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Carta do presidente
O verdadeiro obxectivo
A reflexión é unha boa práctica. Botar a vista atrás
e visualizar onde queremos chegar é necesario para
situarnos ben e seguir o mellor camiño. Aproveito que
se cumpre un ano da miña chegada á presidencia da
Fegamp para compartir este exercicio con todos e todas, e pola miña mente pasan a moita velocidade fotogramas de curvas epidemiolóxicas, reunións, medidas...
seguidos dunha sensación que mestura os momentos de
preocupación co orgullo polo gran traballo que fixemos
os concellos. O coronavirus deixa un ano difícil, moi
estraño, e un futuro un tanto desdebuxado no que o
único que temos claro é o que nos move: a cidadanía.
“Non se trata de gañar, senón de facer o xusto”. Así rematou a miña intervención na Comisión do Parlamento
Galego para a recuperación de Galicia tralos efectos
que a pandemia tivo tanto na nosa sociedade como na
nosa economía. Maticei esta frase de Atticus Finch cun
“máis que facer o xusto, eu diría, o necesario”, porque
temos por diante unha tarefa inxente para reflotar aos
nosos veciños e veciñas, aos nosos negocios... e facelo
cara a que as novas xeracións teñan un futuro próspero,
sólido e sostible. Isto que sen dúbida é un obxectivo e
unha responsabilidade compartida por todas as administracións, non se reflexa no proceder, xa que algunhas
políticas parecen responder máis a un “sálvese quen
poida” que a “todos a unha”.
Trasladei á comisión a soidade dos concellos por canto
nós si arrimamos o ombreiro en todo canto se nos pediu
sen recibir a mesma colaboración, por non dicir, ningunha axuda. Non se trata de contar medallas senón de
facer o mellor para a cidadanía. Niso consiste a política.
Trasladei a necesidade de máis coordinación, de fondos
para as entidades locais, de reordenación de funcións
e de peso na toma de decisións entre outras cousas.
O borrador de orzamentos galegos para o ano que vén
é outro exemplo do “sen sentido” que o sistema está

a acadar: as entidades galegas non só non recibimos
fondos extraordinarios para todas as funcións que estamos a asumir senón que se nos recorta o fondo local,
e se miramos o financiamento absoluto, practicamente
ficamos igual (cunha subida de pouco máis do 1%) con
todo o que temos –e imos ter- enriba.
Estamos ao comezo dunha crise, probablemente a máis
profunda e complexa por canto atinxe a todos os eidos
da nosa vida e do noso sistema. Veñen anos moi complicados e cómpre centrarse na prioridade: a cidadanía.
As confrontacións por intereses partidistas ou institucionais están fóra de lugar sempre, canto máis nunhas
circunstancias tan dramáticas como as que estamos a
vivir en materia humanitaria e as que semella virán en
materia económica. Neste punto, lamentablemente, os
datos de recadación veñen a confirmar as previsións dos
técnicos da Fegamp respecto ao panorama económico
que teremos os concellos nos anos vindeiros.
Como ata o de agora, altruísmo e unidade deben estar
presentes nas decisións e actuacións dos concellos
simplemente por responsabilidade. Nestes momentos
debemos aferrarnos máis a ditas actitudes porque para
saír desta fará falla moito diálogo, diálogo e máis diálogo. Os concellos non temos a verdade única e absoluta,
pero si unha parte da verdade moi importante por canto
somos os que mellor coñecemos as necesidades da cidadanía, e para que iso chegue de forma clara e nítida
temos que ser todos unha voz. Cada concello ten as súas
necesidades, as súas riquezas, os seus condicionantes...
pero todos comulgamos do humanismo que imprime
traballar directamente coas persoas e que nos axuda a
antepoñer a calquera outra interese o noso verdadeiro
obxectivo: a cidadanía.
Alberto Varela
Presidente da Fegamp e Alcalde de Vilagarcía de Arousa
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Sancións COVID19
Fegamp e Xunta de Galicia firman un convenio para encomendar á Administración
xeral da Comunidade Autónoma a tramitación dos procedementos sancionadores
derivados dos incumprimentos das medidas de prevención contra o
COVID- 19 en materia de saúde pública competencia dos concellos.

A materia levaba enriba da mesa dende o
establecemento das medidas de contención e prevención do coronavirus. Tanto
a Abogacía do Estado como a asesoría
xurídica da Fegamp avalan en senllos
informes que a tramitación e responsabilidade no que atinxe ás sancións de
carácter sanitario, coma por exemplo a
motivada polo incumprimento da obriga
de levar máscara, corresponden á Xunta
de Galicia en tanto é a autoridade autonómica en materia de saúde, mentres
que, segundo os devanditos informes, os
concellos son competentes en materia de
salubridade e polo tanto responsables só
das sancións neste eido. Fronte a isto,
a asesoría xurídica da Xunta de Galicia
e o Consello Consultivo consideran que
as entidades locais si son competentes.
Ante a necesidade de desbloquear a situación e unha urxencia que non permitía
agardar á futura Lei de saúde de Galicia,
Fegamp e Xunta de Galicia acadaron un

convenio polo que os concellos adheridos
recibirán asistencia na tramitación dos
procedementos sancionadores derivados dos incumprimentos das medidas
de prevención contra a COVID19 en
materia de saúde pública competencia
dos concellos. Os municipios sinantes
aceptan instruír os expedientes a cambio
de axuda na redacción de documentos
e notificacións que realizará o persoal
da Xunta de Galicia. As entidades locais
deberán abonar á Xunta de Galicia as
horas extras do persoal dedicado ao
desenvolvemento destas tarefas, se
ben, o Goberno autonómico trasladou
verbalmente á Fegamp que en ningún
caso esta cantidade poderá superar o
10% do recadado.
A encomenda comprenderá todos os
expedientes sancionadores por feitos
producidos despois do estado de alarma
no mes de xuño do ano 2020, tanto se
xa estiveran iniciados como se non. O

convenio estará en vigor previsiblemente
ata o levantamento da declaración da
situación de emerxencia sanitaria de
interese galego ou pola desaparición da
necesidade da encomenda de xestión.
Co fin de realizar o desenvolvemento,
seguimento e avaliación dos resultados,
unha comisión mixta integrada por dous
representantes da Fegamp e outros
tantos da Vicepresidencia primeira e
Consellería de Presidencia, Xustiza e
Turismo observará a execución do convenio, resolverá as posibles controversias
interpretativas, proporá modificacións,
elaborará normas e protocolos de desenvolvemento e valorará a súa extinción.
Por outra banda, a Xunta de Galicia
restrinxe o convenio aos concellos de
réxime común, polo que case a totalidade das grandes cidades deberán levar a
cabo ditos trámites exclusivamente cos
seus propios medios persoais.

Nodo de
ciberseguridade
CIBER.GAL nace para afrontar
unha necesidade de primeira orde
nos nosos días: á concienciación
e capacitación da cidadanía,
empresas e administracións
públicas de Galicia en materia de
ciberseguridade. A Fegamp leva
un rol principal: a secretaría.

A estatística do perigo é alarmante: nove de cada
dez persoas fan algunha acción que pon en risco
a seguridade do sistema informático do seu lugar
de traballo. Gracias a un convenio subscrito pola
Fegamp e as catro Deputacións provinciais coa
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
(AMTEGA), o Instituto de Ciberseguridade de España
(INCIBE) e o Centro Criptolóxico Nacional, a nosa
comunidade contará con CIBER.GAL, unha estrutura
de cooperación en materia de seguridade na rede.

O valor da
nosa paisaxe
A Ribeira Sacra é a segunda área
considerada de especial interese
paisaxístico que conta cun convenio
para protexer, preservar e potenciar
os seus tesouros naturais.

Hai dous anos que a Fegamp asinara coa
Consellería de Medio Ambiente o Protocolo
para o desenvolvemento dos pactos pola
paisaxe. O Consorcio da Ribeira Sacra vén
de asinar un convenio vinculado a dito
protocolo para a protección, xestión e ordenación da paisaxe desa terra, mediante
a realización das actuacións necesarias,
mellorando as paisaxes e a calidade de
vida dos cidadáns no marco do desenvolvemento sostible. O convenio aporta un
financiamento de 550.000 euros transferidos en tres anos para diversas accións

de mantemento do patrimonio material,
fomento das iniciativas de apoio á cultura
e tradición da zona e difusión dos seus
valores entre outros.
Durante a firma do convenio, a Fegamp
instou á Consellería a fortalecer a visión
e os obxectivos do protocolo asinado en
2018, completémolo cun articulado claro
e concreto que facilite e fomente máis
iniciativas deste estilo que moitos outros concellos e institucións desexarían
emprender.

INFORMACIÓN DE INTERESE:
Dende a súa firma, todos os convenios están dispoñibles na web da Fegamp:
http://www.fegamp.gal/novas/convenios

7
> ACTUALIDADE FEGAMP

O obxectivo desta institución é mellorar a colaboración de entidades tanto públicas como privadas
na loita contra o cibercrime e na protección dos
sistemas, se ben a consecución desas metas pasa
tamén inexorablemente pola concienciación, coñecemento e colaboración dos usuarios informáticos.
Neste sentido preveranse iniciativas concretas de
formación. Os sinantes do convenio comprométense
entre outras, a cooperar técnica ou operativamente
na xestión e resposta a incidentes que poidan ter
lugar, e a participar en accións que fomenten a
I+D+i e o impulso da industria de ciberseguridade.

08.
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A Fegamp na Comisión de
recuperación do Parlamento Galego
Catro foron os eixos das suxestións/requirimientos da Fegamp:
coordinación, financiamento, modernización e avance.
Durante a súa intervención o pasado 23
de novembro na Comisión do Parlamento
galego que estuda o plan de recuperación
económica, social e cultural de Galicia
tralos estragos da pandemia, Alberto
Varela levou medidas e argumentos
concretos, moitos deles recollidos no
Plan Multifocal deseñado pola Fegamp e
trasladado á Xunta de Galicia en xuño, e
outros engadidos en base á experiencia e
circunstancias dos meses posteriores ao
confinamento ata á actualidade.
O Presidente trasladou a necesidade de
mellorar a coordinación entre as administracións e de que as entidades locais
recibamos fondos extraordinarios para
poder enfrontar todos os sobrecustos
que estamos a ter por mor da pandemia.
Estas urxencias, xunto co requirimento de
cumprimento do Pacto Local, foron trasladadas como inexcusables e inaprazables.
Cara a mellorar a colaboración, solicitouse a creación dunha comisión permanente Xunta-Fegamp que artelle as medidas
precisas nos distintos eidos en cada
momento, e sirva de central aglutinadora
doutros axentes socias e institucións.
Sinalouse, como fundamento de toda boa
coordinación, a absoluta necesidade de
que se comparta cos concellos toda a
información dende o momento que estea
dispoñible, e instouse a facelo inmediatamente xa que esta mellora facilitaría
enormemente a labor das entidades
locais e non depende de inversións nin
do comportamento do virus.
Alberto Varela enumerou unha longa relación de funcións e custos dos concellos
polas medidas de contención e controis

asumidos única e exclusivamente cos seus
propios medios, xa que ás entidades locais
non chegou nin un euro da Unión Europea,
do Goberno do Estado nin do Goberno de
Galicia. Reclamou que se poña fin á discriminación institucional posto que Goberno
e Xunta si recibiron fondos extraordinarios
e advertiu que de non chegar a axuda
económica, en cuestión de tempo haberá
concellos que non poidan soportar este
“estrés organizativo e económico”.
En relación ao reaxuste de funcións,
ata dispor dunha radiografía definitiva
competencial, o Presidente reivindicou
o cumprimento do Pacto Local asinado
en 2006 que xa daba pautas para pór
orde na reasignación de competencias e
financiamento das mesmas.
Alberto Varela compartiu coa cámara a
experiencia dos concellos, administración en contacto directo coa cidadanía,
e o seu coñecemento respecto a cales,
cantas e onde están as necesidades máis
urxentes.
Malia que ditas medidas son urxentes,
recalcouse que non deixan de ser un
paliativo a curto prazo para calmar a

situación actual de emerxencia, porque
a recuperación de Galicia deberá pasar
necesariamente por unha profunda reforma do sistema; unha “modernización
tanto de fondo como de forma”. A Lei de
Administración Local leva 23 anos sen
tocarse, e reclamáronse reformas legais
que contemplen os novos e futuros escenarios e dean amparo normativo aos
concellos nas súas actuacións. A Fegamp
tamén instou á revolución tecnolóxica da
administración para que poida adaptarse
ás novas circunstancias e gañar eficiencia e interacción coa cidadanía.
Outras das propostas a máis longo prazo
contiñan medidas relacionadas coa conectividade, o transporte ou a habitabilidade, facendo énfase nunha estratexia
de produtividade galega multisectorial
con ampliación a novos tecidos xeradores
de riqueza. Tamén recalcouse a necesidade de intensificar o enfoque rural e o de
igualdade no deseño e desenvolvemento
das futuras políticas.
O presidente da Fegamp puxo a disposición da cámara tanto os medios coma os
técnicos da Federación, así coma o Plan
Multifocal elaboración propia da Fegamp.

En termos xerais...

09.

Segundo o borrador, en 2021 a Xunta prevé transferir ás entidades locais (EE.LL.)
galegas un total 407.681.096 €, isto é + 1’57% respecto ao ano anterior, un
incremento practicamente testemuñal se se compara á subida do 13’9% que
experimentan os orzamentos da Xunta de Galicia, con 11.563 millóns de euros.
Na análise da procedencia dos fondos, pódese comprobar que son os fondos do
Estado e de Europa os que evitan a caída dos orzamentos destinados ás EE.LL.
xa que as transferencias de fondos propios da Xunta baixan respecto a 2020.

---

INFORME
---

PROCEDENCIA FONDOS TRANSFERENCIAS XUNTA DE GALICIA
ÁS ENTIDADES LOCAIS (2020-2021)

Fondos
Propios

Convocados un mércores pola tarde, os
voceiros da Fegamp escoitaron a proposta da Xunta para o Fondo de Cooperación
Local de 2021; unha relación de cifras
e conceptos que chegarían por correo
electrónico á Fegamp ben avanzado o
serán. Pediuse tempo para estudalo e
facer aportacións, pero ese mesmo venres o executivo autonómico aprobou o
seu texto sen o consenso da Federación
Galega de Municipios e Provincias.

Fondos
Estado

Fondos
Europa

9.345.174
9.345.174
Fondos
Compensación Ambiental

Desglose do financiamento local
O fondo base do Fondo de Cooperación Local (FCL) mantense respecto ao ano 2020
en aproximadamente 112 millóns de euros, pero o fondo adicional recórtase 4.5
millóns de euros. Se ben no borrador non está así contemplado, cómpre sinalar
que a Xunta de Galicia trasladou á Fegamp a súa intención de por condicións ao
fondo adicional, restando este aspecto suxeito a debate.
Por canto á liquidación do FCL correspondente ao ano 2019 compórtanos un saldo
á nosa favor de máis de 5 millóns de euros, se ben a baixada na recadación xa
comeza a ter reflexo. A maior fonte de financiamento continúa a proceder das
transferencias dependentes de convenios ou subvencións (280.623.186 €).

FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL
Fondo Base

Fondos
Propios COVID

29.642.810
32.964.410

4.563.469

85.370.945
87.394.442

27 de xaneiro de 2021. Esa é
a data do pleno do Parlamento
galego que dará luz verde
ou rexeitará a proposta de
orzamentos do Executivo
autonómico para 2021. Coñecido
o borrador, “Concellos Galegos”
extrae os capítulos de interese
para as entidades locais.

2020
2021

273.413.601

277.214.980

Financiamento
local en 2021

Fondo Adicional

112.372.806 €

8.675.000 €

(non varía)

(-4.579.578 € respecto
ano anterior)

Aplicación
coeficientes Lei

A Xunta baralla
condicionar estes fondos

Transferencias

Liquidación FCL Ano 2019

(+ 15.047.232 respecto
ao ano anterior)

(-4.160.467 € respecto
ao ano anterior)

Condicionadas a convenios
ou subvencións

Aplicación
coeficientes Lei.

280.623.186 €

Gastos de funcionamento dos centros de saúde:
2.230.000 € (-70.000 € con respecto ano anterior)

Financiamento servizos de emerxencia supramunicipal
1.200.000 € (-300.000 € con respecto ano anterior)

Custos de mantemento conservatorios grao medio
900.000 € (-100.000 € con respecto ano anterior)

Concellos resultantes dun proceso de fusión
1.500.000 € (-300.000 € con respecto ano anterior)

Concellos con institucións penitenciarias
145.000 € (mantense respecto ao ano anterior)

Cobertura de telefonía móbil no ámbito rural
0 € (-1.000.000 € con respecto ano anterior)

Financiamento das redes de faixas secundarias de
xestión da biomasa para a prevención de incendios
1.500.000 € (-1.000.000 € con respecto ano anterior)

Xestión integral ciclo da auga que se cree por lei
0 € (-1.500.000€ con respecto ano anterior)

5.141.197 €

Liquidación Fondo Adicional
Poboación | 55%
maiores 65 anos | 10%
Superficie | 15%

Plan de retirada sistemática de niños de vespa velutina
1.200.000 € (- 300.000 € con respecto ano anterior)

Entidades Singulares | 20%
(*) Modulada Esforzo Fiscal

10.
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Co proxecto de orzamentos do Estado...

Canto recibirían
as EELL galegas?
Neste intre a incerteza invade todas as decisións e actuacións. A capacidade de reacción é determinante
para sacar a cabeza dun afundimento, pero tamén para continuar do mellor xeito e prever posibles
complicacións. Inda que as políticas deben sustentarse en cifras reais, factores externos poden alterar
a súa marcha e fan necesarias revisións e estimacións correctivas que axuden a planificar e adoptar
medidas. Con esa intención a Fegamp analizou os datos dispoñibles ata o momento sobre os efectos
económicos da COVID19, e fixo os cálculos para dous momentos fundamentais nas contas municipais...
se en 2021 pode que levemos unha boa nova, en 2022 romperemos a testa para que saian as contas.

Entregas a conta PIE no 2021

A Fegamp fixo unha estimación da cantidade que recibirían as entidades locais galegas segundo os criterios de
reparto e antecedentes de anos anteriores. Cómpre ter
en conta que os fondos de base manexados no proxecto de Lei para calcular os distintos orzamentos poden
variar, pero en base aos datos globais manexados no
documento, ese incremento do 3% daría 36.361.599 €
máis ás entidades locais galegas no seguinte reparto:

(Estimación sobre Proxecto Orzamentos do Estado)

Previsión Entrega
Conta 2021
Total Entrega
Conta 2020

11.315.161 €

7.711.109 €

Cesión directa de impostos, FCF e IAE
dos 6 concellos > 75.000 Habitantes

Deputacións Provinciais

14.313.020 €

264.054.994
256.343.885

Concellos Réxime Cesión

493.900.749
479.587.729

Reparto de variables e Imposto de Actividades Económicas (IAE)
dos 307 concellos < 75.000 habitantes.

100.146.554
97.124.246

Concellos Réxime Variables

PREVISIÓN ENTREGA CONTA
ENTIDADES LOCAIS GALEGAS ANO 2021

1.235.431.702
1.199.070.103

O pasado día 28 de outubro presentouse o proxecto de Lei
de Orzamentos do Estado para o ano 2021. De aprobarse, o
novo orzamento levaría para as entidades locais un incremento das entregas a conta PIE (Participación dos Ingresos
do Estado) de en torno ao 3% con respecto a 2020.

377.329.405
366.014.244

1

Cesión directa de impostos, FCF, e IAE

Fondo Asistencia Sanitaria (FAS)

3.022.308 €

A percibir pola CCAA

Porén, o gran reto de cadrar números nas arcas das entidades locais será en 2022, cando se faga a liquidación
da PIE do exercicio actual.

Concellos
Réxime
Variables

Concellos
Réxime
Cesión

Deputacións
Provincias

Fondo
Asistencia
Sanitaria
(CCAA)

Total

2

¿Cómo afectará a COVID19 á liquidación do PIE de este ano?
Se ben falta a publicación da norma que habilite as cantidades, semella que as entregas a conta PIE deste ano
2020 (case 1.200 millóns de euros) se manterán segundo
o previsto independentemente da recadación, pero a
caída tributaria por mor da COVID19 si terá importantes
consecuencias en 2022, cando se practique a liquidación
definitiva destas entregas a conta.

Conforme ao disposto no Artígo 3 do “Real Decreto-ley
7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19”
e en base aos ingresos previos estimados nesta disposición, o ITE calculado inicialmente para o ano 2020
sería o seguinte:

RECADACIÓN PREVIA
ESTADO¹ (2020)

ENTREGA A CONTA
ÁS CCAA (2020)

LIQUIDACIÓN
CCAA (2018)

ITE INICIAL
2020²

IRPF

91.340.000 €

44.826.620 €

5.597.890 €

40.915.490 €

IVE

74.991.000€

36.745.590 €

16.630 €

38.228.780 €

IIEE ITE

20.699.000 €

12.600. 860 €

-317.140 €

8.415.280 €

187.030.000 €

94.173.070 €

5.297.380

87.559.550 €

CONCEPTO

TOTAL

1. Previsión de recadación (estimada)
2. ITE 2020 = Recadación previa estimada – (Entregas a conta CCAA 2020 +/- Liquidación CCAA 2018)

Ao estimar o ITE seguindo o criterio de caixa e ter
saldado coas comunidades autónomas a entrega a
conta correspondente a 2020 e a liquidación do ano
2018, será a caída recadadora previa do Estado a
que determine os ingresos tributarios reais cos que
finalmente contará o Estado. Os datos da recadación do primeiro semestre do ano (actualización a
mes de agosto) publicados pola Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT ) permiten facer unha
valoración máis aproximada das consecuencias que
a crise económica da pandemia vai ter nos Ingresos
Tributarios do Estado (ITE) e, polo tanto, na partida

deses fondos destinada ás entidades locais (PIE). En
xeral, a recadación do IRFP na primeira metade do ano
baixou un -1% respecto a 2019,no caso do IVE a caída
foi do -12,3%, e no dos IIEE un -12,1%.
Trala pronunciada caída producida nos meses do confinamento e un sensible repunte nos meses posteriores, có
escenario actual podemos prever que no último trimestre
volveremos a ter unha diminución dalgúns dos impostos
que determinan o ITE. En todo caso, e tendo en conta os
datos reais rexistrados ata agosto de 2020, a proxección
sería a seguinte:

PREVISIÓN RECADACIÓN
ESTADO (2020)

ENTREGA A CONTA
ÁS CCAA (2020)

LIQUIDACIÓN
CCAA (2018)

PREVISIÓN ITE
2020 (*)

IRPF

86.056.420 €

44.826.620 €

5.597.890 €

35.631.910 €

IVE

62.747.400 €

36.745.590 €

16.630 €

25.985.180 €

IIEE ITE

17.462.550 €

12.600.860 €

-317.140 €

5.178.830 €

166.266.360 €

94.173.070 €

5.297.380 €

66.795.910 €

CONCEPTO

TOTAL

(*) Previsión en función dos datos de recadación ata agosto de 2020

ESTIMACIÓN CONTINUA ITE 2020
Previsión Inicial
ITE 2020

(Previsión ata mes de agosto sobre ingresos homoxéneos)

Estimación ITE
continuo 2020

1,70

1,53

1,35

12

1,18

1,00
Xaneiro

Febreiro

Marzo

Abril

Maio

Xuño

Xullo

Agosto

Fonte: Elaboración propia a partires dos datos do INFORME MENSUAL DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA datos ata agosto de 2020

Este descenso no ITE de máis de 20.000 millóns de
euros, reflectirá necesariamente nas transferencias
PIE. Traducido ás contas galegas, toparíamos que
fronte aos 1.200 millóns que está previsto que as EELL
galegas reciban en 2020, coa baixada de recadación

coñecida a mediados de ano o montante que nos correspondería realmente sería de 961 millón de euros,
é dicir, teremos unha liquidación negativa de aproximadamente -237.206.909,28 euros que haberá que
compensar en 2022:

PREVISIÓN LIQUIDACIÓN DEFINITIVA PIE ANO 2020 ENTIDADES LOCAIS GALEGAS
(Índice continuo previsión segundo datos tributarios xaneiro-agosto 2020 / Euros)

Concellos menores
75.000 Habitantes

366.014.243,63
295.812.718,72

-70.201.524,91

Entrega
Conta 2020

Concellos maiores
75.000 Habitantes

Previsión Participación
Definitiva Agosto 2020

256.343.885,32
204.954.501,22

-51.389.384,10

Previsión Liquidación
Agosto 2020

576.711.974,53
Deputacións
Provinciais

461.095.974,25

-115.616.000,28

-150.000.000

0

150.000.000

300.000.000

450.000.000

600.000.000

ENTREGA CONTA 2020

PREVISIÓN PARTICIPACIÓN
DEFINITIVA (AGOSTO 2020)

PREVISIÓN LIQUIDACIÓN
(AGOSTO 2020)

CONCELLOS MENORES 75.000 HABITANTES

366.014.243,63 €

295.812.718,72 €

-70.201.524,91 €

CONCELLOS MAIORES 75.000 HABITANTES

256.343.885,32 €

204.954.501,22 €

-51.389.384,10 €

DEPUTACIÓNS PROVINCIAIS ( INCLUIDO FAS)

576.711.974,53 €

461.095.974,25 €

-115.616.000,28 €

1.199.070.103,48 €

961.863.194,20 €

-237.206.909.280 €

GRUPO DE ENTIDADES

TOTAL

A PIE das cidades galegas de máis de 75.000 habitantes
e das catro Deputacións Provinciais é complexa de determinar na parte de cesión directa de impostos, dado

que varía en función da recadación dos impostos que
compoñen o ITE e dos índices autonómicos determinados
para cada caso, pero estímase en:

ENTREGA CONTA 2020

PREVISIÓN PARTICIPACIÓN
DEFINITIVA (*)

PREVISIÓN LIQUIDACIÓN
DEFINITIVA (*)

148.386.787 €

185.592.672 €

- 37.205.885 €

DEPUTACIÓN LUGO

62.748.141 €

78.481.349 €

- 15.733.208 €

DEPUTACIÓN OURENSE

58.994.448 €

73.786.465 €

- 14.792.018 €

DEPUTACIÓN PONTEVEDRA

113.315.114 €

141.727.243 €

- 28.412.129 €

13

FAS DEPUTACIÓNS GALICIA

77.651.485 €

97.124.246 €

- 19.472.761 €

461.095.974 €

576.711.975 €

- 115.616.000 €

> INFORME: PIE

ENTREGA CONTA 2020

PREVISIÓN PARTICIPACIÓN
DEFINITIVA (*)

PREVISIÓN LIQUIDACIÓN
DEFINITIVA (*)

CORUÑA (A)

58.288.244 €

72.903.184 €

- 14.614.940 €

SANTIAGO DE COMPOSTELA

21.005.734 €

26.272.620 €

- 5.266.887 €

LUGO

19.412.663 €

24.280.111 €

- 4.867.448 €

OURENSE

24.559.814 €

30.717.831 €

- 6.158.017 €

PONTEVEDRA

15.887.594 €

19.871.182 €

- 3.983.588 €

VIGO

65.800.453 €

82.298.958 €

- 16.498.505 €

204.954.501 €

256.343.885 €

- 51.389.384 €

DEPUTACIÓNS PROVINCIAIS
DEPUTACIÓN CORUÑA (A)

TOTAL

(*) Previsión sobre recadación real ata agosto 2020
GRANDES CIDADES

TOTAL
(*) Previsión sobre recadación real ata agosto 2020

A determinación no caso dos concellos integrados no
modelo de variables (< 75.000 habitantes) ten que ser individualizada en función dos criterios de reparto (poboación, esforzo fiscal e inverso da capacidade tributaria).
Os ingresos tributarios oficiais da primeira metade do
ano confirman as nosas proxeccións do mes de abril que

apuntaban a unha liquidación negativa importante que
haberá que ter en conta en 2022. Cómpre lembrar que
a liquidación definitiva non se poderá cuantificar ata
coñecer a recadación real dos 12 meses do ano, e o
contexto sanitario actual fai prever que as cifras do
último trimestre serán desfavorables.

14.
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Apuntes do novo
Goberno galego
O pasado 6 de outubro tivo
lugar a primeira reunión
entre a Fegamp e a nova
executiva da Xunta de Galicia.
A tradicional toma de contacto
propia do inicio de cada
lexislatura foi unha reunión
de traballo en toda regra.
En medio dunha pandemia e unha crise
económica o tempo é ouro, e o protocolario saúdo entre presidentes cambiouse
por unha reunión de traballo das cúpulas.
O presidente da Fegamp, Alberto Varela,
acudiu con Alfonso Villares, vicepresidente primeiro, Secundino García, vicepresidente segundo, e María Barral,
vicepresidente executiva.
Por parte da Xunta estiveron o presidente Alberto Núñez Feijóo, o vicepresidente primeiro e conselleiro de
Presidencia, Xustiza e Turismo, Alfonso
Rueda Valenzuela, o conselleiro de
Facenda e Administración Pública,
Valeriano Martínez García, o conselleiro
de Sanidade, Julio García Comesaña, e a
directora xeral de Administración Local,
Natalia Prieto Viso.
A Federación Galega de Municipios e
Provincias trasladou ao novo Goberno autonómico os requirimentos dos concellos
para poder manter os servizos á cidadanía
nas circunstancias xeradas polo coronavirus e entregou un documento cos dez
aspectos máis urxentes sobre os que traballar. Os representantes da Fegamp reclamaron unha vez máis fondos extraordinarios para enfrontar os sobrecustos, como
as inxeccións económicas que recibiron
tanto Xunta coma Goberno do Estado.
O Executivo autonómico rexeitou esta
petición, xa que considera que os fondos
extraordinarios recibidos pola Xunta de
Galicia son para os seus gastos e trasladou

a responsabilidade de dotar aos concellos
de fondos COVID ao Goberno estatal. Así
mesmo, por parte da Federación Galega
de Municipios e Provincias reivindicouse
maior participación na toma das decisións
que requiran a xestión dos concellos.
Froito desta reunión foron tamén a posta en macha do sistema de información
epidemiolóxica (se ben o sistema da
Xunta non respondeu por completo aos
requirimentos da Fegamp) e o desenvolvemento do convenio de colaboración para
a tramitación das sancións relacionadas
coas medidas de prevención e contención
da COVID19.
No seo de dito encontro acordouse
convocar antes de fin de ano a Comisión
Galega de Cooperación Local, órgano
que anteriormente acadara grandes
logros na colaboración entre o Goberno

autonómico e a administración local.
Dita comisión terá encomendada a reestruración das funcións asumidas polo
municipalismo e os seus correspondentes
financiamentos, tanto respecto ás competencias alleas que as entidades locais
veñen a desenvolver dende hai tempo,
como ás novas derivadas da pandemia.
Alberto Núñez Feijóo anunciou a súa
intención de traballar inmediatamente
na confección dos presupostos galegos
para o ano 2021, comprometéndose a
reunirse coa Fegamp para concretar o
Fondo de Cooperación Local. En liña
coa necesidade de reformular o sistema
de financiamento local, Alberto Varela
propuxo a elaboración dunha lei autonómica de participación nos ingresos da
comunidade e avanzar no cumprimento
do Pacto Local.

Conformada a nova executiva do Goberno galego, esta é a relación dos principais asuntos de interese para o municipalismo
e as consellerías das que dependen:
PRESIDENCIA DA XUNTA \ Alberto N. Feijóo
> Protocolo “Concellos Doing
Business Galicia”

> Mellora de cobertura móbil no rural

> Xornadas sobre xestión deportiva

> Arquivos

> Aulas CEMIT

> Nodo Ciber.gal

> Implantación da historia social única

> Detección vulnerabilidade por
lanzamento de vivenda familiar
(pendente de renovación)

VICEPRESIDENCIA 1ª, CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO \ Alfonso Rueda Valenzuela
> UMADs

> PCR policías

> Tramitación das sancións COVID19

> Control velutina

> Convenio autocaravanas (en estudio)

> Teleformación

> GES

> Historia social única

> Probas selección policías

VICEPRESIDENCIA 2ª e CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN \ Francisco Conde López
> Fomento mobilidade e puntos de carga, transformación enerxética, biomasa (en estudo)
CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA \ Valeriano Martínez García
> Servizos financeiros no rural (en revisión)

> Comisión de transparencia

> Plans de formación das entidades locais

> Teleformación

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA \ Ángeles Vázquez Mejuto
> Pactos pola paisaxe

> Vivendas baleiras (en revisión)

> Sistemas de Información Xeográfica
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE \ Ethel Mª Vázquez Mourelle
> Pacto local da auga
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE \ Román Rodríguez González
> Custos colexios, CPIs, conservatorios

> Dinamización cascos históricos (en estudio)

> Plan estratéxico cultura galega

> Consello asesor do libro

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE \ Mª Jesús Lorenzana Somoza
> Violencia de xénero
CONSELLERÍA DE SANIDADE \ Julio García Comesaña
> Test COVID policías locais

> UMAD

> DMD

> Cesión centros saúde

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL \ Fabiola García Martínez
> Axenda social

> Observatorio demográfico

> Historia social única electrónica

> Grupo de traballo emigración-inmigración

> Escolas infantís
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL \ José González Vázquez
> Xestión da biomasa nas faixas secundarias
> GES
CONSELLERÍA DO MAR \ Rosa Quintana Carballo
> Comisión usos portuarios

> Comisión seguimento da couza da pataca
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> Pacto Local
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#concellosgalegos
#PoloBoTrato
Os concellos galegos manifestamos
o noso rexeitamento ante todo tipo
violencia, e de xeito específico, o noso
compromiso coa erradicación da violencia exercida contra as mulleres; drama
que coñecemos ben a través dos 82
CIMs que compoñen a rede municipal de
atención á muller na nosa comunidade
autónoma. Un estudo da Federación
Galega de Municipios e Provincias vén
de amosar que o ano pasado preto de
17.000 galegas solicitaron atención nos
nosos centros, moitas delas para saír do
maltrato. Cantas máis non chegan ás
nosas portas e seguen a sufrilo?
Precisamos reforzar os plans de prevención e de resposta, dotalos axeitadamente de fondos, recursos humanos e
materiais, e sobre todo, que as vítimas
sintan que os nosos servizos de asistencia e protección están aí para elas e
poidan reunir as forzas para pedir axuda. Estas necesidades sempre deben ser
prioritarias, pero neste intre son unha
emerxencia maior:
A COVID19 fai que corran tempos duros
de estrés económico e psicolóxico. Cada

unha destas tensións é de por si un
perigoso detonante de condutas irracionais como o machismo e o maltrato,
e a combinación das mesmas multiplica a
ameaza. Por se isto fora pouco, as restricións para combater esta crise sanitaria
son para moitas vítimas do maltrato
un pesadelo peor que o propio coronavirus, xa que ditas medidas obrigan a
reducir ao máximo as relacións sociais
e a permanecer no círculo familiar máis
estreito, é dicir, a ficar máis illadas co
seu maltratador. Cómpre, dende as nosas
competencias e responsabilidade, pór
todos os medios para evitalo.
As políticas de prevención, vixilancia e
auxilio ante o maltrato son a primeira
liña de batalla. Pero non se pode perder
de vista que o obxectivo final é erradicar
o xerme: a mentalidade que fai distincións entre homes e mulleres en lugar
de considerar a todos por igual como o
que son: persoas. Esta discriminación
–xerada, mantida e defendida por unha
tradición de machismo dominante-, é o
grillón que impide á muller ocupar na
sociedade o espazo que lle corresponde
por dereito propio. Os teitos de cristal
e a discriminación laboral e salarial son
difíciles de probar, pero existen. Por
ese machismo, a muller segue a quedar

enmudecida fóra de órganos de decisión,
cando o que a sociedade necesita é darlle
voz e enriquecerse coas súas aportacións.
Como a brillante Concepción Arenal sinalara hai case dous séculos, “a sociedade
non pode en xustiza prohibir o exercicio
honrado das súas facultades á metade do
xénero humano”. Pero ademais de minar
o dereito a un traballo digno ou unha
carreira profesional, as trabas laborais
comprometen a independencia de moitas
mulleres, abocándoas unha vez máis a
elas e aos seus fillos e fillas, a calellas
sen saída co seu maltratador.
O maltrato é froito dun comportamento,
e a mellor ferramenta para prevelo é a
concienciación; que os propios homes
non só non conciban a violencia senón
que teñan a vontade de combatela. A
promoción da igualdade real entre mulleres e homes é un reto que debe asumir a
sociedade en xeral pero, por ser os máis
próximos ás persoas, os gobernos locais
temos un papel decisivo. É fundamental
traballar na educación e a concienciación
da cidadanía, aplicando a perspectiva
de xénero en todas as nosas políticas
e accións. Por iso, dende o municipalismo, facemos un chamamento a todas
as institucións locais, para que no seu
día a día aproveiten a oportunidade que

teñen de traballar #PoloBoTrato e sigan
o decálogo de boas prácticas elaborado
pola nosa Federación e o Colexio Oficial
de Psicoloxía de Galicia.

#PoloBoTrato comprometámonos a:

Daquela, avancemos nesa busca da igualdade real entre homes e mulleres:

— Integrar a perspectiva de
xénero nas nosas decisións

— Empregar linguaxe libre de
connotacións sexistas

— Difundir unha imaxe non
sexista da muller

— Fomentar a ética e a co
responsabilidade nas tarefas
e o coidado tanto de menores
como de persoas dependentes

— Promover unha representación
equilibrada de mulleres e
homes en todos os ámbitos
de actuación municipal
— Rexeitar a contratación de
actividades nas que se ofreza
unha imaxe sexista da muller
— Prestar especial atención
ás mulleres en situación
de vulnerabilidade

— Identificar e emendar as posibles
deficiencias que atopemos a
nivel municipal na loita contra
a violencia cara ás mulleres

Máis pasos #PoloBoTrato
A Fegamp lanzou este ano outras iniciativas de axuda e
impulso á loita contra o maltrato dende o municipalismo.
Ademais dun especial na súa revista e da campaña de comunicación que incluíu material gráfico de concienciación
e difusión de mensaxes nas redes sociais, a Federación
elaborou o primeiro informe sobre a “Acción dos concellos
galegos pola igualdade” que podedes consultar neste mesmo
número. Outra das accións clave foi a xornada-debate de
carácter técnico sobre os “Plans de acción local sobre a violencia de xénero”. Para dito coloquio contamos coas aportacións de María Debén Alfonso, Coordinadora de Igualdade
e de Violencia de Xénero da Delegación do Goberno en
Galicia, María Belén Liste, Subdirectora Xeral para o
Tratamento da Violencia de Xénero da Xunta de Galicia,
Luisa Feijóo Montero, Concelleira de Ames, representante

da FEGAMP no Observatorio Galego de Violencia de Xénero
e membro da Comisión de Coeducación do Consello Galego
das Mulleres, María Jesús Lourido Vidal, vicepresidenta
de ASOCIM e directora do CIM de Outes, e Rosa Fontaíña
Pazos, Fundadora da Asociación Coordinadora-Voceira Rede
de Mulleres Veciñais Contra os Malos Tratos de Vigo. O acto,
moderado pola actriz e enfermeira galega Nerea Barros,
abordou a situación dos CIMs na nosa comunidade, as políticas e novos programas de prevención, concienciación e
asistencia, así como a realidade das vítimas en medio das
medidas pola pandemia da COVID19. Esgotado o centenar de
prazas dispoñibles para inscrición, a xornada, retransmitida
dende a Cidade da Cultura, contou cun gran seguimento a
través das redes sociais da Federación, acadando un alcance
superior aos mil usuarios.
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— Traballar na prevención da
violencia machista e promoción
dos valores de igualdade e
respecto entre toda a poboación,
especialmente a máis nova

— Respectar a conciliación da
vida laboral, familiar e persoal,
e a igualdade de oportunidades
no cadro de persoal

18.
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1º Informe sobre a Acción
dos concellos pola igualdade

Foto: galiciaexpress.es

Malia existencia de 82 CIM na nosa comunidade, nunca
se fixera ningún informe ou análise global sobre o sistema
de asistencia á muller prestado polos concellos galegos.
A Federación puxo en marcha un estudio e este é o resultado.

Os Centros de Información á Muller municipais proporcionan asesoramento xurídico, atención psicolóxica, orientación
profesional e sociolaboral, información
en materia de recursos e igualdade de
oportunidades, así como calquera outra
información encamiñada a acadar a
igualdade efectiva entre mulleres e homes. Estenden a súa área de influencia
ao colectivo de persoas lesbianas, gais,
transexuais, bisexuais e intersexuais.

A rede municipal
O informe da Fegamp, baseado nos datos de 74 dos 82 CIMs galegos, amosa que
en 2019 arredor de 17.000 mulleres solicitaron algún tipo de información ou axuda
nestes centros municipais.

37,73%

36,60%

A súa regulación atópase no Decreto
130/2016, do 15 de setembro, polo que se
establecen os requisitos e o procedemento
para o recoñecemento e acreditación dos
centros de información á muller de titularidade das entidades locais de Galicia, así
como para a modificación e extinción do
seu recoñecemento.

12,27%

O pasado 11 de setembro a presidenta
de ASOCIM (Asociación de Profesionais
dos CIMs) trasladaba ao presidente da
Fegamp a súa preocupación pola situación destes servizos municipais. Sen
datos precedentes de referencia, ao saír
da reunión, a Federación puxo en marcha
un estudio. Mediante unha enquisa valorouse a estrutura asistencial así coma
os seus recursos económicos e humanos.

A distribución dos CIMs é claramente
desigual entre as provincias costeiras
e as de interior, de modo que a suma
dos centros das provincias de Lugo e
Ourense non alcanzan a cifra dunha soa
das provincias do litoral, coas dificultades de acceso que supón unha grande

NÚMERO USUARIAS
ANUAIS DO SERVIZO
(2019-2020)
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

13,40%

dispersión. Se ben a maioría dos centros
atende a mulleres de municipios da contorna que non contan con este servizo,
detéctanse 5 comarcas na sombra que
restan desasistidas.
A media de usuarias estaría en 195 mulleres por CIM.

UBICACIÓN DOS CIM
MUNICIPAIS DE GALICIA

INCIDENCIA DA DEMANDA
POR COMARCAS
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Alta

Media

Baixa

Sen servizo

Dotación
Unha das preocupacións dos/as profesionais destes centros é a calidade
asistencial nos CIMs máis desbordados,
xa que a lei non fixa ratios de traballadores en función da demanda nin dos
servizos prestados, e tan só un 5% dos
CIM contan con persoal administrativo
que alivie nas tarefas burocráticas ás /
aos asesores xurídicos e psicolóxicos ou
evite interrupcións durante a atención
ás usuarias por “ter que abrir a porta ou
coller o teléfono”. Se ben si se garante

o mínimo de 10 horas de atención
semanal esixidas pola lei para obter a
certificación, o persoal a tempo parcial
non é unha excepción.
O financiamento tampouco responde ás
necesidades reais; os fondos europeos
xestionados pola Xunta de Galicia teñen un máximo de 45.000 euros, independentemente dos requirimentos, de
xeito que segundo amosa o estudio, o
CIM que máis usuarias atende (Vigo,

1.060 mulleres) recibe a mesma cantidade que un centro con 250. A forma
de financiamento dos CIMs varía considerablemente en función do tamaño
do municipio; mentres que nos centros
máis pequenos o orzamento depende
máis das subvencións, a medida que a
demanda, as necesidades e os servizos
prestados aumentan, os concellos vense obrigados a facer un importante esforzo orzamentario, chegando a aportar
ata o 88% do financiamento do centro.

Financiamento dos CIM
MENOS DE 50.000 €

ENTRE 50.000 - 100,000 €

MAIS DE 100,000 €

Concellos

Xunta

Concellos

Xunta

Concellos

Xunta

38%

62%

79%

21%

86%

14%

Recomedacións
Sería desexable na medida do posible, que todas as mulleres
teñan garantido o acceso a un CIM municipal e que este dereito
non dependa das posibilidades dos concellos.
Para iso, en base á análise dos datos do estudio e ás inquedanzas trasladadas polos/as profesionais dos centros, cómpre o
desenvolvemento dunha estratexia autonómica que estableza
criterios de localización e prestación de servizos tendo en

conta factores como a xeografía, a densidade poboacional e
as características sociodemográfricas. Así mesmo, cumpriría
tamén mellorar a lei e o sistema de financiamento establecendo ratios que permitan aumentar a calidade asistencial.
*Consulta o informe completo en: http://fegamp.gal/content/1oinforme-sobre-accion-dos-concellos-galegos-pola-igualdade
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“Hai centros moi
saturados e vense
na obriga de ter
que priorizar”
Montserrat González é a
presidenta de ASOCIM, a
Asociación dos Profesionais
dos Centros de Información á
Muller. A súa testemuña traslada
a frustración e preocupación
d@s traballadores dos CIM pola
calidade asistencial ás mulleres.
Montse, cal é o problema? Estamos
desbordados. Coa derradeira norma de
2016* desperdiciouse unha oportunidade de pór orde e aplicar un criterio de
racionalidade para ter unha boa rede, de
establecer un mínimo de profesionais por
demanda asistencial... É pura lóxica, se
tes máis demanda precisas máis medios.
Como consecuencia non hai centros suficientes, a súa distribución non responde
a un criterio de racionalidade e non están suficientemente dotados de medios
persoais. Estamos a queimar a moitas
profesionais e moitas xa teñen a saúde
tocada, así de grave.
Como repercute iso na atención?
Depende moito do tipo de CIM; hainos
que teñen lista de espera dun mes, outros
que só poden aceptar casos graves ou
preferentes, e hai algúns que xa só admiten a mulleres de certos empadroamentos porque non dan abasto. Isto non é
unha asistencia digna. E logo, o Decreto
esixe como persoal mínimo unha avogada e unha psicóloga; tería que requirir
profesionais do traballo social, axentes
de igualdade de oportunidades... que
descarguen nas tarefas de sensibilización
e programación á dirección. Por non dicir
que consideramos imprescindible contar
cunha persoa para labores administrativas porque estamos a facer de todo,
coller citas, responder ao teléfono e ao
mellor estamos nese intre atendendo a

unha muller... non é asumible. E non se
pode obviar que a maioría das traballadoras dos CIM non están clasificadas na
categoría profesional A1 como licenciadas que son e reciben un salario de
técnica A2, cousa que non sucede con
outros profesionais dos concellos. Todo
se reduce a presupostos.
De que depende iso? A Xunta xestiona os
fondos sociais europeos que os concellos
poden solicitar mediante subvencións
convocadas anualmente. Para gastos de
persoal hai un límite de 45.000 euros sen
ter en conta o número de usuarias e para
algúns centros é moi moi insuficiente.
Outra parte vén do Pacto do Estado, que
si ten en conta criterios de poboación e
a tenencia ou non do sistema VioXén, e
o resto depende da capacidade orzamentaria dos concellos. Parte do problema
radica tamén na burocracia á que estamos
sometidas, porque para recibir os Fondos
Europeos temos que introducir os datos
en dúas plataformas diferentes, a da
Xunta e a da Unión Europea, restando
moito tempo á atención ás mulleres. Por
exemplo, en Ordes, que é unha mancomunidade, a compañeira ten que enviar
datos de 500 mulleres... Por non dicir
que chega unha muller chorando e tes
que facerlle cubrir un montón de fichas
porque tes que presentalo para ter as
subvencións. Por certo, o ano que vén
previsiblemente rematan os fondos europeos. Haberá que renegocialos e cómpre
ter pensado que queremos e decidir como
financialo realmente.
Por canto as axudas ás mulleres está ben
a dotación? Hai que melloralas moito.
Dentro dos orzamentos da Secretaría Xeral
de Igualdade hai que ter unha cantidade
suficiente que cubra as axudas ás vítimas
durante todo o ano. O que non pode ser
e que se esgoten e teñan que esperar a
que se faga a ampliación de crédito. Non
se fai a previsión orzamentaria axeitada
a principios do ano e as axudas esgótanse aos poucos meses. E hai mulleres
que quedan fora das liñas. As axudas por
maltrato duran un ano, que pasa se non

encontran traballo? E as maiores de 65
anos que non teñen cotizado e están fóra
do mercado laboral non poden acceder a
axudas como a RAI; se esgotan a axuda
por vítimas quedan sen nada. No mellor
dos casos as divorciadas teñen unha
pensión compensatoria de trescentos ou
catrocentos euros, e con iso non se vive.
Pero fundamental contar cunha boa rede
porque as vítimas andan moi perdidas; en
shock postraumático ou metidas nunha
espiral de violencia non están para ler
boletíns ou buscar información. Cando
saben que hai un CIM ou llo conta unha
veciña teñen unha oportunidade...
Que notástedes durante o confinamento e co illamento social polas medidas da COVID19? As mulleres viviron
claramente a resiliencia. Adaptáronse
ao territorio hostil e agardaron a poder
saír, pero moitas seguen sen mover ficha
porque a situación laboral é moi mala e
tremen restar na rúa sen nada. Non senten respaldo para romper coa violencia
porque non teñen como sustentarse e
moitas teñen rapaces, dependentes ao
seu cargo...
E que prevedes co panorama socioeconómico? É moi preocupante. Durante
a crise anterior xa vimos máis cadros de
violencia, ademais elas xustifícano pola
presión mental, a carga do traballo... Por
outra banda a destrución de emprego é
un obstáculo, non hai moitas prazas de
acollida...
Para pechar resume as necesidades...
Hai que decidir se queremos apostar polos
CIM e entón dotalos de persoal, dicir que,
como e cando se vai facer. A curto-medio prazo hai que reforzalos e mellorar as
axudas, a medio-longo, crear centros onde
fagan falla e non onde se queira.

*RD 130/2016 do 15 de setembro, polo que se
establecen os requisitos e o procedemento
para o recoñecemento e acreditación dos
centros de información á muller de titularidade
das entidades locais de Galicia, así como para a
modificación e extinción do seu recoñecemento
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Loitando contra a pandemia nos municipios
de Mozambique e Guinea-Bissau
Na loita contra as desigualdades, agravadas nos últimos meses
pola crise sanitaria, o papel dos municipios é chave, a nivel local
e global. De aí que o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
veña de pór en marcha cinco proxectos para frear a expansión do
coronavirus e as súas nefastas consecuencias na África lusófona.
O investimento ascende a algo máis de 100.000 euros, dos que
27.000 corresponden a achegas extraordinarias de dúas das entidades socias, os concellos de Cambre e Narón. Avánzase deste
xeito no obxectivo de promover o desenvolvemento sostible dos
países máis empobrecidos, en liña coa Axenda 2030.
En Guinea-Bissau estase a traballar co Goberno Rexional de Cacheu, ao que se asignou unha partida de emerxencia de 15.000
euros para actuar en diversas frontes. Dunha banda, na sensibilización da veciñanza sobre o perigo que supón a Covid-19 e as
medidas de precaución que se deben tomar. Para isto formouse
a ducias de voluntarias e voluntarios procedentes do sector da
saúde, asociacións, medios de comunicación, etc. A información
difundiuse tamén mediante as radios comunitarias e mesmo
megáfonos. De xeito paralelo, e a pesar das fortes chuvias das
últimas semanas, entregáronse tanto nas comunidades como en
instalacións sanitarias materiais de prevención, tales como máscaras, xel hidroalcólico, xabón e lixivia. Ademais, distribuíronse
alimentos entre as familias máis prexudicadas pola situación.
En Mozambique impulsáronse varias liñas de acción, entre as que
destaca o proxecto coa Fundação Encontro, para o que se orzamentaron 30.000 euros co obxectivo reducir a vulnerabilidade de nenas
e nenos menores de seis anos a través do acceso á educación e a
saúde. A intervención estase a desenvolver en catro comunidades
rurais do Sur de Mozambique, que contan con cadanseu centro
infantil, e mais nunha Unidade Sanitaria que fora construída polo

Charlas á poboación máis vulnerable en concellos
mozambicanos sobre precaucións na pandemia

Fondo Galego e que agora vén de ampliarse. De feito, xa remataron
as obras do novo gabinete dedicado a doenzas crónicas, de maneira
que a área de saúde materno-infantil fica exclusivamente para ese
fin. Por outra banda, continúan as visitas ás comunidades para
sensibilizar sobre a “nova normalidade” e transmitir medidas de
prevención fronte a Covid-19, como o lavado de mans ou o uso das
máscaras. Ademais, aínda que non hai aulas, ofrécese unha comida
diaria nas escolas para evitar a desnutrición.
Ao tempo, o Fondo Galego mantén activas distintas liñas de colaboración coa Asociación Nacional de Municipios Mozambicanos.
A través desta entidade canalízanse, por exemplo, 18.126 euros
para facerse con diversos produtos recomendados pola OMS a fin
de combater o coronavirus en nove vilas das rexións Sur e Norte,
especialmente en ámbitos como os mercados e as terminais de
autobuses. Tamén se investirán 10.726 euros na adquisición de
equipamentos informáticos para 14 concellos, coa finalidade de
que poidan mellorar a xestión diaria no novo contexto telemático
que intensificou a pandemia.
Así mesmo, continuarase apoiando a reconstrución do municipio
de Nhamatanda, que o ano pasado resultou gravemente afectado
polo ciclón Idai. Dedicaranse 20.000 euros a construír un sistema de
abastecemento de auga, tan necesaria na batalla contra a Covid-19
e outras enfermidades xa presentes na zona, e destinaranse outros
15.000 euros á expansión da rede eléctrica e a iluminación pública,
de xeito que se loitará contra a pobreza reactivando sectores como
o económico e o educativo, pois nas escolas poderá haber quendas
nocturnas e favorecerase o desenvolvemento dos negocios locais.

Asinado: Comisión Executiva do
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

Entrega de materiais de prevención fronte á COVID19
aos veciños e sanitarios de Cacheu, en Guinea-Bissau
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Os municipios
do futuro
A revolta da pandemia ten que servir
de espoleta para facer axustes pendentes de xeito que na volta á orde das
cousas avencemos nos Obxectivos de
Desenvolvemento Sostible (ODS) tamén
coñecidos coma Axenda 2030.
Van cinco años do compromiso adquirido
con Naciones Unidas por 193 países (entre
os que conta España) en pro da igualdade
das persoas, a protección do planeta e a
prosperidade do mundo sen comprometer
a capacidade das futuras xeracións, garantindo o equilibrio entre crecemento
económico, coidado do medio ambiente
e benestar social.
Un claro exemplo dos cambios a aproveitar topámolo no que é un dos piares das
cidades sostibles: a mobilidade (ODS11).
O seu futuro ía pasar pola priorización
de modelos peonís, a progresiva desaparición dos vehículos de combustión e a

maior penetración do transporte público
con sistemas de propulsión alternativos
e renovables. Agora todo iso fica parcialmente cuestionado polo coronavirus,
que desaconsella o emprego de medios
colectivos. Haberá que reformular, topar
solucións imaxinativas e, obrigatoriamente, contar cunha grande dose de
compromiso individual e institucional.
Porén, as medidas hixiénico-sanitarias

están a servir para axudar a mudar os
hábitos das persoas nos seus desprazamentos e para impulsar medidas ao
respecto dende as administracións.
Concellos Galegos abre unha nova sección
dedicada ás políticas chave nos ODS.
Nesta primeira entrega abordamos á algo
tan esencial na calidade de vida coma é
o movemento das persoas.

Programa Galego de Municipios Saudables e Sostibles 2000-2020:
En sintonía cos obxectivos da Organización Mundial de la Salud
(OMS) o Programa Galego de Municipios Saudables e Sostibles,
foi pioneiro na concienciación dos concellos galegos na materia
así como a busca de solucións para a súa implantación no eido
municipal ao fin de mellorar as condicións de vida da cidadanía.
Este foro, aberto e plural, posibilitou a abordaxe da materia dende todas as súas vertentes coa participación de tódolos axentes
sociais pertinentes, ao propiciar a participación e conxunción de
gobernantes e responsables políticos, empresarios, científicos,
educadores, profesionais dos distintos ámbitos, ecoloxistas, comunicadores e mesmo a participación activa do/das cidadáns/
nas comprometidos/as coa causa ambiental.
Dende a súa posta en marcha hai dúas décadas, da man de máis de
6.000 ambientalistas, levou por toda Galicia debates e propostas
sobre o modelo enerxético sostible, a mobilidade sostible, a
vixilancia e control da calidade máis aló da contaminación atmosférica con conceptos da toxicidade acústica ou electromagnética,
a xestión da auga, a recollida e xestión dos residuos urbanos,
industriais, gandeiros, sanitarios e radioactivos, a xestión do
fondo mariño, a loita contra os incendios forestais...

Actualmente moitas entidades locais contan con Concellería de
Medio Ambiente e técnicos especializados para facer unha mellor
xestión ambiental. Se ben o avance por canto á gobernanza
ambiental dende a administración local se refire é considerable,
non é menos certo que aínda resta moito por facer e que para iso
os concellos precisarán de máis recursos humanos e materiais,
xa que cada vez asumen máis competencias e tarefas medioambientais. En tempos difíciles coma os que estamos a vivir, a suma
de esforzos entre concellos con intereses/problemáticas comúns,
como o modelo das mancomunidades, pode ser a fórmula para
optimizar recursos dispoñibles e evitar un freo. Cómpre superar
os novos obstáculos e non só non retroceder senón seguir avanzando nunha senda na que o reloxo xoga en contra polos danos
irreversibles. As vindeiras xeracións agradeceránnolo.

Francisco Peña
Fundador Programa Galego Municipios
Saudables e Sostibles 2000-2020
Director Cursos de Saúde Ambiental
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O cambio climático provocado pola contaminación resultante
da acción humana xa obrigaba a mudar o xeito de desprazarse.
Agora, nesta transformación, entra en xogo a COVID19.

Mobilidade vs. pegada de carbono + pandemia
A pandemia engadiu unha incógnita aos futuros hábitos de mobilidade da poboación. Os indicios
apuntan a unha decantación polo coche particular, habendo estudos que apuntan a que unha de cada
cinco persoas que utilizaba o transporte público para ir ao traballo antes do confinamento, estase a
pasar ao vehículo privado, e outra cuarta parte recorrerá a un VMP (Vehículo de Mobilidade Persoal)
como a bicicleta ou o patinete eléctrico. O vehículo privado de combustión non é unha solución
sostible de futuro pero neste intre é imposible duplicar ou triplicar os vehículos de transporte público
para manter a oferta de desprazamento cumprindo as distancias de seguridade. Este escenario
obriga a que as administracións promocionen os medios de transporte máis aconsellables.

O modelo urbano no que o peón sexa
o protagonista e os vehículos sexan
secundarios é o ideal. Para elo é precisa a adaptación das vías con incremento e agrandamento das beirarrúas,
relegando os vehículos e calmando o
tráfico con diminución de velocidade,
obstáculos na calzada e rutas zigzag,
entre outras trabas. Cómpre traballar
no detrimento motor e unha maior e
robusta seguridade dos camiñantes,
con construción de itinerarios peonís,
corredores verdes, paseos marítimos e
fluviais. Unha administración pioneira
en política de peonización é Pontevedra,
que hai unha década comezou traballar
nas infraestruturas asemade que na
poboación, con ferramentas coma o
“Metrominuto”, unha aplicación de
mapas sinópticos que miden distancias
e tempos camiñando entre distintos
puntos que logo implantarían cidades
de toda España. O seu modelo inspira
o movemento ciudadesquecaminan.org
ao cal están adheridos máis de medio
centenar de localidades.

Micromobilidade ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O segundo recurso en sostibilidade é
a «micromobilidade». Segundo varios
estudos internacionais, en torno ao
60% dos desprazamentos que se realizan en coche, son de menos de 8 km.
Microbilidade é o termo acuñado para
referirse aos desprazamentos diarios ou
habituais de curtas e medias distancias
nos que se empregan vehículos de mobilidade persoal (VMP) como patinetes ou
bicicletas. Esta solución de transporte
terá un papel moi importante por canto
permite responder a dúas preocupacións
crecentes na sociedade: o medio ambiente e o aforro de tempo. Para conciliar
esta forma de desprazarse coas outras
é preciso un carril-bici (denominado así
tradicionalmente por ser a bicicleta o
dispositivo con máis penetración) no que
os usuarios se sintan seguros.
Ademais da infraestrutura viaria, o éxito
desta mobilidade vai ligado en grande
medida á facilidade de acceso ou dispoñibilidade de puntos de préstamo dos
vehículos de mobilidade persoal (VMP),

incluída a opción eléctrica. Estes sistemas son cada vez máis populares e a súa
consolidación en moitas cidades como
alternativa á mobilidade motorizada
está fora de dúbida. Unha proba da súa
expansión é a “Rede de Cidades pola
Bicicleta RCxB”. A gran pregunta para
as administracións locais é se prestar
este servizo de transporte á cidadanía
é rendible.
Hai varios modelos de servizo de VMP:
1

P arques comunitarios: préstamo
manual para unha comunidade de
subscritores.

2

S ervizo manual: similar ao aluguer,
o usuario deixa fianza polo VMP e os
puntos de equipamento están normalmente en instalacións públicas.

3

S istemas automáticos: postos de bicicletas/patinetes distribuídos polo
municipio, abono por tarifas, acceso
con clave, tarxeta ou aplicación.

Presuposto: Os cálculos económicos do proxecto comezan
polos custos dun estudio de mobilidade local, a adquisición
dos VMP e a instalación de puntos de recollida/entrega (de
ser necesarios). A esta inversión inicial hai que engadir uns
costes anuais en concepto da xestión e control do sistema
(software, tarxetas...), o seu mantemento e as partidas para a
comunicación. En termos brutos, sen contar as aportacións dos
usuarios e os posibles ingresos de patrocinadores, estímase a
seguinte ratio do custo total por VMP/ano (gastos de material,
persoal, comunicación e mantemento incluídos):
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Tipo de sistema

Custe aproximado

Manual

1.300 - 2.400 €/ano e bicicleta

Automático

1.400 - 3.900 €/ano e bicicleta

Custo aproximado por tipo de sistema (Guía metodológica para
la implantación de sistemas de bicicletas públicas en España).

Porén, sexa baixo xestión directa dos concellos ou por colaboración público-privada, a rendibilidade deste sistema deberá
medirse non só en termos económicos senón en beneficios a
maiores sobre a saúde da poboación, o medio ambiente e a
xeración de emprego pola nova actividade.
Un estudo da Universidade de Navarra IESE Business School
axuda a despexar o debate. Tras analizar o servizo de bicicletas
en trece cidades europeas concluíu que por cada euro invertido,
obtense un retorno de entre 1,37 e 1,72 euros. Se ben os
ingresos por si sos non cobren sempre o custo do sistema (o
retorno oscila entre 0,79 e 1,14 euros por cada euro invertido),
a cuantificación dos beneficios extras anteriormente expostos
determinan uns resultados de plena rendibilidade.

Poboación
do municipio

Calquera municipio pode ofrecer un servizo público de VMP.
Para a a elección do sistema máis adecuado e súa correcta
implantación é conveniente ter en conta varios aspectos:
> Tamaño da localidade
> Topografía
> Dispersión/tecido urbano
(A climatoloxía está descartada como factor determinante tralos ratios de
emprego e a consolidación en países como Holanda, Dinamarca ou Alemania).

Por suposto será imprescindible un estudo de mobilidade
da localidade, pero en base aos resultados das distintas iniciativas ao longo dos últimos anos, a seguinte táboa pode
servir de orientación:

Densidade

Tipo de sistema
recomendado

Puntos de recollida
e entrega de bicicletas

Alta

Automático

Distribuído por toda a cidade

Baja

Automático

Concentrados no centro
da cidade ou zonas máis densas

Alta

Automático

Distribuído por toda a cidade

Baja

Manual

Localizados en equipamentos públicos
(centros cívicos, polideportivos...) e
estacións de transporte público

Alta

Automático

Puntos de máis movemento (estación
central de transporte, centros de
oficinas, concello, fábricas

Baja

Manual

Localizados en equipamentos públicos
(centros cívicos, polideportivos...) e
estacións de transporte público

M > 200.000

200.000 > M > 50.000

50.000 > M

Sistema recomendable en relación ao tamaño e a densidade de poboación do municipio
(Guía metodológica para la implantación de sistemas de bicicletas públicas en España)

Por último sinalar que é imprescindible consensuar
vontade política e cidadá. Nesta labor son determinantes tanto unha boa planificación coma un
plan de comunicación que inclúa non só a concienciación, senón tamén a formación da poboación.
Algunhas cidades acompañan estas accións có
desenvolvemento de regulamentos ou normativas;
a medida que este tipo de mobilidade se espalle, a
regulación do sector será, necesariamente, parte
no noso marco legal de circulación.

Publicación da
Federación Galega
de Municipios
e Provincias
_

“Recomendaciones para coordinar las ordenanzas
municipales sobre la circulación y aparcamiento de
bicicletas, vehículos de movilidad personal y ciclos de
más de dos ruedas”(Red de Ciudades por la bicicleta).”
“Guía metodológica para la implantación de sistemas
de bicicletas públicas en España”(IDAE-Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía).”

Cara á descarbonización e á electromobilidade -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Os coches e motos particulares deben ser non contaminantes; preferentemente eléctricos, aínda que hai algunhas outras alternativas
de compromiso co medio ambiente como motores híbridos, de gas
natural, GLP (Gases Licuados do Petróleo), biodiesel e hidróxeno
(para este último caso haberá que agardar un pouco).

> ODS: MOBILIDADE

> CONCELLOS
GALEGOS

Lecturas recomendadas:

Para utilizar un vehículo eléctrico temos que dispor de puntos de
recarga e agora mesmo topámonos na paradoxa de que non se compran eléctricos porque non hai suficientes puntos de recarga e non se
poñen puntos de recarga porque non hai suficientes coches eléctricos. Este punto de inflexión ten antecedentes en moitas tecnoloxías,
coma o teléfono e o fax, que non se compraban porque ninguén
os tiña ate que se superou o nivel detonador para un uso masivo.
A favor da descarbonización xogarán a crecente responsabilidade
cidadá respecto ao medio ambiente e que os coches eléctricos son
ata cinco veces máis eficientes.

Radiografía da
electromobilidade
en España*
Vehículos eléctricos
Vehículos eléctricos
matriculados en 2019
matriculados en 2019

24.261

Parque actual de
vehículos eléctricos
24.261

76.430

Parque actual de
76.430
vehículos eléctricos
Obxectivo do Goberno *estimacións de
do Estado para
2030 do AEDIVE (Asociación
Obxectivo
do Goberno
Empresarial5.000.000
para el
Estado
para 2030
5.000.000
Desarollo e Impulso de
la Movilidad Eléctrica)
*estimacións de AEDIVE (Asociación Empresarial
para el Desarollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica)

A instalación dun punto de recarga
non garda grandes dificultades; o
único requisito en materia de seguridade é que o posto debe estar
dotado de liña de toma de terra,
interruptor magneto-térmico contra sobrecargas e interruptor diferencial contra contactos directos.

Comparativa de rendibilidade
(para unha distancia de 100 km)

Motor eléctrico
CONSUMO
13 kWh

CUSTO

1,30 €

Motor gasolina
CONSUMO
5 litros

CUSTO

6,50 €

O Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia
do Goberno do Estado para a recuperación económica
prevé o despregue de máis de 100.000 puntos de recarga de coches eléctricos antes de 2023 (neste intre
hai 7.000 puntos públicos). O obxectivo é que ese ano
o parque de vehículos eléctricos en España acade os
250.000, e os 5.000.000 en 2030.
Respecto aos puntos de recarga, o Real Decreto
1053/2014 establece a obriga de que os edificios de
nova construción conten cunha pre instalación, namentres que nos novos aparcadoiros de flotas, empresas,
oficinas ou de uso público, ten que haber 1 estación
de recarga por cada 40 prazas.
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Modelo de estratexia: segundo o portal especializado
pasatealoelectrico.es, un plan “cero emisións” para unha
localidade de 50.000 habitantes debe contar mínimo con
50 puntos de recarga esparexidos. O custo desta estrutura
ronda os 150.000-200.000 euros, xa que se poden empregar
puntos de subministro existentes e de baixa potencia, e a
adaptación para servir de estación de recarga requiriría uns
traballos irrelevantes. Idealmente, por cada 5 postos debería
haber 2 prazas de recarga de potencia media (7,4-22 kWh).
O uso destes puntos estaría limitado a 2-3 horas, pensados
para xestións máis breves, polo que se recomenda un posto
cada 500 metros (distancia que se percorre a pé en 6-8 minutos). Por último, sería desexable un punto de recarga rápida

(50kWh) por cada 10.000 habitantes, para casos de urxencia
e cunha limitación de uso estrita que non debería superar
unha hora. Os puntos de recarga de potencia media e alta
poden requirir algunha obra civil ou mesmo a instalación por
completo. Nestes casos a inversión pode aumentar un pouco.
Con todo, un plan cero emisións óptimo para unha localidade
de 50.000 habitantes contaría con 100 postos de recarga e
levaría un presuposto non superior aos 500.000 euros.
Máis cálculos: unha ocupación do 50% pola noite dos postos
de baixa potencia cunha recarga de 30 kWh de media e
tarifas de 0,15 kWh retornaría uns ingresos de 82.125 euros/
ano. Iso sen contar as recargas diúrnas.

Mobilidade combinada ------------------------------------------------------------------------Unha solución mixta interesante é a denominada “Park and
Stride” (aparcar-zancada) sobre todo para as rutas escolares. A
construción de camiños, con Santiago de Compostela pioneira
co seu “ColeCamiños”, fomentando o acudir ao cole camiñando
de xeito seguro, ten múltiples beneficios, e para aqueles casos
nos que a distancia non o faga posible, Park and Stride consiste
en aparcar a uns dez minutos andando do centro escolar, ou
baixarse do transporte público dous ou tres paradas antes de
chegar. Os problemas de tráfico que se producen nos centros
escolares quedan así moi mitigados, á vez que se introduce un
hábito de vida saudable nos escolares. A formación en temas
de mobilidade é moi importante, non só en idades temperás
senón na poboación en xeral á que hai que concienciar nunha
mobilidade respectuosa co medio ambiente.
Os polígonos industriais son outro foco nos problemas de mobilidade polo que resulta imprescindible aplicar aquí criterios
similares aos expostos para evitar un transporte masivo en vehículos particulares de combustión a estes centros de traballo.
A “intermodalidade” que fomenta complementar o tren co resto
de transporte público, ten en tempos de pandemia os seus
atrancos polo que os aparcadoiros disuasorios con vehículos
de mobilidade persoal en alugueiro son unha boa solución,
así como compartir vehículos cumprindo as medidas de seguridade en materia de prevención da COVID19 e o transporte
a demanda.

Axudas -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O transporte xera o 25% das emisións de
gases de efecto invernadoiro en Europa.
A transformación da mobilidade urbana
cara a un sistema sostible, é unha das
prioridades da Comisión Europea. Nos
últimos 13 anos, a Unión destinou máis
de 26.500 millóns de euros a promover
medios máis limpos, eficientes e saudables. O novo programa Green Deal, dotado
con 1.000 millóns de euros, fomentará
proxectos en dez ámbitos, entre eles, a
mobilidade intelixente.

Debe ser un compromiso da administración estatal, autonómica e municipal
poñer os medios para que a mobilidade
sostible, segura, eficiente e saudable
teña éxito, empezando eles mesmos por
dotarse de vehículos non contaminantes
e seguindo por construír, no caso dos
concellos, as infraestruturas precisas
para o correcto desenvolvemento na
cidadanía.

O programa MOVES II do IDAE , xestionado xunto co INEGA, dispón de catro
liñas de axuda (http://www.inega.gal/
subvencions/subvencions/aforro/2020/ficha_aforro2020_0005.html) : compra de
vehículos alternativos eléctricos, instalación de infraestruturas de recarga eléctrica, implantación de sistemas de préstamo
de bicicletas eléctricas e implantación de
medidas de mobilidade sostible.
Raúl Fernández
Responsable TIC da Fegamp
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Muros que unen
A fachada do Polideportivo de Labañou (A Coruña)
faranos reflexionar sobre o acceso á auga, as
enerxías limpas e a loita contra a fame,
Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da ONU.
O concurso que esperta conciencias coa arte urbana se consolida. A terceira edición de ‘Muros que unen’ bateu récord
de bosquexos recibidos que se achegaron ao medio centenar.
Gaña a arte e gaña a sociedade. Porque a iniciativa organizada
polo Concello da Coruña e o Fondo Galego de Cooperación e
Solidariedade non só ofrece beleza; envolve con arte mensaxes
que apelan ao pensamento crítico e á participación cidadá.

A finalidade é clara e concreta: involucrar ás persoas como
motor para acadar un mundo mellor. Ademais de axudar a
coñecer os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) da
ONU para erradicar a pobreza, protexer o planeta e asegurar
a prosperidade da poboación no horizonte de 2030, a arte
persegue remexer, sensibilizar e motivar á cidadanía para que
esixa e colabore no cumprimento destas metas.

Os 22 metros de lonxitude do Polideportivo de Labañou falarán
sobre tres destes obxectivos: o número 2; pór fin á fame, lograr
a seguridade alimentaria e a mellora da nutrición e promover
a agricultura sustentable, o ODS 6; garantir a dispoñibilidade
de auga e a súa xestión sustentable e saneamento para toda
a poboación, e o ODS 7; garantir o acceso a unha enerxía
alcanzable, segura, sustentable e moderna.
‘Sementar, sachar e colleitar’, de Joaquim Orriols, alias ‘Riaq
Miuq’, ‘Auga en, botella’, do vigués Delio Rodríguez, residente
en Boqueixón, e ‘Rodearse da natureza’, de Doa Ocampo, son
os proxectos gañadores que lanzarán ditas mensaxes.

29.
---

AXUDAS E
SUBVENCIÓNS
---

BOE Nº 242 / SÁBADO, 6 DE OUTUBRO DE 2018

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 1234/2018, do 5 de outubro, polo que se establecen as bases reguladoras para a concesión directa
de subvencións a entidades locais para o financiamento de proxectos de emprego, autoemprego e emprendemento
colectivo, dirixidos a afrontar o reto demográfico nos municipios de menor poboación, no marco do Programa
Operativo de Emprego Xuvenil do Fondo Social Europeo (axudas EMP- POEJ). BDNS (identif.): 449847.
FINALIDADE DAS AXUDAS
A finalidade destas axudas é incentivar e
promover os proxectos que aumenten a empregabilidade e o emprendemento das persoas
novas que habiten ou vaian habitar en municipios que non formen parte dunha gran área
urbana e que teñan unha poboación inferior
ou igual a 5.000 habitantes, ou entre 5.001 e
10.000 habitantes sempre que estes últimos
presenten un saldo demográfico negativo na
última década.

BENEFICIARIOS
Sempre que no seu ámbito territorial déanse
as condicións definidas:

Obxectivo específico (OE) 8.2.3. Aumentar
o emprendemento das persoas novas non
ocupadas e non integradas nos sistemas de
educación ou formación como vía de acceso
ao mercado laboral a través da creación de
empresas.

a) As Deputacións Provinciais e Forais,
os Cabidos e Consellos Insulares, e as
Comunidades Autónomas uniprovinciais,
b) Os Concellos de Municipios con poboación comprendida entre os 5.001 e os
10.000 habitantes.
c) Os Consellos Comarcais ou outras entidades locais que agrupen a varios
Municipios
d) As Mancomunidades de Municipios
e) Os Organismos Autónomos vinculados ou
dependentes de calquera das entidades
locais territoriais citadas.

Obxectivo específico (OE) 8.2.4. Aumentar a
contratación de carácter indefinido das persoas novas non ocupadas e non integradas
nos sistemas de educación ou formación, a
través da intermediación e dos incentivos
económicos.

FINANCIAMENTO E CONTÍA DA SUBVENCIÓN
O orzamento asignado ascende a
80.000.000,00 de euros. O importe indicado
representa unha axuda do 91,89 % do total
de gasto subvencionable e constitúe a taxa

máxima de cofinanciamento a nivel de proxecto para todo o territorio nacional.
Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes conclúe
cando se esgote o orzamento disponible ou o
31/12/2020.
No caso de que se prevexa que ao 31 de decembro de 2020 vai existir orzamento dispoñible
e se as circunstancias fixéseno recomendable,
este prazo poderá ser ampliado como máximo
ata a data en que conclúa o período de aplicación do Programa Operativo de Emprego
Xuvenil 2014-2020.
No caso de esgotarse o orzamento antes do 31
de decembro de 2020, comunicarase aos posibles
solicitantes mediante resolución da Dirección
Xeral de Cooperación Autonómica e Local que
será publicada no Boletín Oficial do Estado.
Máis información http://www.fegamp.
gal/content/subvencions-para-proxectos-deemprego-autoemprego-e-emprendementocolectivo-dirixidos

BOE Nº310 / XOVES, 26 DE NOVEMBRO DE 2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL
Extracto da Orde do 14 de setembro de 2020 do Ministerio de Educación e Formación Profesional, pola que se
convocan axudas a entidades locais territoriais e entidades públicas dependentes das entidades locais territoriais
para o mantemento de aulas de formación aberta, flexible e a distancia mediante tecnoloxías da información e a
comunicación a través de aula Mentor. BDNS(Identif.):534548.
OBXECTO
Contribuír a financiar as actividades de formación
continua, dirixidas a poboación adulta e en modalidade a distancia, que desenvolvan as aulas
Mentor de nova creación e a sufragar parte dos
gastos necesarios para a súa posta en marcha e
para a realización das devanditas actividades.
BENEFICIARIOS
Entidades locais ás que se refire o artigo 3
da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das

Bases de Réxime Local, así como as entidades locais de ámbito territorial inferior ao
municipal instituidas ou recoñecidas polas
comunidades autónomas e as entidades
públicas dependentes das entidades locais
territoriais.
CONTÍA
Dotación de 3.000.000 € que se distribuirán
en 750 módulos de 4.000,00 € euros cada un.

Prazo de presentación de solicitudes
Quince (15) días naturais, contados a partir do
seguinte ao de publicación deste extracto no
Boletín Oficial do Estado.
Máis información
http://www.fegamp.gal/content/
axudas-para-o-mantemento-de-aulas-de-formacion-aberta-flexible-e-distancia-mediante-5
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Concepción Arenal:
a defensora dos oprimidos
(Ferrol, 1820- Vigo 1893)

“A máis urxente necesidade de hoxe, para o home
como para a muller, é a educación, que forma o
seu carácter, que os converte en persoa. A persoa
non ten sexo: é o cumprimento do deber, fora o
que queira; a reclamación dun dereito, fora o
que fose; a dignidade, que se pode ter en todas
as situacións; a benevolencia, que se está no
ánimo, sempre topa o xeito de manifestarse”.
(“A educación da muller”, Concepción Arenal, 1892)

Hai quen a considera a primeira muller universitaria de
España... Corría o ano 1842 cando Concepción Arenal comezou
a asistir ás clases na Universidade. Porén, non fixo a carreira,
nin exames nin acadou o título, xa que daquela eses estudos
estaban reservados para os varóns, o cal non impediu que
acudise a esas aulas travestida de home e acumulase os suficientes coñecementos penais e xurídicos para se converter
nunha autoridade social, moral e xurídica.
As tiranías do machismo marcarán dous importantes episodios
da carreira profesional de Arenal. O primeiro foi cando, trala
morte do seu marido, a Lei de Imprenta de 1857 obrigou á firma
dos artigos sobre política, filosofía e relixión, e o periódico
“La Iberia” para o cal escribía rematou a súa colaboración,
deixando á viúva sen ingresos. A outra gran interferencia foi
a candidatura do seu ensaio “A Beneficencia, a Filantropía e
a Caridade” (1892), que lle valeu o premio da Academia das
Ciencias Morais e Políticas, pero que tivo que presentar coa
identidade do seu fillo de tan só dez anos. Heterodoxa de

profunda profesión católica, pensamento e relixión causaríanlle
sempre íntimos debates. Por textos como “A muller do porvir”
ou “A educación da muller”, e a súa continua reivindicación da
capacidade intelectual da muller e os seus dereitos, Concepción
Arenal é considerada por moitos a primeira feminista.
Progresista para os conservadores, reaccionaria para os liberais, rexeitou toda militancia política, pero mesmo con esa independencia foi nomeada co relevante cargo na administración
de Visitadora de Prisións de Mulleres. O penal constitúe o outro
gran eido intelectual desta pensadora. Da súa grande labor
neste campo, xorden obras como “Cartas aos delincuentes”,
“As colonias penais en Australia e a pena de deportación”, “A
cárcere chamada Modelo”, “Estudos penitenciarios”, “Ensaio
histórico sobre o dereito de xentes” (a súa obra xurídica máis
importante en dereito internacional), “A instrución do pobo”...
e de todo iso, grandes reformas penitenciarias dentro e fóra de
España. Non obstante, de Concepción Arenal é o mundialmente
coñecido pensamento: “Abride escolas e pecharanse cárceres”.

“Queremos para a muller todos os dereitos
civís. Queremos que teña dereito a exercer
todas as profesións e oficios que non repelan
a súa dozura natural. Nada máis. Nada
menos. (...) Rexeitamos a dependencia
que ten o seu sustento en leis inxustas, en
costumes inmorais cando no absurdas,
e na pobreza ou miseria de quen non ten
medios para gañar o indispensable.”
(“A educación da muller”, Concepción Arenal, 1892)

OS CONCELLOS
GALEGOS
Polo bo trato

COLABORA

6

 Identificamos e emendamos as posibles
deficiencias que atopemos a nivel
municipal na loita contra a violencia cara
ás mulleres

7

 Respectamos a conciliación da vida
laboral, familiar e persoal, e a igualdade
de oportunidades no cadro de persoal

1

 Empregamos linguaxe libre de
connotacións sexistas

2

 Integramos a perspectiva de xénero nas
nosas decisións

3

 Difundimos unha imaxe non sexista da
muller

8

4

 Traballamos a prevención da violencia
machista e os valores de igualdade
e respecto entre toda a poboación,
especialmente a máis nova

 Promovemos a representación
equilibrada de mulleres e homes
en todos os ámbitos de actuación
municipal

9

 Rexeitamos a contratación de
actividades nas que se fomente unha
imaxe sexista da muller

5

 Fomentamos a ética e a
corresponsabilidade nas tarefas e no
coidado, tanto de menores como de
persoas dependentes

10  Prestamos especial atención ás mulleres
en situación de vulnerabilidade

