

2,96 %

60.230

22,16

2,63 %

Transferencias Estado (incluída PIE)

576.075

210,84

24,84 %

580.974

213,71

25,33 %

Transferencias da comunidade autónoma (incluído FCL)

280.310

102,59

12,09 %

276.520

101,72

12,05 %

Transferencias entidades locais

125.024

45,76

5,39 %

110.925

40,80

4,84 %

Outras transferencias (consorcios, empresas privadas,...)

25.024

9,16

1,08 %

16.294

5,99

0,71 %

Ingresos patrimoniais

22.385

8,19

0,97 %

20.422

7,51

0,89 %

Alleamento de inversións reais

4.509

1,65

0,19 %

1.390

0,51

0,06 %

Activos financeiros

3.278

1,20

0,14 %

2.428

0,89

0,11 %

56.618

20,72

2,44 %

37.886

13,94

1,65 %

2.318.842

848,66

100 %

2.293.979

843,83

100 %

Pasivos financeiros
TOTAL
Fonte: Ministerio de Facenda e Administracións Públicas e elaboración propia

GASTOS / CONCELLOS GALEGOS
ANO 2015
PROGRAMAS
Débeda pública

Importe 2015
(Miles de euros)
134.728

ANO 2016

€ Habitante

Peso
específico

Importe 2016
(Miles de euros)

€ Habitante

Peso
específico

49,31

6,07 %

126.306

46,46

5,93 %

Seguridade e mobilidade cidadá

174.626

63,91

7,87 %

173.768

63,92

8,16 %

Vivenda e urbanismo

236.336

86,50

10,65 %

181.454

66,75

8,53 %

Benestar comunitario

444.746

162,77

20,04 %

438.881

161,44

20,62 %

Medio ambiente

75.977

27,81

3,42 %

71.471

26,29

3,36 %

Pensións

5.500

2,01

0,25 %

4.999

1,84

0,23 %

Outras prestacións económicas a favor dos empregados

12.313

4,51

0,55 %

10.856

3,99

0,51 %

Servizos sociais e promoción social

174.599

63,90

7,87 %

181.101

66,62

8,51 %

Fomento do emprego

58.713

21,49

2,65 %

51.599

18,98

2,42 %

Sanidade

13.967

5,11

0,63 %

13.317

4,90

0,63 %

Educación

89.518

32,76

4,03 %

92.546

34,04

4,35 %

Cultura

131.475

48,12

5,92 %

135.384

49,80

6,36 %

Deporte

95.788

35,06

4,32 %

92.704

34,10

4,36 %

Comercio, turismo e PEMES

37.233

13,63

1,68 %

35.613

13,10

1,67 %

Transporte público

38.044

13,92

1,71 %

37.248

13,70

1,75 %

Infraestruturas

112.240

41,08

5,06 %

82.338

30,29

3,87 %

9.189

3,36

0,41 %

8.118

2,99

0,38 %

374.754

137,15

16,88 %

390.759

143,74

18,36 %

2.219.747

812,40

100,00 %

2.128.463

782,95

100,00 %

Outras actuacións de varácter económico
Actuacións de carácter xeral
TOTAL

Fonte: Ministerio de Facenda e Administracións Públicas e elaboración propia
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Taxa pola prestación de servizos públicos básicos

16.
---

PATRIMONIO
CULTURAL

O 40% das solicitudes
municipais de obras en
bens patrimoniais serán
xestionadas polos concellos

---

A Fegamp asinou un protocolo coa Xunta
para xestionar de forma municipal a licenza para obras de actuación no patrimonio cultural de Galicia. Os concellos
poderán así dar licenza en obras menores
de bens que son patrimonio cultural das
súas contornas. Segundo explicaron
tanto o presidente da Fegamp como o
conselleiro, estas intervencións poden
chegar a significar polo menos un 40%
das solicitudes, pero que se estima que,
no caso dalgúns concellos, podería chegar ao 50%.
O presidente da Fegamp, Alfredo García,
e o conselleiro de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria, Román
Rodríguez, asinaron na Cidade da Cultura
de Galicia no mes de decembro un protocolo de colaboración entre ambas as
entidades. O motivo foi o de axudar na
habilitación dos concellos, tal como di
a Lei de patrimonio cultural de Galicia
recentemente aprobada, para que poidan expedir licenza municipal en obras
menores no patrimonio cultural dos seus
territorios. “Aproximadamente un 40%
das solicitudes de obra que chegan aos
concellos son para a execución de obras
menores como reposta de cubertas,
provisión de redes de abastecemento,
enerxía ou datos, arranxos de carpintería, etc.”, aseguraba o presidente da
Fegamp, que recoñecía que a tramitación
municipal facilitaría a realización destas
obras en menor tempo e cunha xestión
máis áxil.
Polo tanto, os concellos galegos, sempre
a través dun convenio propio firmado
coa Consellería de Cultura, poderán
dar permiso de forma municipal para
determinadas obras, con excepción dos
que quedan excluídos de forma expresa
como son: os bens de interese cultural
e arqueolóxico, as propiedades en mans
da Igrexa católica, os bens adscritos no
ámbito territorial Camiño de Santiago a
aquelas actuacións que a Consellería de
Cultura salvagarde expresamente.

Segundo o presidente da Fegamp, “os
concellos son os máis interesados en rehabilitar o patrimonio cultural das súas
contornas”, e tivo palabras de agradecemento ao conselleiro pola consecución
do obxectivo de acurtar os tempos e
facilitar a tramitación de licenza no que
“tanto a Consellería como a Fegamp levan traballando de forma conxunta desde
hai tempo”.
Alfredo García destacou tamén a importancia de “confiar no criterio dos técnicos municipais” e da importancia de
que tamén se conte xa cunha instrución
negociada entre ambas as partes, que
“describe o ámbito de aplicación para
identificar as intervencións que non
precisan dunha autorización previa en
materia de patrimonio cultural en bens
inmobles protexidos, e describe a casuística completa ao respecto”.

MARCO LEGAL

> CONCELLOS
GALEGOS

_

O concello comunicará á consellería competente en
materia de patrimonio cultural, cunha periodicidade
trimestral, as autorizacións e licenza ditadas conforme
a esta habilitación.
A dita habilitación concretarase, en cada caso, nun
convenio de colaboración específico entre o concello
e a consellería competente en materia de patrimonio
cultural que recolla, como mínimo, os compromisos de
asesoramento autonómico e os recursos técnicos de
supervisión e seguimento de carácter municipal, para
determinar o alcance da habilitación.”

260 técnicos/as en
patrimonio participan
na xornada informativa
da Cidade da Cultura

Como complemento á firma do protocolo de colaboración entre a Fegamp e a Consellería de Cultura, tivo
lugar no mes de xaneiro na Cidade da Cultura de Galicia
unha xornada informativa sobre “Tramitación administrativa de expedientes de bens patrimoniais” levada
a cabo pola Consellería de Educación e a Federación
Galega de Municipios e Provincias.
Na xornada, inaugurada polo presidente da Fegamp,
Alfredo García, e polo conselleiro de Educación, Román
Rodríguez, participaron un total de 260 técnicos/as en
patrimonio e arquitectos/as municipais que puideron

A disposición adicional cuarta da dita lei indica que
“a habilitación aos concellos para a autorización das
intervencións ás que se refire o artigo 65, independentemente das consideracións específicas que se determinen no convenio de colaboración, deberá garantir
polo menos:
>> Un planeamento urbanístico adaptado á Lei
9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, ou
norma que a substitúa, que conte na súa tramitación co informe favorable expreso da consellaría
competente en materia de patrimonio cultural.
>> A certificación municipal da dispoñibilidade
dunha comisión técnica formada, polo menos,
con persoal técnico competente para o exercicio
da arquitectura, a arqueoloxía e a historia da arte.
>> Unha metodoloxía e sistematización da información compatibles co regulamento do
Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia, que
permitan o adecuado traslado da información e
comunicación das autorizacións concedidas e o
seu contido.

As e os participantes
afondaron no
procedemento para a
habilitación municipal
en materia de patrimonio

coñecer todos os detalles para a habilitación municipal
en materia de patrimonio. A alta participación foi unha
mostra clara da grande importancia deste acordo para
o municipalismo galego.
O presidente da Fegamp, Alfredo García, resaltaba na
inauguración da xornada que “este acordo é o resultado da confianza posta nos concellos nun tema tan
sensible como é o patrimonio cultural, pero tamén do
compromiso dos concellos de manter nun estado mellor
de conservación o patrimonio cultural, paisaxístico ou
etnográfico de Galicia”.
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O artigo 65 da Lei 5/2016, do 4 de maio, de patrimonio cultural de Galicia dispón que “no caso de que
os concellos conten con instrumentos de planeamento
urbanístico xeral ou de desenvolvemento adaptado ás
previsións desta lei en materia de protección do patrimonio cultural, estarán habilitados para autorizar
as intervencións que se refiran a bens catalogados
integrantes do patrimonio arquitectónico ou etnolóxico e as súas contornas de protección e zonas de
amortecemento”.

18.

Prazos e obrigas
da Administración
Electrónica Municipal

---

E-ADMINISTRACIÓN
---

A transformación dixital dos concellos
é unha realidade que xa está en marcha.
Pero para completar a metamorfose,
os municipios teñen por diante neste
eido algúns retos difíciles de liquidar
como a resistencia ao cambio, a falta
de coñecementos, a imposibilidade
de contratar novo persoal municipal
ou a necesidade de realizar un grande
investimento económico.
O pasado martes 16 de xaneiro a
Fundación Socinfo levaba a cabo
en Santiago de Compostela coa

colaboración da Fegamp a xornada
Modernización dixital das AAPP
en Galicia na que se analizou a
posta en marcha e impacto das Leis
39/2015 e 40/2015 de Procedemento
Administrativo Común.
Dentro desta xornada, Raúl Fernández,
responsable TIC da Fegamp, realizou un
relatorio baixo o título A experiencia
da Administración Local coa intención
de facer de guía das obrigas máis destacadas en materia de Administración
Dixital para os concellos.

GUÍA BÁSICA E-ADMINISTRACIÓN

CALENDARIO DE
OBRIGAS DA LEI

Lei de Contratos e RGPD
Proximamente
>> O 9 de Marzo de 2018 entrará en vigor a nova Lei de contratos e a obrigatoriedade da contratación electrónica.
>> O 25 de maio de 2018 comezará a aplicarse o Regulamento
Xeral de Protección de Datos (RGPD) que entrou xa en
vigor o 25 de maio de 2016.

Lei 39/2015
Tramitación e rexistro electrónico
Calendario de aplicación
2 de Outubro de 2016
>>
>>
>>
>>

Identificación e firma electrónica
Dereitos de información e asistencia
Dereitos do cidadán como administrado
Tramitación electrónica procedementos

DEREITOS DO USUARIO
Dereitos do cidadán como interesado
>> A comunicarse a través dun Punto de acceso Xeral
>> A non achegar documentos que xa obren en poder das AAPP
>> A coñecer o estado dos seus expedientes e a obter copias
dos documentos

2 de Outubro de 2018
>>
>>
>>
>>
>>

Rexistro electrónico de apoderados
Rexistro electrónico xeral
Rexistro de empregados públicos habilitados
Punto de acceso xeral
Arquivo único electrónico

Dereitos de información
>> Información sobre procedemento, prazos máximos e
efectos do silencio
>> Publicación dos códigos seguros de verificación
>> Dereito a identificar a oficina de asistencia en materia
de rexistro mais próxima ao domicilio

Lei 40/2015
Relacións electrónicas entre as administracións.
Garantía en Protección de datos

CONSECUENCIAS
DO INCUMPRIMENTO

Calendario de aplicación

1.

A lei non determina actuacións en contra dos incumprimentos.

2 de Outubro de 2016

2.

Hai xuristas que sosteñen que a normativa abre a posibilidade de facer compensacións na Participación de
Ingresos do Estado (PÉ) nun futuro próximo.

3.

Determinadas actuacións poden quedar sen efecto (multas,
sancións,…) se non son comunicadas e/ou tramitadas por
medios electrónicos. Mesmo das persoas físicas pois poden
reclamar unha relación electrónica.

4.

As comunicacións dos concellos aos receptores das mesmas
poden ser inválidas se non son electrónicas cando cumpra

>> Sede electrónica e portal da internet
>> Sistemas de identificación e firma das AAPPs
>> Intercambio electrónico de datos en contornas pechadas
de comunicación
>> Seguridade e interoperabilidade da firma electrónica
>> Arquivo electrónico de documentos
>> Reutilización de sistemas e aplicacións de propiedade
da Administración

e se non están publicadas en sede electrónica no
mesmo caso.
> CONCELLOS
GALEGOS

_

Notificacións doutras administracións poderá
quedar sen resposta coas consecuencias derivadas
deste feito.

PASOS PREVIOS
RECOMENDACIÓNS
>> Comprender que é un proxecto común dirixido a
toda a organización.

Os tempos están cambiando: cavilacións sobre a administración electrónica
O agora premio nobel tivo levantado ilusións cando, nos
tempos escuros, se dirixía a pais e nais para espetarlles
que o seu camiño envellecía rapidamente. Que o mundo, a vida, malia quen pretendía o contrario, seguía a
cambiar. E nós, sendo de outra sociedade, sumámonos
a ese berro de Bob Dylan, porque esa música e esa loita
tamén era nosa.

As directivas europeas son moi claras. A realidade social
galega vai a moita distancia de ese obxectivo, porque
aínda hoxe case que dos dous terzos dos recibos municipais (lixo, vehículos, IBI,…) son aboados persoalmente
e nin sequera está a ser domiciliados e claro que se
procura, por comodidade para todos, ir mellorando as
porcentaxes; pero nin con esas.

Os tempos, décadas despois, seguen procurando
outras esixencias e a música segue a gustar. Está a
administración local seguindo as novas melodías que
nos obrigan xa a unha actualización inmediata? Pero
para separarnos de Dylan e cavilar sobre a nosa propia
realidade, a resposta non pode estar no vento e temos
que dala nós mesmos, con medios (sempre limitados)
dos que dispomos.

Tense promovido a banca electrónica na propia administración para o pago das obrigas tributarias e, no
noso caso novamente, cóntanse cos dedos da man e
sobran dedos, quen emprega este áxil e moi cómodo
sistema de pago.

Estamos a vivir tempos de cambios varios na administración local e a eles hai que adaptarse o máis axiña
posible porque senón quedas atrás (e moi atrás). Veñen
impostos calendarios que obrigan a rachar rutinas, trocar procedementos, formar e formarse continuamente.
Todos temos sinalado o mes de marzo como a data
de entrada do novo marco de contratación que nos
obrigará a máis tramitación e maior formalización da
información e en todas direccións.
O dereito á información é consustancial coa confianza
no sistema. Demos moitos pasos para que a administración electrónica e as novas tecnoloxías da información
faciliten a multiplicación de canles para que calquera
persoa, en calquera lugar, dispoña de vías diversas para
estar informado e agora habería que engadir: para poder
tramitar calquera expediente que teña a ver coa actividade municipal ou o seu propio interese.

A administración é lenta e o noso camiño tamén envellece, sabemos que é verdade que os tempos están
cambiando, que non imos botar de menos o lapis e a
goma, pero moitos dos nosos concellos non están a
estas alturas para mirar para o ceo porque a resposta
non pode estar no vento.
Evencio Ferrero
Vicepresidente segundo da Fegamp
e alcalde de Carballo
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5.

>> Identificar na organización un responsable
técnico funcional (propio ou externo), que
centralice as decisións e sexa referente para os
usuarios finais.
>> Construír o “Regulamento interno de
Administración Electrónica” (Ademais da ordenanza de e-admon) e que sexa de obrigada
aplicación na organización.
>> Contar con equipamento informático centralizado. De non ser así, sería preciso cubrir esta deficiencia antes de continuar coa transformación dixital.

20.

MARTA FERNÁNDEZ-TAPIAS NÚÑEZ
Directora xeral de Administración local

---

ENTREVISTA
---

“Os municipios deben de ter garantida
a súa capacidade para financiar os
servizos que prestan e as competencias
que teñen encomendadas”

Os concellos de Galicia acaban de pasar
un episodio negro cos lumes do pasado
outubro. En que punto se atopa a concesión de axudas aos damnificados?
A Xunta de Galicia destinou máis de 22
millóns para paliar os danos e os efectos
da vaga de lumes que asolou Galicia a
mediados do mes de outubro. As axudas
instrumentáronse mediante diversas liñas
de forma inmediata e coordinada por parte
de tódolos departamentos. En definitiva,
o Goberno Galego respondeu, de maneira
inmediata, ás necesidades orixinadas polos
efectos dos lumes, aprobando o decreto
de medidas urxentes antes de que pasase
unha semana desde a catástrofe dos
incendios e a orde de axudas sete días
despois dese decreto. Tres meses despois
do suceso, as axudas máis urxentes, as
que corresponden aos danos persoais e as
familias realoxadas, xa foron aboadas.
En canto ás axudas aos concellos, a
Vicepresidencia, Consellería de Presidencia
Administracións Públicas e Xustiza, en
colaboración coa Fegamp, procedeu a

recompilar de inmediato os datos necesarios para elaborar a relación valorada dos
danos producidos nos concellos afectados.
Recibíronse 57 solicitudes, pero 14 concellos non cuantificaron ou non identificaron
os danos. Iniciamos agora o proceso para
a tramitación dos convenios cos distintos concellos beneficiarios, comezando
o día 21 de febreiro as visitas dos técnicos da Xunta de Galicia aos concellos
afectados para realizar a comprobación
definitiva dos danos e das súas contías.
As axudas serán financiadas o 50 % pola
Vicepresidencia da Xunta de Galicia e
esperamos a colaboración por parte
doutras administracións, Deputacións e
Estado para cubrir o 100 % dos danos.
Vanse cumprir 5 anos desde a primeira fusión de concellos en España
levada a cabo en Galicia por OzaCesuras. Que valoración se fai desde
a Administración Local dos procesos
de fusión en marcha?
En termos de eficacia e eficiencia na prestación de servizos públicos a valoración

dos procesos de fusión é moi positiva.
Aplicando unha economía de escala, ao
dispoñer estes concellos de máis recursos
económicos, poderán prestar aos seus
veciños máis e mellores servizos. Ao
que debemos engadir as vantaxes que
resultan da normativa básica estatal e da
autonómica. Lembremos que dende o ano
2013 a Xunta de Galicia, en aplicación do
acordo do Consello de 28/02/2013, polo
que se aproban os criterios aplicables ás
axudas e subvencións destinadas ás entidades locais da Comunidade Autónoma
de Galicia, prima proxectos de xestión
compartida e incentiva os procesos de
fusión municipal, mediante os criterios
de valoración das axudas así coma no
importe da axuda das que poden resultar
beneficiarios.
A Lei 8/2017, de Orzamentos Xerais
da Comunidade Autónoma de Galicia
para o ano 2018, dentro do Fondo de
Cooperación Local, prevé a dotación dun
fondo complementario de “Fondo de fusións” con importe de 1.300.000 euros.

As vantaxes das fusións, son, polo tanto indiscutibles,
esta opinión persoal esta avalada por diversos estudios como os realizados por RedLocalis e a Fundación
Progreso e Democracia.
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As leis 39/2015 e 40/2015 de procedemento administrativo e réxime xurídico xa están implantadas
case na súa totalidade e inclúen: firma electrónica,
certificado dixital, pagos electrónicos, rexistro
dixital... Ve aos concellos preparados para dar este
paso tecnolóxico?
O 2 de outubro de 2015 activouse a conta atrás para a
entrada en vigor das Leis 39/2015 e 40/2015; parecía
un reto case inalcanzable para moitos municipios −
pensemos en municipios rurais e con escasos recursos
económicos−, pero a día de hoxe, recoñecendo que
aínda nos queda moito por facer, o balance é positivo,
e en outubro deste ano terase completado o ciclo, xa
que estarán en vigor a totalidade das previsións da
LPAC, directamente esixibles polos cidadáns.
Cales son os principais problemas aos que se
enfrontan?
As entidades locais están a afrontar con solvencia a
reforma estrutural e organizativa que esixe a posta
en marcha destas normas, nas que o procedemento
de implantación está cheo de obstáculos que se van
superando pouco a pouco, contando neste camiño,
có apoio e asistencia das Deputacións Provinciais do
Estado e da Xunta de Galicia. Os problemas que se

aplicacións necesarias e interoperables e a insuficiente
información e formación do persoal son problemas cos
que nos atopamos e que superaremos coa axuda de
todos. Neste sentido a solución está na colaboración
interadministrativa e o intercambio de coñecementos
e aplicacións, que pode ser clave neste reto.
A Xunta de Galicia, a través de diversos convenios,
pero fundamentalmente mediante o convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Fegamp para
o desenvolvemento da administración electrónica nas
entidades locais, pon a súa disposición unha importante relación de servizos para dar cumprimento ás Leis
39/2015 e 40/2015.
A Dirección Xeral da Administración Local, atendendo a unha das demandas da Fegamp, vén de lograr a
aprobación dunha bolsa de traballo de secretarios/
interventores/tesoureiros para cubrir vacantes de
habilitados nacionais. En que momento está este
proceso selectivo?
O mércores, 28 de febreiro, celebráronse as probas de
selección para as tres categorías de postos ofertados.
Neste proceso participaron 209 aspirantes dos que
resultaron admitidos. A partir de mediados de marzo,
todas as persoas que superen as probas realizarán un
curso de formación, na modalidade de teleformación,
de 50 horas. Unha vez superado o proceso selectivo, os
aspirantes aprobados estarán a disposición das entidades locais que precisen cubrir os seus postos vacantes,

“Dentro do Fondo de
Cooperación Local, prevese
a dotación dun fondo
complementario de 'Fondo
de fusións' con importe
de 1.300.000 euros”
presentan nos concellos son os mesmos cos que se
atopan outras administracións, se ben é certo que se
afrontan con menos medios; a existencia dunha verdadeira estratexia e planificación do proceso de implantación desta normativa, a carencia dos equipos e das

sempre que eles opten por este sistema de provisión.
Con este proceso esperamos solucionar a problemática
actual de cobertura de postos vacantes de habilitados,
problema que non é menor porque a día de hoxe hai
90 vacantes.
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Espéranse novas fusións?
A Xunta de Galicia aposta polas fusións pero debe ser
a vontade e a iniciativa dos concellos a que inicie dito
proceso; estou convencida de que son a solución a moitos dos problemas aos que se enfrontan algúns concellos
de menor poboación e que poden prestar máis servizos,
a un menor custe e polo tanto redundan nunha mellor
calidade de vida para os veciños/as.

“Tres meses despois da vaga de
lumes, as axudas máis urxentes,
as que corresponden aos
danos persoais e as familias
realoxadas, xa foron aboadas”
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Para os concellos, a cobertura interina
destes postos é especialmente gravosa,
xa que os procesos selectivos prolónganse no tempo e resultan pouco rendibles
pola duración das vacantes. Utilizando
as listas de interinos para a cobertura
destes postos disporán de maneira inmediata do persoal adecuado. Ademais da
vantaxe obvia que supón para os seleccionados, xa que, coa participación nun
único proceso, estarán en disposición
de traballar en calquera entidade local
galega.
Pasamos a un tema delicado e de plena
actualidade como é a violencia exercida sobre as mulleres. Os concellos
son a administración máis próxima
ao cidadán e a policía local é o corpo
de seguridade que primeiro atende
nestes casos. Que están a facer as
administración locais neste eido?
En novembro de 2017 a Xunta de Galicia,
a través da Secretaría Xeral de Igualdade
e a Fegamp asinaron un acordo de colaboración para impulsar a Rede de entidades locais en contra da violencia de
xénero, para o impulso da rede de mesas
locais en contra da violencia de xénero
e para promover a constitución e activación das mesas locais de coordinación
interinstitucional contra a violencia de
xénero, renovando así o protocolo que
xa se asinara no ano 2012.
As mesas locais de coordinación interinstitucional son un instrumento
operativo na que están representados
todos os ámbitos municipais implicados, directa ou indirectamente, na loita
contra a violencia de Xénero: a Policía
Local así coma tódalas Forzas e Corpos
de Seguridade, os Servizos Sociais, os
Servizos Sanitarios, os CIM e o ámbito
xudicial. O seu obxectivo é procurar
unha maior eficiencia na resposta ás
vítimas para o que é imprescindible
a coordinación de tódalas instancias
intervenientes.
A día de hoxe, en Galicia, contamos con
arredor de 80 mesas locais de coordinación interinstitucional por todo o territorio, nas que participan os concellos
individualmente ou de xeito agrupado.
Considero especialmente importante neste eido, a formación dos profesionais e
das persoas con responsabilidade política
en materia de violencia de xénero, co fin
de sensibilizar e capacitar aos profesionais contra esta lacra. A Vicepresidencia,
a través da Secretaría Xeral de Igualdade,
porá en marcha accións formativas dirixidas especificamente á erradicación da

“Creo que as mulleres estamos cada vez máis
ocupando postos directivos pola nosa valía e creo
que as mellores persoas son as que deben estar
neses postos, sexan homes ou sexan mulleres”
violencia de xénero. E particularmente, a
AGASP, seguirá a traballar na formación
dos Policías Locais nesta materia.
Na política hai cada vez máis mulleres
ocupando postos directivos como o
que vostede ostenta. Trátase de forma
igual aos homes que as mulleres ou
aínda podemos encontrar desigualdades de xénero?
Nos últimos anos tense avanzado moito
e afortunadamente eu non me teño atopado ningún tipo de discriminación por
ser muller, pero sen dúbida aínda queda
traballo por facer en moitos ámbitos e
precisamos a concienciación de todos
para lograr a igualdade real entre homes
e mulleres, tamén no ámbito laboral e
profesional.
Creo que as mulleres estamos cada vez
máis ocupando postos directivos pola
nosa valía e creo que as mellores persoas
son as que deben estar neses postos,
sexan homes ou sexan mulleres. Non creo
na paridade imposta; pode facer que se

chegue a situacións ridículas como que
non poida haber máis mulleres aínda
que sexan mellores para o posto porque
superan a cota establecida.
Imos rematando a entrevista coa mirada posta no futuro. A medio-longo
prazo, cales cre que son os retos máis
importantes ou difíciles aos que se
enfrontan os concellos galegos?
Destacaría dúas dificultades ás que teñen que enfrontarse os concellos: unha,
a reforma do sistema de financiamento
local; é necesaria unha regulación que
garanta de maneira efectiva a autonomía
municipal, os municipios deben de ter garantida a súa capacidade para financiar os
servizos que prestan e as competencias
que teñen encomendadas; e, a segunda,
o problema demográfico; o envellecemento e a dispersión da poboación é un
gravísimo problema que necesita, para
a súa solución, do consenso político e o
compromiso de todas as administracións
públicas e axentes sociais.

Tanto vai o cántaro a fonte que ao final rompe
Moitos concellos de Galicia estamos desbordados coa nova lei de benestar animal que entrou
en vigor o pasado 11 de xaneiro. No concello de
Oroso, no que vai de ano 2018, producíronse xa
máis de 30 chamadas por abandono de animais.
E sabemos que non somos os únicos, xa que
temos coñecemento de outros concellos que
teñen cheos os edificios municipais de cans e
cachorros abandonados tras a entrada en vigor
da nova lei de benestar animal.

Tras un estudio da situación, no Concello de
Oroso ciframos en aproximadamente 30.000
euros o gasto anual engadido que o noso
concello terá que acometer para acomodarse á
nova lei. Un informe elaborado pola empresa
encargada do servizo de lacería do concello,
advirte que o sacrificio cero e a esterilización
obrigatoria que impón a lei, é imposible economicamente. Estamos falando dun custe de
entre 426 e 581 euros por can o primeiro
mes, co procedemento de castración e preparación para a súa adopción, pero despois hai
que pagar como mínimo 5 euros por día de
vida ata que se atope alguén que o adopte.
Aínda que iso fose economicamente posible,
en poucos meses teriamos todas as canceiras
e centros caninos de recollida saturados.
Ao mellor o que temos que facer é ir aos tribunais de xustiza coa Lei de Protección e Benestar
dos animais de compañía de Galicia por non incluír unha dotación económica suficiente para
que os concellos poidamos facernos cargo das
novas responsabilidades que se nos impoñen.
Neste sentido quero salientar que a achega
de 300.000 euros (para todos os concellos de
Galicia) que manexa a Xunta son insuficientes.

Os Concellos coincidimos na necesidade de
acompañar esa lei dunha liña orzamentaria
polas novas responsabilidades que supón para
o municipalismo e non seguir a agrandar o saco
de responsabilidades que os concellos teñen
encima das súas costas e sempre sen acompañamento do financiamento adecuado. Direi,
como membro do Club Can de Palleiro de recuperación da raza autóctona galega, que está
ben que unha lei regule o benestar dos animais
de compañía e vele pola súa seguridade, pero
o que non está tan ben, e agora falo como
alcalde, é que se descarguen responsabilidades
na administración local con premisas de tal
calado que nos obrigan a responsabilizarnos
do animal abandonado durante toda a vida útil
do mesmo. Xa está ben de competencias sen
orzamento, e a ver se tanto vai o cántaro a
fonte que ao final rompe.

Manuel Mirás Franqueira
Vicepresidente Executivo da Fegamp e
alcalde de Oroso
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Aínda que o texto da anterior lei que regulaba
nesta materia, a lei 1/1993, de protección de
animais domésticos e salvaxes en catividade,
non difire demasiado da nova lei 4/2017, de
protección e benestar dos animais de compañía, as pequenas modificacións introducidas
son as que cambian todo. Segundo indica a
lei, os Concellos serán os encargados de recoller os animais domésticos abandonados
que anden soltos polo seu termo municipal
e deben albergalos ata ser reclamados polos
seus propietarios, acollidos ou adoptados. Isto,
se o can está identificado, trátase de falar co
dono e que se faga cargo dos custos derivados;
pero se ninguén reclama ao can, significa para
os concellos galegos facerse cargo do animal
durante toda a vida do mesmo, cubrindo tamén,
todos os gastos que deriven do seu día a día:
veterinarios, mantemento, aseo… Isto último
é a novidade do texto lexislativo e que loxicamente terá uns custos para as arcas municipais.

A comunidade de Madrid, por exemplo, ten un
orzamento de 1,5 millóns, que non lles chega
a nada e resulta que teñen menos cans que en
Galicia. Por iso temos que estudar coa Xunta un
orzamento realizable. Desde a Fegamp temos
pedida unha reunión coa conselleira de Medio
Ambiente para trasladarlle esta problemática e
tamén os problemas engadidos que trae a falta
de inclusión dos animais no Rexistro Galego de
identificación de Animais de Compañía e que
dificulta moito a identificación dos donos dos
animais.

1
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Pozos en Mozambique
para eludir os crocodilos

3

1. A construción de catro pozos garantirá un acceso
seguro á auga potable en Mutarara Velha (Mozambique)
2. Fernando é un dos veciños afectados polos ataques
dos crocodilos no río Zambeze. FOTO: Adrián Irago.
3. O proxecto reducirá o tempo e o esforzo investido
polas mulleres na procura da auga. FOTO: Adrián Irago.

“Estiven a piques de morrer, pero non
teño outro sitio onde coller auga para
cociñar, beber e alimentar o meu boi,
que é o único que teño". Con esta contundencia lle falaba Fernando, veciño
da aldea mozambicana de Mutarara
Velha, ao fotoxornalista Adrián Irago,
logo de sufrir o ataque dun crocodilo
no río Zambeze. Nos dous últimos anos,
26 persoas deste barrio de Nhamayábue
perderon a vida intentando abastecerse
do líquido elemento, sobre todo mulleres, que adoitan ser as encargadas
de encher os bidóns e lavar a roupa.
É por este motivo que o Fondo Galego
de Cooperación e Solidariedade decidiu
apoiar o municipio con 25.971 euros para
construír catro pozos que garantirán un
acceso seguro á auga potable.
Adrián Irago tivo a oportunidade de
comprobar a pertinencia deste e doutros
proxectos de cooperación internacional
impulsados pola asociación de concellos
e deputacións cando no mes de novembro se desprazou a Mozambique para preparar unha exposición fotográfica, como
premio por gañar a terceira edición do
certame Imaxes con Fondo. Desde entón,
as obras dos pozos avanzan a bo ritmo
co fin de abastecer o 80% dos algo máis
de 3.000 habitantes de Mutarara Velha.

Estímase que os ataques por fauna salvaxe se reducirán nun 90%, ao tempo
que minguará a incidencia de doenzas
como a diarrea, causa de mortalidade
sobre todo entre nenos e nenas.
Ademais, acurtarase considerablemente
a distancia que as mulleres teñen que
percorrer cargando as garrafas, de xeito
que poderán dedicar o seu tempo a outras
actividades. Elas son as que habitualmente xogan a vida internándose na beira do
río, cos seus bebés ás costas e na compaña das fillas pequenas, normalmente
en grupo para que unhas vixíen mentres
outras fregan os pratos ou recollen a
auga. Elas serán tamén quen integren os
comités de xestión para manter e supervisar o funcionamento dos pozos, que as
afastarán ata 400 metros do perigo, para
o que recibirán unha formación básica.
O proxecto terá sen dúbida un impacto
positivo na mellora da calidade de vida
da veciñanza, especialmente no eido da
saúde. Os dezaseis anos de guerra civil
arruinaron o pequeno sistema de subministro de auga co que contaba o barrio,
onde só existen dous pozos que quedan
baleiros na época da seca e onde ademais
non hai enerxía eléctrica, circunstancias
que tamén frean o desenvolvemento. A
agricultura de subsistencia e a pesca son

as principais actividades económicas na
vila, situada na rexión central do país
africano cara ao que a día de hoxe se
enfoca a cooperación do Fondo Galego,
dado que as actuais liñas estratéxicas da
entidade apostan por acentuar a colaboración cos países lusófonos, especialmente os da África máis empobrecida.
Mozambique experimentou un crecemento considerable desde o Acordo Xeral de
Paz asinado en 1992, mais o seu índice
de desenvolvemento humano (IDH) segue a ser un dos máis baixos do planeta,
ao ocupar o posto 181 entre os 188 contemplados. A pobreza atinxe ao 55% da
poboación, especialmente ás mulleres,
mentres que a esperanza de vida se sitúa
nos 57 anos. As administracións que fan
parte do Fondo Galego están a apoiar
diversas iniciativas locais que loitan por
reverter tal situación, unha tarefa á que
calquera concello e deputación pode
contribuír uníndose a esta rede solidaria, que actúa como axencia municipal
da cooperación galega.

Asinado:
Comisión Executiva do Fondo Galego
de Cooperación e Solidariedade.
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A Fegamp levará a cabo no mes de
marzo unha xornada para informar
das novidades en xestión deportiva
O presidente da Fegamp, Alfredo García, o presidente da
Asociación Galega de Xestores Deportivos (AGAXEDE), Eduardo
Blanco, e o xerente da Fundación para o Deporte Galego,
presentaron na sede da Fegamp o programa da II Xornada
de Xestión Deportiva para Pequenos e Medianos municipios,
que se levará a cabo o 16 de marzo na Escola Galega de
Administración Pública (EGAP). Colaboran tamén na xornada
as empresas Gadis e Invernalia. A xornada non ten custe algún
para os concellos de Galicia xa que é totalmente gratuíta
mediante formulario de inscrición
O ano pasado, na primeira edición desta xornada, o municipalismo amosou o seu interese por esta formación cunha
alta participación tanto de técnicos municipais como de
concelleiros chegando a ser 200 persoas as que asistiron
a esta cita. Por isto esperamos que de novo este ano haxa
unha boa resposta por parte dos responsables municipais de
deportes, xa que se poñerán sobre a mesa os pormenores da
Nova Lei de Espectáculos de Galicia e a súa afectación ao
eido deportivo e tamén se informará sobre a contratación municipal e a xestión dos cambios en contratación electrónica
e, en xeral, abordarase tamén a xestión dixital do servizo de
deportes aportando ferramentas que poden servir de axuda
para a prestación do servizo.

O presidente da Fegamp, Alfredo García, fixo referencia
á importancia que ten a formación dos cargos públicos en
materias como a administración electrónica xa que “é unha
forma de traballar coa que podemos aprender uns de outros
e sobre todo, aprender rápido”. O presidente da Fegamp quixo
destacar tamén o papel decisivo dos empregados/as públicos/
as na adaptación das entidades locais ao cambio. Un exemplo
sería o aspecto dixital, no que os/as funcionarios/as están
a facer un esforzo por adecuarse á normativa vixente, pero
tamén o seu compromiso é básico noutros eidos da xestión
municipal nos que os empregados/as públicos/as son básicos/
as para o aprendizaxe da propia Administración Local: “da
man dos traballadores do concello iremos camiñando cara os
cambios no público”, concluía o presidente.
O presidente de Agaxede, Eduardo Blanco, destacou a relevancia dos temas que se tratarán nesta segunda edición
da xornada como son a contratación electrónica, a nova lei
de espectáculos de Galicia, e a dixitalización do servizo
deportivo, que centrarán as materias sobre as que se informará na xornada. Pola súa banda, xerente da Fundación
do Deporte Galego, Iván Clavel, resaltou a “importancia de
contar con técnicos formados que axudan na optimización dos
recursos e na correcta prestación do servizo”.

CALENDARIO DE PRÓXIMAS ACTIVIDADES FEGAMP
XORNADAS

EVENTOS

Xornada sobre a nova Lei de contratos do Sector Público
Actividade en colaboración coa FEMP
Cando: 14 e 15 marzo
Onde: Cidade da Cultura GAIÁS – Santiago de Compostela
Entrada: Gratuíta rexistrándose previamente mediante formulario

II Feira da Enerxía de Galicia – Silleda

Xornada de Xestión Deportiva para Pequenos e Medianos Municipios
Actividade en colaboración con AGAXEDE e FAGDE
Cando: 16 de marzo
Onde: Escola Galega da Administración Pública (EGAP)
Santiago de Compostela
Entrada: Gratuíta rexistrándose previamente mediante formulario
Xornada sobre a Lei Orgánica de Protección de Datos (LOPD)
Cando: 23 de marzo
Onde: Cidade da Cultura GAIÁS – Santiago de Compostela
Entrada: Gratuíta rexistrándose previamente mediante formulario

Feira sobre bioenerxía, o aforro e eficiencia enerxética e os combustibles alternativos para sectores difusos (transporte, residuos…)
Cando: do 22 ao 24 de marzo de 2018
Onde: Feira Internacional de Galicia Abanca - Silleda - Pontevedra
Horario: de 10 a 19 h.
Entrada: Gratuíta rexistrándose previamente mediante formulario.

Para máis información e inscricións:
na nosa web www.fegamp.gal,
sección Actualidade – Actividades e Eventos
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Toponimia e
corporacións
municipais

Os nomes de lugar exemplifican ilustrativamente como as mulleres e os
homes na Galiza humanizaron a paisaxe co pasar dos séculos. Detrás dun
topónimo, sobre todo daqueles que fan
referencia a sitios pequenos, hai sempre
unha viaxe á historia, á natureza, aos
medios de produción doutros tempos
etc. Hai toponimias como A Maceira,
As Percebeiras, A Fontenova ou Lobeira,
por exemplo, que explican con total
transparencia as motivacións semánticas das súas orixes latinas. Outros, polo
contrario, caracterízanse por unha procedencia máis escura e por seren adoito
prerromanos, cal acontece con Cances,
Canzobre, Dumbría, Orro etc., os cales
levan connosco desde hai cando menos
2.500 anos. Tampouco faltan nomes de
proveniencia xermánica como produto
das invasións que protagonizaron os suevos e os visigodos na península ibérica
no século V (que na Gallaecia romana
acabarían dando orixe ao reino galego
medieval), cal é o caso de Meicende,
Ramil, Rececinde, Sabegode, Suevos etc.
Algúns, non moitos, teñen procedencia
arábiga, do tipo A Acea, A Atalaia, A
Mezquita etc. E hainos que fan referencia á vinda de xentes doutras terras,

como Astureses (de Asturias), Castelaus
(de Castela), Cumbraos e Cumbráns (de
Coimbra), Sarreaus (de Sarria), Toldaos
(de Toledo) etc. Todos eles constitúen
un rico patrimonio lingüístico, histórico
e cultural que debe ser preservado, pois
verifican os modos en que o ser humano
transformou o territorio en lingua. E
non pode haber normalización real do
idioma se as toponimias tradicionais
foren alteradas ou eliminadas, como xa
reinvidicaban as Irmandades da Fala hai
agora máis de cen anos.
Na actualidade, a sobrevivencia e recuperación dalgúns nomes de lugar enfróntase a varios perigos xa coñecidos,
e pensamos que neste punto as corporacións municipais, que quizais sexan as
que coñecen mellor e máis directamente
esas realidades toponímicas antes que
outro tipo de administracións, deben
pór todo o empeño para que os nomes
tradicionais non desaparezan. Un deses
perigos é o protagonizado pola secular
barbarización ou deturpación das toponimias, en que o español desenvolveu
unha notoria e triste centralidade: mostras como *A Grela ou *La Grela (en vez
de Agrela, ‘agra pequena’), *Castro de la
Aza (por Castro de Laza), *Calle Caballeros

(en lugar da Rúa dos Alcabaleiros), *Irijoa
(por Irixoa), *La Goa ou *A Goa (en vez de
Lagoa), *La Machán (por Lamachán), *La
Mamá (en lugar de Lamamá) etc., constatan vergoñentamente como foi levado
a cabo ese proceso, hoxe, nalgúns casos,
xa felizmente desactivado administrativa e legalmente a partir das disposicións
emanadas da lexislación vigorante, nas
cales se di que os topónimos terán como
única forma oficial a galega. Sorprende,
nestes medios, que actuais presidentes
de gobernos galegos e estatais, que tanto falan de respectaren as leis e de seren
consecuentes con elas até ás últimas
consecuencias, as incumpran constantemente con híbridos lingüísticos como
*San Genjo ou *La Toja.
Unha outra ameaza é a substitución dos
nomes históricos por outros de cuestionábel gosto. Promotoras inmobiliarias
ou gobernos municipais de ética escasa
costuman ser, con frecuencia, os responsábeis deses tristes procederes, comúns
na maioría das vilas e cidades galegas:
por que na Coruña uns nomes tans fermosos como As Eiriñas e Camiño das Eiriñas
teñen de se converter en Calle Comuneros
de Castilla? Cal é causa de que O Regueiro
Escuro, próximo do lugar anterior, virase
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para Calle Gambrinus? E a que estraño motivo se debe
que, tamén na mesma cidade, Os Baixos da Ramalleira se
tornasen Calle Copérnico? A que tipo de intereses serven
esas administracións locais que promocionan mudanzas
de nome de tan dubidoso gosto, agochando así unha
parte da nosa historia e da nosa cultura?
O terceiro dos perigos que abretema o futuro dos nomes
de lugar tradicionais vén dado polas profundas transformacións da sociedade galega na segunda metade do
século XX. Neste sentido, moitos camiños, fontes, tipos

de terreos de labor etc., ao deixaren de ser utilizados
por mor do progresivo abandono do mundo rural, levaron consigo os seus vellos nomes, os cales, no mellor
dos casos, só son referenciados en vellos documentos
notariais ou só son lembrados na memoria das persoas de idade. Por iso, é bastante probábel que, cando
aqueles textos xa non foren úteis ou cando esa xente
idosa falecer, tamén desaparezan eses microtopónimos
e con eles unha parte da cultura e historia municipais.
Urxe, por tanto, involuírmos estas tendencias e impedirmos que ese valioso patrimonio fique no esquecemento.

É unha tarefa que ten de corresponder tanto ás cidadás
e aos cidadáns, que naturalmente poden contribuír a
empregaren os nomes correctos ou tradicionais, como
tamén ás autoridades gobernamentais, que deben desenvolver medidas para invalidaren as consecuencias
das tres ameazas que acaban de ser comentadas. E
dentro de tales autoridades, os gobernos municipais
teñen de desempeñar un labor fundamental no sentido,
en primeiro lugar, de promoveren a recuperación dos
nomes históricos e non incorreren directamente na
súa eliminación; e de impidiren, en segundo lugar, que
empresas inmobiliarias consigan dar nome de novo a
uns terreos ou rúas que xa o tiñan desde varios séculos
atrás. Certo é que o uso dos nosos tempos fai practicamente imposíbel, nalgúns casos, voltarmos a utilizar
o nome tradicional, como acontece coa chamada hoxe
Praza Pontevedra na Coruña; mais nada hai que impida,
seguindo desta forma o didáctico exemplo de cidades
como Pontevedra, indicar no pertinente sinal urbano
algo así como “Praza Pontevedra. Antigamente Porta
da Torre de Arriba”, en clara alusión a un dos accesos
á cidade cando esta acababa precisamente nesa zona;
nin tampouco nada empece que a Avenida Linares Rivas,
na mesma localidade, leve na correspondente placa
“Avenida Linares Rivas. Antigamente Lugar de Garás”.
En definitivo, os nomes de lugar son importantes non
só en termos lingüísticos, mais igualmente en termos
culturais e históricos. Por iso, recuperarmos e normalizarmos os topónimos tamén significa avanzarmos tanto
na normalización e na dignificación da lingua –xa que
a toponimia non é senón a terra convertida en idioma–
como tamen na recuperación da nosa historia como
pobo galego.

Xosé Manuel Sánchez Rei
Universidade da Coruña – Grupo ILLA
sanrei@udc.gal
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DOG Nº. 22 / MÉRCORES, 31 DE XANEIRO DE 2018

AXENCIA TURISMO DE GALICIA
Resolución do 2 de xaneiro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de
concorrencia competitiva, dos Premios Galicia Parabéns e se procede á súa convocatoria para os anos 2018 e 2019.
BDNS (Identif.): 382598.
OBXECTO

2ª categoría

Prazo: 01/02/2018 – 31/03/2018

Concesión dos Premios Galicia Parabéns como
un recoñecemento institucional e social ás
iniciativas destinadas a conservar, mellorar
e embelecer as paisaxes, os núcleos poboacionais e os Camiños de Santiago dentro do
territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Destinada a premiar os mellores proxectos
dirixidos á realización de obras de revalorización e embelecemento, tanto para promover
unha mellora da paisaxe como para intervencións nos núcleos poboacionais ou nos lindes
dos Camiños de Santiago.

O prazo de presentación de solicitudes será
dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de
Galicia.

Os Premios Galicia Parabéns constarán das seguintes categorías:

IMPORTE

1ª categoría
Destinada a distinguir as iniciativas ou actuacións realizadas –nos últimos dez anos– para
conseguir unha mellora da paisaxe, unha
integración axeitada nela de elementos antrópicos (arquitecturas, estradas, industrias,
canteiras...), ou da propia mellora estética dos
núcleos poboacionais. Así mesmo, inclúense
nesta categoría as iniciativas ou actuacións
de embelecemento realizadas nos lindes das
rutas dos Camiños de Santiago.

Os premios previstos nestas bases imputaranse á aplicación orzamentaria 04.A2 761A
760.0, proxecto 2017 00004, dos orzamentos
da Axencia Turismo de Galicia para as anualidades 2018 e 2019.
A distribución para cada anualidade e para
ambas as categorías é a seguinte:
>> Anualidade 2018:
200.000 euros.
>> Anualidade 2019:
600.000 euros.

Máis información:
No Diario Oficial de Galicia (DOG. Nº. 22)
Na Base de datos nacional de subvencións
(BDNS identif.: 382598): http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/es/index
Sobre este procedemento administrativo poderase obter documentación normalizada ou
información adicional na Axencia Turismo de
Galicia, a través dos seguintes medios:
a) Páxina web oficial de Turismo de Galicia:
http://www.turismo.gal
b) O teléfono 981547404 e 981546364 e o fax
981 54 63 71 da devandita Axencia.
c) Presencialmente.

DOG Nº. 245 / XOVES, 28 DE DECEMBRO DE 2017

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL
Resolución do 12 de decembro de 2017 pola que se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvencións
para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo), da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia
2014-2020, para as anualidades 2018 e 2019, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.
BDNS (Identif.): 376488.
OBXECTO
Convocar, en réxime de concorrencia competitiva, en relación coa medida 19 (Leader)
do Programa de desenvolvemento rural de
Galicia 2014-2020 (PDR) e con cargo ás
anualidades 2018 e 2019, as subvencións
que se corresponden coa submedida 19.2 do
PDR (apoio para a realización de operacións
conforme as estratexias de desenvolvemento
local participativas dos grupos de desenvolvemento rural).
CONTÍA
A contía global da convocatoria é de
7.630.000,00 € para a anualidade 2018 e
9.908.970,00 € para a anualidade 2019.
Este crédito está cofinanciado nun 75 %
polo Feader e o seu importe está distribuí-

do entre os grupos de desenvolvemento rural
seleccionados no marco do PDR de Galicia
2014-2020.
Prazo:
O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto durante todo o período de
execución da medida Leader do PDR de Galicia
2014-2020, coa data límite que determine
cada grupo de desenvolvemento rural en función da dispoñibilidade de fondos.
Concorrerán a unha primeira convocatoria as
solicitudes presentadas ata o 31 de marzo de
2018. Unha vez tidas en conta as solicitudes
presentadas ata o 31 de marzo de 2018 e
unicamente no caso de existir crédito orzamentario dispoñible, poderá realizarse unha
segunda convocatoria, tendo en conta as so-

licitudes presentadas ata o 31 de maio de
2018.
Máis información:
No Diario Oficial de Galicia (DOG. Nº. 245)
Na Base de datos nacional de subvencións
(BDNS identif.: 376488): http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/es/index
Na páxina web da Agader http://agader.xunta.es
Na Guía de procedementos e servizos: https://
sede.xunta.es/guia-de-procedementos
No teléfono 981 54 73 62 (Agader).
De xeito presencial, na Agader (Lugar da Barcia,
56, Laraño. 15897 Santiago de Compostela),
con cita previa no teléfono 981 54 73 62.
Na páxina web e sede dos GDR de Galicia. A
relación dos GDR está publicada na antedita
páxina web da Agader.

BOE Nº. 32 / LUNS, 5 DE FEBREIRO DE 2018

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO
AMBIENTE
> CONCELLOS
GALEGOS

_

OBXECTO

Prazo: 06/02/2018 – 30/04/2018

Axudas para a realización de actividades no ámbito da biodiversidade terrestre e biodiversidade mariña e litoral, así como
para a realización de proxectos e actividades de información
e sensibilización ambiental sempre que se relacionen directamente cos fins da Fundación Biodiversidade previstos nos seus
Estatutos, adecúense ao marco competencial constitucionalmente establecido e presenten maior idoneidade para recibila
con arranxo aos criterios establecidos.

O prazo para presentar solicitudes comezará desde o día seguinte á data de publicación desta convocatoria ata as 14:00
horas (hora peninsular) do día 30 de abril de 2018, nos termos
e condicións especificados nas Bases Reguladoras.

DOTACIÓN
A dotación máxima global da convocatoria é de ata 1.100.000 €.
O importe máximo que se pode conceder por cada solicitude de
axuda non pode ser superior a 50.000 € para as liñas de actuación
biodiversidade terrestre e biodiversidade mariña e litoral, e de
25.000 € para proxectos relacionados coa información ambiental.

Máis Información:
O texto completo da convocatoria, así como o resto da información relevante do proceso estará publicado na páxina web da
Fundación Biodiversidade, www.fundacion-biodiversidad.es.
No Boletín Oficial do Estado (BOE Nº. 21 – BASES REGULADORAS)
No Boletín Oficial do Estado (BOE Nº. 32 – EXTRACTO)
Na Base de datos nacional de subvencións (BDNS Identif.:
384259): http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index

BOE Nº. 33 / MARTES, 6 DE FEBREIRO DE 2018

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO
AMBIENTE
Extracto da Resolución 29 de xaneiro de 2018 da Dirección da Fundación Biodiversidade, F. S. P., pola que se
aproba a publicación da Convocatoria de concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para
a realización de proxectos do Programa Emprega Verde, cofinanciado polo Fondo Social Europeo en 2018.
BDNS(Identif.):384453.
OBXECTO
Apoio a proxectos que fomenten a creación de emprego e empresas e o impulso do emprendemento, a innovación social e
o intercambio de experiencias no marco dunha economía verde
e azul.

O prazo para presentar solicitudes comezará desde o día seguinte á data de publicación desta convocatoria ata as 14:00
h do día 30 de abril de 2018, nos termos e condicións especificados nas Bases Reguladoras.

A dotación máxima global da convocatoria é de ata 8.965.000€.
O importe mínimo solicitado por proxecto será de 100.000 € e
o máximo de 300.000€.

Máis Información:
O texto completo da convocatoria, así como o resto da información relevante do proceso estará publicado na páxina web
da Fundación Biodiversidade, www.fundacion-biodiversidad.es
No Boletín Oficial do Estado (BOE Nº. 21 – BASES REGULADORAS)
No Boletín Oficial do Estado (BOE Nº. 33 – EXTRACTO)

Prazo: 07/02/2018 – 30/04/2018

Na Base de datos nacional de subvencións (BDNS Identif.:
384453): http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index

DOTACIÓN

29
> AXUDAS

Publicación da
Federación Galega
de Municipios
e Provincias

Extracto da Resolución 29 de xaneiro de 2018 da Dirección da Fundación Biodiversidade, F.
S. P., pola que se aproba a publicación da Convocatoria de concesión de axudas, en réxime de
concorrencia competitiva, para a realización de actividades no ámbito da biodiversidade terrestre, biodiversidade mariña e litoral e o fomento da información ambiental 2018.
BDNS(Identif.): 384259.

30.
---

AO COMPÁS
---

Eu tamén navegar
Neste número de Concellos Galegos
queremos recordar a autora galega
Xohana Torres tras o seu pasamento no
pasado mes de setembro. Xohana foi
poeta, narradora, dramaturga e escritora
en lingua galega e desde a súa mocidade
estivo comprometida coa cultura e co
idioma de Galicia, que empregou como
única lingua na súa obra. As fermosas
palabras en galego coas que sempre
encheu as súas obras non deberían deixar
de resoar no eco colectivo da nosa terra.
A continuación recollemos algúns
fragmentos do discurso da súa
entrada na Real Academia Galega
no ano 2001. As súas paixóns: a
terra galega, a poesía da alma, a
liberdade da muller, a contemplación
do mar… As súas palabras, coas que
permanecerá, amosan unha muller
única cunha voz chea de sentimento
pola terra. Ata sempre Xohana.

(…) A TERRA PROPIA
Conta Castelao a historia dun navegante
con moita experiencia que, canso xa,
arriba coa nave a un lugar fermosísimo
e abraia: “Se cadra, o Paraíso”, pensa,
“a felicidade que sempre busquei”. E con
esa ilusión non repara en que diante del
está o seu país, tal é a néboa exótica que
lle cobre os ollos.

(…) A POESÍA
Verdadeiro exercicio exploratorio, os versos, como actos decididos. Navegar é ter
sempre un porto secreto, o noso número
máxico, unha longa historia de amor.

(…) O ATLÁNTICO e
SAN ANDRÉS DE TEIXIDO
Este é o Atlántico e as temidas rexións
da brétema que unha nena contempla
sempre atónita. No entreacto estaba
o Santo Andrés de Lonxe a xogar aos
dados. Mundos de imprecisión, lugares
de inútil rescate. Pois adiante.

Que nestas ansias de pasar o mar,
me mareo,
me anulo,
me cego.
(…)
Santo Andrés de Lonxe non é ermida de
alegrías nin de incensos balsámicos. Non
hai fondas nin pousadas. Cúmprese coa
promesa e vaise. En cada cruce pode ter
lugar un desgraciado encontro. As almas
do exilio oen, pero nunca ven. Necesitan
un guía con farol. Levábano así os vellos
peregrinos.
As nenas, como as tribos primitivas,
manexan os símbolos con facilidade, tentan inocentemente os mitos que alguén
creou moitos anos antes para axudalas.
A herba de namorar,
a herba namoradeira,
non a busques, queridiño,
lévoa na faltriqueira.
San Andrés de Teixido,
ollos azules,
non me tires dos zocos,
non me rabuñes.

(…) A ODISEA e
A NOVA PENÉLOPE
Penélope e Ulises, poesías diverxentes.
Xiramos as agullas do reloxo e velaí a
paciente Penélope. Despois do xusto
repertorio das explicacións, tan longa
foi a ausencia, a muller abre a porta
da mansión de altos teitos e respira,
aliviada.
Desafía entón a lei da gravidade, días e
días ao asento do tecido doméstico, e
traza a súa ruta, esta vez polo Atlántico.
Non é pois unha disidencia de última
hora a revitalización de Penélope, tan
oculta en si mesma e aburrida polo paso
do tempo. Só os traballos artesáns protexérona do tedio. Non perderá tensión
argumental nin deberiamos asustarnos
por enviar a Penélope a outras latitudes.
Ben merece, á fin, ampliar as vistas. (…)

Declara o oráculo:
Que a banda do solpor é mar de mortos,
incerta, última luz, non terás medo.
Que ramos de loureiro erguen rapazas,
que cor malva se decide o acio.
Que acades destas patrias a vendima.
Que amaine o vento, beberás o viño.
Que sereas sen voz a vela embaten.
Que un sumario de xerfa polos cons.
Así falou Penélope:
Existe a maxia e pode ser de todos.
¿A que tanto nobelo e tanta historia?
Eu tamén navegar.

(…) A AVOA LOLA
Permitídeme, que inscriba a Lola, por
méritos propios, na estirpe de avoas
primixenias, de austera e miúda arquitectura, gardianas dunha lingua secular,
débeda que nunca pagaremos. Son as
sibilas de Antoine de La Sale, relatoras
de todas as voces do mundo.
Ollo cara atrás e, no fondal da horta,
conserva a súa figura intacta, as mans
no alto, a facerme sinais cos sarmentos.
E así vou recordala toda a vida, ata que
peche o círculo:
Protéxeme, crepúsculo,
lugar dos meus exvotos,
humilde acudo ao sol en rogativa.
Ás voltas coas andadas,
buscar na infancia
o tesouro do mapa oculto baixo as pedras.
En min sempre levita Lola ingrávida,
cun acompañamento sonoro de pardais,
seu perfil en realce pola extrema.
Sibila en Ribadavia, chambra moura,
Bendita sexa a que esmagaba os acios
para facer o viño como se fose a luz,
¡canto amor aínda move!
Nesta hora, amparada a poñente,
peregrino ata o mundo amatista das viñas:
é que nada se entenderá de todo
se antes non regreso ao punto de partida.
Non me permite a morte
alcanzar o recanto por onde Lola asoma
como un doce debuxo de Chagall.
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Culinaria
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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