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Carta do presidente
O movemento demóstrase andando

É o que estamos a facer dende a Fegamp. Mover temas 
de gran calado para a xestión local. Moitas delas, 
débedas pendentes das outras administracións cos 
concellos por canto estamos a asumir funcións alleas 
para que a cidadanía poida dispor dos servizos, aínda 
que sexan as outras administracións as que teñan a 
titularidade desas competencias, aínda que elas teñan 
o financiamento. O maior paradigma disto é o Servizo 
de Atención ao Fogar (SAF). Non serei eu quen ouse 
dicir nestas liñas canto debe achegar cadaquén ou a 
fórmula mestra do financiamento deste servizo, pero 
hai unha cousa clara: segundo a lei que o regula as 
entidades locais non tiñamos que asumir estas facturas 
e a realidade é que dos 16 euros/hora de media que 
custa o SAF, os concellos estamos a pór máis da metade. 

Como sabedes dende a Fegamp reclamamos unha re-
forma das administracións, un reaxuste de calado das 
competencias, do financiamento e do mecanismo de 
decisións. Porque a sociedade mudou pero o sistema 
administrativo sobre o que basea non tivo a mesma 
evolución e quedou deficiente ou cando menos non 
todo o eficiente que podería ser. Mentres cómpre liberar 
tensións funcionais e a Federación está a traballar para, 
canda menos, avanzar nas liñas comprometidas pola 
Xunta de Galicia no Pacto Local. Por outra banda, a 
Fegamp creou con académicos e expertos en materia 
de administración pública un grupo de traballo para 
facer unha análise das competencias e presentar unha 
proposta sobre a que traballar cara ao novo modelo. 
É un proxecto ambicioso. Deseñar as pontes entre a 
administración de hoxe e a do futuro esixe un difícil 
exercicio de reflexión, de predición e de valentía. E 
para propiciar todo iso precísanse moitas pero moitas 
horas previas de investigación, porque un bo tratamen-
to precisa dunha acertada diagnose. 

Como é a sociedade á que temos que servir? Que preci-
sa? Destaca un fenómeno demográfico: nestes primeiros 
20 años de século o gran crecemento poboacional de 
Galicia produciuse na periferia das grandes cidades. 
Un dos estudos desenvoltos polos técnicos da Fegamp 
radiografía os cambios demográficos do século XXI. 
Neste número de Concellos Galegos adiantámosvos 
algúns dos datos que manexan os expertos do grupo 
de análise competencial. Os mapas falan por si sós. 

Outro dato contundente é que cada concello galego 
conta de media con 97 entidades singulares, fronte ás 
8 de media nos concellos do resto do Estado. Factores 
como estes non se poden ignorar nos criterios de re-
parto dos fondos europeos para remontar os estragos 
socioeconómicos da pandemia. Temos moitas “revolu-
cións” por diante: mobilidade, dixitalización, sostibi-
lidade. . . as normativas, tanto autonómicas como do 
Estado avanzan o camiño; lei de residuos, lei de cambio 
climático. . . Pero o diñeiro estase a facer esperar. 
Comezan a concretarse algunhas das formas en que se 
canalizarán eses fondos. Nisto temos que ser firmes: o 
15% que reclamamos para os concellos ten que chegar 
e a todos, e para iso o envellecemento e dispersión da 
poboación galega ten que se ter en conta. 

É incrible o risco e incerteza que aínda xera o coro-
navirus na vida das persoas e polo tanto, como segue 
a complicar a xestión local. Toca ter un ollo na re-
cuperación e o outro na contención. Non parece un 
panorama que deixe moita marxe de descanso, pero 
como a próxima revista toca a finais do verán, deséxo-
vos boas vacacións. 

Alberto Varela 
Presidente da Fegamp e Alcalde de Vilagarcía de Arousa
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06. 
- - -

ACTUALIDADE
- - -

Estudio de delimitacións competenciais

Académicos e expertos en administración pública colaboran coa 
Fegamp na elaboración dun documento que recolla a postura do 
municipalismo sobre cal debe ser o reparto de competencias coa 
administración autonómica e o axeitado financiamento das mesmas. 

As entidades locais deben ter un marco 
competencial claro e preciso, plena au-
tonomía para desenvolver dita xestión e 
o financiamento preciso. Malia o esforzo 
de clarificación realizado polo lexislador 
básico e autonómico, na actualidade 
seguen a producirse supostos nos que 
a distribución das competencias entre 
a administración autonómica e os con-
cellos segue sen estar ben definida en 
prexuízo do correcto funcionamento do 
sistema de organización territorial. Esta 
situación veuse agravada polas conse-
cuencias que a xestión da crise sanitaria 
está a producir sobre as diferentes ad-
ministracións públicas, con novas nece-
sidades sociais que atender sen que en 
ocasións estea claro a quen corresponde 
dita resposta e cun considerável custo 
para as arcas. Esta circunstancia esixe 

unha análise específica do cadro de 
distribución das competencias máis vin-
culadas á reacción fronte á pandemia. 

Tras acadar o compromiso da Xunta de 
Galicia de acordar e acotar as funcións 
a asumir polos concellos e de propor-
cionar a dotación económica necesaria 
para o seu desenvolvemento, a Fegamp 
traballa na elaboración dun documento 
de base sobre o que traballar. Cara á 
súa elaboración a Federación recadou 
a colaboración de prestixiosos aca-
démicos das Universidades Galegas e 
expertos no eido da asesoría xurídica, 
económica e da administración pública. 
Xunto cos técnicos da Fegamp, o Grupo 
de Traballo está a desenvolver estudios 
previos de contexto sobre os sistemas 
de financiamento do Estado para a 

Comunidade Autónoma e as entidades 
locais, o Fondo de Cooperación Local e 
as transferencias autonómicas por con-
venios e subvencións, os gastos das en-
tidades locais, o grado de cumprimento 
do Pacto Local e o impacto da crise da 
COVID nas arcas locais. Todas estas 
análises se empregarán na revisión das 
competencias, fórmulas de xestión e de 
financiamento. 

Ao remate da súa labor, o Grupo de 
Traballo trasladará unha proposta fun-
damentada do modelo de organización 
competencial para promover unha maior 
coordinación e eficiencia das adminis-
tracións que derive en maior utilidade 
e calidade para a cidadanía. 



Foi un consello áxil e denso. O presidente 
da Fegamp, Alberto Varela, reportou os 
principais acontecementos, problemá-
ticas, accións e resultados que tiveron 
lugar ao longo do último ano. 

A xestión dos concellos durante este 
tempo estivo e segue a estar marcada 
pola pandemia, polo que este asunto se 
abordou tratando de extraer leccións 
do sucedido e apuntando liñas de ac-
ción, facendo fincapé na necesidade 
de reclamar máis coordinación das tres 
administracións do Estado e de fondos 
extraordinarios para asumir os sobrecus-
tos desta crise. 

Alberto Varela informou sobre a creación 
e labor do Grupo de Traballo creado para 
delimitar mellor o mapa de competencias 
entre os concellos e o Goberno autonómi-
co, concretando funcións e financiamento. 

Se ben o estado das facendas locais e os 
sistemas de financiamento, as contas, 
acapararon a preocupación e inter-
vención de todos os/as participantes. 
Informouse de que a Fegamp requiriu a 
transferencia directa aos concellos do 
15% dos fondos europeos, a revisión da 
fórmula de Participación nos Ingresos 
do Estado (PIE) e a creación dunha lei 
de autonómica de financiamento local. 

A Federación pediu así mesmo aos 
Gobernos autonómico e do Estado que 
asuman o financiamento do Servizo de 
Atención ao Fogar segundo establece a 
lei, xa que a realidade é que en Galicia 
esta prestación está sostida nun 40% 
do seu custo polos concellos. No seo 
do Consello encomendouse á Fegamp 
solicitar á Xunta de Galicia melloras nos 
criterios de reparto e tramitación das 
subvencións á espera dun marco legal 
que dea estabilidade ao financiamen-
to das entidades locais por parte da 
Comunidade Autónoma. 
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> ACTUALIDADE

Consello federal 2021

Asesoramento 
xurídico para os 
concellos galegos

O 17 de abril a Fegamp asinou un convenio 
co Consello Consultivo de Galicia (CCG) para 
dotar aos concellos de maior certeza legal. 

A reunión anual deste órgano reitor da 
Federación celebrouse o 18 de maio. 
O formato da sesión estivo marcado 
polas medidas contra o coronavirus e 
os alcaldes e alcaldesas participaron 
por video conferencia. A sesión 
tivo unha temática protagonista: o 
estrés económico dos concellos. 

A colaboración permitirá habilitar novas 
ferramentas para ampliar e reforzar as 
canles de asesoramento xurídico aos 
concellos galegos. 

No acordo o Consello Consultivo com-
prométese a facilitar á Fegamp o acceso 
aos seus ditames, remitirlle os máis 
relevantes e proporcionarlle resumos 
de doutrinas que poidan ser de intere-
se para as entidades locais. A Fegamp 
trasladará aos concellos galegos os 
documentos que considere oportuno e 
exercerá como canle de comunicación 
fomentando entre os entes municipais 
o uso das ferramentas de comunicación 
electrónica para a remisión de solicitu-
des e consultas ao Consello Consultivo. 
De forma conxunta, ambas institucións 

realizarán cursos, xornadas, seminarios 
e outras actividades de divulgación de 
interese común. 

En base á propia natureza do Consello 
Consultivo de Galicia, creado pola Lei 
9/1995, do 10 de novembro, e regulado 
na actualidade pola Lei 3/2014, do 24 
de abril, as entidades locais poderán 
solicitarlle emisión de informes sobre 
cuestións concretas de especial trans-
cendencia para a Comunidade Autónoma, 
entendendo por tales:

 > Cando se refiran a normas cuxa apli-
cación ou cuxa interpretación na súa 
aplicación resulte dubidosa.

 > Cando transcenda do caso concre-
to porque presente unha cuestión 

xurídica de relevante e xeral reper-
cusión económica ou social.

 > Cando fose resolta por distintas ad-
ministracións públicas de Galicia con 
criterios xurídicos contraditorios.

Os ditames, informes e doutrinas da 
institución discorrerán en salvagarda da 
Constitución, do Estatuto de autonomía 
de Galicia e do resto do ordenamento 
xurídico, sen estenderse en valoracións 
de oportunidade ou conveniencia, agás 
que así o solicite expresamente o órgano 
consultante. A consulta será precepti-
va cando así se estableza por lei e os 
seus ditames non son vinculantes, agás 
que por lei se dispoña expresamente o 
contrario. 
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CLAVES 
DEMOGRÁFICAS 
DA GALICIA 
DO SÉCULO XXI

Galicia baleirada, novas economías, reconstrución… A pandemia foi 
unha convulsión que pode mudar tendencias en todos os ámbitos. 
Canto e como cambiará o rumbo que tiñamos é incerto. Sen previsións 
posibles, o xeito máis seguro de avanzar é coñecer ben o terreo no que 
pisamos. Marcado polo pulo tecnolóxico, o século XXI conta nestes 
primeiros 20 anos grandes cambios. A Fegamp analizou os fenómenos 
demográficos no noso territorio. A pegada é clara: cada vez é máis 
notoria a concentración de poboación en territorios determinados en 
detrimento da maior parte da Comunidade galega que perde habitantes. 

A situación que está a ter lugar en Galicia 
a nivel poboacional é similar nalgunhas 
cuestións ao que acontece en gran par-
te de España: os pequenos municipios 
perden habitantes e a media de idade 
é cada vez maior especialmente neses 
concellos. 

Porén, a estrutura poboacional de Galicia 
ten sobre todo dous factores diferenciais 
que amosan a nosa singularidade respec-
to ao eido estatal. 

Versaba a Constitución de Cádiz de 1812 
que “Porase concello nos pobos que non 
o teñan, e nos que convenga que o haxa, 
non puidendo deixar de habelo nos que 
por si ou coa súa comarca cheguen a mil 
almas, e tamén se lles sinalará o termo 
correspondente”. 

En 2020 o 17% dos municipios do Estado 
(1. 399) contaban con 100 ou menos ha-
bitantes, ningún galego, e no seguinte 
tramo (de 101 a 1. 000 habitantes) se 
sitúan o 44,3% dos concellos (3. 606), 
dos cales só 35 son galegos. Polo tanto, 
o tamaño dos municipios galegos en can-
to ao número medio de poboación está 
bastante por enriba das cifras estatais. 

Número de Concellos segundo o tramo de poboación
Total Estado (Anos 2000 e 2020)

Ano 2000

Ano 2020

1000

2000

3000

4000

Ata 100 habitantes

92
8

13
99

Entre
101 - 1000
habitantes

40
27

36
06

Entre
1001 - 5000
habitantes

20
01

18
22

Entre
5001 - 20000

habitantes

84
0

88
8

Entre
20001 - 50000

habitantes

19
0

26
7

Entre
50001 - 100000

habitantes

63 86

Entre
100001 - 500000

habitantes

49 57

Máis de
500000

habitantes

6 6

Número de Concellos segundo o tramo de poboación
Total Estado

Ata 100 habitantes Entre
5001 - 20000

habitantes

Entre
20001 - 50000

habitantes

Entre
50001 - 100000

habitantes

Entre
100001 - 500000

habitantes

Máis de
500000

habitantes

Entre
101 - 1000
habitantes

Entre
1001 - 5000
habitantes

(Anos 2000 e 2020)

Ano 2000

Ano 2020

100

200

300

400

13 35

17
9

16
5

10
4

90

12 16

4 4 3 3

Ata 100 habitantes
17,2%

Entre 101 - 1000 habitantes
44,3%

Entre 1001 - 5000 habitantes
24,4%

Entre 5001 - 20000 habitantes
10,9%

Entre 20001 - 50000 habitantes
3,3%

Entre 50001 - 100000 habitantes
1,1%

Entre 100001 - 500000 habitantes
0,7%

Máis de 500000 habitantes
0,1%

Porcentaxe de Concellos
segundo o tramo de poboación

Total Estado

Entre 101 - 1000 habitantes
11,2%

Entre 1001 - 5000 habitantes
52,7%

Entre 5001 - 20000 habitantes
28,8%

Entre 20001 - 50000 habitantes
5,1%

Entre 50001 - 100000 habitantes
1,3%

Entre 100001 - 500000 habitantes
1%

Porcentaxe de Concellos
segundo o tramo de poboación

Total Galicia
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No outro extremo Galicia tampoco ten con-
cellos que superen os 500.000 habitantes, 
sendo Vigo o maior en torno aos 300.000 
censados e situándose como decimocuarto 
municipio do Estado por poboación.

O segundo elemento diferencial que 
si afecta decisivamente á xestión dos 

servizos é o numero de entidades singu-
lares de poboación. A cifra é contunden-
te: cada concello galego ten unha media 
de 97 entidades fronte ás 8 de media nos 
concellos do resto do Estado. 

Outro dato moi significativo é que os 35 
concellos menores de 1.000 habitantes 

suman máis de 1.300 entidades singula-
res, o que denota a enorme diferencia-
ción entre un concello galego, -similar 
ao que acontece en Asturias- con res-
pecto a un concello tipo do resto das 
Comunidades. 

Número de entidades de poboación por CCAA

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Galic
ia

30
34

7

Prin
cip

ado de astu
ria

s

69
42

Casti
lla

 y le
ón

61
75

Cataluña

39
02

Casti
lla

 la
 M

anch
a

17
13

Aragón
15

61
País V

asco

13
01

Comunidad Valencia
na

11
56

Navarra

94
8

Cantabria

93
1

Región de M
urci

a

89
6

Madrid

62
2

Extre
madura

62
2

Ille
s B

alears

31
7

La Rioja

25
8

Ceuta

3

Melill
a

1

TOTAL

61
77

7

Andalucía

28
10

O contexto interno galego

A característica máis destacable do mo-
delo que se está a configurar en Galicia 
nos primeiros anos do século XXI é que 
a poboación se concentra cada vez máis 
en zonas moi determinadas. Neste pe-
riodo, o 78% dos municipios perderon 
habitantes.

En canto ao incremento de poboación 
podemos distinguir 4 modelos de 
asentamento:

1. Grandes cidades
5 das 7 grandes cidades galegas aumen-
taron a súa poboación nestas primeiras 
décadas, inda que as dinámicas son 
diferentes. Vigo está ubicado nunha 
zona onde o crecemento é xenérico en 
todos os concellos da área, mentres que 
Pontevedra e Lugo absorberon a meiran-
de parte do incremento poboacional nas 
súas comarcas. No caso de A Coruña e 

Santiago de Compostela, o crecimento 
poboacional da área produciuse fun-
damentalmente nos concellos da súa 
contorna. 

2. Modelo expansivo na contorna 
das grandes cidades

Definitivamente o gran crecemento po-
boacional produciuse na periferia das 7 
grandes cidades. A suma do incremento 

50

100

150

200

250

Nº de concellos que aumentaron / diminuíron habitantes

5 2

Maiores
50000

habitantes

214

Entre
20000 - 50000

habitantes

4545

Entre
5000 - 20000

habitantes

6

19
4

Menores
5000

habitantes

70

24
3

TOTAL

(Anos 2000 e 2020) (Tramos de poboación ano 2020)

Aumento de poboación

Disminución de poboación
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O contexto demográfico futuro 
sobre a situación actual
A análise da estrutura e variabilidade dos 
grupos de idades nos concellos danos 
unha aproximación do que vai suceder a 
curto prazo. Como amosan os seguintes 
gráficos, son os concellos de 20.000 a 
50.000 habitantes (e tamén aqueles me-
nores da contorna das grandes cidades) 
nos que existe unha estrutura sólida de 

futuro con perspectivas de crecemento, 
producíndose un incremento poboacio-
nal nos grupos de habitantes ata os 64 
años, que representan o 80% do total da 
súa poboación.

En contraste están os municipios me-
nores de 5.000 habitantes, nos que o 
peso específico da poboación maior de 
64 anos creceu de forma importante 

nestes últimos anos, superando o 36% 
sobre o total e cunha tasa de menores 
de 16 anos por debaixo do 10%. 

Destacar tamén nas grandes cidades 
o incremento do peso específico das 
persoas maiores de 64 anos, producido 
en gran parte polo trasvase do tramo 
intermedio de idade hacia os municipios 
da súa periferia.

Variación número de habitantes en Galicia por idades e estratos de poboación

-2
41

50

-1
01

17
2 -1
71

25

-7
99

8

-2
38

12

45
55

4

-1
01

0

-5
04

71

72
05

8

-2
36

31

-1
39

20
6

13
27

54

95
27 36
24

9

32
26

7

Maiores
50000

habitantes

Entre
20001 - 50000

habitantes

Entre
5001 - 20000

habitantes

Menores
5000

habitantes

(Anos 2000 e 2020)

Menores 16 anos

Entre 16 - 64 anos

Máis 64 anos

TOTAL

100000

- 100000

- 200000

0

dos concellos limítrofes destas áreas case 
acada os 100.000 habitantes. Nalgúns 
casos como as Comarcas de Ferrol de 
forma nítida, e en menor medida en 
Ourense, este crecemento se produce a 
costa da perda de poboación da cidade 
de referencia.

3. Redistribución poboacional 
en cabeceira de comarca

Neste e na maior parte dos casos, o 
incremento de poboación producido no 
concello cabeceiro non evita o descenso 

de población do conxunto da Comarca. 
Exemplo desta casuística topámola 
en Carballo, Ordes, Sarria, Barco de 
Valdeorras, O Carballiño e Verín entre 
outros.

4. Outras áreas de crecemento
Esta casuística alude ao crecemento po-
boacioal que se espalla a varios concellos 
dunha mesma área. Isto sucede de forma 
moi clara en gran parte dos concellos do 
suroreste da provincia de Pontevedra e 
da comarca do Salnés, e de maneira máis 

intermiente, nas comarcas de Barbanza, 
Morrazo ou a A Mariña lucense. 

Pola banda da perda de poboación están 
a meirande parte dos concellos galegos 
(243), que acumulan unha baixada de 
215.000 persoas. Neste caso a merma 
máis importante prodúcese como cabía 
pensar, no grupo de concellos menores 
de 5.000 habitantes, aínda que de forma 
individualizada, a gran perda de habi-
tantes tivo lugar no concello de Ferrol, 
que viu como o seu censo baixou en máis 
de 15.000 habitantes nestes vinte anos.

Nº de concellos que aumentaron / diminuíron habitantes

20579

Maiores
50000

habitantes

78043

Entre
20000 - 50000

habitantes

13744

Entre
5000 - 20000

habitantes

-142447

Menores
5000

habitantes

(Anos 2000 e 2020)
Aumento de poboación

Disminución de poboación

-30081

TOTAL

100000

- 100000

- 200000

0

(*) Tramos de Poboación Año 2020
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Peso especí�co poboación por grupos de idade e tramos de poboación

8,03

55,66

36,31

65,12

25,19

14,77

63,01

23,71
13,28

61,99

25,46

12,55

Maiores
50000

habitantes

Entre
20001 - 50000

habitantes

Entre
5001 - 20000

habitantes

Menores
5000

habitantes

(Ano 2020)

TOTAL

0%

10

20

30

40

50

60

70

80

62,14

25,19

12,68

Menores 16 anos

Entre 16 - 64 anos

Máis 64 anos

+ de 50.000

entre 10.000  e 50.000

ata 10.000

ata - 2.000

Entre - 2.000

Entre - 2.000 e -5.000

Máis - 10.000

Variación poboación
comarcas Galicia

(Anos 2000 e 2020)

Crecemento poboacional

Decrecemento poboacional

Variación poboación
concellos Galicia

(Anos 2000 e 2020)
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Praias galegas As Bandeiras Azuis volven e este verán 
ondearán en máis areais galegos que o ano 
pasado. Ata 111 praias cumpriron os criterios 
para acadar este distintivo, noutra tempada 
estival coa xestión COVID19 de por medio. 

A Bandeira Azul é un recoñecemento de 
carácter internacional ao esforzo das 
institucións públicas e da cidadanía por 
garantir uns mínimos legais, de accesi-
bilidade, sanidade, educación ambiental, 
limpeza e seguridade nas praias, portos 
e sendeiros candidatos. 

O número de “praias galegas azuis” au-
mentou en 4 respecto a 2020, contando 
ata 111 nesta tempada. A maiores, levan 
este distintivo outros 11 portos e 20 sen-
deiros e centros azuis, polo que a nosa 
comunidade chega ás 155 bandeiras. 
Porén isto non impediu que Andalucía 
nos supere en número polo que a nosa 
Comunidade Autónoma baixa do segundo 
ao terceiro lugar do ranking de España 
por detrás da Comunidade Valenciana e 
Andalucía. 

Xestión

Para optar a este recoñecemento 
internacional, os concellos deben 
presentar un informe/proposta, e 
para manter a consideración, ao ano 
seguinte xunto coa nova candidatu-
ra deben achegar unha memoria de 
actividade. 

En relación ao contexto determina-
do pola COVID-19, a organización 
que concede estes galardóns non 
aplica uns criterios universais pero 
si contempla unha serie de crite-
rios adaptados e respectuosos coas 
diversas normativas fixadas polas 
autoridades competentes no terri-
torio. Así por exemplo, en materia 
de capacidade, sinala que “calquera 
medida de limitación no espazo que 
implique a colocación de elementos 
na area deberá estar autorizado polo 
órgano competente en materia de 
costas”, instando ao emprego de ma-
teriais de menor impacto medioam-
biental pero “en todo caso, deberá 
cumprirse a Lei de Costas e o seu 
reglamento en canto a distancias 
e superficies máximas permitidas”. 

Distribución

Das 615 Bandeiras Azuis concedidas a 
praias de España, 111 (preto do 20%) 
despregan en 34 municipios galegos, 
dos que 14 están na provincia de A 
Coruña, 12 na de Pontevedra e 8 na 
de Lugo. 

No reparto por praias o liderado cam-
bia sendo a provincia máis premiada 
Pontevedra (con 58 praias), seguida de 
A Coruña (35 praias) e Lugo (18 praias). 

Destaca a localidade de Sanxenxo, que 
repite como o concello tanto de Galicia 

coma do conxunto do Estado con máis 
bandeiras azuis nas súas praias (17) 
ademais de tres en portos deportivos, 
unha nunha rede de sendeiros e outra 
nun centro. Merece tamén mención 
especial o municipio de As Pontes, que 
por primeira vez lucirá este galardón 
no areal do Lago de As Pontes. 

Por canto ás provincias galegas, 
Pontevedra é a que obtén, un ano 
máis, o maior número de bandeiras 
azuis, con 58 (sube seis), seguida de 
A Coruña, con 35 (dous menos), e Lugo 
que mantén as 18.



Turismo 
sobre rodas: 
ordenanza modelo

A pandemia disparou un fenómeno que xa ía á 
alza. Segundo datos do propio sector, en 2020 as 
reservas de cidadáns españois para viaxar facendo 
“caravaning” aumentaron un 200%. O turista 
nacional pasou do 40% ao 75% do negocio. Están 
os concellos preparados para acoller tanta flota?

O auxe do turismo en caravana, autocaravana e vehículos tipo 
camper require o desenvolvemento de medidas materiais, es-
truturais e legais que garanten a boa convivencia das persoas 
usuarias deste modelo turístico coa protección dos espazos 
municipais e o benestar e intereses das administracións pú-
blicas e da cidadanía en xeral. 

Na regulación desta actividade concorren ámbitos competen-
ciais e materiais diferentes como a normativa turística, de 
circulación e tráfico e ordenación dos espazos públicos, así 
como os protexidos. Así as cousas, é o Regulamento Xeral de 
Circulación (Real Decreto 1428/2003) o que remite de maneira 
expresa á observancia do disposto nas ordenanzas que diten 
as autoridades municipais, en relación cos lugares nos que se 
deben efectuar paradas e estacionamentos nas vías urbanas. 

Recibidas numerosas consultas respecto á xestión desta activi-
dade por parte da administración local, a Federación Galega de 
Municipios e Provincias elaborou unha ordenanza municipal mo-
delo que serva de referencia aos concellos da nosa Comunidade 
Autónoma ademais de axudar a xerar seguridade xurídica, fo-
mente o desenvolvemento económico e o aproveitamento deste 
xacemento turístico como fonte de riqueza. 

A ordenanza suxire un marco para regular a distribución 
racional dos espazos públicos así como as condicións de 
estacionamento, pernoita e parada, así por exemplo sinala 
condicións de despregue de toldos, mobiliario doméstico, 
patas estabilizadoras/niveladoras ou condicións de manobra, 
acreditacións de ocupación, etc.

Aborda tamén as competencias dos concellos en cuestións 
que resultan afectadas por esta actividade como a circulación 
nas vías urbanas, turismo, medio ambiente, saúde pública, 
consumo e impulso económico, ou a potestade sancionadora. 

O texto contempla rexímenes especiais vixentes nos espazos 
naturais protexidos, lugares de Rede Natura 2000 ou áreas 
protexidas por instrumentos internacionais recollidos na nor-
mativa ambiental de Galicia, Plans de Ordenación de Recursos 
Naturais e Plans Reitores do Uso e Xestión dos mesmos, así 
como o resto da normativa aplicable. 

Un dos apartados tratados con máis detalle corresponde ao 
réxime sancionador, con desenvolvemento das casuísticas 
constitutivas de infraccións leves, graves ou moi graves así 
como das sancións correspondentes á tipificación anterior. 

Normativa autonómica das áreas privadas de estacionamento

O 27 de decembro de 2019 aprobouse o Decreto 159/2019 da Xunta de Galicia cos requirimentos mínimos das áreas privadas 
de estacionamento (artigo 36), e así establece, por exemplo, a obriga de contar con valado do recinto e servizo de vixilancia, 
así como as dimensións mínimas das parcelas, a dotación eléctrica, ou os puntos limpos de baleirado e recarga de augas.

Imaxe: communication-76 (Pixabay)
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O cambio climático 
en cifras:

14. 
- - -
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ODS13: 
acción polo clima

Baixo evidencias ou mesmo catástrofes de 
diversos tipos e gravidade, non hai lugar 
do planeta que non sinta os efectos do 
cambio climático. A factura é económica 
pero tamén humana. A través do ODS13, 
Nacións Unidas insta a adoptar medidas 
urxentes orientadas a fortalecer a resi-
liencia aos riscos relacionados con este 
problema e os desastres que se están a 
producir, a crear políticas, estratexias e 
plans nacionais para mitigalo, a mellorar 
a educación e sensibilización fronte ao 
mesmo e a axudar a países sen recursos 
na xestión deste obxectivo.

O Goberno do Estado vén de aprobar a Lei 
7/2021, do 20 de maio, de cambio climáti-
co e transición enerxética. O texto sinala 
a obriga das Administracións Públicas en 
xeral de fomentar o coñecemento das 
consecuencias do cambio climático sobre 
a saúde pública, así como das distintas 
iniciativas ou medidas emprendidas para 
a súa loita. Numerosas medidas da lei 
afectan directamente ás Entidades Locais.

2020 rexistrou o verán máis cálido da historia cunha media no hemisferio 
norte entre xuño e agosto de 1’17 grados máis de temperatura. As predicións 
apuntan a que o de 2021 será un verán máis caloroso do normal. De se bater 
novo récord, será o terceiro ano consecutivo de quentamento. A redución das 
emisións de gases de efecto invernadoiro e a adaptación ao cambio climático 
son prioridades inaprazables. Algúns expertos sinalan que xa imos tarde.

O aumento do custo da produción 
de cereais por cada grado 
que sube a temperatura.

Aumento das emisións 
de CO2  nas últimas 

dúas décadas.

Perda de surperficie 
no Ártico.

5
%

4,28
millóns 

km2

50
%

O aumento do nivel 
do mar polo desxeo.

19
cm
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Lei 7/2021, do 20 de maio,  
de cambio climático 
e transición enerxética

A nova norma ten por obxecto asegurar o cumprimento 
do Acordo de París de 2015 e que a mediados 
de século España sexa un país neutro en termos 
climáticos mediante a descarbonización da economía 
e a implantación dun sistema circular que garante 
o uso racional dos recursos, a resiliencia ao cambio 
climático e un desenvolvemento sostible con xeración de 
emprego de calidade que contribúa á igualdade social.

No seu preámbulo, a Lei contempla a mobilización de máis de 200.000 
millóns de euros ata 2030, unha inversión que aumentará o PIB do país 
entre 16.000 e 25.000 euros ao ano e xerará entre 250.000 e 350.000 
postos de traballo. Porén, estes resultados requirirán a implantación 
dunha serie de medidas de diverso calado e dificultade coa imprescin-
dible participación das Administracións Locais.

O texto marca os obxectivos mínimos na redución de emisión de ga-
ses de efecto invernadoiro, na produción de enerxías renovables e 
na eficiencia enerxética da economía de España con dous horizontes 
principais: 2030 e 2050.

Mobilidade sen emisións

O obxectivo é un parque de turismos 
e vehículos comerciais lixeiros sen 
emisións, prohibíndose a venda para 
uso non comercial dos vehículos con-
taminantes a partir de 2040. Antes de 
dous anos os municipios de máis de 
50.000 habitantes deberán contar con 
plans de mobilidade sostible, os de máis 
de 20.000 deberán delimitar zonas de 
baixas emisións se a calidade do seu 
aire non é boa e todos os edificios de 
uso non residencial e con máis de vinte 
prazas de aparcadoiro deberán contar 
con infraestruturas de recarga. Haberá 
unha lei estatal de mobilidade sostible 
e financiamento do transporte público.

Desenvolvemento rural

A implantación de parques eólicos e so-
lares será compatible coa conservación 
do patrimonio natural e coa axeitada 
ordenación territorial. Haberá un mapa 
de zonas sensibles pola súa importancia 
para a biodiversidade, conectividade e 
provisión de servizos ecosistémicos nas 
que non se poderán levantar proxectos 
deste tipo. Parte da riqueza enerxética 
xerada nos territorios reverterá nos 
mesmos para activar a economía e ba-
ter o declive demográfico. A transición 
cara a unha economía descarbonizada 
será xusta para os colectivos e áreas 
xeográficas máis vulnerables como o 
rural e xerará emprego de calidade. 

Planificación e xestión da agua

Terán como obxectivos a seguridade 
hídrica para as persoas, para a biodi-
versidade e para as actividades socioe-
conómicas, reducindo a vulnerabilidade 
ante o cambio climático e aumentado 
a resiliencia. Haberá unha Estratexia 
da Auga.

Eficiencia enerxética e 
rehabilitación de edificios

Haberá un Plan de Rehabilitación de 
Vivendas que, entre outros, fomentará a 
renovación e rehabilitación dos edificios 
para optimizar a súa eficiencia enerxé-
tica. As Administracións incentivarán 
o uso de materiais non contaminantes 
e a introdución de enerxías renovables 
con instalacións fotovoltaicas de au-
toconsumo e sistemas de calefacción e 
refrixeración cero emisións.
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A Coruña: 
Goberno Local con boas prácticas para o clima

As entidades locais tamén teñen responsa-
bilidade na loita contra o cambio climáti-
co. O concello de A Coruña recibiu un dos 
galardóns do oitavo certame promovido 
pola Rede Española de Cidades polo Clima 
da Federación Española de Municipios e 
Provincias e a Oficina Española de Cambio 
Climático do Ministerio para a Transición 
Ecolóxica e o Reto Demográfico, para 

recoñecer as mellores accións ou políticas 
municipais neste reto global.

A Rede municipal de Hortas Urbanas da ci-
dade herculina levou o “Premio ás mellores 
solucións baseadas na natureza”. O plan 
local está en proceso de expansión e me-
llora, cun proxecto máis integral, circular e 
amplo, con máis emprazamentos destinados 
a este uso para satisfacer o aumento de 

demanda, regulación específica que distin-
ga a explotación asociativa da particular, 
plans piloto de hortas escolares e novidosos 
sistemas de regadío.

Outra localidade coruñesa, Vedra, quedou 
finalista no “Premio ás boas prácticas para a 
Transición enerxética, rexeneración e reno-
vación urbana” polo seu Vagón Coworking.

Contratación pública

A contratación pública incluirá nos pregos 
-de forma transversal e preceptiva-, cri-
terios medioambientais obxectivos e de 
sostibilidade enerxética que establezan a 
necesaria redución da pegada de carbono, 
nun proceso estritamente respectuoso 
cos principios de transparencia. 

Dixitalización

No marco da Estratexia España Dixital 
2025 e co ánimo de contribuír á descar-
bonización, promoveranse accións de 
dixitalización da economía como, por 
exemplo, abordar de forma estratéxica os 
retos e oportunidades da incorporación da 
tecnoloxía dixital ao sector enerxético, ao 
da mobilidade sostible, á economía circu-
lar, á xestión do capital natural, ás redes 
e cidades intelixentes e ás actividades de 
loita contra o cambio climático en xeral.

vixentes non poderán prorrogarse máis 
aló de 2042. Haberá un calendario para 
que os organismos e entidades do sector 
público estatal se desprendan de parti-
cipacións ou instrumentos financeiros 
de empresas ou entidades con activida-
de relacionada cos produtos enerxéticos 
de orixe fósil.

Economía circular

O texto prevé que o Goberno do Estado 
remita ás Cortes un Proxecto de Lei de 
Residuos e Solos Contaminados acorde 
á Estratexia Española de Economía 
Circular e aos obxectivos nela marcados 
para o ano 2030, acadando unha eco-
nomía sostible, eficiente, competitiva 
e descarbonizada. 

Adaptación

Ante determinados impactos do quen-
tamento irreversibles, haberá un Plan 
Nacional de Adaptación ao Cambio 
Climático. A planificación e xestión de 
políticas como a hidrolóxica, a costeira, 
a territorial e urbanística, de desenvolve-
mento urbano e edificación entre outras, 
terán en conta os riscos derivados do 
cambio climático. As administracións 
promoverán a identificación, clasifica-
ción, cartografía, aumento e mellora dos 
sumidoiros de carbono e se incentivará a 
participación dos propietarios públicos e 
privados no aumento da captación de CO2.

Redución das enerxías 
contaminantes

Prohibidas as autorizacións para inves-
tigar ou explotar hidrocarburos e as xa 



Cidades Amigas da Infancia

Unha xestión responsable pensa 
tamén no futuro. E o futuro son 
os rapaces e rapazas de hoxe. 
O benestar físico e psicolóxico, 
o desenrolo persoal e social 
e a capacitación en todos os 
eidos da vida dos e das menores 
deben ser considerados unha 
obriga moral e unha política 
prioritaria de gran rendemento. 

Greta Thunberg non precisa presenta-
ción. A súa unha folga escolar para que 
o goberno sueco reducira a pegada de 
carbono e cumprira o Acordo de París 
deu a volta ao mundo e ondas de pro-
testas multitudinarias de nenos e nenas 
sumáronse á súa causa. Tiña 15 anos 
cando levou a súa mensaxe activista á 
Conferencia de Nacións Unidas sobre o 
Cambio Climático (2018) e participou 
na Asemblea anual do Foro Económico 
Mundial de Davos. Greta é un expoñente 
ao máis alto nivel da participación da 
infancia na vida política. 

Escoitar a voz dos nenos e nenas é a me-
llor forma de desenvolver políticas inte-
grais que inclúan o enfoque dos dereitos 
desta parte da cidadanía cara a mellorar 
as súas condicións de vida. A certifica-
ción de UNICEF Comité Español “Cidades 
Amigas da Infancia” é un recoñecemento 
ás localidades pola súa labor nesta liña. 
Cada dous anos, a delegación de Nacións 
Unidas para a infancia en España, abre 
unha convocatoria pública á que poden 
presentarse todos os gobernos locais que 
desexen adquirir este compromiso. O selo 
ten catro anos de validez. 

Requirimentos

Calquera localidade pode optar ao selo se implementa as seguintes medidas: 

1. Mecanismo de coordinación tanto interna (no seo do propio concello) como 
con outros actores locais. 

2. Participación real da infancia e adolescencia na toma de decisións locais 
mediante un órgano recoñecido como interlocutor válido polo goberno local

3. Unha estratexia a longo prazo baseada na evidencia para abordar os retos da 
infancia e adolescencia na localidade. Para ilo é preciso que o goberno local 
conte cunha diagnose, un plan local de infancia e adolescencia con sistema 
de seguimento de indicadores e un orzamento para o seu desenvolvemento. 

En 2018, UNICEF Comité Española asinou 
un convenio coa Federación Galega de 
Municipios e Provincias para fomentar 
a aplicación da Convención dos Dereitos 
dos Nenos e Nenas en Galicia, tendo 
en conta que os concellos son a admi-
nistración idónea para a participación 
cidadá. Dende entón acadaron o selo 
“Cidades Amigas da Infancia” dez loca-
lidades: Castrelo de Miño, Teo, Cabanas, 
Moeche, Carnota, O Porriño, Redondela, 
Tomiño, Ourense e Ponteareas. 
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Manual de 
ciberseguridade 
para entidades 
locais

“Non estamos a falar 
de se se producirá 
un ataque senón de 
cando terá lugar”

O xigante das vendas Amazon 
sen poder vender, medio Estados 
Unidos sen combustible por 
un ataque a un gran oleoduto, 
periódicos como The Guardian 
ou The New York Times 
inaccesibles e incluso redes 
de servizos coma o sanitario 
irlandés ou o de emprego en 
España bloqueadas. Os ataques 
informáticos multiplícanse e 
sofistícanse. O resultado é o 
mesmo: a parálise. E xa hai 
concellos que a sufriron. 

Vimos insistindo hai tempo na grande 
importancia de tomarse moi en serio as 
ameazas de ataques cibernéticos. É fun-
damental, máxime na administración e 
nos cargos públicos, que todos tomemos 
conciencia de dedicar tempo, orzamento 
e recursos á ciberseguridade. Si xa era 
fundamental nos tempos pre pandemia, 
agora, coa aceleración do traballo e ser-
vizos telemáticos provocada pola COVID, 
é en termos de funcionamento, vital. 

O Centro Criptolóxico Nacional (CCN) en 
colaboración coa Federación Española de 
Municipios e Provincias (Femp) ven de 
editar un prontuario de ciberseguridade 
especialmente dedicado ás entidades 
locais. A xestión axeitada da cibersegu-
ridade constitúe un reto ineludible no 
que as entidades locais non poden que-
dar ao marxe, este manual ofrece unha 

Imaxe: Jan Alexander (Pixabay)

As ameazas
A casuística do cibercrime aumenta. Entre as principais ameazas a enfrontar están:

a) Malware: software malicioso que afecta ao funcionamento do sistema

b) Ransomware: secuestro de información con petición de rescate

c) Phising: correos electrónicos que perseguen obter información

d) Enxeñería social: enganos para obter datos

e) Explotación de vulnerabilidades: buratos de seguridade

f) Denegación de servizo: múltiples solicitudes organizadas que retardan ou colapsan un servizo

g) Acceso non autorizado: subtracción de credenciais 

h) Suplantación: facerse pasar por outra identidade. 

guía dos requisitos e responsabilidades 
máis significativas que os directivos do 
público deben ter en conta. 

Ao outro lado pode haber unha persoa ou 
complexas organizacións que se moven 
por desafío tecnolóxico, hacktivismo, 
fins lucrativos ou guerras ideolóxicas, 
económicas, de poder, etc. Un amplo ca-
dro de obxectivos que poden incorrer en 
delitos existentes no eido da realidade 
material, multiplicar a súa incidencia ou 
mesmo xerar novos actos constitutivos 
de delito. 



SISTEMAS E COMUNICACIÓN DO SECTOR PÚBLICO

Exemplos

INFORMACIÓN

DATOS

APLICACIÓNS

SERVIZOS

SISTEMAS

ELEMENTOS

HARDWARE

SOFWARE

SOPORTES DE 
INFORMACIÓN

COMUNICACIÓNS

INSTALACIÓNS

PERSOAL

SERVIZOS DE 
TERCEIROS

ACCESO

INTEGRIDADE

DISPOÑIBILIDADE

AUTENTICIDADE

CONFIDENCIALIDADE

TRAZABILIDADE

CONSERVACIÓN

ASEGURAR 
CARACTERÍSTICAS 
(GARANTIR)

PROTEXER

A maioría dos concellos veñen de tomar 
medidas para ofrecer os seus servizos dixi-
talmente, se comunican coa cidadanía e 
empresas locais deste xeito e mesmo persoal 
e cargos electos desenvolven boa parte da 
súa actividade telemáticamente. 

Moitas persoas dependen de internet para 
as interaccións e transaccións cotiás e este 
feito fai que a administración vire tamén 
nesa liña. Fronte á diminución orzamentaria 
e ao incremento das expectativas na presta-
ción dos servizos públicos, os responsables 
locais teñen que atopar formas innovadoras 
de garantir a sostibilidade destes servizos. 

Non estamos a falar de se se producirá 
un ataque senón de cando terá lugar. 
Concellos e deputacións dispoñen de 
información de interese para os ciber-
delincuentes e polo tanto deben revisar, 
actualizar e reforzar continuamente a 
súa ciberseguridade. É vital garantir que 
a cidadanía confíe nos concellos cando 
lles remita os seus datos. Un ciberataque 
podería ter moi graves consecuencias, 
tanto na interrupción dos servizos como 
en termos reputacionais do concello, e 
intrinsecamente dos seus responsables 
políticos. 

O prontuorio de cibersegurida recolle os 
distintos eidos de seguridade a ter en 
conta e as persoas responsables en cada 
caso. O documento complétase coa Guía 
CNN-STIC 830 e a Guía IC-01/19 

É preciso lembrar o obrigado cumprimento 
do Esquema Nacional de Seguridade por 
parte das entidades locais, que ten por 
obxecto determinar a política de seguri-
dade que se ten que aplicar na utilización 
dos medios electrónicos por parte das 
entidades públicas. 

Por outra banda a Fegamp (concellos e deputacións de Galicia), 
vén de constituír xunto co Centro Criptolóxico Nacional (CNN 
organismo de ciberseguridade para as administracións do 
Estado), co Incibe (organismo de ciberseguridade para as em-
presas do Estado) e coa Amtega (Axencia de Modernización 
Tecnolóxica de Galicia da Xunta), o nodo CIBER. gal que aca-
ba de aprobar na súa última xuntanza a incorporación como 
colaboradores de empresas, departamentos universitarios e 

colexios profesionais entre outros organismos. O nodo ten 
por obxectivos concienciar sobre ciberseguridade á socieda-
de, administracións públicas e empresas galegas, dar resposta 
coordinada a retos en entidades con necesidades específicas, 
promover a xeración, atracción e retención de talento espe-
cializado, investigación e transferencia tecnolóxica, situar o 
propio nodo a nivel estatal e europeo e desenvolver e potenciar 
a industria da ciberseguridade en Galicia. 
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>   ACTUALIDADE NA REDE

 > Arquivo electrónico de procedemen-
tos administrativos

 > Rexistros electrónicos
 > Procedementos electrónicos

 > Padrón municipal
 > Xestión de citas
 > Xestión de vacantes dun Hospital
 > Xestión de expedientes académicos

 > Perfil de contratante
 > Xestión de Recursos Humanos
 > Contabilidade
 > Xestión Tributaria
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Norma, 
artículo 

y/o medida 
del ENS

Descripción del requisito / responsabilidad

Cargos electos

Alcalde Pleno
Junta de 
Gobierno 

Local
Concejal

1, 3, 4, 9, 
35, 38, 41 Velar por la conformidad general con el ENS de los sistemas de información de la entidad local. A RDA RDA

Con carácter 
general

La superior dirección de los archivos y registros de la entidad local, incluyendo velar por la garantía de 
disponibilidad de los archivos electrónicos y la confidencialidad, integridad, trazabilidad y autenticidad de 
la información contenida en ellos.

ITS de Conformidad
Velar por que los sistemas de información de la entidad local posean las Declaraciones y/o Certificaciones 
de Conformidad con el ENS y que los Distintivos correspondientes se muestran en la sede electrónica de la 
entidad.

A RDA RDA

ITS de Conformidad

Disponer que se publiquen, cuando sea preceptivo, los actos y acuerdos de la entidad local en los medios 
oficiales de publicidad, en el tablón de anuncios de la misma y en la sede electrónica, certificándose o 
emitiéndose diligencia acreditativa de su resultado si así fuera preciso, incluyendo todos los actos o 
Acuerdos relativos a la seguridad de la información de la entidad, como sería el caso de la publicación de 
los Distintivos de Conformidad con el ENS de los que la entidad local fuera titular.

10 Determinación de la composición del Comité de Seguridad de la Información y nombramiento del 
responsable de la Información, de los Servicios, de la Seguridad, del Sistema y su adecuada segregación. A RDA RDA

11 Velar por la existencia y adecuación de la Política de Seguridad de la Información y la Normativa Interna 
de la entidad. R RDA RDA

11, [org.1], [org.2] Aprobación de la Política de Seguridad de la Información y de la Normativa Interna del Uso de los Medios 
Electrónicos de la entidad local. ADP A

12 Velar por la organización e implantación del proceso de seguridad. A RDA RDA

13, [op.pl.1] Velar por la utilización de los principios de análisis y gestión de los riesgos en el proceso de seguridad de la 
información de la entidad y aprobar el Análisis de Riesgos para los sistemas de información de la entidad. A RDA RDA

14, 15
Aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de 
las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal 
eventual

ADP A ADP

14, 15 Velar por la adecuada gestión del personal y su profesionalidad. A

[op.exp.7] 
ITS de Notificación Velar por el cumplimiento de la adecuada notificación de incidentes al Centro Criptológico Nacional. A RDA RDA

[op.ext]
Velar por que los sistemas de información de los proveedores externos que presten servicios a la entidad 
sean conformes con el ENS, posean los Acuerdos de Nivel de Servicio idóneos y se gestione adecuadamente 
su cumplimiento.

A RDA RDA

[op.ext]
Aprobación de los proyectos de obras y servicios, incluidos los relativos a la seguridad de la información, 
cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los 
presupuestos.

A RDA RDA

[op.ext]
Actuar como fedatario en la formalización de todos los contratos, convenios y documentos análogos en 
que intervenga la entidad local, como aquellos suscritos con terceros proveedores -públicos o privados- de 
servicios dirigidos a garantizar la seguridad de la información de la entidad local.

ADP A ADP

[op.cont] Velar por la adecuada continuidad de los servicios en caso de impacto, incluyendo la aprobación del 
correspondiente Análisis de Impacto.

[mp.if]

Velar por la protección de las infraestructuras físicas y lógicas de la entidad, incluyendo su acondicio-
namiento y abastecimientos y, en su caso, la disponibilidad de instalaciones alternativas, así como la 
identificación de las personas, especialmente cuando puedan tener acceso a los sistemas de información 
de la entidad.

A RDA RDA

[mp.per] Velar por que el personal que trabaja en la entidad local esté debidamente concienciado y/o formado en 
materia de seguridad de la información. A RDA RDA

[mp.info]
Velar por que la información tratada por la entidad, especialmente cuando se trate de datos personales, se 
custodie adecuadamente, de conformidad con las regulaciones que resulten de aplicación, calificándola de 
acuerdo con su naturaleza.

A RDA RDA

[mp.info.4]
Velar por que se utilizan los procedimientos de firma electrónica, sello electrónico y sello de tiempo 
electrónico, atendiendo a los procedimientos administrativos de que se trate, de conformidad con la 
legislación vigente.

A RDA RDA

[Anexo III], ITS 
de Auditoría

Velar por que se realice periódicamente una auditoría de conformidad con el ENS y, si procede, una audito-
ría externa de certificación, cada dos años o siempre que se hayan producido cambios en los sistemas de 
información afectados que induzcan a pensar que no son eficaces las medidas de seguridad adoptadas.

A RDA RDA

Con carácter 
general

Preparar los asuntos que hayan de ser incluidos en el orden del día de las sesiones que celebren el Pleno, 
la Junta de Gobierno y cualquier otro órgano colegiado de la Corporación en que se adopten acuerdos que 
vinculen a la misma, incluyendo también todos aquellos asuntos relativos a garantizar la seguridad de la 
información tratada y los servicios prestados por la entidad local.

Con carácter 
general

Transcribir en el Libro de Resoluciones, cualquiera que sea su soporte, las dictadas por la Alcaldía o 
Presidencia, por los miembros de la Corporación que resuelvan por delegación de las mismas, así como las 
de cualquier otro órgano con competencias resolutivas. Entre tales resoluciones estarán las relativas a la 
seguridad de la información de la entidad local.

Con carácter 
general

Certificar todos los actos o resoluciones de la Alcaldía o Presidencia y los acuerdos de los órganos cole-
giados decisorios, así como los antecedentes, libros y documentos de la entidad, como los que puedan 
involucrar a actos o resoluciones relativas a la seguridad de la información de la entidad local.

Con carácter 
general

Anotar en los expedientes, bajo firma, las resoluciones y acuerdos que recaigan, así como notificar 
dichas resoluciones y acuerdos en la forma establecida en la normativa aplicable, incluyendo entre tales 
resoluciones y acuerdos aquellos que se refieran a acciones relativas a la seguridad de la información de la 
entidad.

Con carácter 
general

Llevar y custodiar el Registro de Intereses de los miembros de la Corporación, el Inventario de Bienes de 
la Entidad Local y, en su caso, el Registro de Convenios, como todos aquellos Bienes (activos) y Convenios 
relativos a la seguridad de la información de la entidad.

Con carácter 
general

La emisión de informes previos en aquellos supuestos en que así lo ordene el Presidente o Alcalde de la 
Corporación o cuando lo solicite un tercio de miembros de la misma. Tales informes deberán señalar la 
legislación en cada caso aplicable y la adecuación a la misma de los acuerdos en proyecto. (Este sería el 
caso, por ejemplo, de aquellos informes relativos a acciones o iniciativas en relación con la seguridad de la 
información de la entidad).

Con carácter 
general

La emisión de informes previos siempre que un precepto legal o reglamentario así lo establezca o la emi-
sión de informe previo siempre que se trate de asuntos para cuya aprobación se exija la mayoría absoluta 
del número legal de miembros de la Corporación o cualquier otra mayoría cualificada, como podría ser 
el caso, entre otros, de la emisión de informes relativos a la aprobación o modificación de Ordenanzas, 
Reglamentos o Estatutos rectores de Organismos de derecho público, sociedades mercantiles, fundaciones, 
etc., cuyos requisitos en materia de seguridad de la información hayan de modificarse.

Con carácter 
general

Asistir al presidente o alcalde de la Corporación para la formación del presupuesto, a efectos procedimen-
tales y formales, no materiales.

Táboa extraída do Prontuorio de ciberseguridade para Entidades Locais CCN-FEMP



O 28 de xuño é un chamamento á visi-
bilidade, ao coñecemento e ao respecto 
das persoas LGTBIQ+. Unha xornada na 
que o colectivo pon o foco en algo tan 
inherente ao ser humano como é a di-
versidade, que no eido de percepcións 
e sentimentos deriva nas diferentes 
identidades persoais e sexuais. O 28 de 
xuño trátase por tanto dunha lembranza, 
dunha celebración e dunha reivindica-
ción do principio máis esencial das per-
soas: “todos os seres humanos nacen 
libres e iguais en dignidade e dere-
itos” (Declaración Universal de Dereitos 
Humanos; N. U. 1948. Artigo 1º). 

O espírito e cor das marchas que procla-
man o dereito a ser un/unha mesmo/a, 
a vivir e a desenvolverse como cada 
persoa decida, convive coa outra gran 
data para estas persoas: o 17 de maio, 
Día Internacional contra a LGTBIQfobia. 
Porque a causa LGTBIQ conta na súa 
historia capítulos tan penosos como 
soportar a persecución criminal ou tra-
tamentos e terapias coma se estivesen 
enfermos/as. De feito esta outra data 
de denuncia proclamouse o día de 1990 
en que a Organización Mundial da Saúde 
desbotou a homosexualidade da lista de 
trastornos mentais. A transexualidade 
non saíu desa clasificación ata 2018. 

Este ano cúmprense tres décadas da de-
claración expresa por parte do Consello 

de Europa do dereito á autodetermina-
ción sexual de homes e mulleres. Pero a 
pesar destes logros cara á normalización, 
saírse do patrón heterosexual e cisxéne-
ro segue a ser un camiño espiñoso, con 
perigo incluso para a propia integrida-
de física. Segundo os últimos datos do 
Ministerio do Interior, a terceira causa 
de delitos de odio cometidos en España 
foron atentados contra a orientación 
sexual ou identidade de xénero con 278 
casos, 12 deles en Galicia. Os rexistros 
da Federación Estatal de LGTBI multi-
plican estas cifras por tres ao computar 
os casos nos que as vítimas non cursan 
denuncia ou son atentados que non 
constitúen delito penal. 

Como marco da administración no que 
se desenvolven as actuacións e políticas 
en calquera materia social e de dereitos 
humanos e especialmente no que res-
pecta á igualdade, as entidades locais 
galegas manifestamos o noso firme 
posicionamento e compromiso a favor 
das persoas LGTBIQ+ e por tanto:

 > Condenamos calquera discrimina-
ción ou atentado tanto físico coma 
verbal contra as persoas LGTIBQ+.

 > Procuramos o benestar e respecto 
aos dereitos de calquera persoa, 
sexa cal sexa a súa identidade ou 
orientación sexual.

 > Manifestamos a nosa preocupación 
polo aumento do discurso do odio 
e a intolerancia e traballamos para 
erradicar dende a política local estas 
condutas en calquera das súas formas 
ou circunstancias.

 > Censuramos os espazos que se procla-
man “libres de LGTBIQ+”, eufemismo 
que empregan para repudialos. A eles 
nos enfrontamos declarándonos 
“municipios de liberdade” para to-
das as persoas, independentemente 
da súa identidade de xénero ou afini-
dade sexual.

 > Promovemos a igualdade, empode-
ramento e integración do colectivo 
LGTBIQ+ con plans específicos acordes 
á súa realidade e necesidades. 

 > Colaboramos coas asociacións en 
defensa deste colectivo para a 
detección de necesidades, deseño 
de protocolos de actuación, visibi-
lización da súa situación, accións 
de sensibilización e calquera outra 
medida favorable dependente da 
administración local.

 > Lideramos o movemento para a 
construción dunha sociedade inclu-
siva, segura e con solucións para 
todos e todas.

Manifesto de 
apoio ás persoas 
LGTBIQ+
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22. 
- - -

REPORTAXE
- - -

Valedora do 
Pobo e entidades 
locais: un tándem 
para a defensa 
das persoas

”2020 foi un ano difícil para os dereitos humanos”. Así comeza o 
informe da Valedora do Pobo. O número de asuntos atendidos pola 
institución aumentou un 28% respecto ao ano anterior, e malia o 
confinamento, o número de denuncias case un 10%. As administracións 
locais saen ben paradas no informe, se ben sempre hai cousas que 
mellorar. Os andamios para ilo xa están postos: a Fegamp vén de asinar 
o primeiro convenio de coloaboración coa Valedora para impulsar 
unha mellor encaixe entre a administración local e dita institución. 

A Valedora do Pobo é a Alta Comisionada 
do Parlamento de Galicia para a defensa 
–no ámbito territorial da Comunidade 
Autónoma– dos dereitos fundamentais 
e das liberdades públicas recoñecidos na 
Constitución, pero tamén para o exer-
cicio das demais funcións que a lei lle 
atribúe, entre elas a defensa da legalida-
de. Para eses fins a Valedora supervisa a 
actividade das administracións galegas, 
entre as que se contan as administra-
cións locais. 

Para o desenvolvemento dese labor é 
condición previa o cumprimento do de-
ber legal de colaboración informativa por 
parte das administracións locais galegas, 
que pode resumirse no exercicio dunha 
colaboración coas administracións gale-
gas para a preservación dos dereitos das 
persoas e dos principios de legalidade e 
de boa administración. 

O Informe Anual da Valedora do Pobo 
de 2020 reflexa que esa colaboración 
foi boa e que mellora respecto de anos 

precedentes. Así, non foi preciso formu-
lar ningunha declaración de hostilidade e 
entorpecemento da labor da Institución, 
e as reiteracións dos requirimentos de 
informe unha vez cumprido o prazo legal 
de resposta non foron abundantes, en 
especial se temos en conta o altísimo 
volume de actividade da Valedora do 
Pobo no ano ao que nos referimos, sen 
dúbida como consecuencia da pandemia. 
Iso pon de relevo o alto nivel de compro-
miso das administracións locais co labor 
da Valedora. 

Mesmo durante o período de confinamen-
to o nivel de colaboración seguiu sendo 
bo, a pesar das dificultades e do aumento 
da demanda de atención. Refléxase, por 
poñer un exemplo, na área de Inclusión 
Social do Informe de 2020. Nela dise que 
a aportación dos informes das adminis-
tracións locais neses difíciles momentos 
foi áxil en case todos os casos, ao tempo 
que se destaca o papel fundamental dos 
concellos na orientación e tramitación 
das prestación e os servizos. 

Destaca o papel 
fundamental dos 
concellos na orientación 
e tramitación das 
prestacións e os 
servizos de inclusión 
social. 

A pandemia marcou e segue a marcar as 
actividades de todas as persoas e tamén 
das administracións, e requiriu un esfor-
zo extraordinario para afrontar moitas e 
moi variadas dificultades. 

As respostas das administración locais 
aos importantísimos retos da pandemia, 
coñecidas pola Valedora do Pobo a través 
dos informes sobre as moitas queixas re-
cibidas con ocasión dunha emerxencia 
sanitaria e social sen precedentes, foi 
en xeral positiva e rápida, como tamén 
reflexa o Informe de 2020. Nel sinálase, 
por exemplo, que “o confinamento trouxo 
dificultades para cubrir as necesidades 
básicas de persoas que recibían axudas 
para alimentos e doutro tipo, especial-
mente cando as recibían de entidades so-
ciais como axudas informais. Atopamos 
que nalgún caso deixaran de atenderse 



Convenio coa Fegamp
A relevancia das funcións das administracións locais cara ás 
persoas levou a que se plantexara a oportunidade de pro-
mover un convenio de colaboración xunto coa Federación 
Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), para o des-
envolvemento de iniciativas conxuntas en ámbitos nos 
que exista un interese común. Ese convenio asinouse esta 
primaveira. 

Os obxectos do convenio son, por unha banda, o inter-
cambio de información ou actuacións (remitir información 
ou as actuacións que se consideren de interese común 
en relación co exercicio das súas funcións). No convenio 
indícase que “entre outras informacións ou actuacións, 
a Valedora do Pobo poderá remitir a Federación Galega 
de Municipios e Provincias resolucións dirixidas a todos 
os concellos de Galicia, co obxecto de que lles sexan 
trasladadas con efectos informativos”. E “entre outras 
informacións ou actuacións, a Federación Galega de 

Municipios e Provincias poderá trasladar á Valedora do 
Pobo as memorias ou valoracións que considere de interese 
para o desenvolvemento das funcións desta”. Porén, “o 
intercambio de informacións ou actuacións producirase 
sempre sen prexuízo da independencia de ambas partes 
para o exercicio das súas respectivas funcións”. 

Outro dos obxectivos previstos no convenio é que as par-
tes poidan “convocar conxuntamente xornadas formativas 
sobre o desenvolvemento das funcións da Valedora do 
Pobo no ámbito das administracións locais e dese xeito 
proporcionar formación completa das especialidades máis 
relevantes dos procedementos de supervisión”, e “xorna-
das formativas sobre o desenvolvemento das funcións da 
Federación Galega de Municipios e Provincias”. “Os desti-
natarios das xornadas formativas serán as autoridades e/
ou os empregados públicos cuxo traballo se vexa afectado 
polas materias as que se dediquen as xornadas”. 

Moitas das 
“conclusións 
positivas” do informe 
refírense a actuacións 
das administracións 
locais galegas. 

as ditas necesidades. Actuamos median-
te contactos telefónicos cos concellos, 
que en xeral deron conta de actuacións 
dilixentes para crear novos mecanismos 
de axuda de emerxencia. Só nalgún 
caso se recoñeceu un certo retraso das 
novas modalidades de emerxencia; ne-
ses supostos reclamamos a solución e 
estivemos ao tanto dela”. 

Tamén nas outras áreas a resposta dos 
concellos foi positiva; iso se reflexa en 
que moitas das “conclusións positivas” 
contidas no informe refírense a actua-
cións das administracións locais galegas. 

E tamén se aprecia pola aceptación da 
práctica totalidade dos recordatorios de 
deberes legais, recomendacións e suxes-
tións formulados aos concellos e deputa-
cións provinciais, todos agás cinco. 

En definitiva, podemos sentir lexítima 
satisfacción porque a colaboración entre 
as administracións locais e a Institución 
da Valedora do Pobo para o desenvolve-
mento das respectivas funcións sexa a 
adecuada, o que sen dúbida repercute en 
beneficio dos destinatarios do traballo 
cotiá de ambas, as galegas e os galegos. 23
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24. 
- - -

 CONCELLO AO DÍA
- - -

Observatorio 
do Bo Goberno

Xunto coa legalidade, a 
separación de poderes e 
o pluralismo político, a 
transparencia é un dos 
principios básicos para garantir 
un verdadeiro Estado de 
Dereito. Unha nova ferramenta 
técnica desenvolta entre a 
Deputación Foral de Guipúzcoa 
e a Deputación de Castellón 
axudará aos concellos a medir a 
realidade da súa administración 
en materia de transparencia, 
datos e participación.

O mes de maio tivo lugar a Semana da 
Administración Aberta, unha iniciati-
va impulsada dende a Alianza para o 
Goberno Aberto, na que se conciencia 
a traballar nos principios de transparen-
cia, rendición de contas, participación 
cidadá, inclusión e colaboración que 
deben imperar en toda administración 
pública democrática. 

A Unión Europea ten o firme propósito 
de impulsar a participación e protago-
nismo da cidadanía na xestión política. 
No seu seo creou a Conferencia sobre o 
futuro de Europa, un espazo interna-
cional de encontro, reflexión e debate 
aberto a calquera persoa interesada 
nas materias a tratar nas convocato-
rias programadas. Así mesmo o diálogo 
directo e a administración aberta serán 

imprescindibles para a xestión dos 
Fondos de recuperación, resiliencia e 
transformación. 

Ademais da necesidade de abrir vías 
e fomentar a participación cidadá, un 
tema abordado en profundidade foi o 
peso da administración local no pulo á 
transparencia. A Federación Española de 
Municipios e Provincias anunciou a pos-
ta a disposición de todas as entidades 
locais do Observatorio do Bo Goberno.

Este cadro permite aos gobernos locais 
coñecer a realidade da súa adminis-
tración en materia de transparencia 
e participación, detectar carencias ou 
fallas, determinar obxectivos e plans e, 
en definitiva, mellorar.

Unha útil ferramenta 
para mellorar
En 2018 a organización internacional 
Cidades e Gobernos Locais Unidos 
(CGLU) ideou un proxecto para valorar 
o grado de apertura dos Gobernos. A 
ferramenta basea nun cuestionario 
con seis liñas de análise:

1. Ética e integridade pública.

2. Transparencia, dereito á infor-
mación e rendición de contas.

3. Participación cidadá.

4. Datos abertos.

5. Atención á cidadanía 
e redución burocrática.

6. Obxectivos de 
Desenvolvemento Sostibles, 
alianzas e redes.

Tras o seu cumprimento, a ferramen-
ta xera un informe á entidade coa 
puntuación obtida en cada bloque e 
a situación respecto á media xeral. 

A Deputación Foral de Guipúzcoa 
desenvolveu un instrumento tecno-
lóxico similar accesible por internet. 
A Deputación de Castellón sumouse 
ao proxecto na súa fase de probas e 
melloras.

Evalúa tu situación
A través de un sencillo cuestionario 

organizado por materias de Gobierno 
Abierto

Averigua tu situación
Obtén un porcentaje de 

cumplimiento respecto a cada uno 
de los bloques y tu posición respecto 

a la media

Obtén consejos 
personalizados

En función de las carencias 
detectadas obtendrás consejos para 

seguir mejorandoa la media

Busca municipios
Podrás comparar tus resultados 

con otros municipios con el 
mismo numero de empleados y/o 

habitantes

Y compáralos con el visor
Visualizando mediante gráficos 

tu posición en todos los aspectos 
respecto al resto de municipios 

filtrados

Plataforma do Observatorio do Bo Goberno da Deputación Foral de Guipúzcoa.
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O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade está a apoiar 
a comunidades desfavorecidas da India, Nicaragua, El Salvador 
e Guatemala cofinanciando os proxectos de catro ONGD gale-
gas nestes países cun total de 99. 813 euros. A planificación 
anual aprobada polas deputacións e concellos socios na última 
asemblea contempla tamén actuacións de cooperación directa 
en Mozambique e Guinea-Bissau e mais unha reserva de fondos 
para acción humanitaria, dos que 5. 000 euros se destinaron xa 
á vacinación contra a Covid-19 en Cuba. 

No caso da cooperación indirecta, canalizada a través da convo-
catoria de subvencións para ONGD, o Fondo Galego apoiará con 
25. 000 euros a intervención da Fundación Vicente Ferrer para 
facer efectivo o dereito á vivenda e ao saneamento de 34 familias 
rurais no distrito indio de Kurnool. A mesma contía recibirá 
Amigos da Terra para fortalecer a capacidade produtiva e a par-
ticipación en nove cooperativas pesqueiras nicaraguanas, co fin 
de mellorar a xestión pública no Departamento de Chinandega. 
De idéntico orzamento disporá Solidariedade Internacional de 
Galicia para mellorar a educación nas comunidades indíxenas 
Ch’orti’ de Guatemala, mentres que a Asociación Galega de 
Comunicación para o Cambio Social (Agareso) obtivo 24. 813 
euros para traballar con mulleres lideresas a prol da sustentabi-
lidade ambiental en El Salvador. 

No caso da axuda de emerxencia destinada a Cuba, traducirase 
na compra de 60. 000 xiringas, coas súas correspondentes agullas 
dun só uso, que se empregarán nun ensaio de intervención comu-
nitaria en La Habana para inmunizar a 1. 700. 000 persoas coa 
vacina Soberana 02, desenvolvida na illa polo Instituto Finlay. O 

Asinado: Comisión Executiva do  
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

Impulso aos proxectos de ONGD galegas en 
Centroamérica e na India
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financiamento canalizarase a través da campaña promovida pola 
ONGD Sodepaz e pola Asociación de Amizade Galego-Cubana 
‘Francisco Villamil’, que busca paliar a dificultade existente no 
país para adquirir no mercado internacional os materiais nece-
sarios para a vacinación, debido ao bloqueo imposto por Estados 
Unidos, que foi condenado en diversas ocasións pola ONU. 

Ademais da cooperación internacional, o Plan de Actividades 
2021 do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade incor-
pora un amplo abano de propostas para a sensibilización en 
Galicia, entre as que se atopa o 4º Certame de murais arredor 
dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible ‘Muros que unen’ 
na Coruña, que xa ten aberto o prazo para a recepción de bos-
quexos. Por outra parte, cinco concellos socios traballarán coa 
ONGD Solidariedade Internacional na promoción do comercio 
xusto, a compra pública ética e o consumo responsable. 

Do mesmo xeito, a través do convenio coa Xunta de Galicia 
apoiarase a catro municipios para elaboraren plans de imple-
mentación dos ODS e celebrarase unha nova edición do Foro 
da Cooperación Municipalista da Lusofonía, amais dun ciclo 
de webinars arredor da Axenda 2030 que xa deu comezo. Todo 
isto a maiores do proxecto europeo ‘People & Planet’, no que 
o Fondo Galego participa canda entidades doutros oito países 
para concienciar á mocidade sobre as graves consecuencias 
do cambio climático, amais de reforzar aos gobernos locais na 
promoción da sustentabilidade ambiental. 
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A particularidade 
do municipalismo 
galego no Ministerio 
de Política Territorial

A Federación Galega de Municipios 
e Provincias pon enriba da mesa do 
Ministerio as dificultades específicas 
da xestión local galega e entrega 
un documento de propostas de 
mellora nas políticas vertebradas 
coa administración local.

26. 
- - -

AXENDA
- - -

A Fegamp trasladou ao Ministerio de 
Política Territorial a indispensable 
necesidade de incluír criterios como 
dispersión, idade poboacional, superfi-
cie ou número de entidades singulares, 
no desenvolvemento de políticas con 
xestión descentralizada. Entre a bate-
ría de medidas suxeridas pola Fegamp 
figuran tamén a reforma do sistema de 
financiamento local a través dos PIE 
para que os concellos participen dos im-
postos recadados polo Estado ata o de 
agora inaccesibles, ou a avaliación dos 
criterios de esforzo fiscal e inverso da 
capacidade tributaria polas fallas que 
presentan relacionadas, por exemplo, 
coas revisións catastrais. Na reunión 
coa Secretaria Xeral de Coordinación 
Territorial, Myriam Álvarez, Alberto 
Varela reclamou así mesmo para os 
concellos a transferencia do 15% dos 
fondos europeos de reconstrución, a 
devolución do IVE pendente de 2017 
e un aumento na aportación estatal ao 
financiamento do SAF.

O presidente da Fegamp, Alberto Varela, asistiu á toma de 
posesión do novo Delegado do Goberno do Estado en Galicia, 
José Manuel Miñones, ao que trasladou o parabén e máxima 
colaboración do municipalismo galego.

Varela valorou moi positivamente que Miñones sinalara a interlo-
cución e traballo a favor dos concellos como o primeiro dos seus 
compromisos. O presidente da Fegamp trasladou así mesmo o 
agradecemento ao Delegado do Goberno saínte Francisco Javier 
Losada , pola súa labor e colaboración, especialmente durante a 
xestión da crise sanitaria nos seus momentos máis complicados.

Toma de posesión do novo 
Delegado do Goberno

O Goberno do Estado levou a cabo cambios en 
varias das súas Delegacións territorias, entre elas 
na nosa Comunidade Autónoma. O municipalismo 
galego da a benvida a José Miñones, un gran 
coñecedor da realidade local gracias a súa 
labor como alcalde da localidade de Ames.

Toma de posesión 
do novo Delegado do Goberno 
José Manuel Miñones

Reunión do presidente da Fegamp Alberto Varela 
coa Secretaría Xeral de Coordinacion Territorial Myriam Álvarez



Foro de Turismo 
na Eurorrexión 
Galicia-Norte de Portugal

Día Nacional das Linguas 
de Signos

A crise socioeconómica provocada pola COVID-19 
obriga a un exercicio de reflexión para unha 
reconstrución sólida e de futuro. Como peza 
clave do puzzle, as achegas da administración 
local son requiridas nos distintos eidos. Neste 
caso a Fegamp leva a visión do municipalismo 
a unha xornada para reactivar unha das 
actividades máis prexudicadas: o turismo.

Como administración máis próxima á cidadanía, 
a xestión local ten que detectar e dar resposta 
a todas as necesidades. A Fegamp achégase ás 
do colectivo de persoas xordas. A invisibilidade 
da súa discapacidade fai que historicamente 
quedaran atrás nas políticas de integración.
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O pasado 4 de xuño a Fegamp participou no foro organizado pola Confederación de 
Empresarios de Pontevedra para abordar o Turismo na Eurorrexión Galicia-Norte de 
Portugal. Co contexto dos estragos económicos pola pandemia de fondo, o vicepre-
sidente primeiro da Fegamp, Alfonso Villares, lembrou que dende a Federación se 
está a traballar para que o Goberno de España amplíe os supostos de consideración 
do réxime especial de concellos turísticos a efectos de financiamento. Villares tamén 
incidiu en que se debe procurar unha reactivación do sector transformadora. Cómpre 
que estratexia aproveite a sinerxia da amplia oferta da nosa terra, inigualable por 
diversidade e calidade, e que ditos esforzos vaian acompañados da tecnoloxización e 
modernización das empresas involucradas, iso si, sempre en salvagarda dun dos nosos 
grandes valores: a identidade galega.

Coincidindo co Día Nacional das Linguas de 
Signos españolas, o 14 de xuño o presiden-
te da Fegamp, Alberto Varela, se reuniu co 
presidente da Federación de Asociacións 
de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG), Iker 
Sertucha. No encontro abordáronse as nece-
sidades deste colectivo respecto á adminis-
tración. A Fegamp comprometeuse a impulsar 
medidas para visibilizar as dificultades das 
persoas xordas no día a día e tombar as barrei-
ras comunicativas e facilitar a súa interacción 
nos concellos.

Alfonso Villares (vicepresidente primeiro da Fegamp) 
no Foro de Turismo da Eurorrexión Galicia Norte de Portugal

Rolda de prensa de Iker Sertucha (Presidente da Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia) 
e Alberto Varela (Presidente da Fegamp)
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BOE Nº. 148 / PUBLICADO DO 22 DE XUÑO DE 2021

MINISTERIO DE CULTURA E DEPORTE
Extracto da Resolución do Organismo Autónomo Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais, pola que se convocan 
axudas para a organización de festivais e certames cinematográficos en España durante o ano 2021. BDNS (Identif. ): 570188. 

OBXECTO
Axudas á programación e difusión do cinema es-
pañol, comunitario, iberoamericano, así como a 
películas de animación, documentais e curtame-
traxes. 

BENEFICIARIOS
Comunidades Autónomas e organismos e entidades 
delas dependentes, Corporacións Locais e organis-
mos e entidades delas dependentes e persoas físicas 
e xurídicas que actúen como promotores dun festival 
ou certame cinematográfico segundo o artigo 54 da 
Orde CUD/769/2018, do 17 de xullo. 

CONTÍA
O importe total desta convocatoria ascende á can-
tidade de: 933.000 euros. A contía individual non 
poderá superar o 50% dos gastos subvencionables. 

Prazo de presentación de solicitudes: 
06/07/2021
O prazo de presentación de solicitudes será de dez 
días hábiles a partir do día seguinte da publicación 
deste extracto no Boletín Oficial do Estado. 

Máis Información
Na Dirección Xeral do Organismo Autónomo 
Instituto da Cinematografía e das Artes 
Audiovisuais (Ministerio de Cultura e Deporte)

No BOE Nº. 148 – EXTRACTO CONVOCATORIA

No BOE Nº. 174 (public. 19 xulio 2018) – BASES 
REGULADORAS

Na web da Fegamp: https://www. fegamp.gal/
content/axudas-para-organizacion-de-festivais-e-
certames-cinematograficos-durante-o-ano-2021-prazo

DOG Nº: 117 / MARTES, 22 DE XUÑO DE 2021

AXENCIA TURISMO DE GALICIA 
Resolución do 10 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia 
non competitiva, de subvencións a concellos declarados municipios turísticos e a xeodestinos de Galicia, para a contratación 
de persoal nas oficinas de turismo nos meses de xullo, agosto e setembro, e se convocan para o ano 2021 (código de procede-
mento TU900A). BDNS (Identif.): 570529. 

OBXECTO E RÉXIME
Contratación de persoal nas oficinas de turismo dos 
concellos declarados municipios turísticos galegos e 
dos xeodestinos durante os meses de xullo, agosto 
e setembro. 

O dito persoal poderá contratarse no período com-
prendido entre o 1 de xullo e o 30 de setembro, 
ambas as dúas datas incluídas. 

BENEFICIARIOS
Concellos da Comunidade Autónoma de Galicia que 
conten coa declaración de municipios turísticos 
galegos. 

Así mesmo, poderán ser beneficiarios destas subven-
cións os 18 xeodestinos e subxeodestinos descritos 
no Mapa oficial de xeodestinos de Galicia, publicado 
pola Axencia Turismo de Galicia. 

IMPORTE
As subvencións obxecto desta resolución imputa-
ranse á aplicación orzamentaria 05.A2.761A.460.0, 
proxecto 2015 00006, cun crédito de 225.000 €, sen 
prexuízo de ulteriores variacións producidas como 
consecuencia da existencia dunha maior dispoñibili-
dade orzamentaria. 

Prazo de presentación de solicitudes: 
22/07/2021

Máis información:
Teléfono 981 54 02 60 ou 981 54 63 64

Fomento. turismo@xunta.gal

No Diario Oficial de Galicia (DOG. Nº. 117)

Na web da FEGAMP: https://
www.fegamp.gal/content/
subvencions-concellos-declarados-municipios-
turisticos-e-xeodestinos-de-galicia-para-3

DOG Nº: 123 / MÉRCORES, 30 DE XUÑO DE 2021

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE 
Orde do 14 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases do premio á innovación bibliotecaria de Galicia e se convoca para 
o ano 2021 (código de procedemento CT237A). BDNS (Identif. ): 570021. 

OBXECTO

Impulsar e visibilizar os proxectos e boas prácticas 
innovadoras levadas a cabo polas bibliotecas e/ou 
axencias de lectura públicas municipais. 

 BENEFICIARIOS

1.  Entidades locais de Galicia que:

a) Sexan titulares de bibliotecas ou axencias de 
lectura pública integradas na Rede de biblio-
tecas de Galicia. 

b) Estean ao día no cumprimento das obrigas 
tributarias e fronte á Seguridade Social e non 

teñan ningunha outra coa Administración pú-
blica da Comunidade Autónoma de Galicia

c) Cumpran o artigo 4.1 do Decreto 193/2011, 
do 6 de outubro, que regula as especialidades 
nas subvencións ás entidades locais galegas. 

2.  As entidades que poden ser beneficiarias 
poderán presentar a súa solicitude de xeito in-
dividual ou conxuntamente con outras. 

IMPORTE
Establécese un único premio de 3.000,00 € e un dis-
tintivo de biblioteca innovadora. 

Prazo de solicitudes: 30/07/2021

Máis información:
Na Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Cultura, Educación e Universidade

No Diario Oficial de Galicia (DOG. Nº. 123)

Na web da FEGAMP: https://www.fegamp. gal/
content/premio-innovacion-bibliotecaria-de-
galicia-2021-prazo-30-07-2021
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DOG Nº: 117 / MARTES, 22 DE XUÑO DE 2021

AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS 
Resolución do 11 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases de subvencións, en réxime de concorrencia 
non competitiva, para o fomento das artes escénicas e musicais nos concellos da Comunidade Autónoma de 
Galicia con motivo do Xacobeo 21-22 Cultura no Camiño, e se convocan para o ano 2021 (código de procede-
mento CT302B). BDNS (Identif. ): 570820. 

OBXECTO
Cofinanciar programacións culturais realizadas 
por entidades locais co motivo do Xacobeo 21-22. 

BENEFICIARIOS

1.  Concellos da Comunidade Autónoma de 
Galicia, que realicen unha programación 
cultural, que conteña polo menos menos 
tres actuacións, que contribúa á promoción 
de espectáculos de artes escénicas e mu-
sicais producidos por empresas con sede, 
domicilio social ou establecemento perma-
nente na Comunidade Autónoma de Galicia. 

2.  As entidades locais galegas poderán pre-
sentar a súa solicitude individual ou 
conxuntamente como agrupación, aso-
ciación, mancomunidade, fusión ou outra 
fórmula similar. 

IMPORTE
O financiamento destas axudas nesta convo-
catoria realizarase en todo caso en función 
das dispoñibilidades orzamentarias, destinán-
dose un crédito global de 1.000.000 euros da 
aplicación orzamentaria 10.A1.432B.760.0 do 
código de proxecto 2020-00001. 

GASTOS SUBVENCIONABLES

1.  Cachés das compañías/grupos que confi-
guran a programación. 

2.  O gasto considerarase realizado cando se 
contabilice o recoñecemento da obriga por 
parte da entidade local, con anterioridade 
á finalización do período de xustificación 
destas bases. 

3.  Considérase gasto realizado o efectivamen-
te pagado pola entidade local beneficiaria 
con anterioridade á finalización do período 
de xustificación determinado na presente 
convocatoria. 

Prazo: 22/07/2021 

Máis información:
Na Axencia Galega das Industrias Culturais

No Diario Oficial de Galicia (DOG. Nº. 117)

Na web da FEGAMP: https://www. fegamp. 
gal/content/subvencions-para-o-fomento-
das-artes-escenicas-e-musicais-con-motivo-
do-xacobeo-21-22

DOG Nº: 111 / LUNS, 14 DE XUÑO DE 2021

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO 
Resolución do 1 de xuño de 2021 pola que se convoca, para a anualidade de 2021, o acceso ao Fondo de coope-
ración para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído 
en concellos de menos de 50. 000 habitantes (código de procedemento VI438A). 

OBXECTO
Financiamento de rehabilitación e conserva-
ción do patrimonio construído en concellos 
de menos de 50. 000 habitantes (código de 
procedemento VI438A). 

DESTINATARIOS 
Concellos de menos de 50. 000 habitantes 
tomando como referencia as últimas cifras 
oficiais do padrón municipal de habitantes pu-
blicadas polo Instituto Galego de Estatística o 
1 de xaneiro de 2021. 

CRÉDITO ORZAMENTARIO
O Fondo de cooperación está dotado para esta 
convocatoria cun importe de 4.431.000 €, 
 respectando a disposición máxima prevista 
no artigo 13 da Lei 3/1988, do 27 de abril, 
de creación do Instituto Galego da Vivenda e 
Solo (en diante, IGVS). 

ACTUACIÓNS FINANCIABLES 

a) As promovidas polos concellos de rehabi-
litación e de rexeneración e renovación 
urbanas, ou conservación e rehabilitación. 

b) As de rehabilitación e rexeneración urba-
nas realizadas polo concello dentro das 
propias políticas municipais en materia 
de conservación e recuperación do patri-
monio construído. 

c) A adquisición de inmobles para a súa pos-
terior rehabilitación. 

d) A elaboración de plans especiais de pro-
tección. 

CONDICIÓNS DE FINANCIAMENTO

1. Ningún concello poderá presentar unha 
ou varias solicitudes de disposición de 
fondos que, individual ou conxuntamen-
te, excedan do 25 % do total do importe 
con que está dotado o Fondo de coope-
ración. 

2. O prazo para a reposición das cantidades 
percibidas con cargo ao Fondo de coope-
ración será o establecido na resolución 
de aprobación do financiamento, sen que 
poida exceder os oito anos, contados 

desde o día seguinte ao da data da for-
malización do correspondente convenio. 

3. O importe que vai repoñer o concello en 
cada anualidade non poderá ser inferior 
ao 10 % do importe total transferido. 

Prazo de solicitudes: 01/10/2021

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

No Diario Oficial de Galicia (DOG. Nº. 111)

Na web da FEGAMP: https://www.fegamp. 
gal/content/fondo-de-cooperacion-para-o-
apoio-ao-financiamento-de-actuacions-de-
rehabilitacion-e-4



A primeira novela en galego de Eduardo Blanco Amor veu a luz no 
ano 1959, se ben non dende a nosa terra. Publicada en Buenos 
Aires chegaría a nós de forma clandestina case unha década 
máis tarde, pero o seu éxito levou ao autor a facer a tradución 
ao español e o guión para a súa produción cinematográfica baixo 
o título de Parranda. 

Máis mérito se lle da ao escritor ao ter en conta que ás dificulta-
des políticas e literarias da época para publicar unha novela en 
galego, se engadía a marxinalidade sufrida pola súa condición 
de emigrante e homosexual. 

A Esmorga é unha sucesión de chiscos de ollo cos que Blanco 
Amor pon enriba da mesa cuestións das que non se falaba: a 
opresión persoal, laboral, cultural e moral, a xustiza inxusta, 
a decadencia da fidalguía aos pes dunha burguesía non moito 
mellor... unha chea de mensaxes cun realismo só posible gracias 
ao perfecto encaixe das escenas cunha linguaxe hipercoloquial e 
unha novidosa técnica narrativa. Por unha banda a intervención 
do propio autor, que cun discurso claramente persoal e ideolóxico 
introduce un matiz documental ao texto ao cualificalo de “cróni-
ca”. Un segundo narrador protagonista conta os acontecementos 
e, completan o relato, as exposicións dos propios protagonistas. 

A mestría da obra xoga con artimañas subliminares como os 
propios nomes; os personaxes son designados por alcumes moi po-
pulares que axudan a perfilar as identidades. Así Eladio Vilarchao, 
homosexual histriónico e un dos principais protagonistas desta 
historia contextualizada nun ambiente orxiástico, é referido 
segundo a situación como Milhomes, Papaganduxos, Maricallas 
ou Setesais. 

A obra e o propio carisma de Eduardo Blanco Amor só pode 
entenderse na súa traxectoria vital, nos vimbios de amizades 
como Vicente Risco, Castelao, Noriega Varela, Lorca, Borges. . . 
e unha profesión periodística que lle apegou á realidade diaria e 
que xunto coa súa capacidade creativa quedou plasmada nunha 
pluralidade de xéneros que fan de este autor alguén difícil de 
clasificar. 

“Naquela voltou o Milhomes tamén medio núo. Con 
aquela disposición con que o facía todo, pillou por 
alí un adibal e púxose a extender a roupa de todos 
ben estarricada. De medio corpo para embaixo 
fixera cuns facotexos unha mandileta que o tapaba 
por diante e que deixaba ao descoberto as nádegas 
grosas, tremantes e cheias de fochiños coma as dos 
nenos. Tiña a pele brancuxenta e cheia de mazaduras 
dos golpes que se diran, e as carnes arrondeadas e 
seguidas polos vacíos e polas costas coma se fose de 
manteiga e non tivese tendós como temos os demais 
homes. No peito, sen migalla de peluxe, abambeábanlle 
as tetas cando se movía, leve o demo, coma se fose 
unha muller. Ao Pega veulle un pronto de risa, ao velo 
así, que coidei que afogaba, i eu ferreille, ao pasar, 
unha chapada no cu que estalou coma un foguete”

Os bébedos non menten. A troula de tres homes 
durante un día e a súa noite serve a Eduardo Blanco 
Amor para facer un retrato dunha sociedade ourensá 
alienada nun momento de crispación e crise. Foi 
unha das primeiras novelas da posguerra, fito da 
literatura galega que transcendeu do local e se 
converteu nun drama determinista universal. 

30. 
- - -

AO COMPÁS
- - -

A Esmorga, 
a primeira novela galega 
que amosa a homosexualidade





OS CONCELLOS 
GALEGOS 

 Polo bo trato

1  Empregamos linguaxe libre de 
connotacións sexistas

2  Integramos a perspectiva de xénero nas 
nosas decisións

3  Difundimos unha imaxe non sexista da 
muller

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

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

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

8  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

10  Prestamos especial atención ás mulleres 
en situación de vulnerabilidade

COLABORA


