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Carta do presidente
O futuro construímolo cada día de hoxe

Encaramos o outono tras un verán pouco común: con 
cambios no equipo de Goberno do Estado, unha im-
portante recuperación da actividade tras a fochanca 
económica da COVID e unha reforma na facturación da 
enerxía eléctrica que inqueda. 

Respecto ao primeiro titular, quédome con dous des-
tacados: o Consello de Ministros é maioritariamente 
feminino e o municipalismo terá máis influenza na 
política de Estado dado que varios dos novos mem-
bros do Goberno presidían ou tiveron algún tipo de 
experiencia na Administración local. Non son persoa 
amiga de triunfalismos, polo que considero que as 
Entidades Locais non podemos baixar a garda nas nosas 
reivindicacións. Ao contrario, debemos aproveitar esta 
tesitura para impulsar a reforma da Administración que 
vimos reclamando dende hai tempo: axeitado repar-
to dos orzamentos, das competencias e do peso na 
toma de decisións. Haberá avances pronto. O grupo de 
competencias creado pola Fegamp para abordar coa 
Xunta de Galicia a asunción de funcións alleas por parte 
dos Concellos e os problemas de financiamento está a 
piques de rematar as súas conclusións e esperamos que 
antes de fin de ano Goberno autonómico e Entidades 
Locais esteamos sentados á mesa mans á obra.

A reactivación económica está en marcha, pero será 
longa e complexa para que vaia acompañada das me-
lloras que este país necesita. Comezan a perfilarse, por 
fin, as liñas de axudas. Ás veces coido que, inmersos 

en resolver os asuntos que cada día topamos enriba da 
mesa, perdemos a perspectiva e non somos realmente 
conscientes da transformación que imos vivir. O mundo 
que estamos a construír baseará sobre uns principios 
distintos aos que enmarcaron o camiño percorrido ata 
aquí. O futuro discorrerá por un plan que coida a sos-
tibilidade, os dereitos das persoas e a prosperidade. E 
hoxe entramos nesa senda. Serán cambios de forma e 
de fondo, porque as melloras nas infraestruturas, po-
líticas, etc. afectan aos hábitos de vida e iso costa. Os 
beneficios poden supor algún que outro sacrificio. Por 
iso os Concellos non podemos perder nin un segundo en 
facer unha gran labor de pedagoxía e concienciación, 
para que a cidadanía asimile, aprobe e colabore coa 
nova vida. Será mellor para todos e todas e teñen que 
ter esa certeza, e os Concellos somos a Administración 
que conta coa maior confianza da poboación para aca-
dar que a transición sexa amable.

Despois de dous factores que imprimen optimismo... 
a factura da luz. Todos dende a nosas alcaldías esta-
mos a revisar as necesidades, facer números e estudar 
sistemas para minorar o consumo. Está por ver canta 
presión terán que soportar as arcas municipais polo 
encarecemento. Xestión pura e dura. Pero para rematar 
avánzoos que na Fegamp levamos tempo a traballar 
unha mellora no financiamento do SAF e que en breve 
teredes novas ao respecto.

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

ACTUALIDADE
- - -

O documento da continuidade á colaboración 
entre ambas institucións neste eido e desen-
vólvese mediante convenios específicos para 
cada Concello. A súa sinatura non implica 
ningún desembolso inicial por ningunha das 
partes, toda vez que o aumento da intensida-
de de uso das instalacións implica un maior 
custo de mantemento a sufragar por ambas 
partes.

O uso debe encadrarse en fins de carácter 
educativo, deportivo ou cultural; nunca 
actividade comercial con contraprestación 
económica, nin eventos organizados por par-
tidos políticos, sindicatos ou organizacións 
con obxectivos diferentes dos fins anterior-
mente sinalados.

Este convenio ofrece a algunhas localidades 
de menor tamaño, a posibilidade de dispor 
deste tipo de instalacións e para Concellos 
con máis medios e capacidades supón un 
aumento da súa oferta.

A desafección dos terreos outorga ás Entidades Locais 
maior autoridade á hora de decidir respecto ao uso 
deses espazos e outras decisións que afecten aos mes-
mos, poñendo fin ao carácter temporal das concesións 
e eximindo do pago de taxas en caso de habelas.

O obxectivo da Fegamp é que os Concellos poidan 
facer o mellor aproveitamento destes espazos portua-
rios e promover a súa integración nas entidades nos 
que asentan. Para iso a Fegamp retomou os traballos 
da Comisión constituída para tal fin e emprendeuse 
un primeiro proceso de desafección para aproxima-
damente unha vintena de Concellos. Por outra banda 
trasladouse ás Entidades Locais toda a información 
correspondente a estes trámites cara a que nunha 
segunda fase de procedementos os Concellos teñan 
a capacidade de aplicala a todos os espazos que lles 
poida interesar e sexan susceptibles deste traspaso.

Aposta polo deporte

Municipios máis abertos ao mar

O confinamento fixo que moitas persoas se decataran da necesidade 
de mudar certos hábitos e facer actividade física. A Fegamp 
asinou coa Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
un novo convenio para regular o uso por parte dos Concellos 
das instalacións deportivas nas inmediacións dos Institutos de 
Ensinanza Secundaria fóra do horario e actividades docentes.

A Federación Galega de Municipios e Provincias 
colabora nos traballos para facilitar aos Concellos a 
titularidade sobre os terreos portuarios que empregan 
na prestación de servizos aos seus cidadáns.

superficie total edificada

superficie instalación 
deportiva 

30
10% x

nº horas 
diarias de 

uso

custos 
ordinarios 

mantenemento
x x x

nº días uso

Os Concellos deben presentar unha solicitude á dirección do centro edu-
cativo incluíndo a relación de actividades que se pretenden levar a cabo, 
os datos de contacto dun responsable para cada unha das actividades 
e os datos de contacto dun responsable do conxunto de actividades do 
Concello no centro docente, sexan de carácter temporal ou con vocación 
de perdurar no tempo. Así mesmo, a Entidade Local deberá contratar un 
seguro de responsabilidade civil con cobertura para todas as actividades 
autorizadas e limpar as instalacións despois de cada uso. A aportación 
económica dos Concellos polo uso das instalacións en función das horas 
ou espazos establécese mediante as seguinte fórmula:



Segundo recolle o artigo 62 da Lei 
1/2019, do 22 de abril, os Concellos 
poden declarar como núcleo rural aban-
donado o constituído pola agrupación de 
varias edificacións con uso de vivenda 
(xunto co espazo público que as aglu-
tina) ou bens estruturados de acordo a 
características dos núcleos rurais tradi-
cionais nos que todas ou a meirande par-
te das edificacións residenciais estean 
desocupadas ou en estado de ruína. Dita 

declaración terá como finalidade as ac-
tuacións integrais de rehabilitación, polo 
que o Concello deberá indagar a identi-
dade dos propietarios ou propietarias aos 
efectos de contar coa súa conformidade 
para ofertalos á venda, sen que iso altere 
a responsabilidade ou deberes legais por 
parte das persoas titulares.

Para impulsar estes obxectivos, a Fegamp 
colabora co Instituto Galego da Vivenda 

e Solo, o Colexio de Administradores 
de Fincas de Galicia e o Colexio Oficial 
de Axentes da Propiedade Inmobiliaria 
da Coruña na promoción da platafor-
ma informática que axuda a pór en 
coñecemento e contacto aos actores 
interesados. 

Dita ferramenta está dispoñible en: 
https://vivendasnucleosrurais.xunta.
gal/public/procedementoVenda

O texto regula prezos para bases topo-
gráficas a escalas 1/5.000 (4,5€/Ha), 
1/2.000 (18€/Ha) e 1/1.000 (45€/Ha) 
tendo en conta que esta última só será 
posible naqueles Concellos voados no 
marco do PNOA10_Galicia (convenio 
previo para estudos cartográficos de 
alta resolución). 

O custo dos traballos cartográficos 
acordados neste convenio ascenderá a 
257.095,15 euros, dos cales 207.095,15 
serán financiados polos Concellos e 

50.000 serán aportados pola Xunta de 
Galicia. 

A dirección técnica dos traballos correrá 
por conta do Instituto de Estudos do 
Territorio (IET) , que será quen contrate 
o servizo e verifique o control de cali-
dade, harmonización e normalización no 
marco do Sistema Cartográfico Nacional.

Os Concellos deberán delimitar as zonas a 
cartografiar e achegar toda a información 
necesaria para a execución. Finalizada a 
base cartográfica, estará a disposición de 

todos os sinantes no acordo, polo que po-
derase incorporar ás Bases Topográficas 
BTG v1.0 e BTUG v1.0 de Galicia.

Durante a vixencia do convenio, ata 
finais de 2022, poderanse adherir novos 
asinantes mediante addendas. A Fegamp 
seguirá a mediar para acadar vías de co-
financiamento ao fin de que os Concellos 
poidan acceder máis facilmente a unha 
cartografía actualizada e adaptada ás 
súas necesidades.
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>  ACTUALIDADE

Convenio PNOA

As bases topográficas son caras de producir. Licitar conxuntamente entre varias 
administracións reduce os custos e axuda á mellora da calidade dos resultados 
obtidos. Baixo estas premisas, a Fegamp asinou xunto coa Xunta de Galicia 
e os Concellos de Ames, Cee, Coirós e As Pontes, un convenio para que estas 
Entidades Locais poidan facer estudos cartográficos a prezos máis competitivos.

Ferramenta para 
recuperar o rural

O Concello de Sober protagonizou a experiencia 
piloto da plataforma para repoboar núcleos 
rurais abandonados. A Fegamp promove a 
ferramenta creada para dar visibilidade á 
oferta e posibilidades das Entidades Locais.

https://vivendasnucleosrurais.xunta.gal/public/procedementoVenda
https://vivendasnucleosrurais.xunta.gal/public/procedementoVenda
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Fallas do financiamento do Estado 
ás EELL galegas cos númetros enriba da mesa

A mensaxe da Fegamp ao Ministerio de Política Territorial foi clara: 
os criterios de adxudicación da PIE son inxustos cos Concellos 
galegos. Sen teren en conta, entre outros, a nosa dispersión 
xeográfica ou a media de idade da nosa poboación, a repartición 
non responde axeitadamente ás necesidades do municipalismo.

O pasado mes de xullo publicouse a 
liquidación definitiva da Participación 
nos Ingresos do Estado das Entidades 
Locais correspondente ao ano 2019. 
Analizado de forma global, o saldo foi 
positivo para os Concellos e Deputacións 
provinciais galegas froito de que a en-
trega a conta realizada no seu día foi 
menor que a participación final calcu-
lada. Pero na avaliación individualizada 
dos datos a casuística presenta un cadro 

moi interesante e variado: mentres 
que as Entidades Locais integradas 
no sistema de cesión (as seis cidades 
maiores de 75.000 habitantes e as 
catro Deputacións Provinciais) obtive-
ron liquidacións positivas, no sistema 
de variables onde se integran os 307 
Concellos galegos menores de 75.000 
habitantes o signo da liquidación é 
desigual. Os índices que se utilizan para 
a repartición da participación definitiva 

neste réxime, nalgúns casos moito máis 
negativos respecto aos aplicados para 
calcular a entrega a conta (especialmen-
te pola incidencia do criterio “Inverso 
da Capacidade Tributaria”) fan que o 
resultado para 136 dos 307 Concellos 
galegos integrados neste réxime fora 
negativo, polo que terán que reintegrar 
parte do percibido na mencionada en-
trega realizada en 2019.

Importe Liquidacións Positivas

Participación De�nitiva 2019

Entrega a cuenta 2019

Importe Liquidacións negativas

Concellos Réxime Variable (**)
256.343.885 €
262.063.170 €

5.719.285€

Deputacións Provinciais
576.711.975 €
589.682.083 €

12.970.108 €

Concellos Réxime Variable (*)

366.014.184 €
368.599.350 €

5.949.587 €
-3.364.421 €

TOTAL

1.195.705.623 €
1.220.344.604 €

24.638.981 €
-3.364.421 €

Participación de�nitiva entidades locais galegas ano 2019

Réxime variables: 307 Concellos galegos <75.000 habitantes  

Réxime Cesión: 6 Concellos galegos > 75.000 habitantes 
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Un ano máis, a media que perciben os 
Concellos galegos en termos per cápita 
é substancialmente menor que a media 
estatal. O diferencial negativo sitúase 

neste ano nos -56 euros por veciño, de-
bido fundamentalmente á prima que per-
ciben os Concellos maiores de 500.000 
habitantes e aos criterios de repartición 

utilizados no réxime de variables, que 
tamén son prexudiciais para os Concellos 
galegos.

Número de Concellos galegos con liquidación positiva/negativa

Menores
5000 

habitantes

94
106

Entre 
5001 - 20000

habitantes

64

27

Entre
20001 - 50000

habitantes

12
3

Maiores
50000

habitantes

7

TOTAL

177

136

Nº Concello con
liquidación a reintegrar

Nº Concello con
liquidación positiva
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COMPARATIVA PARTICIPACIÓN NOS INGRESOS DOS CONCELLOS
 (€/habitante)
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Media Concellos Estado

Media Concellos Galicia

PARTICIPACIÓN DOS CONCELLOS POR TRAMOS DE POBOACIÓN NO 2019
 (€/habitante)

ata 1000 habitantes 193,4

187,7Entre 1001 - 5001 habitantes

209,4Entre 5001 - 20000 habitantes

227,3Entre 20001 - 50000 habitantes

242,2Entre 10001 - 100000 habitantes

277,9Entre 100001 - 500000 habitantes

554,7Máis 500000 habitantes

289,7TOTAL
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FINANCIACIÓN ESTATAL ACUMULADA DE CCAA E EELL GALEGAS
(Miles de €)

60.911.098,98

Xunta de Galicia Concellos e
Deputacións Provinciais

9.979.487,92

Fondo Asistencia Sanitaria

792.782,60

No caso das Comunidades Autónomas, 
o sistema de financiamento a través 
da cesión de IRPF, IVE e Impostos 
Especiais compleméntase coa incorpo-
ración de recursos adicionais formado 
polos Fondos de Suficiencia, Garantía 
e de Converxencia, que propicia un 

marco no que, por unha banda, se 
financian os servizos competencia 
dos entes autonómicos, e por outro 
se realiza con certa equidade, tendo 
en conta as características singulares 
de cada Comunidade Autónoma máis 
aló da poboación. Pódese discutir a 

intensidade ou a ponderación de cada 
un dos recursos, pero estes feitos di-
ferenciais son tidos en conta en maior 
ou menor grao.

Contrariamente, no caso do financia-
mento dos Concellos polo Estado, non 
se ten en conta estes factores, o que 

Evolución da participación no financiamento 
estatal de CCAA e EELL galegas dende 2011 a 2019

Mentres que en 2009 se producira a 
reforma do financiamento autonómico, 
o sistema que regula o financiamento 
das Entidades Locais segue a se rexer 

polo modelo aprobado no ano 2004. 
A comparativa dos últimos anos entre 
o financiamento da Administración 
autonómica e o sector local galego 

(extrapolable tamén ao que sucedeu a 
nivel global no Estado) plasmada nos 
seguintes gráficos é moi clarificadora:

1.000.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CCAA ConcellosDeputacións Provinciais FAS

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

EVOLUCIÓN FINANCIACIÓN ESTATAL DE CCAA E EELL GALEGAS (2011-2019)
(Miles de €)
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Perspectivas para o ano 2022

Os acordos adoptados dentro do marco da Comisión Nacional 
de Administración Local (CNAL), o pasado 28 de xullo de 2021 
cambiaron as perspectivas de financiamento estatal para as 
Entidades Locais. Nun ano que se aveciñaba moi complicado, 
nesta liña financeira de Concellos e Deputacións tres importan-
tes medidas cambian esta perspectiva e presentan un escenario 
moito máis optimista en materia financeira para o vindeiro ano:

 > Compensación Liquidación negativa año 2020

Trala caída recadatoria producida no ano 2020 por causa do 
COVID sobre as previsións iniciais, o peche do exercicio con-
firmou que a partir do ano 2022 as Entidades Locais deberían 
reintegrar unhas cantidades significativas, que no caso dos 
Concellos e Deputacións galegas superaban os 200 millóns 
de euros, conforme ás primeiras estimacións realizadas por 
esta Federación. 

Na xuntanza da CNAL informouse que se vai a deseñar un mode-
lo no que se dotará unha cantidade adicional e extraordinaria 
de recursos por un importe global equivalente ao volume total 
dos reintegros que deberían efectuar as Entidades Locais en 
2022 derivados desa liquidación definitiva de 2020.

 > Compensación efecto SII do IVE

Unha das reclamacións recorrentes das Entidades Locais ga-
legas plasmada na Asemblea Xeral celebrada en novembro de 
2019, onde de forma unánime solicitouse o pagamento desta 
cantidade pendente do exercicio de 2017, no cal e derivado 
do Sistema de Información Inmediata (o chamado efecto SII) 
tan só se integrou nos Ingresos Tributarios que determinan 

a participación das Entidades Locais 11 meses do IVE, o que 
supuxo para Concellos e Deputacións de Galicia unha perda de 
financiamento de 60 millóns de euros. 

Nesta reunión da CNAL tamén se acordou a dotación dun 
Fondo no Proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para o 
ano 2022 para compensar esta perda producida no ano 2017. 
Dado que, pola peculiaridade do sistema de financiamento, 
parte da débeda xa se compensou no cálculo da participación 
definitiva para o ano 2019 das Entidades Locais, o importe 
que lle corresponderá aos 313 Concellos e as 4 Deputacións 
galegas estará ao redor dos 30 millóns de euros.

 >  Incremento das Entregas a 
Conta para o ano 2022 

Estas dúas medidas complementaranse cun incremento do 8% 
das entregas a conta para o ano 2022 con respecto ao ano 
anterior. De forma individualizada, aínda que para aquelas 
entidades integradas no sistema de cesión o crecemento 
estará ao redor deste incremento, no modelo de variables 
estará a expensas da incidencia dos criterios de repartición 
(Poboación, Esforzo Fiscal e Inverso da Capacidade Tributaria) 
que se utilizan para a asignación das contías aos Concellos 
integrados neste réxime. 

En conclusión, e unha vez coñecidos os ingresos que terán os 
Concellos en concepto de Participación nos Ingresos do Estado, 
queda pendente saber para o ano 2022 as liñas financeiras da 
CCAA (FCL e transferencias derivadas de convenios e subven-
cións), aínda que teoricamente, e dado que estas medidas de 
financiamento estatais tamén se estenderon ás Comunidades 
Autónomas, deberían tamén crecer dunha forma importante.

deriva nun sistema onde a maior dotación en termos globais 
e per cápita destínase aos Concellos de maior concentración 
de poboación e que fai que os Concellos maiores de 500.000 
habitantes perciban un terzo da participación a pesares de 
contar tan só co 18% da poboación. 

Non existe ningún instrumento que mida o custo dos ser-
vizos polo feito de ter características diferenciais, co cal 
os Municipios deben afrontar este sobregasto que se pode 
producir tanto na prestación dos servizos mínimos xerais 
establecidos por Lei, como pode ser a recollida de residuos, 
o abastecemento e saneamento de auga, alumeado público, 
limpeza viaria ou pavimentación de vías públicas, coma 
en moitas outras competencias ou simplemente obrigas 
financeiras que tanto Estado como Comunidades Autónomas 
foron trasladando aos Concellos sen ningún tipo de finan-
ciamento extraordinario en materia educativa, sanitaria, 
servizos sociais, deportiva, cultural, medio ambiental, 
seguridade, orde pública, protección civil entre outras.

Ademais, boa parte destas funcións realizadas polas Entidades 
Locais viron incrementado o seu custo nos dous últimos anos por 
motivo dos efectos derivados da COVID19, pero a diferenza das 
Comunidades Autónomas, os Concellos tampouco recibiron neste 
caso fondos extraordinarios para acometer este sobrecusto.

Resultado

Como consecuencia de todo o anteriormente exposto temos un 
sistema crecente de recursos para as Comunidades Autónomas, 
mentres que no caso de Concellos e Deputacións, o crecemento 
é substancialmente menor. O problema é que, centrándonos só 
nas competencias e servizos das Comunidades Autónomas, que 
non se dubida necesitan moitos e crecentes recursos pola súa 
tipoloxía, esquecémonos que os servizos municipais, non só 
tamén son absolutamente esenciais, senón que ademais teñen 
custos constantemente crecentes e que en Galicia son máis 
acusados dadas as características dos servizos a prestar nun 
territorio tan complexo coma é o galego.
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12. 
- - -

REPORTAXE
- - -

Servizos bancarios presenciais, 
luxo ou necesidade?

En 2020, o número de Concellos galegos que carecía de oficina bancaria non chegaba ao medio 
centenar e todos tiñan menos de 5.000 habitantes e a cascada de feches fixo saltar as alarmas. 
Segundo unha primeira avaliación da Fegamp, en menos dun ano pechou un centear de sucursais. 
A Federación toma cartas no asunto en defensa dos alcaldes e alcaldesas que non están dispostos 
a ficar cos brazos cruzados ante a privación dun servizo imprescindible. Ata onde pode/debe 
chegar a Administración nunha política empresarial privada cando afecta tanto á cidadanía?

A responsabilidade das entidades ban-
carias no problema é incontestable. Nun 
claro cambio de modelo cara á atención 
en internet, o sector financeiro está a 
avanzar o seu proceso sen medir as con-
secuencias ou prexuízos que iso pode ter 
na sociedade, especialmente nas persoas 
de idade máis avanzada. Certamente os 
servizos bancarios non son un ben de 
primeira necesidade, pero si o instru-
mento para o desenvolvemento do día 
a día, incluíndo a adquisición deses 
bens indispensables para vivir ou para 
a actividade empresarial: a pensión, a 
negociación dun préstamo persoal ou de 
negocios, taxas, xestións administrati-
vas.... Por iso, sen entrar no alto índice 
de envellecemento da poboación galega 
e no grave desamparo no que fica, dun 
xeito ou doutro, a carencia de servizos 
bancarios supón un importante contra-
tempo para unha ampla porcentaxe de 
poboación e, pola propia natureza do 
municipalismo como administración de 
aveciñamento, o que está a acontecer 
é motivo de inquedanza entre os al-
caldes e alcaldesas que están a denun-
ciar as graves consecuencias sociais e 
demográficas.

A inquedanza é lóxica. Que pasa cando 
acontece o feche da última entidade fi-
nanceira nunha localidade? A situación 
vai máis aló dun simple cambio de “espa-
zo”. O traslado deste servizo implica des-
prazamentos de distinta consideración 
nun entorno no que a dispoñibilidade 
de transporte pode ser tamén precaria 

ou inexistente e que fai que máis dun 
veciño ou veciña poida ter que se ver 
obrigado a deixar parte da súa pensión 
no taxi que ten que tomar para ir cobrala. 
Sobra dicir as distintas limitacións que 
poden dificultar máis aínda o acceso aos 
servizos bancarios, tales como problemas 
de mobilidade, dependencia, limitación 
de horarios, etc. A dixitalización dos 
servizos bancarios estase a producir a 
velocidade de vertixe sen ten en conta a 
capacidade da sociedade para subir a ese 
tren e como consecuencia está a xerar un 
problema estrutural e humano, porque a 
circulación do diñeiro é o sistema que 
irriga o funcionamento da nosa socie-
dade de consumo e a fenda tecnolóxica 
está a se converter nun factor clave de 
integración ou vulnerabilidade tanto so-
cial como económica. Por outra banda, 
certos sectores como a banca, a sanidade 
ou o comercio, constitúen un motor para 
a viabilidade de pequenos municipios, 
pero da mesma maneira poden supor 
unha pedra que os sepulte xa que o seu 
traslado ten un efecto arrastre sobre o 
resto de actividades e as accións cotiás 
das persoas e, finalmente, pode levar 
consigo a mudanza desta poboación.

Contexto sociodemográfico
O panorama de servizos bancarios está pro-
funda metamorfose, ao menos por canto á 
xestión clientelar se refire. A desaparición 
de oficinas é xeral, pero a súa repercusión 
varía enormemente segundo factores 
sociodemográficos. 

En Galicia existen 313 Concellos que suman 
unha poboación total de 2.701.882 habi-
tantes. O territorio organízase en torno a 
sete núcleos urbanos principais, que suman 
995.126 habitantes. Existen outras 49 en-
tidades de poboación de máis de 10.000 
habitantes que acumulan outro millón de 
persoas. Se ben o número de Concellos por 
tamaño mostra unha concentración da po-
boación nos núcleos urbanos e periurbanos 
cada vez maior, hai 257 Concellos de menos 
de 10.000 habitantes fronte aos 56 maiores 
de ese límite referencial (Fonte: Instituto 
Nacional de Estatística 2020). 

Na nosa comunidade, o problema do peche 
de entidades bancarias reside precisa-
mente nos Concellos de menos de 10.000 
habitantes, sendo os rurais de menos de 
5.000 habitantes os que padecen con maior 
intensidade este fenómeno de abandono 
das entidades bancarias. 

Se miramos dous indicadores de suma im-
portancia no acceso aos servizos bancarios 
dixitais, a idade e a conectividade, topa-
remos dous grandes factores de fracaso: 

 > Segundo os últimos datos do Instituto 
Galego de Estatística, a porcentaxe de 
poboación galega conectada á inter-
net non chegaba ao 29%.

 > Máis de 3 de cada 10 galegos e galegas 
teñen 60 anos ou máis segundo os 
datos do Padrón Municipal recollidos 
polo INE a 1 de xaneiro de 2021.
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Accesibilidade financeira 
en Galicia

Segundo os datos publicados polo 
Instituto Galego de Estatística (IGE) 
relativos ao ano 2020 en Galicia había 
45 Concellos (14%) que carecen de 

oficina bancaria, todos eles de menos 
de 5.000 habitantes. A maiores o 37 % 
dos Concellos galegos solo dispuñan de 
1 oficina bancaria, operando en moitas 
localidades só uns poucos días á semana 
e con horario reducido. Con todo isto, o 

ano pasado o 51% dos Concellos galegos 
ou ben carecían de oficina bancaria ou 
ben contaban só cunha oficina, dato máis 
preocupante se temos en conta as súas 
características sociodemográficas (ida-
de, renda, estudos, etc) e de dispersión. 

Nº Concellos con 0 oficinas Nº Concellos con 1 oficina Nº Concellos 
con 0 ou 1 oficinas

A Coruña 11 27 38

Lugo 5 21 26

Ourense 27 46 73

Pontevedra 2 22 24

Total (313) 45 116 161

Concellos Nº Contestacións Número oficinas pechadas neste 
ano ou en datas próximas

< 5.000 habitantes 102 44

5.000-10.000 habitantes 32 32

10.001-20.000 habitantes 18 17

20.001-50.000 habitantes 7 7

Total 159 100

A sucesión de queixas achegadas nos 
últimos meses, fixo que a Fegamp puxera 
en marcha unha breve enquisa para con-
tar cunha maior aproximación do mapa 
de accesibilidade e do fenómeno de fuga 
de entidades bancarias. Nesta primeira 
prospección contestaron 159 Concellos 
de ata 50.000 habitantes, dos cales 67 

referiron peche dunha ou máis sucursais 
bancarias na súa circunscrición “neste 
ano ou en próximas datas”, chegando 
o cese de actividade a un centenar de 
oficinas.

Nas achegas dos Concellos e nos casos 
que contan con atención ao cliente, son 

reiteradas as protestas polo empeora-
mento da asistencia, referindo aperturas 
só dalgúns días ou horas, ou limitando 
o servizo só a caixeiro automático, co 
que a dispoñibilidade de efectivo está 
suxeita a que o dispositivo “non sufra 
avarías”



14

Accesibilidade financeira 
en Galicia

O debate xerado por unha política que 
responde a criterios e intereses empresa-
riais en prexuízo dos hábitos de vida das 
persoas torna en palabras maiores cando 
compromete a cobertura de necesidades 
esenciais. Como poden as Administracións 
salvagardar os dereitos das persoas nestes 
casos? Ata onde se pode/debe chegar? É 
unha cuestión moral e política de calado, 
porque apunta directamente a unha das 
liñas de flotación do noso sistema, o 
capitalismo liberal. 

Se ben é certo que os dereitos das persoas 
deben ser os mesmos independentemente 

das súas circunstancias de vida, a rea-
lidade é que na práctica non se poden 
garantir do mesmo xeito. Nun primeiro 
estadio da problemática do acceso a 
servizos bancarios, o acordo auspiciado 
pola Xunta de Galicia para a presenza de 
caixeiros e/ou atención financeira nas ins-
talacións municipais xestouse como unha 
fórmula para garantir nun mínimo a pres-
tación minimizando os danos ou perdas 
para ambas partes. Porén, a evolución dos 
acontecementos e o cambio de escenario 
obriga a reavaliar a problemática e dilu-
cidar posibles solucións. Aceptando que 
unha empresa pode decidir ceses de acti-
vidade en base ao seu modelo de negocio 
ou criterios de rendibilidade, o espírito 

de protección da cidadanía que move á 
Administración non pode ser empregado 
polo sector financeiro para aumentar os 
seus beneficios. A solución ao peche das 
entidades bancarias require de entrada 
unha abordaxe conxunta do problema, 
con todas as sensibilidades enriba da 
mesa e a maior das predisposicións ao 
entendemento. Cómpre por ambas par-
tes ser conscientes do rol a desenvolver, 
da razón do traballo, das ferramentas e 
dos obxectivos, e nisto a prioridade dos 
Concellos é nítida: o benestar e dereitos 
dos seus veciños e veciñas.

Outros datos de interese:

 > Dende 2008, máximo histórico, a rede de sucursais 
galega reduciuse nun 52,6% (1.322 oficinas) e as en-
tidades con sede social na Comunidade pasaron de 8 a 
2: ABANCA e Caixa Rural Galega (A economía Galega. 
Informe 2020-2021. Abanca, USC).

 > As provincias de Lugo, A Coruña e Ourense concentran 
preto do 24 % da poboación dos Municipios conside-
rados de vulnerabilidade media de todo o territorio 
nacional. Isto significa:

 - Arredor de 240.000 galegos e galegas viven en 
Concellos con vulnerabilidade media no acceso a 
efectivo (0.6 puntos de acceso / 1.000 habitantes)

 - A distancia media ao punto mais próximo é de 3 km.

 - A poboación maior de 60 anos supera o 35 % do total. 

 - A renda está por debaixo da media nacional. 

Na maior gravidade: 40.000 habitantes viven en Concellos con 
unha vulnerabilidade alta no acceso ao efectivo, é dicir, que 
non contan con puntos tradicionais de acceso ao efectivo, a 
distancia media ao mais próximo é de 9,4 km, a poboación 
maior de 60 anos supera o 40 % do total e a renda dispo-
ñible está por debaixo da media nacional. (Informe sobre a 
Infraestrutura do efectivo e vulnerabilidade no acceso ao efectivo 
en España. 2021. Banco de España).

María Lamelas, 
Técnica da Fegamp
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É importante, ampla e ineludible.  A Orde HFP/1030/2021, 
do 29 de setembro desenvolve o sistema de xestión que as 
Administracións deberán cumprir para optar aos fondos. As 
directrices obrigan a adaptar procedementos, mecanismos de 
tramitación eficaz e control, incluíndo neste último aspecto 
actuacións específicas para a loita contra o fraude e a corrup-
ción.  Afecta tanto a entidades “decisorias como executoras”, 
e o texto marca un prazo de 90 días dende a súa publicación 
para a súa posta en marcha, é dicir, antes de que remate 2021*.

O desafío é múltiple: pola cantidade de dinero a xestionar, pola 
envergadura da transformación e porque requirirá a actuación 
coordinada de diversos órganos das  Administracións  Xeral do 
Estado, Autonómicas e Locais, así como entidades privadas.

A Orde desenvolve un Sistema de Xestión e para facilitar o 
labor e homoxeneizar os criterios, as directrices se completan 
con formularios con parámetros concretos a sinalar respecto 
aos proxectos, planificación,  fitos, obxectivos e execución de 
medidas,  grado de cumprimento, análise de risco medioamien-
tal non desexado, fraude, corrupción e conflito de intereses, 
posibles compatibilidades e dobres financiamentos, así como 
os modelos de declaración de cesión e tratamentos de datos 
e a declaración de compromiso coa execución do PRTR.

Os parámetros e obxectivos asociados a prazos de tempo e de 
forma detallada permitirán verificar que as medidas, proxectos, 
subproxectos ou liñas de acción acadan os resultados para os 
que se definiron. Para iso deberán levar asociados indicado-
res cualitativos e cuantitativos que miden o seu progreso e 
determinan o grao de cumprimento. As entidades executoras 
son responsables da súa determinación así como de rexistrar 

no sistema a comprobación de que se cómpren ou en todo 
caso que se fan as correccións necesarias en caso de terse 
topado deficiencias. Para iso formalizarán un certificado e 
incorporarán a documentación acreditativa, manifestando a 
veracidade  da información remitida. Ditos reportes deberán 
estar actualizados no sistema informático “con resultado das 
medicións correspondentes ao último día de cada mes de re-
ferencia o día dez do mes seguinte ao máis tardar”.

A Intervención Xeral do Estado establecerá dous sistemas 
para transferir os distintos reportes, ben mediante a carga 
de ficheiros axustados ao formato definido mediante medios 
informáticos habilitados para ilo, ben mediante servizos elec-
trónicos dende o respectivo sistema contable ou financeiro 
da entidade executora. En calquera caso o sistema emitirá un 
acuse de recibo que permita rastrexar as operacións.

Se ben a administración xa dispuña de mecanismos antifraude, 
se concreta a “obriga de recadar nun formato electrónico que 
permita realizar buscas e nunha base de datos única, infor-
mación relativa ao perceptor final dos fondos, así como dos 
contratistas e subcontratistas”.

Os controis deberán prever “unha avaliación do risco, impacto 
e probabilidade de risco de fraude nos procesos clave da exe-
cución do PTR”. Determina así mesmo unha revisión periódica 
bienal o anual segundo o risco” e sempre que se detectara al-
gún caso de fraude ou se tiveran feito “cambios significativos” 
tanto no procedemento como no cadro de persoal.

Os procedementos antifraude dos fondos 
de europeos

Bruselas ten claro en que hai que empregar os fondos de axuda e 
para asegurarse de que o Plan de Recuperación, Transformación 
e Resiliencia (PRTR) acade o seu máximo en canto a xestión 
se refire  levará un estrito seguimento do diñeiro.

(*) Agás para proxectos executados en 2020
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Máis aló da transparencia e eficiencia, o seu potencial 
transformador sobre a Administración Local é impredicible.

Intelixencia Artificial (IA) nos Concellos

A era dixital está a transformar o mundo de forma vertixinosa. 
Unha metamorfose en todos os eidos: coñecemento, obxectos 
materiais, relacións persoais, hábitos... mesmo expectativas. 
A punta de lanza de todo este proceso está na capacidade de 
pensar das máquinas, na súa “intelixencia”. Que farán os aparellos 
e que os seres humanos? Como afectará aos Concellos? Porque 
neste panorama cambiante e imprevisible a única certeza é que 
a súa revolución alcanzará, máis tarde ou máis cedo, a todos 
os eidos da Administración Local. Estamos no preámbulo.

Imaxe: Thomas Urich (Pixabay)

A día de hoxe coñecemos moi pouco do 
funcionamento do cerebro humano e dos 
procesos que determinan o que chama-
mos “intelixencia”. É, polo tanto, moi 
presuntuoso e simplista empregar ese 
termo para referirse aos procesos algo-
rítmicos que facilitan ou directamente 
toman decisións no desenvolvemento de 
determinadas tarefas, pero así é como 
se está a denominar no léxico común: 
intelixencia artificial (IA).

Big Data e IA

A semente da IA foi plantada en 1950 
por Alan Turing. O brillante matemático 
que liderou os traballos de descifrado 
das mensaxes nazis durante a Segunda 
Guerra Mundial, creou un test para valo-
rar a capacidade das máquinas de ofre-
cer respostas, acertadas ou non, pero 
propias de seres humanos. A súa propos-
ta accionou a filosofía da intelixencia 

das máquinas. Dende entón as técnicas 
desenvoltas para a súa abordaxe seguen 
diversas liñas: dende a chamada “forza 
bruta” baseada na potencia computa-
cional, ás redes operativas (que quizais 
é o que máis se aproxima aos procesos 
biolóxicos neuronais). Simplificando a 
explicación falaríamos da captación de 
grandes cantidades de información e 
datos de todo tipo para xestionalos con 
aplicacións “Big Data” que ao aplicarlle 
diversos algoritmos poderían realizar 
diversas análises e extraer conclusións. 
Nun paso máis, mediante técnicas de 
“machine learning”, estes sistemas 
teñen capacidade de aprender para 
chegar a conclusións sen a interven-
ción de ningún programador e, de estar 
programadas para iso, tomar decisións 
en consecuencia.

Se ben a transcendencia desta nova rea-
lidade tiña ás autoridades en garda para 

procurar unha transformación axeitada, 
a pandemia da COVID19 precipitou os 
acontecementos e o 20 de outubro de 
2020 o Parlamento Europeo emitiu 
unhas recomendacións á Comisión so-
bre un marco dos aspectos éticos da 
intelixencia artificial, a robótica e as 
tecnoloxías conexas (2020/2012(INL)). 
O 21 de abril de 2021 a Comisión 
Europea presentou a súa lexislación 
sobre Intelixencia Artificial, primeiro 
marco legal sobre esta tecnoloxía que 
ademais chega acompañada doutra 
normativa sobre maquinaria e robots.

Aquí en España, esta materia abor-
douse co RD-Lei 36/2020 de 31 de 
decembro e concretamente no que ás 
Administracións Locais concerne, co 
Reglamento de actuación e funciona-
mento do sector público por medios 
electrónicos (Real Decreto 203/2021, 
de 30 de marzo).

Raúl Fernández Iglesias 
Técnico da Fegamp



IA e Administración

Cómpre diferenciar as institucións públicas que posúen 
o ingrediente do liderado político, a visión estratéxica e 
outros compoñentes institucionais das Administracións 
públicas cuxa tarefa é xestionar para acadar os obxectivos 
institucionais. Dende esta distinción, arbitraria pero que 
pode ser útil para clarificar conceptos, a institución pública 
constitúe o todo e a Administración pública é o instrumen-
to para obter resultados. Chegado a este punto podemos 
considerar que a xestión da información é unha necesidade 
primaria para a Administración Pública e que no contexto 
da sociedade da información alentada polas tecnoloxías 
xa asentadas e polas tecnoloxías emerxentes, este desafío 
é una necesidade aínda máis crucial e ineludible. Hoxe 
a boa xestión da información é a condición necesaria e 
imprescindible para sobrevivir. Hai moitas organizacións 
públicas que xestionan a información de xeito moi precario 
e artesanal e están vivas impulsando políticas e servizos 
con valor público. Están vivas de xeito aparente xa que os 
seus movementos e accións son mecánicos e inerciais, máis 
conceptualmente están mortas no contexto da sociedade 
da información. Son entes sen cerebro ou eixo de funcio-
namento. Un dos principais problemas da Administración 
é a cantidade inxente de datos, a desestruturación da 
información e a dispersión das súas fontes, debido a unha 
burocracia que crece sen límites. 

Polo tanto, a boa xestión da información, non é solo que 
aporte á Administración Pública unha vantaxe competitiva 

Sombras da dixitalización

Todo feito que afecte á sociedade e, polo tanto, tamén 
o avance tecnolóxico, debe levar parello un desenvolve-
mento ético. As diversas normativas xorden co obxectivo 
de fornecer o investimento en IA e garantir a seguridade, 
creando niveis de risco e limitacións, como por exemplo 
a prohibición do recoñecemento facial en determinadas 
situacións, coas categorías de risco: “inaceptable”, “alto 
risco”, “risco limitado” e “mínimo risco”.

E que, ante unha ferramenta con tal potencial, xorden 
cuestións como: quen meteu os milleiros de datos nas 
redes neuronais da máquina e escribiu os algoritmos 
de decisión? Con que obxectivos? Tiñan algunha inten-
cionalidade? Mediaban intereses políticos, relixiosos, 
empresariais, etc? A ética non é única nin unívoca nin a 
moral pode reducirse a un código de dereitos e obrigas, 
erro da Francia da ilustración que cría que todo o dereito 
cabía nun código. Con todo, cal é a ética que se lle aplica 
ás máquinas? O utilitarismo de Bentham e Stuart Mill 
encontra claros problemas para ser admitido, por exemplo 
na condución automatizada: o coche decidirá matar ao 
adulto antes que a un neno, a un adulto antes que a dous, 
ao propio condutor antes que a unha embarazada. Pero, 
e se o adulto é a chave para desenvolver unha vacina en 
plena pandemia? Este tipo de razoamentos fan cobrar 
grande importancia á psicoloxía e a filosofía.
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senón que representa o aporte ineludible 
para acadar a súa supervivencia como 
institución. Unha Administración terá 
vantaxe competitiva só se xestiona a 
un nivel de excelencia a información 
utilizando de xeito innovador as tec-
noloxías emerxentes e organizando 
imaxinativamente as súas estruturas, 
procesos e a intelixencia individual e 
colectiva dos seus empregados públicos.

Estes últimos, o capital humano da 
Administración, seguirá a constituír a 
pedra angular, non so polo seu coñece-
mento e experiencia na materia obxecto 
de desenvolvemento, senón polo papel 
que xogará nesta transformación ins-
titucional. A capacitación en compe-
tencias dixitais será imprescindible no 
desenvolvemento das persoas e dos tra-
ballos e o exercicio na Administración 
Pública, neste caso, a local, non será 
unha excepción. Os traballadores das 
EELL deberán ser quen de aproveitar ao 
máximo as facilidades e potencial da 
tecnoloxía. Por outra banda, en tanto 
que a Intelixencia Artificial será o sis-
tema polo que transite unha grande e 
importante parte dos servizos presta-
dos, os Concellos terán que contar con 
expertos na materia. 

Deixando para outro momento a rela-
ción da gran cantidade de aplicacións 
que para a administración representa a 
IA, recomendo a lectura do Documento 
12/2021 publicado en Rede Localis que 
aborda estes asuntos con máis profun-
didade, poñendo tamén o foco na rele-
vancia da dixitalización nos procesos de 
auditoría e control interno, que sinala 
as seguintes recomendacións para a 
correcta implantación da IA no sector 
público:

 > A IA presenta numerosas oportu-
nidades para as políticas públicas 
que impulsarán mellores servizos 
e unha menor burocracia, que per-
mitirán á sociedade non só crear 
novas oportunidades de emprego 
senón máis sostibles.

 > A IA debe configurarse como fe-
rramenta para impulsar e perfec-
cionar a Administración Pública e, 
á súa vez, implantala no control 
interno e externo.

 > A IA non só debe usarse como ins-
trumento para mellorar a Auditoría 
Pública senón que tamén debe ser 
obxecto de verificación a través 
da Auditoría dos algoritmos que a 

compoñen para evitar o alto risco 
e o risco inadmisible.

 > Non podemos entender a IA sen 
o apoio do coñecemento humano.

 > A IA non pode xerar rexeitamento 
por medo ao descoñecido, senón 
que debe ser un reto para cambiar 
o ciclo.

 > A IA non vai a eliminar o emprego 
público senón que o transformará.

 > A IA debe estar ao servizo da in-
telixencia humana e non ao revés.

 > Non deben esquecerse a ética pú-
blica, os dereitos fundamentais e 
aos máis desfavorecidos, tendo en 
conta, o risco de cosificación para 
evitar a deshumanización.

 > A IA reflexa as debilidades e 
carencias actuais do ser humano 
e permite facer realidade algúns 
sonos de xeito relativo.

As Entidades Locais debemos pensar na 
dixitalización como unha oportunidade 
para mellorar o servizo aos cidadáns e 
unha ferramenta para estreitar a rela-
ción dos nosos veciños e veciñas coa 
Administración.
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Lograr espazos públicos máis atrac-
tivos e inclusivos, xa sexa en cidades 
ou no rural. É o propósito de Edigal, 
firma galega con sede en Pontevedra: 
“antepoñemos a calidade e o benestar 
social fronte ao beneficio económico”, 
explica o seu xerente, Iago Martínez. A 
empresa, que nas súas case tres décadas 
de historia xamais recorreu a un proceso 
de regulación de emprego, bota man do 
talento local para deseñar as súas pezas 
e, ademais, emprega materias primas 
galegas.

“A nosa preocupación é crear riqueza 
na contorna; para iso apostamos polo 
talento local e, así, contribuímos a man-
ter os postos de traballo. En definitiva, 
logramos un efecto multiplicador vai 
máis aló da nosa actividade”, sostén o 
seu responsable.

Respecto polo medio ambiente 

As pezas de Edigal fabrícanse baixo a 
filosofía do ecodeseño, que consiste en 
incorporar criterios ambientais durante 
o proceso, desde a súa concepción ata o 
seu desenvolvemento; “todos gañamos: 
as administracións adquiren produtos 
máis duradeiros e a sociedade bene-
fíciase dunha maior dispoñibilidade de 
recursos, que poden destinarse a outros 
produtos”, explica o xerente.

Ademais, para os listóns dalgúns dos 
seus bancos Edigal emprega restos de re-
siduos, “outorgámoslles unha nova vida”, 
matiza Iago Martínez. Tamén recorren 
a madeira certificada, que contribúe a 
frear o proceso de deforestación. Por ou-
tra banda, a empresa mide a súa pegada 
de carbono desde hai máis de 10 anos. 

Combater o feísmo e 
máis accesibilidade 

A loita por mellorar a estética urbana e 
do rural é unha máxima do seu traballo: 
“achegamos o noso gran de area para 
lograr a integración coa paisaxe; facé-
molo a través de modelos que reducen o 
impacto visual, por exemplo, dos vellos 
armarios eléctricos”. A empresa aposta 
tamén por desenvolver pezas accesibles 
para persoas con mobilidade reducida. 

O proceso de enxeñería de Edigal acredí-
tase co Larus Arquitecturas, un galardón 
que recoñece os mellores proxectos de 
deseño en aspectos como mobiliario 
urbano, deseño de iluminación, equipo 
lúdico e arte urbana. En www.edisonga-
licia.es podes atopar máis información.

PUBLIRREPORTAXE

Mobiliario urbano ecodeseñado 
e fabricado en Galicia para 
combater o feísmo
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A factura da luz

A espiral na que nos topamos, co prezo da 
electricidade en drástico aumento e sen teito 
á vista, é a mellor campaña de concienciación 
sobre a necesidade de avanzar no Obxectivo 7 
de Nacións Unidas: garantir o acceso á enerxía 
fiábel, sostible e moderna para todos.

Ao igual que as economías domésticas 
ou das empresas, os Concellos tamén se 
ven afectados polo que está a ocorrer 
co prezo da luz. A gráfica de prezos é 
preocupante, en firme escalada e de 
gran verticalidade. As necesidades dos 
Concellos son tan diversas como as súas 
idiosincrasias: diversidade das depen-
dencias municipais (oficinas, centros de 
ensino, instalacións de portivas, etc), 
variedade organizativa e dependencia 
das distintas fontes de enerxía (electri-
cidade, gas natural, gasoil, etc). Factores 
diferenciadores aos que se terían que 
engadir diversas problemáticas doutra 
índole. A pesar de todo isto, segundo 
varios análises,  nestes primeiros meses 
o promedio de encarecemento da fac-
tura da luz para Concellos duns 20.000 
habitantes pode rondar os 20.000 euros, 
e iso que nos meses de verán moitas das 
instalacións e servizos municipais non 
están ao 100%.

Se ben algunhas Entidades Locais xa 
levan tempo mans a ilo, dispor de bos e 
actualizados Plans de optimización ener-
xética (POE) deveu indispensable. Esta 
programación debe identificar  e ordenar 
as medidas de aforro e de enerxías reno-
vables a acometer e para a súa posta en 
marcha é fundamental a figura do “xestor 
enerxético municipal” que, cunha visión 
transversal, asesore técnicamente na 

toma de decisións ao respecto.  Os POE 
parten dun inventario das instalacións 
municipais, unha boa diagnose do estado 
do alumeamento público e dependencias 
municipais, a optimización dos subminis-
tros e un plan concreto para a implemen-
tación das medidas de mellora.

Segundo un exemplo real dun Concello 
galego de máis de 30.000 habitantes, 
previa auditoría, o desenvolvemento 
dun POE nos últimos 5 anos supuxo un 
aforro duns 800.000 euros.

O seu programa afectou a edificios 
municipais, infraestruturas deportivas 
e culturais, puntos de luz e bombeos de 
saneamento. Entre as medidas adopta-
das figuran:

 > Axuste de potencias contratadas 
e renovación de equipos máis 
eficientes

 > Sistemas de bombeo de saneamento 
máis eficientes e tecnolóxicos

 > Instalación de tecnoloxía LED en 
case 2.000 dos 10.000 puntos de 
luz da localidade

 > Contratación do subministro en mo-
dalidade de estabilidade

No intre da auditoría (2014) a factura 
do Concello ascendía a 1.300.000 euros/
ano, en 2020 se situaba nos 920.000.

ODS7: garantir o acceso á 
enerxía fiábel, sostible e 
moderna para todos e todas

O capítulo da produción enerxética 
invita ao optimismo con sinais alenta-
doras de maior sostibilidade. A eficien-
cia enerxética mellora e hai grandes 
avances no sector eléctrico. Porén, 
cómpre aumentar o uso de enerxías 
limpas e ampliar o seu acceso en todos 
os lugares do mundo. 

A nosa vida cotiá depende de servizos 
enerxéticos fiables e asequibles.  Un bo 
sistema enerxético pula todos os secto-
res dunha sociedade: empresas, inves-
tigación, agricultura, infraestruturas, 
educación... e polo mesmo principio a 
súa falla constitúe un gran obstáculo 
para o desenvolvemento humano e 
económico. E non só iso, o consumo a 
nivel mundial aumenta rapidamente: a 
enerxía é o factor que contribúe princi-
palmente ao cambio climático, xerando 
arredor do 60% das emisións de gases 
efecto invernadoiro.

20. 
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O alumeado público

Segundo o último informe publicado polo Instituto Enerxético de Galicia (Inega), o alumeado 
público supón o 53% do consumo enerxético total dun Concello -nun 69% de orixe eléctrica- e 
representa o 70% do gasto enerxético total. Hai uns anos a LED era moito máis cara que a 
iluminación convencional, non tanto pola súa instalación que é similar á tradicional, senón 
polo prezo da súa produción. Pero isto cambiou e agora o seu custo, se ben depende do 
tipo de luminaria e proxector, ronda os 400 euros máis IVE por luminaria completa. Este 
abaratamento, sumado a outros factores como unha menor necesidade de mantemento, o 
aforro enerxético e unha adecuada proxección axustando os niveis luminosos á necesidade 
real , supón un aforro que os expertos estiman pode ser de ata o 70%, de aí que cada vez 
máis Concellos emprendan esta actuación na súa circunscrición.

Autosuficiencia

Esta senda tiña moito por avanzar e á vista das circunstancias se perfila como factor 
determinante no proceso de transición enerxética tanto para á cidadanía como para as 
institucións. 

Especialmente útiles en zonas escuras de subministro, as instalacións de enerxía solar 
fotovoltaica para o autoconsumo poden estar illadas ou conectadas á rede eléctrica. 
Neste último caso non precisan de acumuladores e o propietario de dita enerxía pode 
participar no mercado como vendedor. 

O maior problema desta figura é o seu alto custo; para instalacións illadas entre 12.000-
13.000 €/kWp e para instalacións conectadas á rede entre 5.500-7.000 €/ kWp, en función 
claro está do tamaño da instalación, equipamento requirido, conexión, seguimento solar, 
etc.  Como referencia, a produción por instalación fotovoltaica con captación fixa en 
Galicia sitúase ente os 1.000-1.200 kWh/ano/kWp (nas instalacións con seguimento a 
produción é maior).

As licitacións en materia elétrica

Dende decembro de 2011 existe un regulamento europeo sobre a integridade e a trans-
parencia do mercado da enerxía ao por maior. Dito texto nº 1227/2011 alicerza normas 
que prohiben as prácticas abusivas e asigna á Axencia de Cooperación dos Reguladores 
da Enerxía (ACER) o control e supervisión dos devanditos mercados en colaboración coas 
autoridades nacionais.

Fonte: Guía para la transición energética en las Entidades Locales 
publicada pola FEMP e Red Eléctrica de España)

21

>   A FONDO

ILUMINACIÓN Actuacións de baixa inversión e con curtos períodos de recuperación:

 > Substitución de lámpadas convencionais por LED: aforro do 70-80%

 > Instalación de sistema del control intelixente de iluminación: aforro do 15-30%

SISTEMAS 
DE REGULACIÓN 
E CONTROL 
DA CALEFACCIÓN 

Avantaxes do uso de termóstatos e sistemas de axuste técnicos:

 > Permiten un aforro do 15-30% do consumo

 > Teñen baixo custo, rápida recuperación de inversión e fácil instalación

DOMÓTICA 
PARA A XESTIÓN 
DA DEMANDA 

 > Instalación de sistemas que permitan xestionar a demanda eléctrica

AUTOCONSUMO 
E AUTOCONSUMO 
COMPARTIDO 

Máis potencial no sector servizos ca no residencial:

 > O tipo de construción é máis grande e con maior superficie de cuberta

 > O perfil de consumo se adapta ben á xeración solar sen baterías

 > Menor custo de instalación por maior espazo de edificacións: 1€/W fronte 1,5€/W no 
residencial

 > Poden instalarse sistemas de acumulación

Fonte: Guía para a transición enerxética nas Entidades Locais (publicada pola FEMP e Red Eléctrica de España)



Promoción dos 
dereitos da infancia 
en Mozambique

Este verano produciuse un cambio na política internacional 
que fai tremer unha nova traxedia humana. A sensibilidade 
e compromiso das Entidades Locais galegas cos dereitos das 
persoas van máis alá do noso territorio. Unha vez máis, a Fegamp 
publicou un manifesto co noso sentir e a nosa vontade de axuda.

22. 
- - -

FONDO 
GALEGO
- - -

O Fondo Galego de Cooperación e 
Solidariedade vén de concluír o proxecto 
a prol dos dereitos da infancia implemen-
tado pola Fundação Encontro no sur de 
Mozambique, concretamente nos distritos 
rurais de Boane e Namaacha. A asociación 
municipalista destinou 15.000 euros a 
esta intervención, que se prolongou du-
rante doce meses e que se completou cun-
ha achega extraordinaria doutros 15.000 
euros realizada polo Concello de Cambre.

O obxectivo da iniciativa era reducir 
a vulnerabilidade das nenas e nenos 
menores de seis anos das comunidades 
de Massaca, Mahanhane, Mahelane e 
Changalane, garantindo o seu acceso á 
saúde e á educación. Para isto leváronse 
a cabo múltiples actuacións, como a am-
pliación da Unidade Sanitaria existente, 
de xeito que se puido separar a consulta 
de doenzas crónicas das materno-infan-
tís e, por tanto, mellorar a atención ás 
nais e á rapazada.

Ao tempo, en cada un dos catro centros 
de preescolar ofreceuse apoio nutricional 
a centos de nenas e nenos facilitándolles 
unha comida diaria. No entanto, o peche 
das aulas por mor da Covid-19 levou á 
Fundação Encontro a reorganizar tanto 
este sistema como o formativo, sendo as 
propias educadoras quen se trasladaban 
aos domicilios para facerlles chegar as 
fichas, os kits de alimentación, xoguetes 
e mesmo efectuar os controis de peso, 
alén de realizar un intenso labor de sen-
sibilización e distribuír máscaras para 
evitar os contaxios de coronavirus. 

A través deste dispositivo detectou-
se unha baixada de peso en moitas e 
moitos preescolares, polo que en canto 
foi posible se retomaron os xantares 
nas escolas, tendo en conta todas as 
medidas de prevención no contexto de 
pandemia, e posteriormente tamén as 
clases presenciais, grazas ao apoio de 
63 persoas voluntarias que se prestaron 

para acompañar á rapazada desde e ata 
as súas casas, co fin de garantir a segu-
ridade durante o traxecto. 

En total, 401 nenas e nenos partici-
paron destas accións na primeira fase 
do proxecto e 364 na segunda. A im-
plicación da veciñanza e líderes locais 
foi clave para o éxito do intervención, 
que beneficiou de maneira directa a 
1.813 persoas e a máis de 9.000 de xei-
to indirecto, mesmo despois de que as 
súas casas, infraestruturas e colleitas 
resultaran gravemente afectadas polas 
inundacións do pasado inverno, nunha 
zona de subsistencia agrícola.

Asinado: Comisión Executiva do  
Fondo Galego de Cooperación e 

Solidariedade



23. 
- - -

ESPECIAL
- - -

O evento tivo lugar a poucos metros da 
Catedral de Santiago, fin de todos os 
Camiños. Co aforo limitado polas medidas 
sanitarias, máis de duascentas persoas se-
guiron a través das redes sociais o encon-
tro celebrado no Hostal dos Reis Católicos. 
Entre os presentes estiveron represen-
tantes de Concellos - incluído o alcalde 
anfitrión-, de Deputacións, da Fegamp, a 
subdelegada do Goberno, a directora xeral 
de Turismo da Xunta de Galicia, Mª Nava 

Castro, e a ministra de Industria, Comercio 
y Turismo, Reyes Maroto.

A Xornada desenvolveuse en tres bloques: 
unha charla informativa sobre o “Plan 
Turístico Nacional Xacobeo 21-22” e 
dúas mesas redondas coas temáticas “Os 
Concellos no Camiño de Santiago. Presente 
e futuro” e “Os camiños a Santiago. 
Espiritualidade, patrimonio, paisaxe e 
paisanaxe”.

Xornada “Plan Nacional Xacobeo 21-22” A marcaxe da COVID, dous 
anos Xacobeos seguidos e 
fondos para relanzar o Camiño 
como produto de excelencia... 
razóns de peso para unha 
abordaxe en común cara ao 
máximo aproveitamento 
e o mellor dos resultados. 
A Fegamp accionaba a 
maquinaria o 29 de xullo 
cunha xornada a tres bandas: 
Concellos, Xunta e Estado.

Plan Nacional Xacobeo 21-22

O secretario de Estado de Turismo, 
Fernando Valdés, desagregou as liñas 
do Plan Turístico do Estado que abarca 
o Xacobeo do presente ano así como a 
prórroga concedida polo Vaticano para 
2022. Valdés puxo en valor que, con 
121.322.559,27€, este Plan supón a maior 
inversión da historia no desenvolvemento 
deste produto turístico. Un orzamento 
que vinculou á oportunidade que brindan 
os fondos para a Recuperación e que se 
distribuirán en:

 > Plans de sostibilidade (45.000.000 
euros): mellorar cada un dos des-
tinos dos camiños, é dicir, todos 

os lugares polos que transita o 
peregrino. Se traballará en efi-
ciencia enerxética, mobilidade, 
competitividade, impacto, fluxo 
de peregrinos e en pór en valor 
todo o municipio.

 > Desenvolvemento do produto 
Xacobeo (5.000.000 euros): perse-
guirán desestacionalizar, diversi-
ficar e traballar a experiencia en 
pequenos Concellos, camiños, con 
asociacións, etc. 

 > Mantemento e conservación do pa-
trimonio arquitectónico e cultural 
(65.286.148,27 euros)

 > Tecnoloxización (5.000.000 euros): 
facer o Camiño “intelixente”coas 
avantaxes das novas tecnoloxías

 > Promoción do produto con inter-
vención de operadores, viaxes 
de prensa, presentacións en 
mercados, publicidade directa e 
un centro multimedia (1.036.411 
euros)

Valdés catalogou o Camiño de Santiago 
de oferta única no mundo polos seus 
recursos infinitos en gastronomía, cultu-
ra, patrimonio, natureza e experiencia; 
unha bandeira para fortalecer a imaxe de 
España por todo o mundo.



A análise dos Concellos
 Na primeira mesa redonda, moderada pola presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, 
catro alcaldesas das catro provincias levaron as súas perspectivas, demandas e achegas:

Ana Hermida, alcaldesa no Concello de Barreiros (Lugo)

A ruta do norte do Camiño de Santiago supón, 
para este Municipio vinculado ao turismo de 
praia, unha oportunidade para fomentar o tu-
rismo de natureza que pode ofrecer o interior 
da circunscripción e axudar a reactivar esa zona 
agrogandeira. O coidado da paisaxe, a mellora 
das infraestruturas e as telecomunicacións para 
responder á demanda de servizos dos peregri-
nos reflicte tamén nos veciños e veciñas. Por 
outra banda, o Camiño pemite estender a tem-
pada turística máis aló dos dous meses nos que 
reciben visitantes de costa. Hermida sinalou 

tamén debilidades como a necesidade de ins-
talacións de acollida de calidade e o custo do 
mantemento destas e todas as infraestruturas 
que conforman o Camiño. Suxeriu a xestión 
integrada e solucións de mobilidade que facili-
ten aos peregrinos o acceso a outros atractivos 
alleos ao Camiño e plans de sustentabilidade 
para que os que chegaron como peregrinos se 
convertan en turistas para todo o territorio, 
coidando, iso si, de non transformalo en re-
servas turísticas nas que os propios galegos e 
galegas se sintan estranxeiros.

Mónica Rodríguez, alcaldesa no Concello de Vimianzo (A Coruña)

O Municipio reivindica a súa inclusión nal-
gunha das traxectorias do Camiño e sinala 
directamente a Igrexa de Cereixo, cuxo tím-
pano da porta lateral é a iconografía en pedra 
máis antiga do mundo sobre a Translatio do 
apóstolo. Rodríguez denuncia a espiral que 
se xera arredor da perda de poboación, co 
conseguinte peche de negocios e a perda de 
visibilidade ou atractivo para os turistas, o que 

impide explotar axeitadamente o patrimonio 
cultural, artístico, gastronómico e natural e 
por tanto máis perda de actividade económi-
ca e de poboación. Para revertelo a alcaldesa 
aposta polo Camiño de Santiago e a vontade e 
esforzo compartido dos veciños e veciñas e a 
Administración para acoller peregrinos e revi-
talizar económicamente unha localidade cunha 
gran extensión e dispersión poboacional. 

Cristina Cid, alcaldesa de Allariz (Ourense)

A localidade ourensá, atravesada de norte 
a sur pola Ruta da Prata, é o paradigma de 
crecemento económico e demográfico dun 
municipio que ronda os 6.000 habitantes; en 
definitiva, un exemplo de prosperidade. A súa 
alcaldesa compartiu o proxecto que fixo posi-
ble este éxito e que ten como eixo o turismo, 
concretamente un turismo de impacto econó-
mico. Se ben traballaron no eido comercial e 
de hostalaría, o Municipio apostou firmemente 
pola cultura como reclamo principal. Ademais 
de rehabilitar o patrimonio crearon novos 
valores culturais como o Festival Efímero de 
Xardíns, ferias gastronómicas para a promoción 
dos produtos de proximidade e un intensísimo 

calendario cargado de convocatorias depor-
tivas, culturais, etc. O Concello monitoriza a 
situación mediante a recollida de datos en cada 
atención prestada; entrada de museos, centros 
de información, etc. para seguir a traballar no 
proxecto. Porén, Cid lanzou tres queixas: o 
elevado custo de mantemento dos sendeiros 
do Camiño, a incapacidade para garantir a 
oferta relacionada con bens eclesiásticos, que 
ás veces permanecen pechados para decepción 
dos peregrinos e que os Concellos de menos de 
20.000 habitantes queden fóra da participación 
dos tributos turísticos. Reclamou financiación 
garantida para aqueles Concellos que presenten 
proxectos sólidos.

Marta Giráldez, alcaldesa de Meis (Pontevedra)

Este Municipio do Salnés desenvolve o seu 
proxecto turístico en mancomunidade con 
outros oito Concellos. Con ese modelo lan-
zan produtos vinculados á peregrinación a 
Santiago como o “Camiño á orixe”, a “Ruta 
do pai Sarmiento, a “Variante espiritual” ou a 
opción marítima “Navega o camiño”. Con eles 
conseguiron atraer aos peregrinos e estender 
a súa interese a outras ofertas como a “Rta 
da camelia”, adegas... Giráldez coincidiu coa 

alcaldesa de Allariz en que os bens eclesiásticos 
deben contribuír a satisfacer as expectativas 
dos turistas.

As catro alcaldesas poñentes puxeron de ma-
nifesto a importancia da colaboración entre 
Administracións de igual a igual e a necesidade 
de cambiar o financiamento para que sexa esta-
ble, xa que o actual sistema de axudas en con-
correncia competitiva non permite planificar a 
longo prazo ao non pooder garantir os servizos.
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Os patrimonios do Camiño

María Barral, vicepresidenta executiva da Fegamp e alcaldesa 
de Betanzos, conduciu a mesa de carácter máis técnico para 
identificar valores e patrimonios do Camiño descoñecidos, 
materiais e inmateriais, naturais ou resultado da man do 
home, e todos eles relacionalos coa historia a cultura e 
a realidade social. Un coñecemento demandado pola in-
quedanza cultural dos peregrinos e que non sempre queda 
satisfeita. Na relación de bens, os expertos denunciaron 
a falla de accesibilidade e pregaron apertura de portas en 
todos os bens. Dada a variedade da natureza dos tesouros dos 
Camiños, o panel estivo formado por expertos de distintas 
disciplinas: Felipe Senén, arqueólogo e secretario da Real 
Academia Galega de Belas Artes, Xurxo Lobato, fotógrafo e 
académico da Real Academia Galega de Belas Artes, Alfredo 
Arias, historiador e director do Anuario Brigantino e Dolores 
Barral, profesora de Historia do arte da USC.

Ministerio, Xunta e Fegamp

A directora xeral de Turismo de Galicia, Nava Castro, 
comezou a clausura do acto agradecendo ao Goberno do 
Estado o Plan Nacional Xacobeo 21-22, se ben manifestou 
a conveniencia dunha maior contía económica e instou a 
que as inversións se repitan no tempo anualmente para 
potenciar unha fonte de riqueza económica, social, patri-
monial, cultural e no contexto actual, tamén emocional. 
Castro informou dalgúns datos dun estudo encargado á 
Universidade de Santiago de Compostela e que amosa que 
un peregrino representa o mesmo impacto económico que 
2,3 turistas nacionais. O documento sinala tamén unha 
gran aceptación deste turismo por parte dos galegos e 
galegas que apostan polo seu reforzamento e recolle a va-
loración dos peregrinos; o 98% recomenda a experiencia 
e o 83% estaría disposto a volver como turista. 

Na súa intervención, o presidente da Fegamp sinalou aos 
Municipios como as pezas que fan posible o Camiño, xa 
que a experiencia se vive nos seus territorios, coas súas 
paraxes e infraestruturas e sobre todo, entre as súas 
xentes. Máis da metade dos Concellos galegos forman 
parte dalgún dos dez roteiros de peregrinación a Santiago, 
e Alberto Varela puxo en valor os esforzos que fixeron 
para que esta oferta turística sexa o máis satisfactoria 
posible e, neste ano de pandemia, ademais, coas máximas 
garantías sanitarias. En base a iso Varela requiriu para 
as Entidades Locais máis peso na toma de decisións e 
máis soporte por parte das outras Administracións para o 
desenvolvemento dun produto vertebrador que repercute 
máis aló dos seus trazados.

A ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, destacou a consolidación internacional do Camiño 
declarado polo Goberno do Estado como “Acontecimiento 
excepcional de interés público”. A ministra expresou a 
confianza en que o Plan Xacobeo presentado, xunto con 
dous recentemente aprobados para a Mariña Lucense e o 
sector termal ourensán, servirá para reactivar o sector, 
modernizalo e mellorar a súa calidade, facéndoo máis 
sostible, dixital, inclusivo e seguro.

Alberto Varela, presidente da Fegamp

Nava Castro, directora xeral de Turismo Xunta de Galicia

Reyes Maroto ministra de Industria, Comercio y Turismo
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Xornada ESTRAEE

O presidente da Fegamp, Alberto Varela, aportou 
o enfoque municipal nunha sesión técnica para 
abordar a Estratexia transfronteriza da xestión de 
residuos de equipamentos eléctricos e electrónicos. 
A estratexia pasa pola supramunicipalidade

26. 
- - -

AXENDA
- - -

O alcalde de Carballo, Evencio Ferreiro, recibiu un premio 
directamente das mans do presidente da Fegamp, Alberto 
Varela. Cegasal pon en valor con este galardón a longa co-
laboración do Concello con Coregal, empresa de reciclaxe 
e valorización de residuos, e Dixardín, centro dedicado á 
xardinería e mantemento. 

Premios Cegasal

A gala da Asociación Galega de Centros Especiais 
de Emprego sen Ánimo de Lucro congregou en 
Santiago a medio centenar de asistentes e foi 
retransmitida en directo a través das redes sociais 
da organización. O presidente da Fegamp, Alberto 
Varela, foi requirido para entregar un dos galardóns.

Estamos ante un reto ineludible con múltiples arestas: pulo 
da economía circular, promoción da innovación, desenvolve-
mento tecnolóxico, xeración de emprego verde, promoción do 
uso eficiente de recursos, concienciación cidadá, reciclaxe 
e correcta xestión dos residuos eléctricos e electrónicos en 
xeral. O presidente da Fegamp, Alberto Varela, puxo enriba da 
mensa a realidade que condiciona a prestación e compromete 
a sostibilidade económico financeira deste servizo básico: 
unha poboación distribuída en máis de 30.000 núcleos, onde 
6 de cada 10 teñen menos de 100 habitantes. Ante ese pano-
rama Varela sinalou a importancia de estruturas supramunici-
pais de xestión, para a mellora da recollida e xestión destes 
e de todos os residuos, nos pequenos e medianos Concellos 
que non dispoñen dos recursos materiais ou humanos, nin 
da experiencia para prestar o servizo directamente ou ex-
ternalizalo axeitadamente.

O presidente da Fegamp puxo varias iniciativas de éxito 
nesta liña, como o modelo de xestión da Deputación de 
Ourense, o colaborativo do Consorcio de As Mariñas ou a 
mancomunidade Serra do Barbanza, e o Plan Revitaliza da 
Deputación de Pontevedra. 

Entre as avantaxes que ofrece unha xestión supramunicipal 
están:

 > Aproveitamento do coñecemento

 > Redución de custos

 > Maior racionalización dos medios materiais e humanos

 > Maior capacidade tecnolóxica coa consecuente redu-

ción de tempos de operación 

 > Soporte xurídico e administrativo

Varela abriu a porta ao debate sobre a posibilidade de unificar 
a tarifa en todo o territorio e acalar o ruído político que 
xera a contía das taxas. Neste sentido lembrou a necesaria 
labor de comunicación para explicar e concienciar á cidadanía 
respecto ao investimento que supoñen as cargas fiscais, xa 
que revirten en eficiencia e calidade.
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Xornada para a reactivación económica

A curva da crise sanitaria debe levar parella unha curva inversa de recuperación da actividade 
e por tanto da economía. A administración local é un eixo fundamental este proceso de 
desenvolvemento e por iso a participación da Fegamp na xornada sobre “Simplificación 
administrativa e as Entidades de Certificación de Conformidade Municipal” era imprescindible.

27

José Manuel Chapela levou a voz dos 
Concellos á xornada dedicada á re-
activación económica no marco do 
Reglamento de regulación integrada 
de actividades económicas (Decreto 
144/2016, de 22 de setembro) e a Lei 
9/2021 de simplificación administrativa 
e apoio á reactivación económica de 
Galicia. A través das distintas presenta-
cións abordouse a carga administrativa, 
a nova normativa de simplificación e o 
peso do municipalismo no desenvolve-
mento empresarial, analizando distintos 
modelos.

O director xeral da Fegamp subliñou 
a competencia das Entidades Locais 
no apoio ao emprego cos axentes de 

emprego e desenvolvemento local, 
así como a colaboración coa Xunta de 
Galicia para fomentar a implantación e 
asentamento de empresas na nosa co-
munidade a través do protocolo “Doing 
business”, que conta coa adhesión de 
145 Concellos e o procedemento de 
trámites de outros 25.

Na súa intervención Chapela trasladou a 
queixa en relación aos prazos ou tempos 
dos procesos administrativos, estableci-
dos na lexislación autonómica ou estatal 
con pouca marxe local, se ben os retar-
dos se producen normalmente das ou-
tras Administracións, polo que lembrou 
a necesidade dunhas normas simples, 
claras e respectuosas coa autonomía 

e autoridade local, e de constituír o 
antes posible a comisión Xunta-Fegamp 
prevista na Lei 9/2021 para abordar dita 
materia. Lembrando a pobreza orzamen-
taria de gran parte dos Concellos peque-
nos, o director xeral da Fegamp urxiu á 
Xunta á mellora da financiación prevista 
na Lei, a incrementar as axudas para os 
axentes locais de emprego e a dar ao 
municipalismo maior representación e 
participación nos órganos consultivos 
na materia xa que os alcaldes son os 
coñecedores da vontade e intereses 
dos veciños e veciñas en decisións tan 
transcendentais como as derivadas da 
implantación dunha actividade indus-
trial ou empresarial no entorno.

Outros distinguidos foron a conservera Jealsa, a dirección xeral 
de Maiores e Persoas con Discapacidade, o concelleiro res-
ponsable de Centros Socioculturais, Barrios, Obras e Relacións 
Veciñais de Santiago de Compostela e os periodistas Xaime 
Calviño e Santiago Riveiro.

Durante o acto, que contou coa presenza do presidente do 
Parlamento galego, as conselleiras de Emprego e Igualdade e 
Política Social e os presidentes da Confederación de Empresarios 
de Galicia e do Foro pola Economía Social Galega, o presidente 
da Asociación Galega de Centros Especiais de Emprego sen 
Ánimo de Lucro, Jose Antonio Vázquez, anunciou a creación 

dunha Escola de Emprego para persoas con trastorno mental 
que combinará a formación teórica coa práctica. 

Nos últimos meses a Federación Galega de Municipios e 
Provincias veu a estreitar a colaboración coa Asociación Galega 
de Centros Especiais de Emprego sen Ánimo de Lucro para faci-
litar a inclusión na actividade económica, social e empresarial 
de Galicia das persoas con discapacidade e persoas en situación 
de risco de exclusión social. A través dunha comisión conxunta 
se impulsará a contratación dende os Concellos, brindándolle 
un dereito recoñecido e protexido legalmente como é o acceso 
de emprego de calidade na Administración.
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AXUDAS E
SUBVENCIÓNS
- - -

BOE Nº. 229 / VENRES, 24 DE SETEMBRO DE 2021

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO
Extracto da Resolución do 20 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de E. P.E. Instituto para a Diversificación e Aforro da 
Enerxía (IDAE), M. P. pola que se establece a convocatoria do programa de incentivos a proxectos singulares en mobilidade 
eléctrica (MOVES Proxectos Singulares II). BDNS (Identif.): 584436.

OBXECTO
Concesión de axudas, en réxime de concorrencia 
competitiva, a proxectos singulares de mobilidade 
eléctrica, segundo definición incluída no apartado 
3 do artigo 2 das bases reguladoras do Programa 
MOVES Proxectos Singulares II.

BENEFICIARIOS
O sector público institucional ao que se refire 
o artigo 2.2 da Lei 40/2015 do 1 de outubro, de 
Réxime Xurídico do Sector Público e as entidades 
de dereito privado vinculadas ou dependentes 
das Administracións Públicas e as Universidades 

Publicas e os seus centros adscritos con personali-
dade xurídica propia.

ORZAMENTO
Establécese un límite máximo de axuda, de 15 mi-
llóns de euros por proxecto e beneficiario, así como 
un investimento mínimo por proxecto de 100.000 
euros.

As axudas serán compatibles con outras axudas 
concedidas, para a mesma finalidade, por calquera 
Administracións públicas ou organismos ou entes 
públicos, nacionais ou internacionais

Data límite para presentación das solicitudes: 
24/11/2021

Máis Información
No Instituto para a Diversificación e Aforro da 
Enerxía (IDAE): https://www.idae.es

Na web da Fegamp: https://www.fegamp.gal/
content/programa-de-incentivos-proxectos-
singulares-en-mobilidade-electrica-moves-proxectos

DOG Nº: 128 / MÉRCORES, 7 DE XULLO DE 2021

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA 
Resolución do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para 
proxectos de enerxía fotovoltaica, para o ano 2021-2022, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no 
marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN421S). BDNS (Identif.): 573299.

OBXECTO
Apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fo-
mento do uso racional das enerxías renovables. Os 
proxectos limitaranse a instalacións para a xeración 
de electricidade mediante paneis solares fotovoltai-
cos (procedemento IN421S).

O procedemento administrativo para a concesión 
destas subvencións será o de concorrencia non com-
petitiva, segundo o disposto no artigo 19.2 da Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
As solicitudes de axuda presentadas en prazo e cos 
requisitos establecidos nestas bases tramitaranse e 
resolveranse por orde de entrada no rexistro da so-
licitude.

ENTIDADES BENEFICIARIAS
Entidades locais de Galicia e entidades delas de-
pendentes.

INVESTIMENTOS SUBVENCIONABLES

1. Os paneis solares fotovoltaicos.

2. O acondicionamento da enerxía eléctrica (in-
versores, convertedores, reguladores, cadros 
eléctricos, elementos de interconexión, pro-
teccións, cablaxe, equipamentos de medidas e 
outros equivalentes), monitorización (sensores, 
adquisición de datos, comunicación remota e 
outros equivalentes) e sistema de acumulación 
con baterías.

3. O resto de accesorios da instalación para o correc-
to funcionamento do sistema.

4. O custo de montaxe e conexionado.

CONTÍA DA AXUDA

1. A porcentaxe máxima da axuda para os proxectos 
das Entidades Locais será do 80%

2. A contía máxima por proxecto será de 40.000 € 

3. En ningún caso, o custo de adquisición dos gastos 
subvencionables poderá ser superior ao valor 
do mercado.

Data límite para presentación das solicitudes: 
01/12/2021

Máis información:
-No INEGA (www.inega.gal)

-Na web da FEGAMP: https://www.fegamp.
gal/content/subvencions-para-proxectos-de-
enerxia-fotovoltaica-para-o-ano-2021-2022-
prazo-01-12-2021
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BOE Nº. 232 / MARTES, 28 DE SETEMBRO DE 2021

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO
Orde TED/1018/2021, do 20 de setembro, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subven-
cións da Fundación Biodiversidade, F. S. P., para fomentar actuacións dirixidas á renaturalización e resiliencia de 
cidades españolas, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, e apróbase a convocatoria 
correspondente ao ano 2021. BDNS (Identif.): 585986.

OBXECTO DA CONVOCATORIA
Fomento de actividades que contribúan á 
renaturalización urbana, incrementando a 
infraestrutura verde e a conectividade dos 
espazos verdes e azuis, co obxectivo de incre-
mentar a biodiversidade e a súa conservación 
e a adaptación ao cambio global e de mellorar 
a habitabilidade das capitais de provincia e 
outras cidades españolas de máis de 50.000 
habitantes. Estes proxectos abordarán de 
forma integral estes obxectivos e os seus 
resultados deberán ser por si mesmos perdu-
rables no tempo.

BENEFICIARIOS

a) Concellos de capitais de provincia ou mu-
nicipios que conten con máis de 50.000 
habitantes conforme ao censo oficial pro-
porcionado polo INE 2020.

b) Concellos cunha poboación de máis de 
20.000 que se integren en agrupacións 
de beneficiarios xunto con polo menos 
un municipio que cumpra as condicións 
do apartado (a) que deberá en todos os 
casos actuar como representante da agru-
pación

DOTACIÓN

A dotación máxima global da convocatoria é 
de ata 58.000.000,00€. O importe mínimo da 
axuda para conceder por cada solicitude de 
axuda será de polo menos 2.000.000,00 € e o 
importe máximo será de ata 4.000.000,00 €.

ACTIVIDADE OBXECTO DE FINANCIAMENTO

1. Serán obxecto de financiamento os 
seguintes tipos de actividades, de es-

tratexia e planificación (tipo A) e de 
implementación (tipo B).

a) Tipo A: elaboración/actualización de 
estratexias de renaturalización, plani-
ficación urbanística sostible, plans de 
adaptación ao cambio climático rela-
cionados coa renaturalización urbana 
e fluvial, ou de liberación de espazo 
dedicado á mobilidade privada que 
permitan a renaturalización urbana 
(estratexias de mobilidade sostible e 
espazo público), que contribúan a un 
aumento de biodiversidade e á súa con-
servación.

b) Tipo B: intervencións específicas 
sobre o territorio a nivel de metrópo-
le, cidade, área periurbana e urbana, 
barrio, edificio ou mazá. Poderase 
considerar, entre outras, a seguinte ti-
poloxía de accións:

1º Creación, restauración ecolóxica, 
conexión de espazos naturais, que 
contribúan a un aumento de biodi-
versidade e á súa conservación

2. Liberación de espazo público, áreas 
abandonadas, áreas de tráfico 
rodado para a súa renaturalización, 
creación de hortas urbanas, desen-
volvemento de espazos verdes na 
vía pública e senllas peonís, ins-
talación de pavimentos filtrantes 
e drenaxes sostibles, xardíns de 
choiva, parques inundables, outras 
actuacións.

3. Renaturalización e fomento da 
biodiversidade autóctona, me-
llora da nidificación, prevención 
e redución das especies exóticas 
invasoras, apoio á conservación 
dos polinizadores, proxectos de 
xestión do ciclo integral da auga, 
e restauración fluvial, sistemas 
urbanos de drenaxe sostible, dimi-
nución da impermeabilización das 
cidades, eliminación de prácticas 
prexudiciais para a biodiversida-
de, micro-infraestruturas azuis 
(charcas e similares), xestión dos 
materiais e compostaxe comunita-
rio, outras actuacións.

4. Actuac ións  sobre  ed i f ic ios. 
Incorporar criterios para asegurar 
a conservación e fomento de fauna 
silvestre ligada a edificios e se 
aseguren as oquedades que serven 
de refuxio para aves e morcegos, 
desenvolvemento de cubertas 
verdes e fachadas, outras actua-
cións.

Prazo de presentación de solicitudes: 
31/12/2021

Máis Información
Web da Fundación Biodiversidade, www.
fundacion-biodiversidad.es

Na web da Fegamp: https://
www.fegamp.gal/content/
subvencions-da-fundacion-biodiversidade-
fsp-para-fomentar-actuacions-dirixidas
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30. 
- - -

O FALADOIRO
- - -

Declaración de 
apoio ao pobo 
afgán

Este verano produciuse 
un cambio na política 
internacional que fai tremer 
unha nova traxedia humana. A 
sensibilidade e compromiso das 
Entidades Locais galegas cos 
dereitos das persoas van máis 
alá do noso territorio. Unha 
vez máis, a Fegamp publicou 
un manifesto co noso sentir 
e a nosa vontade de axuda.

A Federación Galega de Municipios e Provincias manifesta a incondicional defensa 
das Entidades Locais a favor da liberdade das persoas e do respecto aos seus 
dereitos en todos os lugares do mundo.

Nas últimas semanas estamos a presenciar convulsos acontecementos e deses-
peración en milleiros de persoas que tentan abandonar Afganistán por tremor a 
posibles represalias.

A toma do poder por parte dos talibáns tras anos de intervención internacional 
trae novas e imaxes que consternan e desacougan por canto poidan ser a antesala 
da volta a un réxime represivo neste país asiático, que supón unha especial 
ameaza para a integridade das mulleres.

Calquera poboación debe ser dona do seu propio destino e desexamos ferven-
temente que os afgáns e afgás poidan participar dunha convivencia pacífica e 
respectuosa con todas as crenzas relixiosas, opinións políticas e decisións de 
vida, permitindo a cada persoa aspirar ao desenvolvemento que desexe como 
ser humano.

Dende esa premisa, o municipalismo galego desexa trasladar ao pobo afgán o pesar 
polas difíciles circunstancias que está a atravesar e a nosa solidariedade, así como 
pedir á Xunta de Galicia, ao Goberno do Estado e á Comunidade Internacional, 
a sensibilidade e responsabilidade de non escatimar esforzos e actuar para que 
todas as persoas poidan beneficiarse dos principios de liberdade e de dereito a 
unha vida digna, respondendo por tanto, da mellor maneira posible, ás voces de 
auxilio que estes días chegan dende Afganistán.
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C.J. Cela: o Nobel galego

“Por unha prosa rica e intensa que cunha compaixón 
moderada forma unha visión retadora da vulnerabilidade 
do home”. Os motivos da Academia Sueca para concederlle 
o máximo recoñecemento mundial de literatura a Camilo 
José Cela son un espello da súa propia personalidade; un 
autor en cuxa obra sempre asomaban destelos galegos.

31. 
- - -

AO COMPÁS
- - -

A Unha Rapariga
Garatuxeira

Gañaches o axóoxere d'ouro
camiño do pampillal.
Soplaba o vento famento,
miñato que iba pra o mar.
O pasqueteiro
das panxoliñas
peitou co'as mortas trebas do armentio.
O limoeiro
das anduriñas
chegou co seu chapeu de volallas
brancas.
Perdiches o axóuxere de prata
po-lo abicedo de tua nai.
Bril-aba a lúa xaneira
na cinza preta do ar.

Camilo José María Manuel Juan 
Ramón Francisco Javier de Jerónimo. 
A descrición de Cela é, coma o seu 
nome, todo menos simple: persoa 
polifacética e controvertida, escritor 
prolífico e inclasificable, xornalista, 
editor, tradutor, conferenciante, 
catedrático, pintor, actor, senador 
redactor da Constitución Española, 
membro da Real Academia Española 
(RAE) e da Real Academia Galega 
(RAG)  e 25 veces doctor Honoris 
Causa en catro continentes. Un tanto 
acontece ao resumir a súa obra: 120 
títulos publicados en vida: 14 novelas, 
8 novelas cortas, 5 libros de poesía, 17 
de viaxes, 20 de artigos, 26 de contos, 
3 obras de teatro, 1 romance de cego, 
5 adaptacións, 2 de entrevistas, 13 de 
temática variada, 1 de lexicografía, 3 
dicionarios e 2 libros de memorias. 
Non en tanto, falamos dun Premio 
Nobel de Literatura, Premio Príncipe 
de Asturias, Premio Planeta, Premio 
Cervantes e un longo etcétera de 
recoñecementos.

Mesmo se o seu desenvolvemento 
persoal e literario fora na lingua es-
pañola, Cela non deixou lugar a dúbida 
respecto ao seu sentir sobre a lingua, 
a cultura e a identidade galega: “Soy, 
me siento y me proclamo gallego. Y no 

se es nunca nada ni por casualidad ni 
impunemente”. 

Nacido en Iria Flavia, Padrón (A 
Coruña), aos nove anos mudou coa súa 
familia a Madrid, pero a influenza da 
nosa terra queda patente nos perso-
naxes de A famillia de Pascual Duarte ou 
La Colmena, así como polas reiteradas 
alusións na súas autobiografías e liñas 
en calquera outro formato a lugares 
da xeografía galega, costumes, ditos, 
motes, animais ou natureza. Escribiu 
só tres poemas en galego:  Romaxe 
da historia natural, Canzón pra unha 
muller aldraxada polo tempo e A unha 
rapariga garatuxeira. 

Coñecedor das súas limitacións no 
dominio do galego e acorde á súa 
natural exixencia, non tiña reparo en 
aparcar o seu carácter e pedir axuda 
a colegas para o seu emprego. Así o 
fixo para o seu discurso na toma de 
posesión como membro honorífico da 
RAG. Se ben non o escribira ad hoc 
senón que empregara un dos seus 
textos favoritos no que diserta sobre 
á orixe das palabras, o seu uso e a 
súa pertenza a efectos de evolución, 
sí aproveitou a adaptación para ex-
presar  “todo o moito amor que sinto 
e proclamo hacia o galego: a noble 

lingua na que hoxe- e con non pouco esforzo- 
me teño permitido expresarme...”  (Discurso 
dispoñible exclusivamente nos fondos da RAG). 
Foi na outra Academia, dende o seu asento Q 
da RAE, onde –conta- requiriu que se deixara 
de considerar ao galego dialecto e se lle dera 
o rango de lingua.

Imaxe: Arturo Espinosa



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


