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1. A Conta Nómina multiEstrella ten unha tarifa de 0 €/mes sempre que se cumpran os requisitos de bonificación. No caso contrario, 
cobraranse 6 € o mes que o cliente incumpra as condicións. Será gratuíta sempre que o cliente pertenza ao programa Nómina multiEstrella 
e utilice exclusivamente as canles electrónicas para as operativas seguintes: pagamento de recibos e impostos, reintegros de efectivo, 
traspasos e transferencias, solicitude de talonario e consultas de posición, saldo ou extracto. Consulta todas as condicións en  
www.laCaixa.es/multiEstrella. NRI: 942-2014/09681

En ”la Caixa” queremos facerche 
a vida máis doada. Por iso, coa túa 
nómina, poderás beneficiarte de 
condicións financeiras exclusivas, 
como a Conta Nómina multiEstrella 
sen comisións1, descontos para o día 
a día e ofertas para tempo libre para 
toda a familia. 

Consulta todas as vantaxes 
descargando a app de multiEstrella 
ou en www.laCaixa.es/multiEstrella

Nómina multiEstrella

Ao lado das familias

@multiestrella

www.facebook.com/multiEstrella



Afrontamos a recta final deste ano con diversos 
temas de enorme relevancia para os concellos. 
Finalmente desbloqueáronse os pagos por parte 
da Consellería de Medio Rural en concepto de 
tarefas de prevención e roza dos GES correspon-
dentes ao ano pasado. A demora non foi menor, 
e sei que moitos alcaldes están molestos por un 
atraso aparentemente inxustificado que causa 
disfuncións nas economías municipais. Sen 
dúbida, a tardanza debeuse a un exceso de celo 
na observación das garantías legais para a xusti-
ficación destas actividades, xa que ao tratarse de 
fondos europeos, a fiscalización posterior adoita 
ser minuciosa e moi esixente. A pesar do atraso, 
agora quédanos a tranquilidade absoluta de que 
os concellos fixemos as cousas ben, de maneira 
transparente e con todos os trámites que se nos 
solicitaban. Así non haberá bases para quen, por 
motivos persoais, cuestionan o actual modelo 
dos GES con denuncias sen fundamento.

Este último trimestre do ano tamén é clave 
porque desbloquearemos o cumprimento da re-
forma local no referido ao traspaso ao Sergas dos 
consultorios, ambulatorios e centros de saúde 
que aínda manteñen os concellos con cargo aos 
seus orzamentos. Este 2014 debemos dar ese 
primeiro paso e ceder o 20% das preto de 200 de-
pendencias que custean os concellos. Aproveito 
estas páxinas para exhortar a alcaldes e alcal-
desas a que inicien os trámites administrativos 
oportunos para poder acollerse a este proceso, 
que vai aliviar as contas municipais ao deixar de 
soportar un gasto claramente impropio. Somos 
conscientes de que hai situacións particulares 
nalgúns municipios que dificultan este traspaso, 
e desde a Fegamp traballaremos para que sexa 
compensado na medida do posible.

Carta do presidente

José Manuel Rey Varela 
Presidente da Fegamp

Alcalde de Ferrol

Tampouco é menor o anuncio que en Galicia fixo 
o ministro de Xustiza, Alberto Ruíz Gallardón, 
respecto da reforma dos partidos xudiciais e 
a concentración dos xulgados nas capitais de 
provincia. As súas manifestacións respecto ao 
mantemento da situación actual van na liña 
da demanda masiva do municipalismo galego, 
que non se ía a resignar a perder a xustiza de 
proximidade que merecen os nosos veciños. Pero 
queremos ter a constatación oficial deste anun-
cio, e por iso os Portavoces desta federación 
manteñen viva a súa solicitude para entrevistar-
se en Madrid co secretario de Estado de Xustiza. 
Queremos saber de primeira man que os nosos 
xulgados van seguir estando nos nosos concellos.

Por último, un dato económico que vén consta-
tar, un ano máis, a responsabilidade que impera 
nos alcaldes e alcaldesas de Galicia. O 91% dos 
concellos galegos cumpriu o ano pasado coa 
regra da estabilidade orzamentaria establecida 
polo Ministerio de Economía. É algo que non 
poden dicir nin o Estado nin moitas comunida-
des autónomas. Como repetín desde que tomei 
posesión, os concellos non só non somos o pro-
blema do déficit das administracións, senón que 
formamos unha parte fundamental da solución. 
O noso rigor e eficiencia na xestión está a per-
mitirnos sanear as nosas contas e, ao mesmo 
tempo, seguir sendo unha administración próxi-
ma ao cidadán, que máis que nunca precisa dos 
servizos públicos que prestamos.
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03* 
Carta do presidente
José Manuel Rey Varela aborda nesta penúltima carta do ano algúns 
dos asuntos que máis teñen preocupado aos concellos neste 2014, 
como o retraso polo pago dos GES ou a reforma xudicial que ameazaba 
aos xulgados das cabeceiras de comarca. Do mesmo xeito, refírese ao 
cumprimento da reforma local no que atinxe a cesión dos centros de saúde 
cara o Sergas e as contas dos concellos no pasado exercicio 2013.

06* actualidade

Tícket Eléctrico Social
Dous asuntos sobre as eléctricas compoñen a primeira das reportaxes da 
revista Concellos. Falamos do novo tícket eléctrico para as familias sen 
recursos e con nenos menores o seu cargo posto en marcha polo INEGA, 
pero no que os servizos sociais municipais teñen un papel moi destacado. 
Asemade, informamos da apertura do servizo de asesoramento aos 
concellos con problemas coas compañías eléctricas no seo da Fegamp.

08* actualidade

Centros de saúde
En cumprimento da reforma local e da Lei de Medidas Urxentes 
aprobada pola Xunta en maio deste ano, o Sergas asumirá dende este 
exercicio o 20% dos centros de saúde que aínda costean os concellos 
galegos. Sanidade e Fegamp reuníronse para falar deste proceso 
que comeza en 2014 pero que durará outros catro anos máis.

11* comisión executiva

Partidos Xudiciais
O rexeitamento da Fegamp ao anteproxecto de reforma xudicial segue vivo, 
como explicou o presidente da Federación a todos os alcaldes e alcaldesas 
de Galicia nunha carta. A pesar do anuncio do xa ex ministro Gallardón 
de retirar o proxecto, os voceiros da Fegamp manteñen a súa intención 
de explicar no Ministerio de Xustiza a visión do municipalismo galego.
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12* análise

Licenzas
As normativas estatais e autonómicas introducen un novo 
réxime na concesión das licenzas de actividade por parte dos 
concellos. Neste informe, a Dirección Xeral da Fegamp achégase 
á problemática e explica as novas esixencias das leis.

15* actualidade

Educación
Informamos aos concellos da firma e posterior entrada en 
vigor do convenio subscrito entre a Fegamp e a Consellería de 
Educación que vén dar cobertura a unha demanda crecente dos 
concellos: a cesión de espazos deportivos da Consellería de 
Educación para o desenvolvemento de actividades municipais 
turísticas, de promoción económica ou culturais.

16* consultorio legal

Concesionarias de servizos
Abrimos unha nova sección na revista Concellos Galegos, onde 
especialistas xurídicos formulan algunhas das moitas dúbidas 
que os concellos teñen dende o punto de vista legal. Estréase 
como colaboradora a avogada Delfa Losa, asesora da Fegamp 
en asuntos legais. Como primeira colaboración, a letrada 
formula unha oportuna lectura ao hábito das concesionarias 
de servizos públicos de revisar os seus prezos anualmente.

23* financiamento local

Un sistema de financiamento 
doutro século
Nesta ocasión, os servizos económicos da Fegamp tratan a 
liquidación da Participación dos Ingresos do Estado no ano 
2012, facendo algunhas reflexións sobre as inxustizas do actual 
modelo de financiamento local. Do mesmo xeito, aproveitamos 
para botar unha primeira ollada aos Presupostos Xerais do Estado 
e as súas transferencias previstas para as entidades locais.

24*
Fondo galego
No noso habitual espazo dedicado á solidariedade e á cooperación desde 
o ámbito municipalista, o Fondo Galego traslada aos concellos as súas 
principais novidades e actividades para este trimestre que comeza.

25* actualidade

A Fegamp xa é .gal
Logo dun longo traballo, o dominio Punto.Gal xa é unha 
realidade na Internet, e a Fegamp ten a honra de formar parte 
dos pioneiros dunha iniciativa que reforza a identidade cultural 
galega. Neste artigo explicamos o proceso seguido.

26* 

Breves
Recompilamos as principais noticias xeradas ao redor da Federación 
nos últimos meses. Un resumo da acción institucional do presidente e 
a súa xunta directiva, así como noticias de interese para os concellos.

28* formación

Plan 2014
O departamento de formación da Fegamp informa neste 
número do seu programa de actividades para este ano, 
e que se desenvolven ata o mes de decembro.

30* formación

Axudas
A Fegamp indica as liñas de axudas e subvencións de todas as ordes que 
poidan ser de interese para os concellos, así como os requisitos para 
optar ás mesmas e os trámites a seguir. Servizo público para os concellos.

Concello do Barco de Valdeorras
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O acceso á enerxía eléctrica é unha nece-
sidade básica, converténdose nun servizo 
de uso común, ordinario e xeneralizado. O 
importe da factura eléctrica incrementouse 
considerablemente nos últimos anos debi-
do principalmente ao aumento dos custos 
fixos derivados do déficit de tarifa que se 
inclúen na factura eléctrica, e que non se 
poden reducir mediante un menor consumo 
enerxético. Este feito, unido ao contexto 
económico actual, dá lugar a que moitas fa-
milias non teñan posibilidades económicas 
para o pagamento da cantidade de enerxía 
suficiente para cubrir as súas necesidades 
básicas, e máis concretamente, aquelas que 
teñen menores ingresos e cargas familiares. 

Co obxectivo de paliar estas dificultades, a 
Consellería de Economía e Industria, a través 
do Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) 
esta a levar a cabo axudas para o pagamento 
de parte da factura eléctrica a través do tíc-
ket eléctrico social de Galicia ás familias 
en que convivan fillos menores de 18 anos e 
que teñan uns ingresos totais da unidade de 
convivencia non superiores ao indicador pú-
blico de renda de efectos múltiples (IPREM). 

O tícket eléctrico social de Galicia vén a 
completar o bono social que establece a 
Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector 
eléctrico, que se aplica aos consumidores 
vulnerables, definidos no artigo 45 desta 
lei como aqueles consumidores de electri-
cidade que cumpran coas características 
sociais, de consumo e de poder adquisitivo 
que se determinan. 

Tendo en conta o obxecto e finalidade da 
resolución do 22 de xullo de 2014 pola 
que se regulan e se convocan as axudas 
económicas para o pagamento de parte 
da factura eléctrica, a través do tícket 
eléctrico social de Galicia (DOG nº. 146, 
del 4 de agosto de 2014), axilizarase o 
procedemento e permitirase un prazo de 
solicitude máis amplo, que redundará en 
beneficio dos interesados. 

A resolución do tícket eléctrico social de 
Galicia ten efectos retroactivos, e subven-
cionarase o gasto en consumo de electrici-
dade correspondente ao primeiro semestre 
de 2014. 

As características principais desta convo-
catoria de axudas son:

Obxecto 
O obxecto da resolución é regular a convo-
catoria de axudas para a concesión do tícket 
eléctrico social para o primeiro semestre 
de 2014 as familias en que convivan fillos 
menores de 18 anos, residentes en Galicia,  
nas cales a suma dos ingresos totais da 
unidade de convivencia, no ano 2.013, non 
superen o indicador público de renda de 
efectos múltiples IPREM (6.390,13 euros). 

Para estes efectos, considérase unidade de 
convivencia o conxunto de todas as per-
soas que viven no mesmo domicilio. 

Tipo de axuda 
A axuda consiste nunha cantidade fixa se-
mestral que ten por obxecto contribuír ao 
pagamento da factura eléctrica daquelas 
familias con fillos menores a cargo, cuxos 
ingresos totais durante o ano 2013 non 
superen o IPREM. 

A declaración responsable do solicitante re-
lativa a que os ingresos de todos os membros 
da unidade de convivencia durante o exerci-
cio 2013 non superan o IPREM, deberá vir 
acompañada dun informe de valoración da 
situación de necesidade emitido polos servi-
zos sociais comunitarios básicos municipais. 

Establécese unha cantidade de 45 € ao 
semestre para as unidades de convivencia 
que cumpran os requisitos, incrementán-
dose esta cantidade ata 60 € para as que 
acrediten ser familia numerosa. A contía da 
axuda non poderá superar o importe da fac-
tura eléctrica pagada durante o semestre. 

A concesión da axuda farase por rigorosa 
orde de fondos a través da correspondente 
aplicación informática, e quedará confirma-
da coa presentación da solicitude.

Requisitos das persoas beneficiarias 
Poderán solicitar esta axuda as persoas 
residentes na Comunidade Autónoma de 
Galicia que teñan ao seu cargo fillos me-
nores de 18 anos, e un gasto derivado da 
subministración de enerxía eléctrica na súa 
vivenda habitual. Os requisitos que deben 
cumprir os beneficiarios da axuda son: 

 - Ser residentes na Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

 - Ter fillos menores a cargo. 
 - Estar aboando a correspondente 
factura de enerxía eléctrica a unha 
comercializadora. 

 - Non superar o IPREM cos ingresos de 
todos os membros da unidade de convi-
vencia durante o exercicio 2013. 

 - Non estar incurso nas prohibicións 
para obter a condición de beneficiario, 
recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, 
de 13 do xuño, de subvencións. 

 - Só poderá presentarse unha única so-
licitude por unidade de convivencia. 

Lugar e prazo de  
presentación das solicitudes 
A presentación das solicitudes realizara-
se unicamente por medios electrónicos a 
través do formulario normalizado accesi-
ble desde a sede electrónica da Xunta de 
Galicia, https://sede.xunta.es, e desde 
a páxina web do Instituto Enerxético de 
Galicia, http://www.inega.es. 

06.
- - -

ACTUALIDADE
- - -

Tícket 
Eléctrico 
Social
Os concellos participarán 
dunha iniciativa do Inega 
para aboar parte da factura 
eléctrica ás familias que 
peor o están a pasar nesta 
crise económica. Unha vez 
máis, os servizos sociais 
municipais amosan a súa 
necesidade.



O prazo de presentación é de tres meses a partir do día 
seguinte ao da publicación da presente resolución no 
Diario Oficial de Galicia. Así, o prazo de presentación de 
solicitudes comeza o día 5 de agosto, e permanecerá 
aberto ata o día 5 de novembro de 2014. 

Documentación que se debe  
presentar coas solicitudes 
A documentación que se debe presentar xunto coa 
solicitude debidamente cuberta é a seguinte: 

 - No caso de non autorizar a consulta de datos por 
parte da Xunta de Galicia no Sistema de verificación 
de datos de identidade do Ministerio de Facenda 
e Administracións Públicas, de conformidade co 
disposto no artigo 2 do Decreto 255/2008, copia 
dixitalizada do documento de identidade en vigor 
da persoa solicitante, e do resto das persoas inte-
grantes da unidade de convivencia, no caso de non 
autorizar a consulta. 

 - Autorización aos servizos sociais municipais do 
concello para a presentación electrónica da solici-
tude e da documentación relativa ao tícket eléctri-
co social de Galicia. 

 - Informe emitido polos servizos sociais municipais 
básicos sobre as necesidades económicas da unida-
de de convivencia. 

 - Copia dixitalizada do libro de familia ou, no seu de-
fecto, outro documento que acredite oficialmente a 
súa situación familiar. 

 - Certificado de empadroamento da persoa solicitan-
te durante os seis primeiros meses do ano 2014. 

 - Facturas emitidas no exercicio 2014 en concepto 
de subministración eléctrica correspondentes á 
vivenda que é residencia habitual do solicitante da 
axuda, e xustificantes de pagamento. 

 - Certificado de convivencia. 

 - Copia do título de familia numerosa no caso en que 
o dito título non fose expedido pola Comunidade 
Autónoma de Galicia, ou no caso en que si fose 
expedido pola Xunta de Galicia, e o solicitante non 
autorice a súa consulta. 

 - No caso de arrendamento, e sempre que o arrendata-
rio se faga cargo dos gastos de electricidade, ache-
garase o contrato de arrendamento correspondente. 

Colaboración cos servizos  
sociais municipais básicos 
Tendo en conta o elevado número de potenciais be-
neficiarios e considerando o fin social da axuda, esta 
resolución de axudas xestionarase telematicamente, 
coa finalidade de acadar unha maior axilidade na súa 
tramitación e pagamento, o que redundará de xeito 
beneficioso sobre os destinatarios da axuda. 

Así mesmo, para o suposto en que o peticionario da 
axuda non teña capacidade técnica ou económica ou 
que por outros motivos non teña garantido o acceso 
e a dispoñibilidade dos medios tecnolóxicos preci-
sos, a súa identificación ou autenticación poderá ser 
validamente realizada por un empregado público do 
concello correspondente, mediante o uso do sistema 
de sinatura electrónica. Para tal fin, o peticionario 
deberá outorgar a preceptiva autorización no modelo 
normalizado establecido. 

A tramitación desta resolución realizarase en colabora-
ción cos servizos sociais municipais básicos, de acordo 
co exposto no artigo 84.2.a da Lei 10/2013, do 27 de 
novembro, de inclusión social de Galicia, que establé-
cese que lle corresponde aos concellos a detección das 
persoas en situación de exclusión e o asesoramento e 
información sobre os recursos existentes, e de acordo 
coa asistencia recíproca entre administracións que 
establece o artigo 200 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, 
reguladora da Administración local de Galicia. 

Deste xeito, os servizos sociais municipais asesorarán 
e colaborarán cos solicitantes na presentación telemá-
tica das solicitudes. 

O INEGA para facilitar a solicitude do tícket eléctrico 
social por medios electrónicos elaborou un documen-
to no que se describe o procedemento de solicitude: 
como se solicita, requisitos para a solicitude, como 
cumprimentar a solicitude, como presentar a solicitude 
e a documentación complementaria necesaria, e o se-
guimento da tramitación.

A Fegamp, coñecedora da problemática que teñen os conce-
llos ante as compañías eléctricas (comercializadoras e distri-
buidoras), é consciente de que se necesita mais información 
sobre as medidas que poden tomar os concellos para resolver 
os problemas detectados.

É por iso que cremos convinte explicar as características e 
posibles solucións das diferentes casuísticas e describir as 
accións que poden emprender cada un dos concellos para 
resolver os problemas específicos de cada un deles.

Dende outubro de 2012, esta Federación levou a cabo diversas 
actuacións en relación a dita problemática, tales como peti-
ción de incidencias aos concellos afectados, remisión das mes-
mas ás compañías eléctricas, así como a creación dunha canle 
directa de comunicación entre os concellos e as compañías, co 
fin de acadar unha comunicación fluída entre ambas partes.

Avanzando nas xestións que estamos a desenvolver, a FEGAMP 
asinou dous convenios co INEGA e o IGC, para o apoio e 
asesoramento aos concellos en materia de subministración 
e comercialización de enerxía eléctrica e aforro enerxético. 
A día de hoxe contamos cun servizo de Asesoría Técnica e 
Xurídica en materia enerxética para que todos os concellos 

de Galicia poidan dispor de asesoramento técnico e legal 
sobre todas aquelas cuestións referidas ao tema eléctrico.

En vindeiras semanas, a FEGAMP convocará reunións puntuais 
por comarcas onde os responsables das cuestións eléctricas 
dos concellos, poderán formular calquera dúbida ou cuestión 
referida co tema que nos ocupa.

Asemade estamos a relatar un manual que condense as 
explicacións fundamentais do proceso, as solucións tipo a 
cada problema, tanto directamente implementables como un 
listado doutras mais complexas, de tal xeito que os concellos 
dispoñan dos datos necesarios e concretos para tomar as 
decisións pertinentes a sabendas que existen ferramentas 
que van mais aló do que inclúen as presentes actuacións, 
as cales, do mesmo xeito, deberán quedara perfectamente 
determinadas, ven sexa en dito manual ou por outras vías de 
público coñecemento dos interesados.

Este novo servizo técnico-xurídico está a día de hoxe a  
disposición de tódolos concellos de Galicia. O teléfono de 
contacto do mesmo é o 981-555.999 e a persoa de contacto 
na Federación é Alberto León.

Arranca o servizo 
tecníco-xurídico 
para concellos 
con problemas 
coas compañías 
eléctricas
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Centros de saúde
Acordado o primeiro traspaso  
en aplicación da reforma local

Xunta e Fegamp constituíron o 
pasado 2 de outubro a comisión 
bilateral para abordar a transfe-
rencia dos centros de saúde de 
titularidade municipal á adminis-
tración autonómica, en aplicación 
da reforma local aprobada o pasado 
ano polo Goberno. Nesta reunión 
deuse luz verde ao primeiro grupo 
de infraestruturas que serán tras-
pasadas a curto prazo ao Sergas.

A Disposición Transitoria Primeira  da 
reforma local (Lei 27/2013) establecía, 
como principal novidade no referente 
aos servizos impropios que viñan asu-
mindo os concellos, a obrigatoriedade 
das Comunidades Autónomas de asumir 
a titularidade das competencias que 
na Lei de Bases de 1985 entendíanse 
como propias dos concellos. En esencia, 
o mantemento dos centros de atención 
primaria. No seu epígrafe segundo, a 
Disp. Tr. 1ª marcaba claramente que 
este proceso debía de realizarse duran-
te os seguintes cinco anos (a razón do 
20% anual). O texto lexislativo engadía 
unha serie de medidas garantistas cara 
aos concellos no caso de que os CC.AA. 
non iniciasen este proceso, consistente 
en retencións no financiamento auto-
nómico para compensar ás entidades 
locais por este gasto impropio.

No plano autonómico, a Lei de Medidas 
Urxentes 5/2014 desenvolvía na súa 
Disposición Adicional Quinta o mandato 
estatal, lembrando ademais que este 

proceso de cesión xa se iniciou no ano 
2006 coa firma do Pacto Local, aínda 
que os primeiros centros transferíronse 
finalmente en 2009. Por tanto, a Xunta 
adquiría o compromiso de manter a 
asunción destas instalacións, mentres 
que en paralelo relaxaba algunhas das 
disposicións da reforma local.

Un dos elementos máis complexos 
para delimitar era o cálculo do 20% do 
total que debía ser transferido nesta 
primeira anualidade. A comisión bila-
teral aceptou que este cálculo se fixese 
sobre o total de centros de saúde que 
están pendentes de transferencia, e 
non sobre a variable do custo, de difícil 
cuantificación. Segundo os datos faci-
litados por Antonio Fernández-Campa, 
xerente do Sergas, aínda restan por 
transferir un total de 196 centros,  en-
tre os cales hai as máis diversas casuís-
ticas: procedementos administrativos 
finalizados, outros parcialmente com-
pletos, a maioría sen sequera iniciar, 
instalacións imposibles de transferir e 
mesmo unha minoría de concellos que 
rexeitaron expresamente a cesión das 
instalacións e deciden seguir custeán-
doas con cargo ás súas propias contas.

Os membros da comisión bilateral 
(composta polo presidente e os vicepre-
sidentes da Fegamp, a secretaria xeral 
de Sanidade e o xerente do Sergas) 
acordaron, por tanto, incluír dentro da 
primeira anualidade de centros aos 29 
que, a día de hoxe, xa remataron co lon-
go procedemento administrativo esixido 

pola Xunta. Estes son os concellos de 
Carral, A Laracha, Laxe, Vilasantar (cen-
tro de Présaras), As Pontes, Cariño, 
Mugardos, Boiro, Boqueixón, Brión, 
Carnota, Touro, Folgoso do Caurel (cen-
tro de Folgoso e consultorio de Seoane), 
Meira, Xove, A Peroxa, San Cibrao (cen-
tro de San Cibrao e consultorio de Ponte 
Noalla), Xunqueira de Espadanedo, 
Forcarei (centro de Forcarei e consulto-
rio de Soutelo de Montes), Poio (centro 
de Anafáns), Silleda (centro de Silleda 
e consultorio de Bandeira), Mondariz e 
Redondela (centro de Chapela).

A estes 29 centros poderíanse unir ou-
tros sete (Paderne, Baralla, Barreiros, 
O Vicedo, Ramirás, A Mezquita e Neda) 
que alegan rematar co procedemento 
burocrático, pero que en principio non 
estaban recoñecidos polo Sergas. A co-
misión acordou que se revisasen este 
sete expedientes por se fosen suscepti-
bles de incorporarse á primeira anualida-
de. Que entren todos os que entregaron 
a documentación, comprobar estoutros 
expedientes e que todo se faga dentro 
do ano para dar cumprimento á lei, resu-
miu José Manuel Rey Varela, alcalde de 
Ferrol e presidente da Fegamp.

Deste xeito, os membros da comisión 
acordaron que estes 36 centros satis-
fagan a cota do 20% anual para este 
2014, e deixaron aberta a porta a fixar 
un criterio para a selección dos bene-
ficiarios para o catro anos restantes. 
Cremos que deben ser os concellos 
os que establezan os criterios de 

08.
- - -

ACTUALIDADE
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I.-DOCUMENTACIÓN QUE PRECISAN 
PRESENTAR OS CONCELLOS PARA  
TRAMITAR A CESIÓN DOS INMOBLES:

Segundo sinala a cláusula terceira dos convenios:

1. Certificación do Acordo ao Pleno da corporación 
municipal cedendo o Servizo Galego de Saúde o/s 
centro/s citado/s.

2. Certificación do cumprimento do establecido nos 
artigos 109 e 110 do regulamento de bens das 
Entidades Locais.

3. Certificación do rexistro da propiedade de titulari-
dade e situación de cargas e gravámenes.

4. Referencia catastral.

Esta é a documentación patrimonial. Con relación á 
documentación económica para valorar os custes e 
producirse o traspaso:

Cláusula Quinta

Por parte do Concello se facilitará á Xerencia de Atención 
Primaria do Servizo Galego de Saúde os datos precisos 
para facilitar o proceso de cambio de titularidade dos 
contratos de subministracións vixentes así como os co-
rrespondentes aos servizos para o/s centro/s de saúde. 
Para tal fin achégase como anexo a este convenio rela-
ción de documentación que será solicitada pola Xerencia 
de Atención Primaria do Servizo Galego de Saúde con 
carácter previo a asunción destes custos.

Aclaracións:
O acordo plenario debe facer referencia tanto o centro 
de saúde que se cede como ao terreo onde esta sito 
describindo ámbolos dous.

No acordo plenario debese reflectir tamén o compromi-
so do Concello de regular nas súas ordenanzas fiscais a 
exención do a favor dos centros sanitarios titularidade 
da Comunidade Autónoma de Galicia ou do Servizo 
Galego de Saúde, do pagamento do imposto sobre bens 
inmobles, de conformidade co previsto no artigo 62.3 
do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas 
Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, 
do 5 de marzo, así como de calquera tipo de taxas e 
prezos públicos que non se correspondan con servizos 
que se prestan de xeito continuado.

A certificación rexistral debe ser certificación e non 
unha nota simple informativa que non ten valor fronte 
a terceiros.

Con relación á documentación económica se solicitou 
no seu día informe das xerencias de atención primaria 
sobre os gastos. Neste momento se esta solicitando de 
novo aos centros que xa se ten a documentación patri-
monial. Tamén hai que ter en conta que no ano 2010 a 
intervención xeral para emitir o seu informe preceptivo 
para elevar o expediente ao Consello da Xunta esixe: 

 - unha cuantificación do custo de asunción dos gas-
tos de mantemento do Centro de Saúde.

 - certificación da existencia de crédito adecuado 
e suficiente no orzamento para facer fronte aos 
citados gastos de mantemento, que pode traer con-
sigo que se lles solicite, por parte das xerencias de 
atención primaria, máis documentación co fin de 
cuantificar ditos custes.

asunción, apuntou Fernández -Campa, e lembrou que 
xa se fixo así cando se formalizou a anterior cesión 
de centros, no verán de 2012. Entón, a Comisión 
Executiva da Fegamp aprobou como criterio a po-
boación, primando aos concellos máis pequenos e 
que máis dificultades teñen na súa tesouraría para 
sufragar estes gastos.

A comisión volverá a reunirse durante o mes de outubro 
para pechar de maneira definitiva os centros a transfe-
rir este ano, unha vez o Sergas revise os expedientes 
dubidosos xa referidos. A folla de ruta establece que o 
acordo poida subscribirse sobre o mes de novembro, de 
modo que a transferencia efectiva das instalacións se 
produza no prazo de escasas semanas.

Rocío Mosquera, conselleira de Sanidade,  
saúda a José Manuel Rey Varela, nunha imaxe de arquivo.





A Fegamp pide facerse ouvir en Madrid
Partidos Xudiciais

11.
- - -

COMISIÓN 
EXECUTIVA
- - -

Tras o acordo unánime da Xunta de Portavoces e a 
Comisión Executiva de rexeitar o anteproxecto de 
reforma xudicial, a Presidencia da Fegamp solicitou 
por carta unha entrevista co secretario de Estado de 
Xustiza, Fernando Román, ao que trasladarlle a pos-
tura sen fisuras do municipalismo galego. Para tal 
fin, José Manuel Rei Varela dirixiuse ao Ministerio 

de Xustiza a través da carta que se adxunta. Nesta 
reunión participarían igualmente os vicepresidentes 
da Federación, representando así case integramen-
te o espectro político dos concellos de Galicia. A 
Secretaría de Estado mostrouse receptiva a esta reu-
nión, para a que agora unicamente se agarda data 
neste outono.

Fernando Román García
Secretario de Estado de Justicia
Ministerio de Justicia 
Calle San Bernardo, nº 45
28015 Madrid

Santiago de Compostela, a 14 de julio de 2014

Distinguido Sr. Secretario de Estado

En los últimos meses, esta Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp), al igual que el 
resto de la sociedad española, ha tenido conocimiento del anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 4 de abril. En él, se abre la puerta 
a una racionalización de las infraestructuras judiciales a través de la previsible eliminación de los 
partidos judiciales y la centralización de los juzgados en las capitales de provincia.

Desde que se fueron conociendo los detalles de este anteproyecto, la Fegamp ha recibido de manera 
reiterada la profunda preocupación de los alcaldes y alcaldesas de los concellos cabeceros de partido 
judicial, que ven en sus juzgados un elemento dinamizador de la actividad social y económica de sus 
municipios y, por tanto, temen las negativas consecuencias que su supresión pudiera tener. Una preo-
cupación que es compartida por el resto de regidores gallegos, con independencia de su signo político.

Hemos recibido igualmente las quejas del Consello de la Abogacía Gallega, contrario también a la 
supresión de los partidos judiciales, al entender que la concentración en las capitales de provincia 
aleja de facto la justicia de las personas que quieren acceder a ella.

La realidad territorial de Galicia es bien distinta a la de cualquier otra comunidad autónoma, donde la 
dispersión de nuestra población es una variable que condiciona de manera decisiva la prestación de 
los servicios públicos. Le aporto un dato: la mitad de los más de 60.000 núcleos de población de toda 
España se encuentran en Galicia. La eliminación de los partidos provocaría un efecto contrario al que 
debe perseguir todo sistema judicial: la limitación del acceso a la justicia de quienes habitan en las 
zonas rurales o más alejadas de las capitales de provincia.

Ante esta situación, y dado que la reforma legislativa se encuentra todavía en fase de anteproyecto y, 
por tanto, abierto a cambios, es por lo que la Junta de Portavoces de la Fegamp solicita una reunión 
con Vd. en el menor plazo posible para abordar su contenido. Tengo el convencimiento de que una vez 
aportada la realidad de los municipios gallegos, la reforma judicial sabrá adaptarse a las singularidades 
de los distintos territorios.

Si bien es cierto que un sistema judicial debe siempre acometer mejoras y reformas desde una pers-
pectiva técnica y jurídica, no es menos relevante que debe saber amoldarse a la sociedad a la que va 
a servir como instrumento clave en un estado de derecho.

Sin otro particular y a la espera de su respuesta, reciba un cordial saludo.

José Manuel Rey
Alcalde de Ferrol y Presidente de la Fegamp
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Licenzas
O novo réxime 
de comunicacións

A lexislación estatal e autonómica introducen un novo marco 
normativo para a concesión das licenzas de actividade. A 
Dirección Xeral da Fegamp elaborou este informe para facilitar 
a comprensión do escenario que se abre a partires de agora.

A recente entrada en vigor da Lei 9/2013, de 19 de decembro 
de 2013 (DOG núm. 247) do emprendemento e da competitivi-
dade de Galicia vai ter sen dúbida unha importante incidencia 
en actual o réxime de intervención municipal nas actividades, 
os servizos e, en menor medida, no urbanismo local. 

Xa anteriormente, e ao amparo da Lei 1/2010, de 11 de fe-
breiro, de modificación de diversas leis de Galicia para a súa 
adaptación á Directiva 2006/123/CE, leváronse a cabo no 
ámbito autonómico modificacións do réxime de outorgamento 
de licenzas relativas a diversas actividades (por exemplo as 
comerciais, en Lei 13/2010, do comercio interior de Galicia). 

Pola súa banda o Estado, a medio da Lei 25/2009, de 22 de 
decembro, de modificación de diversas leis para adaptalas a 
Lei 17/2009 (sobre libre acceso ás actividades e servizos), 
procedeu a modificar o artigo 84 da Lei Reguladora de Bases 
do Réxime Local (LrBRL), para introducir como novos medios 
de intervención da actividade dos cidadáns a comunicación 
previa e a declaración responsable. Posteriormente a Lei 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostible, introduciu na 
Lei de Bases os novos artigos 84 bis e 84 ter coa finalidade 
de suprimir a licenza de actividade e restrinxir a súa esixencia 
a determinados e limitados supostos. Artigo 84 bis que foi 
obxecto de nova redacción pola Lei 27/2013, de 27 de decem-
bro, de racionalización e sostibilidade da Administración local 
(LRSAL), que ampliou os supostos necesitados de licenza. 

En relación ao concreto ámbito das actividades comerciais 
a Lei 12/2012, de 26 de decembro, de medidas urxentes de 
liberalización do comercio e de determinados servizos, elimi-
nou todos os supostos de licenza previa para establecementos 

de superficie inferior a 300 metros cadrados, substituíndo a 
licenza por un control posterior. 

Ao amparo destas normas a Lei autonómica 9/2013, vixente 
desde o 28 de decembro de 2013, establece un réxime xurídi-
co único para o control das actividades de competencia mu-
nicipal, eliminando con carácter xeral a licenza de actividade 
(instalación) e de apertura (funcionamento), como tamén as 
licenzas de obras e instalacións destinadas ao exercicio desas 
actividades. 

No ámbito urbanístico a Lei 9/2013 amplía en cambio os 
supostos, recollidos na Lei 9/2002, de 30 de decembro, de 
Ordenación urbanística e protección do Medio Rural de Galicia 
(LOUGA), nos que é obrigatorio obter licenza, dos que só 
exclúe a colocación de carteis visibles desde a vía pública e os 
peches e valados das fincas. 

Pasamos a detallar máis particularmente a situación na que 
quedaría o réxime de autorizacións ou licenzas en Galicia e 
a instauración das comunicacións previas en materia de acti-
vidades (inocuas ou clasificadas), os espectáculos públicos e 
actividades recreativas e o urbanismo. 

I. Actividades e servizos 
Como dixemos a nivel autonómico a Lei 9/2013 eliminou “con 
carácter xeral” a obrigatoriedade de obter previa licenza para 
o exercicio de actividades e a apertura de establecementos, 
así como para levar a cabo as obras e instalacións destinadas 
a exercer ditas actividades. 

Non relaciona, cousa que se fai cos espectáculos públicos e 
actividades recreativas, as actividades necesitadas de licenza. 



En cambio a Lei do Estado 12/2012, de medidas urxen-
tes de liberalización do comercio e de determinados 
servizos, si relaciona no seu Anexo I as actividades co-
merciais minoristas e servizos excluídos da necesidade 
de obter licenza , limitando a súa obrigatoriedade aos 
supostos que teñan impacto no patrimonio históri-
co-artístico, no uso ou ocupación do dominio público, 
ou se desenvolvan en establecementos de máis de 750 
metros cadrados de superficie útil. 

Como antes dixemos o artigo 84 bis da LrBRL, na re-
dacción dada pola Lei de racionalización e sostibili-
dade da Administración local, ampliou os supostos en 
que poderá esixirse licenza ás actividades xa que alude 
a razóns de orde pública, seguridade pública, saúde 
pública e protección do medio ambiente que non poi-
dan salvagardarse mediante a presentación dunha de-
claración responsable ou dunha comunicación previa. 

A lei autonómica optou por substituír a licenza ou 
autorización pola presentación (presencial ou tele-
mática) dunha comunicación previa. Comunicación 
previa que tamén se deberá esixir para os cambios de 
titularidade. 

Por mandato do 84 ter da LrBRL os concellos deberán 
establecer e planificar os procedementos de comunica-
ción necesarios, así como os de verificación posterior 
do cumprimento dos requisitos prezos para o exercicio 
da actividade. Por tanto faise necesario que conten, se 
non a tivesen, cunha Ordenanza que regule a materia. 

Ademais todos os concellos de Galicia deberán ter na 
súa páxina web un portal telemático de comunicacións 
previas e autorizacións administrativas cos correspon-
dentes modelos normalizados. 

Indicar finalmente que no ámbito tributario os con-
cellos deberán modificar as súas Ordenanzas fiscais 
incluíndo como feito impoñible non só a expedición 
de licenzas senón a tramitación derivada das comuni-
cacións previas, ao amparo do artigo 20.4 i) do Texto 
Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais. 

II. Actividades sometidas a declaración 
de incidencia ambiental

A Lei 9/2013 deroga o capítulo IV do título II da Lei 
1/1995, de 2 de xaneiro, de protección ambiental de 
Galicia, e conseguintemente o Decreto 133/2008, de 
12 de xuño, polo que se regulaba a avaliación de inci-
dencia ambiental. 

A agora chamada declaración de incidencia ambiental 
(ou a súa modificación substancial) seguirase trami-
tando ante a consellería competente en materia de 
medio ambiente. Á solicitude de declaración acompa-
ñarase o proxecto técnico e unha memoria relativa á 
actividade e ás medidas preventivas, correctoras e de 
restauración vinculadas coa mesma. 

Abréviase o procedemento de tramitación, e a decla-
ración (que é vinculante para o concello) deberá ser 
emitida no prazo máximo de 2 meses, e de superar o 
devandito prazo entenderase favorable, sen prexuízo 
de ter que cumprir as medidas recollidas na memoria 
antes sinalada. 

Tamén se procede a unha importante diminución das 
actividades sometidas á declaración de incidencia am-
biental, que son as recollidas no Catálogo do anexo 
da Lei. 

Obtida a declaración de incidencia ambiental (ou a súa 
modificación substancial) prestarase a comunicación 
previa ante o concello acompañada da declaración de 
incidencia ambiental, do correspondente proxecto -de 
obra ou actividade- e do certificado técnico que auto-
rice o proxecto. 

III. Espectáculos públicos  
e actividades recreativas 

A apertura de establecementos públicos e a organiza-
ción de espectáculos públicos e actividades recreativas 
están sometidas ao réxime de comunicación previa, 
salvo nos supostos que se esixa licenza municipal. 

Os supostos en que será esixible a licenza para este 
tipo de actividades recreativas e establecementos son 
os recollidos no artigo 41 da Lei 9/2013, a saber: 

a) A apertura de establecementos e a celebración 
de espectáculos públicos ou actividades recrea-
tivas que se desenvolvan en establecementos 
públicos cun aforo superior a 500 persoas, ou 
que presenten unha especial situación de risco, 
de conformidade co disposto na normativa téc-
nica en vigor. 

b) A instalación de terrazas ao aire libre ou na vía 
pública, anexas ao establecemento. 

c) A celebración de espectáculos e actividades ex-
traordinarias e, en todo caso, os que requiran a 
instalación de escenarios e estruturas móbiles. 

d) A celebración dos espectáculos públicos e acti-
vidades recreativas ou deportivas que se desen-
volvan en máis dun termo municipal da comuni-
dade autónoma, conforme ao procedemento que 
regulamentariamente se estableza. 

e) A celebración dos espectáculos e festexos 
taurinos. 

f) A apertura de establecementos e a celebración 
de espectáculos públicos ou actividades recrea-
tivas cuxa normativa específica esixa a conce-
sión de autorización. 

En canto ao procedemento a seguir o titular do esta-
blecemento ou o organizador da actividade haberán de 
presentar ante o concello a correspondente solicitude 
de licenza, acompañada da seguinte documentación: 

a) Proxecto técnico onde se definan as actuacións 
a desenvolver, asinado por técnico competente. 

b)  No suposto que non figure xa incorporado ao 
proxecto, plan de emerxencia, plan de auto-
protección, memoria de mobilidade, estudo de 
impacto acústico e dispositivo de asistencia 
sanitaria. 

c) Declaración (do titular ou organizador) onde 
conste o compromiso de contratar os seguros 
previstos legalmente. 

d)  Documentación que determine a normativa 
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sobre prevención e control ambiental (ruído, contami-
nación acústica, residuos...), a tenor do tipo de esta-
blecemento ou actividade de que se trate. 

e)  Documento que acredite a designación da persoa que 
asumirá a responsabilidade técnica da execución do 
proxecto, ou que expedirá a certificación que acredite a 
adecuación do establecemento á licenza. 

f)  No seu caso, a solicitude de licenza urbanística, acom-
pañada da documentación requirida urbanísticamente. 

g)  Calquera outra documentación que lle sexa esixida polo 
concello. 

A tramitación da solicitude de licenza non poderá exceder de 
3 meses. O silencio administrativo entenderase positivo. O 
catálogo de espectáculos públicos e actividades recreativas 
é o recollido no Decreto autonómico 292/2004, de 18 de 
novembro, modificado polo Decreto 160/2005, de 2 de xuño. 

IV. Actuacións de natureza urbanística. 
Fronte á regulación urbanística anterior, que sometía calquera 
acto de transformación, construción, edificación e uso do 
chan e do subsolo a previa licenza, a reforma da Lei 9/2002, 
de 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección 
do Medio Rural de Galicia (LOUGA) operada pola disposición 
final terceira dá a Lei 9/2013, distingue dous títulos habili-
tantes de natureza urbanística distintos, a licenza urbanística 
e a comunicación previa. 

A. Licenza urbanística

A licenza urbanística como título habilitante de carácter pre-
vio esíxese para os actos relacionados no artigo 194.2 da 
LOUGA: 

a) Os actos de edificación e uso do solo e do subsolo que, 
conforme á normativa xeral de ordenación da edifica-
ción, precisen de proxecto de obras de edificación. 

b)  As intervencións en edificios declarados bens de inte-
rese cultural ou catalogado polas súas singulares ca-
racterísticas ou valores culturais, históricos, artísticos, 
arquitectónicos ou paisaxísticos. 

c)  As demolicións. 

d)  Os muros de contención de terras. 

e)  Os grandes movementos de terras e as explanacións. 

f)  As parcelacións, segregacións ou outros actos de divi-
sión de fincas en calquera clase de solo, cando non for-
men parte dun proxecto de reparcelamento urbanístico. 

g)  A primeira ocupación dos edificios. 

h)  A ubicación de casas prefabricadas e instalacións simi-
lares, xa sexan provisionais ou permanentes. 

i)  A talla de masas arbóreas ou de vexetación arbustiva 
en terreos incorporados a procesos de transformación 
urbanística e, en todo caso, cando dita tala se derive 
da lexislación de protección do dominio público. 

En canto ao procedemento de outorgamento das licenzas, a 
única novidade relevante que incorpora a Lei 9/2013 ao artigo 
195 da LOUGA, é a posibilidade de establecer un procedemen-
to abreviado para as licenzas de obras menores. 

A Lei 9/2013 non toca os prazos para resolver as peticións 
de licenza, que se manteñen en tres meses (obras maiores) e 
un mes (obras menores), nin o réxime positivo do silencio3. 
Nembargante, hai que ter en conta que o Texto Refundido 
da Lei do Solo (TRLS) -no seu artigo 9.8- outorga carácter 
negativo ao silencio administrativo en relación con determi-
nados actos urbanísticos (obras de edificación e construción, 
movementos de terra e parcelacións, talas de masas arbóreas 
e localización de casas prefabricadas). 

B. Comunicación previa

Quedan suxeitos ao réxime de intervención municipal de co-
municación previa os actos de uso do solo e do subsolo non 
suxeitos a licenza e, en todo caso, os que así se establecesen 
nas leis. 

Os actos suxeitos a comunicación previa delimítanse de modo 
residual -os que non están suxeitos aos outros títulos habi-
litantes-, podendo coincidir, aínda que non en todo caso, co 
concepto de obras menores. 

En canto ao procedemento a seguir a LOUGA sinala (art. 
194.5) que o promotor do acto comunicará ao concello a 
intención de levar a cabo o mesmo cunha antelación mínima 
de 15 días hábiles á data prevista na que pretenda levalo a 
cabo (ou comezar a súa execución), acompañada da seguinte 
documentación: 

3 Conforme ao artigo 42.3 da Lei 8/2012, de 29 de xuño, 
de vivenda de Galicia, o prazo para resolver a solicitude de 
licenza de primeira ocupación será de dous meses. 

a)  Descrición das características do acto de que se trate. 

b)  Xustificante de pago dos tributos municipais. 

c)  No seu caso, proxecto técnico e declaración do técnico 
que o autorice de que cumpre urbanísticamente os re-
quisitos esixibles. 

d)  Copia das restantes autorizacións cando fosen legal-
mente esixibles, ou acreditación de haberse solicitado. 

e)  Documento de avaliación ambiental, de ser esixible 
legalmente. 

f)  De ser esixible copia da autorización ambiental, así 
como das restantes autorizacións e informes sectoriais. 

Transcorrido o prazo de quince días sinalado, a presentación 
da comunicación previa cumprindo con todos os requisitos 
esixidos constitúe título habilitante para o inicio dos actos 
de uso do solo e do subsolo suxeitos a ela, sen prexuízo das 
posteriores facultades de comprobación, control e inspección 
por parte do concello. 

De conformidade co disposto no apartado 8 do artigo 194 
da LOUGA os concellos deberán establecer e planificar os 
procedementos de comunicación necesarios, así como os de 
verificación posterior do cumprimento dos requisitos precisos 
esixidos. 

Como antes indicamos en relación coas actividades e servizos 
os concellos deberán modificar as súas Ordenanzas fiscais in-
cluíndo como feito impoñible non só a expedición de licenzas 
urbanísticas senón a tramitación derivada das comunicacións 
previas, ao amparo do artigo 20.4 h) do Texto Refundido da 
Lei reguladora das Facendas Locais.

14



Fegamp e Xunta rubricaron a 
finais de xullo un convenio que 
vén dar cobertura a unha de-
manda crecente dos concellos: a 
cesión de espazos deportivos da 
Consellería de Educación para o 
desenvolvemento de actividades 
municipais turísticas, de promo-
ción económica ou culturais.
O convenio marco, que deberá ser ex-
tensivo a través de acordos específicos 
entre os concellos e a Consellería de 
Educación, permitirá aos municipios 
utilizar as instalacións deportivas 
dos institutos de secundaria fóra do 
horario e actividades docentes, para 
fins de carácter educativo, deportivo 
ou cultural. Moitos alcaldes viñan 
atopando problemas para a celebra-
ción de feiras de mostras, encontros 
empresariais ou actividades culturais 
nestes pavillóns e espazos polide-
portivos ao non existir un marco 
normativo que regulase esta cesión. A 
Fegamp fixo súa unha proposta expos-
ta polo Concello de Allariz e tras unha 
negociación coa Consellería, o 23 de 
xullo este convenio entraba en vigor 
tras ser rubricado polo presidente da 
Federación, José Manuel Rey Varela, e 
o conselleiro Jesús Vázquez.

Dentro das cláusulas do convenio 
establécense as actividades ex-
cluídas. Non se poderán acoller ao 
mesmo as  actividades de partidos 
políticos ou sindicatos (salvo previa 

autorización das correspondentes 
Xuntas Electorais), aquelas propias do 
comercio que esixan unha contrapres-
tación económica polo acceso ás ins-
talacións ou as feiras e eventos nos 
que se permita o consumo ou a co-
mercialización de produtos prohibidos 
pola lexislación vixente en materia de 
alimentación e saúde público.

O convenio establece que Xunta e 
concellos non realizarán ningún des-
embolso inicial para a realización 
deste convenio, aínda que se indica 
que de producirse un maior custo de 
mantemento derivado do aumento da 
intensidade do uso das instalacións, 
ambas as administracións compromé-
tense a sufragar os gastos de modo 
proporcional.

Para facer efectivo o convenio, o con-
cello deberá solicitar á dirección dos 
institutos de secundaria unha solici-
tude de uso das instalacións. Aínda 
que o convenio esixe que en setembro 
se expuxese xa o calendario de activi-
dades de todo o ano, se excepciona 
a posibilidade de desenvolver outros 
eventos non programados, que segui-
rían o mesmo procedemento. O rela-
torio de actividades programadas irá 
acompañado dos datos de contacto 
dunha persoa para cada unha delas, 
así como un representante do conce-
llo no centro docente.

Unha vez expostas as solicitudes no 
centro docente, este dará traslado 
das mesmas á xefatura territorial 

correspondente da Consellería de 
Educación, para que manifeste os 
reparos que houbese. Transcorridos 
cinco días, o silencio administrativo 
entenderase como a inexistencia de 
obstáculos para a celebración da acti-
vidade solicitada.

Os concellos comprométense, pola 
súa banda, a contribuír coa parte pro-
porcional dos custos de mantemento 
das instalacións, da súa limpeza tras a 
celebración das actividades programa-
das e a facerse cargo das reparacións 
en caso de danos durante as mesmas. 
Estes custos de mantemento, ordina-
rios ou extraordinarios, deberán ser 
abonados dentro do primeiros dez 
días de cada mes.

O convenio terá unha vixencia de catro 
anos, e para o seu desenvolvemento 
constitúese unha comisión de segui-
mento que contará con tres represen-
tantes da Fegamp e outros tantos da 
Consellería de Educación. Os acordos 
específicos poderán resolverse en caso 
de falta de pagamento dos custos ordi-
narios ou extraordinarios por parte dos 
concellos, incumprimento reiterado 
da limpeza posterior ao uso das ins-
talacións, a obstaculización reiterada 
de actividades propias do centro ou 
o transcurso de catro anos contados 
desde a autorización do acordo.

O texto íntegro deste convenio está 
a disposición de todos os concellos 
na web da Fegamp (fegamp.org e 
fegamp.gal).

Novo convenio para compartir 
instalacións deportivas da Consellería

Educación
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1. Revisión de prezos “ordinaria” e 
“extraordinaria”. Fundamento destas 
institucións: o mantemento do equilibrio 
económico financeiro do contrato

Estamos acostumados a ver nos pregos dos 
contratos de xestión de servizos públicos 
(abastecemento de auga e saneamento, reco-
llida e tratamento de residuos sólidos urbanos, 
limpeza viaria, etc.) o que se adoita denominar 
a revisión “anual”, “periódica” ou “ordinaria” 
do canon que se abonará ao concesionario ou 
as tarifas que satisfarán os usuarios.

Ditas fórmulas de revisión, sobre todo a 
partir dos contratos adxudicados baixo a 
vixencia da anterior regulación dos Contratos 
das Administracións Públicas, configúranse 
mediante índices ou fórmulas de carácter 
oficial que no seu día determinou o órgano 
de contratación ao aprobar os pregos, e que 
serven para calcular, mediante a aplicación 
de prezos, os coeficientes de revisión en 
cada data respecto á data da adxudicación, 
aplicando os seus resultados ao importe lí-
quido das prestacións realizadas no período 
ao que se refire a revisión.

Estas fórmulas están constituídas pola suma 
dos diversos factores (man de obra, enerxía, 
materias primas, combustible, etc.) que in-
terveñen na formación do prezo do contrato, 
ponderando cada un deles cun coeficiente 
que expresa a súa importancia relativa con 
relación ao total, de modo que a suma destes 
coeficientes é igual á unidade; á súa vez cada 
coeficiente se multiplica pola relación exis-
tente entre o custe do factor correspondente 
en dous momentos, o da licitación e o da 
data á que se refire a revisión.

O habitual nestes casos é que o concesionario, 
unha vez vencido un novo ano a contar desde 
a data de adxudicación do contrato, presente 
ante o concello a solicitude de revisión do 
prezo, canon ou tarifas do contrato aplican-
do a referida fórmula polinómica á vista da 
variación que tivo o valor de cada un deses 
factores desde a data de inicio do contrato.

E os servizos competentes do concello, unha 
vez verificado que as variacións experimen-
tadas por eses factores son as correctas 

(consultando os índices oficiais onde as mes-
mas se reflicten) e corroborada a corrección 
das operacións aritméticas realizadas polo 
concesionario na súa solicitude de revisión, 
informan favorablemente a revisión do refe-
rido prezo do contrato.

Esta é a forma habitual de proceder nas no-
sas entidades locais, como dicíamos, en que 
dita revisión de prezos se aplica de forma 
“automática”, ao finalizar un período anual 
na explotación dese servizo público polo 
concesionario.

Asúmese así, en certa medida, a tese defen-
dida por un sector da doutrina administrati-
vista de que nestes casos nos encontramos, 
non propiamente ante unha “revisión de pre-
zos”, senón ante unha mera “actualización” 
dos mesmos.

É dicir, a “revisión de prezos” se fundamen-
taría en que durante o transcurso da execu-
ción dun contrato, se producen eventos non 
previstos en principio, que repercuten de 
modo importante no prezo pactado, alterán-
doo en prexuízo do contratista, e para non 
proceder en tales casos á resolución do con-
trato, e como unha excepción ao principio 
de risco e ventura que rexe na contratación; 
en suma, a revisión de prezos atendería á 
concorrencia de circunstancias sobrevidas e 
imprevisibles que produzan un desequilibrio 
ao contratista, o denominado “factum prin-
cipis”, cambios normativos que alteren de 
modo significativo a forma de prestación do 
servizo, con aumento do seu custe.

Mentres que a “actualización” dos prezos 
atendería simplemente á perda do poder 
adquisitivo do diñeiro derivada da inflación, 
do incremento anual dos prezos ao consumo, 
non suporía unha elevación “real” do prezo; 
é dicir, que a actualización o que pretende é 
actualizar o prezo do contrato conforme ao 
índice de prezos ao consumo (IPC) anual, co 
fin de manter o prezo do contrato en euros 
constantes, evitando con isto que o efecto 
da inflación se traslade ao contratista.

Os nosos Tribunais de Xustiza non chegaron 
a asumir esta tese (que non é maioritaria 
na doutrina) por canto entenden que as 

fórmulas polinómicas introducidas nos pregos 
ao amparo da anterior Lei de Contratos das 
Administracións Públicas, tratan de revisar o 
contrato en atención ao aumento do custe ao 
longo dun período determinado, dos distintos 
factores que o integran, precisamente porque 
a inflación está afectando ao custe de devan-
ditos factores, así que as variables que inter-
veñen na correspondente ecuación non son 
outras que as que se teñen en conta ao cal-
cular o incremento do IPC a saber, incremento 
dos prezos nuns determinados sectores e 
tempo (a sentenza da Sección Terceira da Sala 
do Contencioso Administrativo do Tribunal 
Superior de Xustiza de Madrid nº 874/2005 
de 24 de xuño, fai unha detida análise sobre 
esta cuestión). 

É dicir, a revisión de prezos sería o mecanismo 
ideado para paliar a perda do valor do diñei-
ro orixinada pola inflación na contratación 
administrativa, e os incrementos que ten en 
conta son os que sofren os factores que in-
terveñen na formación de prezos do contrato 
de que se trate, non o IPC xeral da econo-
mía española; o cal é facilmente entendible 
porque o IPC xeral se calcula mediante unha 
media ponderada do IPC propio de cada fase 
produtiva e de todos os sectores da economía 
nacional, polo que dito IPC xeral non é apli-
cable a un sector concreto ao que pertence o 
contrato administrativo de que se trate, que 
pode haber padecido un incremento de prezos 
maior ou menor que o IPC xeral, porque do 
que se trata é de calcular o incremento de 
prezos do contrato concreto de que se trate, e 
non de calcular o incremento xeral dos prezos 
da economía nacional.

Polo que o fundamento desta mal denomi-
nada “actualización” de prezos, ou revisión 
“ordinaria” e a revisión de prezos propiamente 
dita, ou revisión “extraordinaria”, sería o mes-
mo, compensar ao contratista das alteracións 
substanciais das condicións da execución do 
contrato, de maneira que a prestación pacta-
da resulte máis onerosa para unha das partes 
do que inicialmente podería preverse; en 
suma, manter o equilibrio económico finan-
ceiro do contrato, entendido como a procura, 
na medida do posible, dunha igualdade entre 

Concesionarias de servizos
Realmente teñen dereito a unha revisión anual automática  
do canon ou das tarifas? Un novo enfoque xurisprudencial



as vantaxes que se lle conceden á concesionaria e as obriga-
cións que lle son impostas, vantaxes e obrigacións que deben 
compensarse para formar parte da contrapartida entre os 
beneficios probables e as perdas previsibles, pois en todo con-
trato de concesión está implicada como un cálculo, a honesta 
equivalencia entre o que se concede ao concesionario e o que 
se lle esixe, que é o que se chama a equivalencia comercial, a 
ecuación financeira do contrato de concesión.

E a diferenza entre ambos tipos de “revisión” basearía na 
previsibilidade ou imprevisibilidade das circunstancias que 
poden alterar ese equilibrio: no caso do que denominábamos 
“actualización” de prezos, a súa previsibilidade se basearía 
na verificación da realidade histórica da inflación na eco-
nomía española, que se repite ano tras ano, facéndose en 
certo modo estrutural, a que levaría ao lexislador a poñer 
remedio a esta perda do poder adquisitivo que quenes 
contratan coa Administración Pública sofren a causa dese 
incremento permanente dos prezos, cando os contratos se 
alargan no tempo, encaixándoo nesas fórmulas polinómi-
cas que describíamos anteriormente; mentres a “revisión de 
prezos” propiamente dita o extraordinaria,  basearíase na 
imprevisiblidade desas circunstancias sobrevidas que alteran 
substancialmente as condicións de execución do contrato, 
ou esas modificacións normativas (tamén imprevisibles) que 
producen idéntico efecto, cun incremento dos custes que 
non pode compensarse mediante as fórmulas normais de 
revisión de prezo do contrato.

Isto traduciríase, en principio, na forma de aplicar ambos 
mecanismos, e que coincidiría coa conduta habitual que 
describimos ao inicio deste artigo á hora de encarar as enti-
dades locais as solicitudes de revisión periódicas que fan os 
concesionarios da xestión os servizos públicos.

O Tribunal Supremo, na súa sentencia de 29 de decembro de 
1999, é moi descritiva á hora de analizar esta cuestión:

“A modificación do prezo inicial dun contrato administrativo 
ten un alcance diferente segundo derive da aplicación das 
cláusulas de revisión previstas no contrato, ou resulte proce-
dente en virtude da aplicación do principio do mantemento 
do equilibrio financeiro.

No primeiro caso é automática, pois bastará con aplicar as 
previsións contractuais sobre datas de revisión e sobre os 
seus montantes.

No segundo caso non existe ese automatismo, pois haberá que 
analizar, en cada período concreto, primeiro, se hai circuns-
tancias singulares que revelen a real alteración do equilibrio 
económico inicialmente considerado, e, segundo, cal ha de ser 
o concreto importe da modificación do prezo inicial para que 
quede restablecido o desequilibrio que se producise.”

Unha proba de que o fundamento de ambos mecanismos de 
revisión de prezos é idéntico constituiríao a actual regula-
ción no artigo 91 da Lei de Contratos do Sector Público das 
fórmulas de revisión a introducir nos pregos que se aproben 
baixo a súa vixencia, onde dalgunha forma se trata de facer 
previsible o “imprevisible” ou “excepcional”, reconducindo a 
estas fórmulas polinómicas non só as derivadas da inflación 
estrutural á que antes aludíamos, senón outras variacións da 
situación macroeconómica mais “imprevisibles” cuxo encaixe 
é mais propio na doutrina do risco imprevisible, na cláusula 
“rebus sic estantibus” ou do “factum principum”:

“2. Cando por circunstancias excepcionais a evolución dos cus-
tes de man de obra ou financeiros acaecida nun período experi-
mente desviacións á alza que poidan reputarse como imprede-
cibles no momento da adxudicación do contrato, o Consello de 
Ministros ou o órgano competente das Comunidades Autónomas 
poderá autorizar, con carácter transitorio, a introdución de 
factores correctores desta desviación para a súa consideración 
na revisión do prezo, sen que, en ningún caso, poidan superar 
o 80 por 100 da desviación efectivamente producida.

Considerarase que concorren as circunstancias a que se 
refire o parágrafo anterior cando a evolución do deflactor 
do Produto Interior Bruto oficialmente determinado polo 
Instituto Nacional de Estatística supere en 5 puntos por-
centuais as previsións macroeconómicas oficiais efectivas no 
momento da adxudicación ou o tipo de interese das letras do 
Tesouro supere en cinco puntos porcentuais ao último dis-
poñible no momento da adxudicación do contrato. Os pregos 
de cláusulas administrativas particulares poderán incluír as 
referencias ás previsións macroeconómicas e tipo de interese 
existentes no momento da licitación.”

En definitiva, trataríase de dar, a través da Lei, unha solución 
o mais “xeral” e “uniforme” posible a este tipo de situacións, 
eliminando a discrecionalidade e arbitrariedade que pode 
supoñer deixar a apreciación da concorrencia ou non desas 
circunstancias sobrevidas e imprevisibles ao criterio da ad-
ministración contratante en cada caso (e a posible revisión 
xurisdicional de tal actuación).

2. A liberdade de pacto en materia de revisión 
de prezos nos contratos de xestión de servizos 
públicos. A recente sentencia do Xulgado do 
Contencioso número 3 de Pontevedra. Inaplicación 
automática das cláusulas de revisión de prezos
Toda esta exposición que realizamos no primeiro apartado 
deste artigo, e que trataría de reflectir dunha forma moi 
sumaria cal é o “estado da cuestión” en materia de revisión 
de prezos nos contratos de xestión de servizos públicos ata 
o día de hoxe,  sérvenos para encadrar o que queremos poñer 
de relevo no presente artigo, a posibilidade dun novo enfo-
que desta materia, á vista dunha resolución xudicial recaída 
recentemente no noso ámbito.

Partiremos, primeiramente, da maior liberdade de pacto reco-
ñecida por lei aos contratos de xestión de servizos públicos, 
pactos que prevalecerían sobre as disposicións que aquela 
puidera ter en materia de revisión de prezos, confirmada pola 
doutrina establecida pola Xunta Consultiva de Contratación 
Administrativa.

O debate xurde, baixo o réxime da lexislación anterior (que 
neste aspecto a lexislación actual mantivo substancialmen-
te); réxime ao que aínda están suxeitos, ademais, moitas das 
concesións existentes nas nosas entidades locais.

Formulábase á Xunta Consultiva de Contratación 
Administrativa, sobre todo por empresas do ramo de xestión 
de servizos públicos, a presunta discordancia existente en-
tre o artigo 103.1 da Lei de Contratos das Administracións 
Públicas (RD Leg. 2/2000) e o artigo 162 da mesma Lei.

O art. 103.1, aplicable en principio a todos os contratos 
administrativos, da clase que fosen dispoñía:

“1. A revisión de prezos nos contratos regulados nesta Lei 
terá lugar nos termos establecidos neste Título cando o con-
trato se houbese executado no 20 por 100 do seu importe 
e haxa transcorrido un ano desde a súa adxudicación, de tal 
modo que nin a porcentaxe do 20 por 100, nin o primeiro 
año de execución, contando desde dita adxudicación, poden 
ser obxecto de revisión.”

O artigo 162 da mesma Lei, aplicable exclusivamente aos con-
tratos de xestión de servizos públicos, dispoñía pola súa parte:

“O contratista ten dereito ás contraprestacións económicas 
previstas no contrato e á revisión das mesmas, no seu caso, 
nos termos que o propio contrato estableza.”

As referidas empresas contratistas de xestión de servizos pú-
blicos entendían pouco razoable a aplicación da porcentaxe 
do 20% de execución do contrato a este tipo de contratos, 
non só pola dificultade de cálculo do mesmo en moitos casos 
senón, sobre todo, porque en moitos casos supoñía que a 
empresa non puidese instar a revisión do prezo do contrato 
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durante moitos exercicios, considerando que 
se rompía o necesario equilibrio económico 
financeiro do contrato.

A Xunta Consultiva de Contratación 
Administrativa, en informe núm. 68/04, de 
11 de marzo de 2005, para resolver dita con-
sulta, se amparaba á súa vez na doutrina es-
tablecida nos seus informes núm. 27/93, de 
22 de decembro e 48/00, de 21 de decembro.

No primeiro deles, núm. 27/93, realizaba as 
seguintes consideracións:

En principio, o artigo 73 da Lei de Contratos 
do Estado en materia de revisión de prezos 
nos contratos de xestión de servizos públicos 
concede ao órgano de contratación a máis 
ampla liberdade, primeiro, en canto ao seu 
recoñecemento e, segundo, en canto as súas 
condicións, pois se limita a sinalar que o em-
presario ten dereito á revisión “no seu caso, 
nos termos que o propio contrato estableza”. 
Con isto se quere indicar, que ao non existir 
unha remisión concreta ao Decreto-lei 2/1964, 
de 4 de febreiro, sobre revisión de prezos nos 
contratos de obras, os límites e condicións que 
esta última norma establece non teñen que 
xogar necesariamente nos contratos de xes-
tión de servizos públicos, como tampouco o 
dereito á propia revisión, pero que isto non 
é obstáculo para que, ao amparo do principio 
de liberdade de pactos que resulta do citado 
artigo 73 e do artigo 3 da Lei de Contratos do 
Estado, se poidan introducir na fórmula de re-
visión que, no seu caso, se estableza, sen que 
esta Xunta Consultiva poida pronunciarse sobre 
a conveniencia ou non de facelo, xa que isto 
dependerá de distintos factores, entre outros e 
como fundamental, do estudio económico que 
necesariamente debe preceder á celebración de 
todo contrato de xestión de servizo público.

A consideración anterior – liberdade en canto 
á revisión de prezos e as súas condicións - 
cede necesariamente no suposto de que as 
normas reguladoras do servizo público con-
teñan previsións ao respecto, como sucedeu, 
por exemplo, en autopistas de peaxe, pois 
nestes casos e polo disposto no artigo 62 da 
Lei de Contratos do Estado as normas regula-
doras do servizo público e as súas previsións 
en materia de revisión de prezos deben preva-
lecer sobre o contido concreto do artigo 73”.

No segundo dos informes, núm. 48/2000, 
concluíase o seguinte:

“Tratándose de contratos de xestión de ser-
vizos públicos débese soster que, dos dous 
límites ou umbrais exentos de revisión, só 
debe xogar o do prazo dado que, pola es-
pecial natureza destes contratos, con larga 
proxección no tempo, o da contía ven inti-
mamente unido ao do prazo e subsumido no 
mesmo, de tal modo que, se se aceptara a 
existencia de dous umbrais, o prazo actuaría 
nunha dobre vertente como umbral estrito 
de prazo (un ano) e como umbral de contía 
determinado á súa vez polo prazo (no pre-
sente caso catro anos) co que se observa o 
ilóxico de tal postura que, en consecuencia, 
non debe ser mantida, se se ten en conta, 
sobre todo, que no contrato de xestión de 

servizos públicos xoga como principio fun-
damental o do mantemento do equilibrio 
económico financeiro do contrato que non 
podería ser mantido si excluíse a revisión 
de prezos durante un período superior a un 
ano e fixando o umbral exento de revisión en 
función da contía e a duración do contrato. 

2. A conclusión anterior ven, ademais aboada 
por outras consideracións, dado que o artigo 
162 da Lei de Contratos das Administracións 
Públicas establece que “o contratista ten 
dereito as prestacións económicas previstas 
no contrato e á revisión das mesmas, no seu 
caso, nos termos que o propio contrato esta-
bleza” precepto que, en si mesmo considera-
do, da base para soster que nos contratos de 
xestión de servizos públicos as cláusulas do 
contrato, por tanto, as do prego prevalecen 
sobre as prescricións da Lei en materia de 
revisión de prezos.”

Polo que o referido informe 68/04, concluía, 
en plena coherencia co anterior, o seguinte:

“Que nos contratos de xestión de servizos 
públicos a revisión de prezos debe axustar-
se ós criterios anteriormente expostos no 
sentido de que se rexe polas determinacións 
do prego e, en todo caso, que dos umbrais 
previstos no artigo 103.1 da Lei solo resultará 
aplicable o do ano e non o da contía a non ser 
que outra cousa se determine no prego.”

Esta doutrina administrativa que establece 
a prevalencia do establecido nos pregos en 
materia de revisión nos contratos de xestión 
de servizos públicos respecto do que puidera 
dispoñer ao efecto a Lei para todos os con-
tratos administrativos, veu a consagrarse le-
xislativamente coa última reforma realizada  
nesta materia, a través da Lei de Contratos 
do Sector Público (Texto Refundido aprobado 
por RDLex. 3/2011).

Así, o artigo 89.1 da actual lei, que sería 
o que ven a substituír ao art. 103.1 da lei 
anterior, dispón:

1. A revisión de prezos nos contratos das 
Administracións Públicas terá lugar, nos 
termos establecidos neste Capítulo e salvo 
que a improcedencia da revisión se houbese 
previsto expresamente nos pregos ou pac-
tado no contrato, cando éste se houbese 
executado, ao menos, no 20 por 100 do seu 
importe e houbese transcorrido un ano desde 
a súa formalización. En consecuencia, o pri-
meiro 20 por 100 executado e o primeiro ano 
transcorrido desde a formalización quedarán 
excluídos da revisión.

Non obstante, nos contratos de xestión 
de servizos públicos, a revisión de prezos 
poderá ter lugar unha vez transcorrido o pri-
meiro ano desde a formalización do contrato, 
sen que sexa necesario haber executado o 
20 por 100 da prestación.”

É dicir conságrase lexislativamente, de forma 
expresa, esa diferenza e cualidade dos contra-
tos de xestión de servizos públicos, fronte aos 
demais tipos de contratos administrativos, “co-
dificando” a doutrina administrativa reseñada.

E o artigo 281, substituto do anterior e re-
ferido artigo 162, refrenda esa liberdade de 

pacto á hora de establecer os mecanismos de 
revisión do prezo do contrato, dos contratos 
de xestión de servizos públicos.

“1. O contratista ten dereito ás contrapres-
tacións económicas previstas no contrato, 
entre as que se incluirá, para facer efecti-
vo o seu dereito á explotación do servizo, 
unha retribución fixada en función da súa 
utilización que se percibirá directamente dos 
usuarios ou da propia Administración.

2. As contraprestacións económicas pactadas 
serán revisadas, no seu caso, na forma es-
tablecida no contrato.”

Todo o exposto queremos conectalo coas 
consideracións ás que chega a Sentencia do 
Xulgado do Contencioso Administrativo 3 
de Pontevedra de 1 de setembro de 2014, 
recaída no procedemento ordinario 69/2013, 
no que unha concesionaria da xestión do ser-
vizo público de abastecemento de auga e sa-
neamento de augas residuais dunha entidade 
local impugnaba a decisión desta última 
de non proceder á revisión do denominado 
“custe unitario” a partir do cal se fixan as 
tarefas a satisfacer polos usuarios por canto 
non se tiña acreditado por dita concesiona-
ria a existencia dun desequilibrio económico 
financeiro na explotación do servizo.

Reproduciremos algunhas pasaxes da cláusu-
la dos pregos onde se regulaba esa revisión 
do custe unitario porque resulta transcen-
dental para a resolución de dito procedemen-
to e para o que logo se dirá.

A cláusula 47 do prego de condicións que 
rexía aquel contrato de concesión, denomi-
nada “revisión do custo unitario” establecía 
o seguinte:

“47.1 O custo unitario vixente en cada mo-
mento poderá ser revisado, por solicitude 
de calquera das partes, cando se produzan 
variacións nos custos dos servizos ou mo-
dificacións substanciais do mesmo e, xa que 
logo, se altere o equilibrio económico finan-
ceiro da concesión.

47.2 A revisión de dito custo unitario, como 
consecuencia da modificación dos custos 
básicos da prestación dos servizos de submi-
nistración de auga, saneamento e depuración, 
realizarase conforme a unha fórmula lineal 
que proporcione a variación do custo unitario 
en función das variacións relativas dos prezos 
dos diversos factores que integran aquel...

Recollendo a continuación a típica fórmula 
polinómica no que o coeficiente de revisión 
(K) se obtiña da variación que habían expe-
rimentado diferentes factores desde o inicio 
do contrato (momento i) ata o momento 
da revisión (momento t): man de obra (H); 
Enerxía (E); materiais siderúrxicos (S); e gas-
tos xerais do servizo (G). Todos eles pondera-
dos segundo a oferta que había presentado o 
licitador finalmente adxudicatario.

Polo que aquí nos interesa, reproducimos 
como se prevé en dita cláusula o cálculo 
deses factores.

“47.7. O factor gastos xerais revisarase de 
acordo coas variacións que experimente o 
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índice xeral de Prezos o consumo para o conxunto nacional 
ou índice que o substitúa, publicado periodicamente polo 
INE ou Organismo correspondente.

47.8. Os demais factores revisaranse en función dos respec-
tivos índices oficiais de prezos para a península, aplicables 
á revisión de prezos dos contratos de obras das administra-
cións públicas...

47.10 Nembargantes o que antecede, para que proceda a 
revisión do custo unitario do metro cúbico de auga facturada 
ós aboados dos servizos, por solicitude do concesionario, 
será preciso que se chegue ó día 1 de xaneiro do ano 2002 
ou, se é o caso, que transcorran doce meses dende a última 
revisión efectuada, e que o mesmo se incremente nunha 
porcentaxe igual ou maior a un e medio por cento en relación 
coa situación anterior á revisión.”

Podemos comprobar como a configuración desa fórmula de 
revisión de prezos é moi similar ás de moitos pregos que 
establecen esa revisión “periódica”, “ordinaria” ou “anual” a 
que nos referíamos ao principio deste artigo e que se aplica 
de modo automático polas entidades locais, a instancias da 
concesionaria, cada vez que vence un exercicio do contrato 
de xestión do servizo público que se trate.

Evidentemente, como vimos, existe un apartado ó inciso ini-
cial que pode que non exista en todos os pregos ao que nos 
estamos referindo, cando se sinala expresamente o seguinte:

“47.1 O custo unitario vixente en cada momento poderá 
ser revisado, por solicitude de calquera das partes, cando 
se produzan variacións nos custos dos servicios ou modifi-
cacións substanciais do mesmo e, xa que logo, se altere o 
equilibrio económico financeiro da concesión.”
A esta literalidade do precepto atense en principio a admi-
nistración local demandada para denegar a actualización 
ou revisión dese custe unitario sen acreditar previamente a 
ruptura do equilibrio económico financeiro da concesión; e a 
esta mesma literalidade se aten tamén o Xulgador (sen refe-
rirse á doutrina que expuxemos anteriormente) para resolver 
o recurso a favor da Administración actuante.

E así, afirma o Xulgador con rotundidade, despois de reprodu-
cir na súa literalidade a referida cláusula 47, ao iniciar a súa 
fundamentación xurídica:

“Pois ben, da literalidade da cláusula citada, procede desestimar 
o presente recurso contencioso administrativo, pois a mercan-
til non acreditou en vía administrativa, nin nesta vía xudicial 
que se produzan as circunstancias que se recollen na cláusula 
47.1... A cláusula citada, esixe, para acudir á revisión do custe 
unitario, que se produzan variacións no custe dos servicios, ou 
modificacións substanciais do mesmo e, xa que logo, se altere 
o equilibrio económico financeiro da concesión, e a mercantil, 
insistimos unha vez máis, nin en vía administrativa, nin nesta 
vía xudicial, acredito que se alterase o equilibrio económico 
financeiro da concesión, como consecuencia da variación dos 
custes dos servizos, ou modificacións substanciais do mesmo.”

E  ven a defender a total razonabilidade do establecido no pre-
go, sinalando na súa fundamentación xurídica que o mantemen-
to do equilibrio financeiro constitúe unha fórmula excepcional 
que debe coordinarse co principio de risco e ventura, ao obxecto 
de impedir que esa excepcionalidade se converta nunha garan-
tía ordinaria dos intereses do concesionario a modo de seguro 
gratuíto que lle cubra todos os riscos da empresa, trasladándoos 
íntegros ao erario público en contra do que constitúe a esencia 
mesma da institución e os seus límites naturais.

En definitiva, si o fundamento de ambas institucións, si 
queremos seguir mantendo esa distinción entre “ordinaria” 
e “extraordinaria” ou “periódica” e “excepcional”, é o mesmo 
¿por qué non vamos a esixir, para aplicar eses mecanismos, 
que se acredite efectivamente a ruptura dese equilibrio eco-
nómico financeiro da concesión?

Hai que dicir, por razóns de prudencia, que se trata dunha 
sentencia que aínda non é firme, susceptible de recurso de 
apelación, pero dada a súa prolixa e acertada fundamenta-
ción xurídica, si pode marcar un novo enfoque nesta materia.

3. Conclusións

Cál é a finalidade de toda esta exposición, que pode resultar 
nun principio meramente doutrinal e un pouco árida? 

Poñer de manifesto ás entidades locais das posibilidades 
eminentemente prácticas, que dá este novo enfoque, de es-
pecial relevancia económica.

Son moitas as veces que pola nosa experiencia profesional 
oímos aos representantes das corporacións locais queixarse 
do oneroso que resulta para as súas entidades asumir os incre-
mentos producidos pola revisión de prezos “automática” que 
solicitan os concesionarios dos servicios públicos e que supoñen 
importantísimas variacións con relación aos prezos inicialmente 
ofertados e polos que se lles adxudicou o contrato; e que a me-
dida que se executa o contrato e transcorren os exercicios faise 
cada vez mais inasumible e gravoso para dita entidade local.

Pois ben, en base á doutrina xurídica exposta, entendemos 
que poden acometerse dúas actuacións fundamentais:

Primeiro. Para o caso os contratos de xestión de servicios 
públicos en execución, é necesario volver a ler con detemen-
to os pregos que rexen ditos contratos, onde se contemplan 
as cláusulas de revisión de prezos, pois da redacción das 
mesmas, da súa literalidade, podemos encontrarnos con 
situacións moi similares ás analizadas pola Sentencia do 
Xulgado de Pontevedra.

Porque naquel caso, houbo exercicios en que a entidade local 
afectada non actuou así, aplicando de maneira “automáti-
ca” a revisión de prezos, sen exixencia de ningún tipo de 
xustificación á entidade concesionaria, e a pesar disto, tal 
actuación non a vinculou para que o Xulgado non recoñeza 
agora que a actuación realizada por dita entidade local foi 
plenamente conforme a dereito.

Quizais a redacción non sexa idéntica (aínda cando é habi-
tual que os pregos “circulen” polos concellos e se reproduzan 
de modo mimético nos expedientes), e non se condicione de 
maneira tan expresa á acreditación de tal ruptura do equili-
brio económico financeiro; pero si pode que veña encadrada 
nun epígrafe denominado desta maneira, ou se predique 
expresamente na cláusula que o mecanismo da revisión se 
introduce con esa finalidade, ou fórmulas análogas.

É cuestión de analizar cada caso concreto, e atender con dete-
mento a esa literalidade da cláusula de revisión para concluír 
se procede esixir ou non ao concesionario a acreditación desa 
ruptura do equilibrio económico financeiro, antes de acceder á 
petición de revisión do prezo, canon ou tarifas.

Segundo.- Para o caso que nos encontremos ante contratos 
que van a finalizar e sexa necesario proceder a unha nova 
contratación, debemos ter moi presente o exposto neste 
artigo a fin de que as cláusulas de revisión de prezos intro-
duzan un condicionante ou esixencia similar á que vimos 
no caso enxuiciado polo Xulgado de Pontevedra, en base á 
liberdade de pacto recoñecida neste ámbito que puxemos de 
relevo, e así obter unha garantía adicional, cando o futuro 
concesionario solicite a revisión do canon ou tarifas, de que 
efectivamente concorren as circunstancias necesarias para 
acceder a tal petición e non se converte dito mecanismo nun 
seguro gratuíto que lle cubra todos os riscos da empresa.

Delfa Losa García.
DELFA LOSA ABOGADOS, S.L.P.
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A PARTICIPACIÓN NOS INGRESOS 
DO ESTADO DOS CONCELLOS
(Liquidación Definitiva Ano 2012)

O Ministerio de Facenda publicou no mes de xullo as cifras definitivas da Participación 
nos Ingresos do Estado correspondentes ao ano 2012 dos concellos. A contía final 
ascendeu a un total de 9.807,34 millóns de euros, excluídos a efectos deste 
artigo as cantidades correspondentes aos concellos do País Vasco e Navarra polo 
seu réxime especial.

Dado que as Entregas a Conta foron inferiores ao cálculo da participación final, a 
liquidación definitiva global foi positiva, e ascendeu a 447 millóns de euros, aínda 
que hai que apuntar que, a pesares disto, 1.000 concellos integrados no Réxime 
Xeral terán que reintegrar unha parte do percibido no seu día, pola incidencia dos 
diferentes índices utilizados nos criterios de reparto na entrega a conta inicial con 
respecto á liquidación.

Outra conclusión xenérica que se pode facer é que as cifras constatan un ano máis 
que os concellos menores de 20.000 habitantes saen moito máis baratos ao Estado. 
Así, os 7.216 concellos situados neste tramo, que acumulan un 31% da poboación 
total, perciben tan só un 22% do montante total. Pola contra, os 6 concellos que 
superan os 500.000 habitantes, e que representan ao 17% da poboación, reciben 
preto dun terzo da contía.

O CASO GALEGO
A participación definitiva dos concellos galegos ascendeu finalmente a 496,5 
millóns de euros, pero neste caso tamén atopamos unha dobre vertente. Así, e 
a pesares de que a liquidación final global tivo un saldo positivo de 21 millóns 
de euros, isto non impide que ata 46 concellos galegos teñan que reintegrar ao 
Fondo un total de 1,7 millóns de euros, consecuencia desa diverxencia xa mencio-
nada entre os índices da entrega a conta con respecto á liquidación, con especial 
relevancia negativa novamente do criterio “Inverso da Capacidade Tributaria“.

As cifras tamén evidencian o desequilibrio no reparto entre os distintos concellos.  
A media por habitante percibida polos municipios galegos volve a situarse nova-
mente nunha posición moi lonxe do valor medio xeral. O municipalismo galego 
percibiu 178,5 euros por habitante, 42 Euros por habitante menos respecto á 
media estatal (220,8 euros per-cápita). 

PARTICIPACIÓN INGRESOS DO ESTADO 
DOS CONCELLOS GALEGOS ANO 2012 
(Tramos de Poboación)

TRAMOS DE POBOACIÓN Poboación 
2012

Participación 
2012 (€)

%  
Poboación

% 
Participación

€  
Habitante 

Menores de 5.000 Hab. 463.728 71.113.625 16,67% 14,33% 153,35

Entre 5.001-20.000 Hab. 886.992 139.925.710 31,89% 28,19% 157,75

Entre 20.001-50.000 Hab. 430.871 72.969.778 15,49% 14,70% 169,35

Entre 50.001-100.000 Hab. 348.809 68.295.604 12,54% 13,76% 195,80

Máis de 100.000 Hab. 651.098 144.111.832 23,41% 29,03% 221,34

TOTAL 2.781.498 496.416.549 100,00% 100,00% 178,47

20. 
- - -

FINANCIAMENTO 
LOCAL
- - -



UN SISTEMA DE  
FINANCIAMENTO  
DOUTRO SÉCULO
Nestes últimos anos, os concellos víronse sobresal-
tados por unha serie de cambios notables a tódolos 
niveis. A profunda crise motivou que se implementaran 
unha serie de medidas que cambiaron o panorama mu-
nicipal dun xeito moi importante: Plan de Axuste, Plan 
de Provedores, cumprimento estrito de estabilidade 
orzamentaria, outro Plan de Axuste...

Paralelamente a estas medidas, os concellos tamén 
sufriron os efectos da crise nas súas contas munici-
pais, coa caída drástica da recadación nalgúns tributos 
locais, a minoración das liñas financeiras en distintos 
eidos de especial relevancia e, como feito máis desta-
cado, as devolucións da PIE que tiveron que acometer 
pola errónea previsión realizada polo Estado na entre-
ga a conta dos anos 2008 e 2009. 

Tamén cabe destacar, no lado contrario, que as medi-
das adoptadas polo Goberno do Estado en relación ao 
Imposto sobre Bens Urbanos (IBI) supuxo un incre-
mento moi relevante da recadación por este concepto 
para un número importante de concellos, que se ve 
plasmado nas contas dos concellos dos últimos exerci-
zos liquidados.

A isto hai que sumarlle os efectos derivados da aproba-
ción da Lei 27/2013, de racionalización e sostibilidade 
da administración local, que é a reforma máis impor-
tante acometida no eido local dende o ano 1985, aínda 
que os resultados que se poden derivar destas impor-
tantes medidas contidas nesta disposición están por 
determinar, e xeran razoables incógnitas. Proba disto 
é que no primeiro semestre deste ano aprobáronse 
diversas Leis e Decretos autonómicos para adaptarse 
aos complexos preceptos desta norma.

Pois ben, é sorprendente que con todos estes subs-
tanciais cambios e outros que se produciron no marco 
local, a liña financeira que provén do Estado, e que re-
presenta máis do 20% dos ingresos municipais anuais, 
non experimentara ningún tipo de modificación.

No Ano 2004 foi aprobado o novo sistema de fi-
nanciamento para as entidades locais en relación á 
Participación nos Ingresos do Estado, no que se es-
tablecía como cambio máis revolucionario o estable-
cemento de dous modelos diferentes de participación 
dentro do mesmo sistema: O Réxime Xeral e o Réxime 
de Cesión de impostos. 

Observando os resultados, a día de hoxe, podemos dicir 
que foi o “ establemento dun sistema aparantemente 
distinto……para que todo seguira igual “, dado que as 
cifras non houberan cambiado en exceso si se mantive-
ra o modelo aplicado en anos anteriores.

Pero ao longo deste anos, si se produciron diferentes 
situacións que puxeron de manifesto os graves defec-
tos formais que o propio modelo tiña de partida, e que 
prexudicaron de forma moi importante a estabilidade 
financeira de moitos concellos, e que xa foron postos 

de manifesto en diversos informes económicos que na 
materia se realizaron dende a FEGAMP.

Así, os concellos galegos acumularon dende o ano 
2006 ata o 2012 un diferencial negativo respecto á 
media estatal duns 1.000 millóns de euros (cuantifi-
cado en euros por habitante), que é aproximadamente 
a metade do orzamento anual dos 314 municipios da 
nosa comunidade, situación que se incrementará cando 
se coñeza a liquidación definitiva dos vindeiros exerci-
cios 2013 e 2014.

No reparto por Tramos de Poboación atopamos tamén 
os mesmos desequilibrios. Os concellos maiores de 
500.000 habitantes practicamente triplican cada ano o 
que perciben de media os concellos menores de 20.000 
habitantes en termos per-cápita.

E en relación aos criterios de reparto do modelo xeral, 
os novos criterios aprobados no ano 2004 non só non 
melloraron o modelo aplicado nos anos anteriores, 
senón que agravaron as problemáticas tradicionais, 
acrecentados pola diferenza negativa que se produciu 
en 2008 e 2009 da contía das Entregas a Conta realiza-
das con respecto á liquidación definitiva.

Sen ter en conta os datos resultantes da liquidación 
dos exercicios 2008 e 2009, negativa para practica-
mente a totalidade dos concellos, cabe analizar o que 
aconteceu nos anos 2006, 2007, 2010, 2011 e 2012, 
nos que a liquidación global foi positiva.

Pois ben, nestes anos, máis da metade dos municipios 
galegos tiveron que acometer reintegros ao Estado nal-
gún destes exercizos, a para 18 concellos o resultado da 
liquidación foi negativo en tres ou máis destes períodos.

Os reintegros a realizar por algúns destes concellos fo-
ron absolutamente disparatados e inexplicables para un 
sistema que, ante todo, debería conferir prioritariamen-
te unha estabilidade financeira aos municipios, máis se 
cabe, no contexto actual, onde o Estado esixe de forma 
moi específica un control minucioso das contas munici-
pais, que se ven alteradas por unhas circunstancias ab-
solutamente alleas á xestión ordinaria destes concellos.

Atendendo ás previsións contidas no Proxecto de 
Orzamentos do Estado para o Ano 2015, en xullo do 
vindeiro ano, cando se coñeza polo miúdo a liquida-
ción individualizada de cada entidade local correspon-
dente ao ano 2013, asistiremos a un novo episodio 
no que algúns concellos galegos terán que devolver 
novamente cantidades desorbitadas.

En definitiva, unha reforma do marco local dificilmente 
pode ser coherente se paralelamente á mesma non se 
acomete a reestruturación dunha das liñas de finan-
ciamento máis importante para os concellos, máis se 
cabe, tratándose dun modelo que se foi manifestando 
ano tras ano como moi desequilibrante, discriminato-
rio, inxusto e inestable. 
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LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 
PIE 2012 CONCELLOS 
RÉXIMEN XERAL E CESIÓN TRAMOS POBOACIÓN

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 
PIE 2012 CONCELLOS 
RÉXIMEN XERAL E CESIÓN POR COMUNIDADES
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PIE CONCELLOS POR TRAMOS DE POBOACIÓN ANO 2012 (euros por habitante)   

152,31 145,08
160,56 161,74

175,24
190,04

180,15

209,28

424,35

220,74

TRAMOS DE POBOACIÓN Poboación 2012 Participación 
definitiva total Liquidación %  

Poboación
%  

Participación
Euros  

Habitante Nº Municipios

Ata 100 65.410 10.764.963 407.388 0,15% 0,11% 164,58 1.098

Entre 101-1.000 1.323.152 201.526.449 8.000.495 2,98% 2,05% 152,31 3.488

Entre 1001-5.000 4.158.843 603.355.401 24.061.219 9,36% 6,15% 145,08 1.785

Entre 5.001-10.000 3.617.927 580.908.561 24.679.875 8,14% 5,92% 160,56 516

Entre 10.001-20.000 4.678.351 756.680.971 33.543.952 10,53% 7,72% 161,74 329

Entre 20.001-50.000 7.114.495 1.246.778.925 60.888.318 16,01% 12,71% 175,24 240

Entre 50.001-75.000 2.846.118 540.866.073 24.386.871 6,41% 5,51% 190,04 46

Entre 75.001-100.000 2.909.441 524.122.719 24.964.744 6,55% 5,34% 180,15 34

Entre 100.001-500.000 10.115.516 2.116.929.276 97.513.907 22,77% 21,59% 209,28 52

Máis de 500.000 7.600.910 3.225.410.113 148.760.030 17,11% 32,89% 424,35 6

MEDIA 44.430.163 9.807.343.451 447.206.800 100,00% 100,00% 220,74 7.594

COMUNIDADES Poboación 2012 Participación  
Definitiva Liquidación %  

Poboación
%  

Participación Definitiva
Euros  

Habitante

ANDALUCÍA 8.449.985 1.739.089.694 78.098.586 19,02% 17,73% 205,81

ARAGÓN 1.349.467 331.536.741 15.609.760 3,04% 3,38% 245,68

ASTURIAS 1.077.360 207.731.225 8.533.509 2,42% 2,12% 192,82

BALEARES 1.119.439 198.910.695 9.936.281 2,52% 2,03% 177,69

CANARIAS 2.118.344 397.471.552 13.425.286 4,77% 4,05% 187,63

CANTABRIA 593.861 107.618.220 4.928.224 1,34% 1,10% 181,22

CASTILLA-LA MANCHA 1.949.114 308.995.889 13.598.056 4,39% 3,15% 158,53

CASTILLA-LEÓN 2.630.097 469.220.692 21.071.889 5,92% 4,78% 178,40

CATALUÑA 7.570.908 2.036.414.866 95.851.044 17,04% 20,76% 268,98

CEUTA 84.018 15.363.638 735.339 0,19% 0,16% 182,86

EXTREMADURA 1.110.631 182.565.668 6.610.368 2,50% 1,86% 164,38

GALICIA 2.781.498 496.416.549 20.935.107 6,26% 5,06% 178,47

LA RIOJA 323.609 57.012.008 2.398.296 0,73% 0,58% 176,18

MADRID 6.587.315 1.948.556.840 97.688.936 14,83% 19,87% 295,80

MELILLA 80.802 14.968.005 789.513 0,18% 0,15% 185,24

MURCIA 1.474.449 259.765.221 10.349.677 3,32% 2,65% 176,18

VALENCIA 5.129.266 1.035.705.949 46.646.929 11,54% 10,56% 201,92

MEDIA 44.430.163 9.807.343.451 447.206.800 100,00% 100,00% 220,74
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PARTICIPACIÓN NOS INGRESOS DO ESTADO  
ANO 2015 (en millóns de euros)
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PARTICIPACIÓN NOS INGRESOS DO ESTADO  
ANO 2015 (en millóns de euros)

Liquidación PIE Ano 2012
Consignada nos Orzamentos 
para o ano 2014

Liquidación PIE Ano 2013
Consignada no Proxecto de Orzamentos 
para o ano 2015
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56,37750,47
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PIE CONCELLOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS ANO 2012  (euros por habitante)   
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ENTIDADES LOCAIS Ano 2014 Proxecto Orzamentos 
Ano 2015 Crecemento Máis de 50.000 Hab.

Entregas a Conta Concellos Réxime Xeral 4.311,08 4.573,57 6,1% 999.907

Entregas a Conta Concellos Réxime Cesión 6.552,56 7.020,82 7,1% 7

Entrega a Conta Provincias e Entes Asimilados 5.534,30 5.931,18 7,1% 983

TOTAL 16.397,94 17.525,57 6,9% 1.286

FONTE: Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Proxecto de Orzamentos do Estado para o ano 2015
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24. 
- - -

FONDO
GALEGO
- - -

Concellos das catro provincias galegas contribúen ao desenvolvemento dos 
países empobrecidos a través do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. 
Agrupados nesta asociación municipalista, promoven proxectos a prol do 
dereito á alimentación, auga, educación ou sanidade. Desde 1997, teñen 
impulsado máis de 150 actuacións nuns 25 países, contribuíndo a mellorar a 
vida de milleiros de persoas.

O Fondo Galego considera que a loita contra a pobreza e as desigualdades a 
nivel global tamén é cousa das administracións locais e provinciais, por iso 
aposta pola cooperación descentralizada a través de distintas vías. Dunha 
banda, a cooperación directa, traballando man a man con autoridades muni-
cipais de Cabo Verde, Nicaragua e Cuba. Por outra parte, lanzando anualmente 
unha convocatoria de axudas para iniciativas no Sur de ONGD con presenza en 
Galicia. 

Todos os concellos galegos, grandes ou pequenos, poden participar desta ac-
ción solidaria, xa que as cotas establécense en función do número de habitan-
tes. A maiores, alén doutras propostas, a entidade canaliza doazóns puntuais 
para situacións de emerxencia humanitaria, coma os bombardeos en Gaza e a 
fame no Corno de África, ou ante desastres naturais, coma tifón en Filipinas e 
o terremoto de Haití.

En 2014, cunha achega extraordinaria do Concello de Vigo, o Fondo Galego 
está a cofinanciar senllos proxectos para fomentar alternativas económicas. 
En Cabo Verde, promóvese a igualdade de xénero apoiando unha cooperativa 
de mulleres artesás do municipio de Ribeira Grande. Impártense formacións 
para a produción de xabóns e cosméticos naturais, entre outros produtos, 
pero tamén para capacitalas nas áreas de xestión, contabilidade, mercadotec-
nia ou internet. A Cámara Municipal e a Asociación para a Cooperación con 
Cabo Verde son os parceiros locais.

En Nicaragua, impúlsase o turismo rural comunitario canda a ONGD Instituto 
de Promoción Humana-Somoto. Trátase de mellorar o nivel de vida de once 
comunidades indíxenas, aproveitando o potencial turístico dun xeito sostible 
ambiental e culturalmente. Para conseguilo, fortalecerase a capacidade de 
acollida de visitantes e melloraranse a oferta e os servizos. Ambos os dous 
proxectos reforzáronse coa viaxe a terreo de persoal municipal no marco do 
programa de voluntariado Vacacións con Traballo.

En canto á cooperación indirecta, o Fondo Galego subvenciona este ano tres 
iniciativas de organizacións galegas. Con Ecos do Sur estanse a mellorar as 
condicións educativas e sanitarias na escola de Hitakula das Mahotas, en 
Mozambique. Coa Asociación Galega de Reporteiros Solidarios (Agareso) 
trabállase para reducir o risco de inundacións na rexión salvadoreña do Bajo 
Lempa, amplificando os resultados a través da radio comunitaria. 

No proxecto con Asemblea de Cooperación pola Paz (ACPP) o obxectivo 
é previr desastres naturais mediante a posta en marcha dun Centro de 
Interpretación da Meteoroloxía no antigo convento de Belén, á vez que se 
contribúe a recuperar un Ben de Interese Cultural. As tres intervencións levan 
aparelladas actividades de sensibilización en centros educativos galegos.

Solidariedade global 
desde o local

Asinado:

Comisión Executiva do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade: 

Concellos de Redondela, Vigo, Allariz, A Coruña, Cambre, Viveiro e Oleiros, Deputación 
de Lugo e o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (Igadi).

1. Mulleres da cooperativa Sulada elaborando 
xabóns en Cabo Verde.

2. A artesanía forma parte do potencial 
turístico de Nicaragua.

3. Escolares de El Salvador realizan 
programas radiofónicos ambientais.
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Vivimos na actualidade a era do que se da en chamar Sociedade da 
Información, marcada pola irrupción da Internet. Neste contexto 
a presenza na rede é imprescindible e todo aquilo que ignore este 
feito corre o perigo de converterse en invisible para o resto da 
xente. A comunidade galega no mundo, a nosa lingua e a nosa 
cultura precisaban dunha marca propia coa que identificar todos 
os contidos que xeramos na Rede para facérmonos máis visíbeis 
dentro deste espazo de comunicación global. O .gal é o dominio 
que nos corresponde como comunidade con fortes vínculos lin-
güísticos, culturais, históricos e sociais. Unha especie de sufixo 
con que identificamos na internet as páxinas escritas en galego e 
que se dirixen á sociedade galega nas súas comunicacións en liña 
e que, tendo en conta a  dispersión do pobo galego no mundo, 
non se circunscribe a un ámbito territorial concreto. Tecnicamente 
viábel e económica, social, lingüística e culturalmente rendíbel, 
o .gal encadrase nos dominios patrocinados de primeiro nivel.

Con estas ideas claras, o dez de xuño de 2006 varias persoas e 
diversas entidades fundaron a Asociación PuntoGal para poñer 
en marcha a candidatura cara a consecución do dominio galego. 
Naquel pequeno acto sentáronse as bases que mantiveron vivo o 
proxecto durante estes oito anos. Entre elas, o propósito firme 
de que a entidade que ia xestionar o dominio se autofinanciara 
e reinvestira os beneficios obtidos en promover a lingua e a 
cultura galegas. PuntoGal é unha asociación sen ánimo de lucro 
cuxa finalidade é a creación dun dominio de internet patrocina-
do específico para a cultura galega. 

A promotora do PuntoGal conformouse por representantes da 
Asociación de Editores de Galicia, a Asociación de Enxeñeiros 
de Telecomunicacións de Galicia, a Asociación Fillos de Galicia, 
o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, o Consello da 
Xuventude de Galicia, as Empresas Galegas Adicadas a Internet 
(Eganet), Galicia Hoxe, Idesga-Galego 21, ISOC-Galicia, a Mesa 
pola Normalización Lingüística, a Real Academia Galega e Vieiros.

O dominio “.gal” ía corresponder á comunidade galega, nun 
senso xeral, en función dun criterio de ser unha comunidade 
con fortes vencellos (lingüísticos, culturais, históricos, sociais), 
e independentemente de ningún criterio xeográfico. A proposta 
puntogal non está relacionada coa proposta dun dominio xeo-
gráfico de dúas letras (.gz, por exemplo), dominios para os que 
é necesario ser un estado recoñecido polas Nacións Unidas ou 
algunha das súas axencias. 

O “.gal” foi apoiado pola Real Academia Galega, ó Consello da 
Cultura, pasando polas tres universidades, os distintos gobernos 
da Xunta de Galicia, o Parlamento de Galicia a través de varias 

declaracións institucionais unánimes, centros de investigación, 
asociacións de empresas de novas tecnoloxías, colexios profesio-
nais, medios de comunicación e por ducias de colectivos de base. 
A candidatura do dominio foi sempre respaldada pola sociedade 
con máis de 12.000 apoios. Dentro e fóra. Máis de vinte aso-
ciacións de galegos no exterior de países como Estados Unidos, 
Brasil, Portugal, Francia, Suíza, Alemaña, Bélxica, Arxentina ou 
Uruguai están tamén detrás do dominio. 

Así, despois dun arduo traballo de sete anos o 14 de xuño de 
2013 o dominio foi aprobado oficialmente polo ICANN (Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers, organismo 
que organiza a concesión de dominios e de enderezos IP). 
Posteriormente o 12 de abril de 2014 a propia ICANN activa o pri-
meiro dominio .gal (nic.gal) e delega a súa xestión á Asociación 
Puntogal e o 16 de maio de 2014 preséntase a primeira páxina 
web do dominio www.dominio.gal, co gallo do Día de Internet e 
na véspera do Día das letras galegas. Noutra data significativa, o 
25 de xullo, Día de Galicia, entran en funcionamento as primeiras 
webs pioneiras .gal, en concreto 93, entre as que se atopan a 
de esta Federación (www.fegamp.gal) e varios concellos galegos 
(pódese ver a relación en www.dominio.gal).

O dominio .gal fai que se poidan localizar os contidos destinados 
ao público galego ou referentes á sociedade galega de xeito máis 
rápido, podendo organizar os contidos en galego na rede de xeito 
máis eficiente e as institucións poden presentarse perante o pú-
blico galego dun xeito máis próximo. O dominio galego vai axudar 
a consolidar unha comunidade galega na internet, o .gal permitirá 
facer visíbeis os produtos, a cultura e a comunidade galega no 
mundo e contribuirá ao uso e fomento das novas tecnoloxías por 
e para a sociedade galega.

De cara a un funcionamento regular do sistema de rexistro de 
nomes de dominios co sufixo .gal foi preciso estabelecer unhas 
fases que garantiran un correcto funcionamento e estabilidade do 
sistema e que tanto as entidades públicas como privadas puidesen 
protexer debidamente as súas marcas tanto comerciais como de 
utilidade pública, polo que se estabeleceron uns períodos de 
rexistro moi diferenciados que comprenderon unha fase previa 
que foi denominada Programa Pioneiros. Este programa permitiu 
poñer na Rede (o 25 de xullo) un grupo reducido e significativo de 
dominios (93) e deu paso á segunda fase na que se van poñer en 
marcha o Programa Abrente xunto ao Programa Carreira, previos 
á terceira fase de apertura xeral na que todo o mundo poderá 
rexistrar o seu dominio .gal. 

Estamos pois na Fase de Lanzamento, recen aberto o período 
Abrente que permitirá que aquelas entidades tanto públicas como 
privadas poidan exercer o seu dereito preferente de solicitaren un 
dominio. Esta fase desenvolverase entre os meses de setembro e 
novembro. Simultaneamente ao Abrente desenvolverase o proce-
so de Carreira, no que aquelas persoas interesadas en dominios 
sen prioridade de especial interese poderán ter a súa oportuni-
dade de solicitalo. Finalmente daráselle paso á Fase Aberta, na 
que se abrirá o rexistro libre de dominios para o público xeral e 
que comezará a funcionar arredor de decembro.

É pois de vital importancia que todos os gobernos municipais 
galegos, que non o fixeran xa, rexistren e activen o seu enderezo 
.gal no prazo estabelecido na fase Abrente pola asociación que 
xestiona o dominio. A fase Abrente é a que corresponde aos 
concellos que terán prioridade na adxudicación dos dominios 
referidos ao nome do mesmo. Ademais sería conveniente esta-
blecer un plan local de promoción entre as diferentes entidades 
e asociacións locais co obxecto de que comecen a mudar as súas 
páxinas web cara ao .gal.

A Fegamp xa é .gal
A nosa web, elixida para dispoñer do seu 
dominio .gal dentro da fase de pioneiros
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SOGAMA
O pasado 17 de setembro constituíuse o grupo de traballo Xunta-
Fegamp para o estudo dun novo plan de residuos para Galicia. 
Ademais de representantes da Federación, acudiron o presiden-
te de Sogama, Luís Lamas, e o secretario xeral de Avaliación 
Ambiental, Xusto de Benito. 

O grupo de traballo alcanzou diversos acordos que terán con-
tinuidade no tempo. A Xunta comprometeuse a remitirnos a 
reformulación do Plan de Residuos de Galicia actualmente en vi-
gor, e Sogama fará o propio co seu plan de viabilidade unha vez 
finalizase a revisión á que está a ser sometido, tendo en conta 
que o Goberno aceptou as alegacións á súa reforma enerxética 
e ábrese un escenario menos hostil para a sociedade ambiental.

Segundo se lle avanzou á Fegamp, a revisión do plan de via-
bilidade pode concluír cunha modificación á baixa do canon, 
aínda que non se especificou cantidade algunha, á espera de 
que se finalice o novo documento económico.

Cando ambos documentos sexan recibidos na Fegamp, convo-
carase novamente o grupo de traballo bilateral para estudar o 
novo escenario que se presenta. A reformulación do Plan de 
Residuos despois dos seus tres primeiros anos de vixencia xa 
estaría contemplada no propio documento, explicou De Benito.

A Fegamp incidiu na necesidade de seguir buscando fórmulas 
que permitan rebaixar a factura dos concellos a través do me-
nor envío de residuos ás plantas de tratamento, separando en 
orixe e impulsando campañas de concienciación na sociedade 
que aumenten o volume de reciclaxe.

NOVA AXENCIA DE SERVIZOS SOCIAIS
A Xunta de Voceiros da Fegamp reuniuse o pasado xuño coa 
conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, que presentou 
o novo modelo de colaboración cos concellos a través da futura 
Axencia Galega de Servizos Sociais. En concreto, o Goberno 
galego propón un novo modelo de participación no mantemen-
to dos equipamentos sociais baseado nunha contía fixa por 
usuario do concello atendido. Deste xeito, modifícase o sistema 
anterior, no que a participación se computa como unha porcen-
taxe sobre o total dos custos, e que tiña xerado reclamacións 
dabondo dende o municipalismo.

Este non é o único cambio que adiantou Mato con respecto 
ao financiamento. Atendendo ás demandas municipais, cada 
localidade pasará a aboar só a contía correspondente aos ve-
ciños atendidos. Os concellos tiñan presentado esta demanda 
para facer fronte á situación daqueles centros de servizos 
sociais, radicados nunha localidade, pero que atendían tamén 
usuarios de concellos limítrofes, outra das queixas máis habi-
tuais dalgúns alcaldes.

Os representantes da Fegamp puxeron sobre a mesa os proble-
mas que se están xerando coas liquidacións entre o Consorcio 
de Asuntos Sociais (en vías de extinción)  e os concellos. 
A Consellería adiantou que, de maneira individualizada, se 
exporán fórmulas de liquidación a cada concello beneficiosas 
pero condicionadas á súa posterior integración na Axencia. A 
Fegamp reclamou que, do mesmo xeito que se establecerán 
propostas vantaxosas para aqueles concellos debedores do 
Consorcio se teñan en conta aos concellos que sempre es-
tiveron ao día nas súas obrigacións de pago, unha petición 
aceptada polo departamento autonómico.

A conselleira lembrou que o decreto que crea a Axencia –
organismo previsto na Lei 13/2008 de servizos sociais de 
Galicia- xa se publicou o pasado mes de abril. Trala súa posta 
en funcionamento, esta entidade irá asumindo paulatinamen-
te os distintos equipamentos de atención social co obxectivo 
de camiñar cara unha xestión integrada, cos máximos pará-
metros de calidade. De feito, garántese unha atención áxil e 
eficaz, grazas á unificación de servizos, a homoxeneización de 
criterios e á eliminación de duplicidades. 

A natureza da Axencia será a dunha entidade pública, con 
personalidade xurídica propia, dentro da que quedarán in-
tegradas os medios materiais e humanos do Goberno galego 
para prestar os servizos sociais.
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Imaxe de arquivo do presidente 
da Fegamp con Luis Lamas 
e Justo de Benito
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VIAQUA XA É ISO 22000
O presidente da Fegamp, José Manuel Rey Varela, 
recibiu o pasado 17 de setembro ao novo director 
territorial de Viaqua para a zona norte, Xullo Maside, 
que presentou a nova certificación ISO 22000 con-
seguida pola empresa de augas. Segundo explicou, 
ViAQUA é a primeira compañía xestora de abastece-
mentos municipais de auga en Galicia que obtén esta 
certificación internacional de seguridade alimentaria 
e control da inocuidade da auga potable pola súa 
xestión nos abastecementos ás cidades de Santiago 
de Compostela, Pontevedra e Ourense. “Deste xeito, 
ViAQUA anticípase ás esixencias legais do futuro coa 
certificación dos procesos de produción de auga urba-
na garantindo a súa calidade e salubridade de acordo 
cos criterios aplicables á industria alimentaria”, sina-
lou Maside a Rey Varela.

A norma UNE-EN ISO 22000 especifica os requisitos 
que debe cumprir un sistema de xestión para asegurar 
a inocuidade dos alimentos ao longo de toda a cadea 
alimentaria ata o punto de venda como de consumo 
final. Esta norma incorpora os conceptos de Análises 
de Perigos e Puntos de Control Críticos (APPCC) de 
seguridade alimentaria nun estándar global certificable 
e recoñecido internacionalmente que é completamente 
integrable con outros sistemas de xestión. 

O certificado ISO 22000 está a implantarse nas indus-
trias alimentarias de referencia, e moi recentemente 
comezou a introducirse tamén nalgúns abastecemen-
tos de auga de consumo humano entre os que destaca 
a nivel mundial a implantación levada a cabo polo 
grupo no que se integra Viaqua, dado que constitúe a 
primeira certificación en España de abastecementos, 
contemplado todo o ámbito da subministración.

Esta certificación internacional de seguridade alimen-
taria engádese ás que xa posúe a empresa de augas 
relativas á calidade ISO 9001, á de xestión ambiental 
ISO 14001, e á de seguridade e saúde laboral OHSAS 
18001, confirmando o seu compromiso co medio am-
biente e con todos os fogares, empresas, institucións e 
administracións galegas.

CANON DE BIBLIOTECAS
O pasado 1 de agosto entrou en vigor o Real Decreto 
624/2014 de 18 de xullo “polo que se desenvolve o 
dereito de remuneración aos autores polos préstamos 
das súas obras realizados en determinados establece-
mentos accesibles ao público”. Ou o que é o mesmo, un 
canon para as bibliotecas públicas.

O canon é a trasposición dunha directiva europea do 
ano 1992, e xa orixinou unha sentenza do Tribunal de 
Luxemburgo que ameazaba ao Estado a unha multa de 
300.000 € diarios se non se incorporaba este gravame 
ao noso ordenamento fiscal. Desde 2007, España intro-
duciu este canon pero pagouse desde o Estado. E non 
foi ata agora cando se desenvolveu vía RD a súa estru-
tura e abono por parte do resto de administracións.

Este canon é de aplicación ao préstamo de obras pro-
texidas por dereitos de autor realizados en museos, 
arquivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas ou 
filmotecas de titularidade pública. Están exentos de 
pago os concellos de menos de 5.000 habitantes e as 
bibliotecas das institucións docentes. O pago non se 
realiza polos libros que se teñan nas bibliotecas, senón 
polas operacións de préstamo que se realicen.

Este pago por préstamo non entrará en vigor ata o 1 de 
xaneiro de 2016.  As tarifas serán de 0,04 € por obra 
prestada e 0,05 € por cada usuario rexistrado que faga 
uso do servizo na biblioteca. Ata esa data manterase o 
canon vixente de 0,16 € por libro comprado.

A Fegamp dirixiuse á FEMP para ver se se vai a remitir 
algunha circular aos concellos para informarlles deste 
novo marco legal, e que procedementos deben seguir-
se para o cálculo dos pagos cando entre en vigor a 
nova tarificación.

DEVOLUCIÓNS NEGATIVAS 2008-2009
O Goberno aprobou aumentar o prazo a vinte anos para 
as devolucións negativas dos exercicios 2008 e 2009.

Poderán acollerse a este novo prazo os concellos que 
presentasen a súa liquidación orzamentaria de 2013, 
que cumpran cos obxectivos de débeda e estabilidade, e 
cuxo período de pago a provedores non supere o prazo 
máximo establecido na normativa sobre morosidade en 
máis dun mes.

O Ministerio aplicará de oficio esta ampliación aos con-
cellos que estean acollidos ao Real Decreto de medidas 
urxentes contra a morosidade nas AA.PP. e de apoio ás 
entidades locais con problemas financeiros. A aplica-
ción farase efectiva desde a entrega a conta do PIE de 
xaneiro de 2015.

As solicitudes de ampliación deberán ser aprobadas 
polo Pleno da Corporación Local e remitidas polo 
interventor ou secretario - interventor ao Ministerio 
antes do 30 de novembro.
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28.
- - -

FORMACIÓN
- - -

As Administracións Públicas teñen que incorporar unha estratexia 
de formación que permita responder con prontitude aos rápidos 
cambios que se producen na sociedade e por ilo dende a FEGAMP se 
fixo preciso  acomodar os nosos plans de formación ás necesidades, 
problemas, aspiracións e retos das entidades locais de Galicia. A 
formación é un aspecto dinámico na carreira profesional dos indivi-
duos, que nos acompaña de forma continua e permanente.
Mediante a formación continua se persigue a adecuación e a moti-
vación dos empregados públicos cara a conseguir cada vez maiores 
avances no obxectivo de superar unha Administración Local bu-
rocratizada e responder á demanda de servizos e prestacións da 
cidadanía no marco dunha organización eficiente.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DOS PARTICIPANTES
A Unidade de Formación da FEGAMP leva a cabo a selección dos 
aspirantes, e negóciase coas Centrais Sindicais participantes na 
Mesa de Nacional de Formación. O resultado será:

> Efectuar unha formación específica para o desenvolvemento do 
posto de traballo.

> Orientar a formación para lograr a readaptación e actualización 
profesional.

> Transmitir os valores de ética do servizo público, profesionalidade, 
calidade, eficacia e atención ó cidadán e innovación na xestión.

Os criterios de selección que rexerán nos cursos e demais activida-
des que convoque a FEGAMP serán os seguintes:

1. Que exista unha relación directa entre as tarefas que realiza o 
solicitante no desempeño do seu posto de traballo e a materia 
ou materias obxecto do curso.

2. A clase de persoal á que pertence o solicitante, así como o seu 
grupo/categoría profesional e a súa antigüidade, e como tal se 
entende a data de ingreso na Administración Pública Local.

3. Dificultades de acceso á Formación Continua Presencial en razón 
do posto de traballo: destino en zonas rurais, horario de traba-
llo, localidade de traballo diferente á dirección, etc. 

4. Procurarase que estean representados o maior número posible 
de concellos.

5. Reservarase unha porcentaxe do número de prazas para os tra-
balladores con minusvalía; a devandita selección farase por 
separado da quenda xeral, incorporándose a este aquelas vacantes 
que queden sen solicitantes.

6. Nos cursos de modalidade “en liña” terase en conta a con-
ciliación familiar de xeito que terán preferencia aqueles que 
xustifiquen ter ao seu cargo fillos menores de 14 anos.

7. Nos cursos reeditados por unha alta demanda, terán preferencia 
aqueles solicitantes que o ano anterior, cumprindo os criterios 
de selección, quedaron fora por falta de prazas e o solicitan de 
novo na seguinte edición axustándose ás bases.

8. Malia o anterior, naqueles supostos en que pola índole do curso 
se precise posuír uns coñecementos previos para seguilo con 
aproveitamento, poderase determinar na convocatoria a acredi-
tación deses coñecementos ben documentalmente ou mediante 
exame ou proba se fose preciso.

9. Naqueles cursos en que sexa preciso efectua-la selección de 
acordo cun baremo, este será consensuado cos representantes 
das centrais sindicais e demais membros que integran a Mesa 
Nacional Galega de Formación.

A Fegamp presenta o seu Plan de Formación Continua 2014 que, unha vez aprobado, queda como sigue:

PLAN INTERADMINISTRATIVO FEGAMP-2014

Nº DENOMINACIÓN ACCIÓNS FORMATIVAS EDIC
Nº PARTICIPANTES Nº HORAS MODALIDADE

IMPARTICIÓNEDICIÓN TOTAL EDICIÓN TOTAL

1 CONTABILIDADE PÚBLICA LOCAL. ORDE HAP/178/2013 POLA QUE SE APROBA 
A INSTRUCIÓN DO MODELO NORMAL DE CONTABILIDADE LOCAL 1 20 20 25 25 PRESENCIAL

2 A INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSOAS DESEMPREGADAS 1 50 50 40 40 EN LIÑA

3 REVISIÓN DE ACTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 1 50 50 30 30 EN LIÑA

4 NOVIDADES NA LEI DE CONTRATOS DO SECTOR PÚBLICO 1 50 50 30 30 EN LIÑA

5 WEB 2.0. UTILIZACIÓN AVANZADA DOS RECURSOS DE INTERNET 1 50 50 30 30 EN LIÑA

6 ANÁLISE DA LEI DE RACIONALIZACIÓN E SOSTIBILIDADE DA ADMINISTRACIÓN LOCAL 1 20 20 20 20 PRESENCIAL

7 AS SUBVENCIÓNS: XUSTIFICACIÓN E CONTROL FINANCEIRO. NOVIDADES EN CANTO AO 
CUMPRIMENTO DOS PLANS DE AXUSTE ECONÓMICO FINANCEIROS E A LEI DE ESTABILIDADE 1 20 20 25 25 PRESENCIAL

8 XESTIÓN DE BEBETECAS 1 25 25 20 20 EN LIÑA

9 CONTROL EMOCIONAL EN SITUACIÓNS DE EMERXENCIA 1 50 50 30 30 EN LIÑA

10 AS CORPORACIÓNS LOCAIS E A PROTECCIÓN AO CONSUMIDOR 1 15 15 20 20 PRESENCIAL

11 ANÁLISE DA LEI  14/2013, DE APOIO AOS EMPRENDEDORES E A SÚA INTERNACIONALIZACIÓN 1 50 50 30 30 EN LIÑA

12 FORMACIÓN DE XESTORES ENERXÉTICOS MUNICIPAIS 1 50 50 40 40 EN LIÑA

13 LEI DE TRANSPARENCIA , ACCESO Á INFORMACIÓN E BO GOBERNO 1 50 50 30 30 EN LIÑA

14 TALLER PRÁCTICO: ELABORACIÓN, APROBACIÓN, EXECUCIÓN E MODIFICACIÓN DO ORZAMENTO XERAL DUN 
CONCELLO, CON ESPECIAL REFERENCIA Á NORMATIVA DE  ESTABILIDADE ORZAMENTARIA E REGRA DE GASTO 1 15 15 24 24 PRESENCIAL

15 MEDIACIÓN FAMILIAR, VECINAL E INTERCULTURAL 1 50 50 40 40 EN LIÑA

16 WORDPRESS. CREACIÓN DE BLOGS NAS AA.PP 1 50 50 30 30 EN LIÑA

17 OS SISTEMAS DE AVALIACIÓN DO DESENVOLVEMENTO, A CARREIRA HORIZONTAL 
E A XESTIÓN POR COMPETENCIAS NAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS 1 15 15 21 21 PRESENCIAL

18 PLANS DE EVACUACIÓN E EMERXENCIA EN EVENTOS PÚBLICOS 1 50 50 30 30 EN LIÑA

19 SEGURIDADE NA REDE E EN INTERNET 1 50 50 30 30 EN LIÑA

20 COMO XESTIONAR E RESOLVER CONFLITOS NA ATENCIÓN AO PÚBLICO 1 30 30 20 20 EN LIÑA 
21 RECURSOS EUROPEOS PARA MOZOS 1 30 30 30 30 EN LIÑA

22 FERRAMENTAS INFORMÁTICAS PARA A OPTIMIZACIÓN DA REDACCIÓN DE DOCUMENTOS 1 30 30 20 20 EN LIÑA

TOTAIS 22 820 615

Plan 2014
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29.
- - -

AXUDAS E 
SUBVENCIÓNS 
A CONCELLOS
- - -

BOE Nº. 222 
VENRES, 12 DE SETEMBRO DE 2014

MINISTERIO DE SANIDADE, SERVIZOS SOCIAIS E IGUALDADE

Resolución de 28 de xullo de 2014, do Real Patronato sobre Discapacidade, pola que se 
convoca a concesión do premio Raíña Sofía 2014 de Tecnoloxías da Accesibilidade.

OBXECTO E FINALIDADE
Esta Resolución ten por obxecto convocar a concesión do 
premio Raíña Sofía 2014, de Tecnoloxías da Accesibilidade, 
en réxime de concorrencia competitiva, a tenor do disposto 
no artigo 23.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de 
Subvencións e na Orde SSI/803/2014, de 6 de maio, pola 
que se establecen as bases reguladoras para a concesión 
deste premio.

A finalidade deste premio é recompensar ben unha labor 
continuada dunha persoa física ou xurídica levada a cabo 
nun período de tempo non inferior a cinco anos, ou premiar 
un proxecto con perspectiva de continuidade, en ambos 
casos sempre no campo da accesibilidade ás tecnoloxías da 
información e a comunicación para as persoas con discapa-
cidade apoiando a igualdade de oportunidades e a inclusión 
tecnolóxica.

BENEFICIARIOS
Poderán concorrer a este premio as persoas físicas ou xurídi-
cas, tanto de forma individual como conxunta o con traballos 
de equipo, ou calquera entidade de xestión pública ou priva-
da inscrita en territorio español, excluíndo ás entidades que 
forman parte do Patronato da Fundación Centro Nacional de 
Tecnoloxías da Accesibilidade (en diante CENTAC), as participa-
das económicamente por elas ou, calquera entidade, lucrativa 
ou non, cuxa actividade principal coincida coas mesmas.

Os solicitantes non deben estar incursos en ningunha das 
circunstancias reguladas no art. 13.2 da Lei 38/2003, de 17 
de novembro, Xeral de Subvencións.

CONTÍA
O premio Raíña Sofía, de Tecnoloxías da Accesibilidade, con-
siste nunha dotación de 20.000€, financiada ao 50 % pola 
Fundación CENTAC e o Real Patronato sobre Discapacidade.

O importe do Real Patronato sobre Discapacidade, 
que ascende a 10.000€ o será con cargo á aplicación 
26.06.231F.48300 de orzamentos de gastos do organismo 
para 2014.

O premio poderá concederse «ex aequo» ou, no seu caso, 
declararse deserto se considérase que as candidaturas non 
reúnen os méritos suficientes para ser galardoadas.

Prazo: 29-10-2014

Para máis información: 
Área de Programas e actividades da Dirección do Real 
Patronato sobre Discapacidade.
Real Patronato sobre Discapacidade
R/ Serrano, Nº: 140. 28006 Madrid
Web: www.rpd.es
E-mail. sgrealpatronato@msssi.es
Tlf.: 917452453 / Fax: 917451191

DOG Nº. 184 
VENRES, 26 DE SETEMBRO DE 2014

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

ORDE do 23 de setembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas 
para a conservación, protección e mellora das árbores e formacións senlleiras de Galicia, e se convocan para 
o ano 2014.

OBXECTO
1. O obxecto desta orde é regular a concesión de axudas ás 

persoas ou entidades propietarias de árbores e formacións 
senlleiras para a súa conservación, protección e mellora.

2.  Estas axudas tramitaranse baixo os principios de publici-
dade, transparencia, concorrencia polo sistema de rateo, 
obxectividade, igualdade e non discriminación, con efi-
cacia no cumprimento dos obxectivos fixados e eficiencia 
na asignación e utilización dos recursos públicos. Así 
mesmo, son de aplicación os preceptos básicos da Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

BENEFICIARIOS
1. Poderán ser beneficiarias as persoas físicas ou xurídicas, 

incluíndo os concellos, propietarias das árbores incluí-
das no anexo I ou formacións incluídas no anexo II do 
Decreto 67/2007, do 22 de marzo, sempre que estas 
árbores e/ou formacións estean incluídas no Catálogo 
galego de árbores senlleiras con anterioridade á entrada 
en vigor da presente orde.

2. Só se admitirá unha única solicitude por persoa ou enti-
dade solicitante. Cando unha mesma persoa ou entidade 
solicitante sexa propietaria de máis dunha árbore e/ou 
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formación senlleira, deberá presentar unha única solicitude que 
abranguerá todas as árbores e/ou formacións para as cales se 
solicita a axuda.

3. En ningún caso poderán ter a condición de beneficiarias das axudas 
previstas nesta orde as persoas ou entidades nas cales concorra 
algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2º e 3º da Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, ou que fosen 
sancionadas por infraccións do Decreto 67/2007, do 22 de marzo, 
polo que se regula o Catálogo galego de árbores senlleiras.

ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES
1. As actividades que poden ser obxecto de axuda, en relación 

coas árbores e formacións senlleiras incluídas nos anexos I e II 
do Decreto 67/2007, do 22 de marzo, e que estean validamente 
inscritas no Catálogo galego de árbores senlleiras, consonte os 
preceptos establecidos no capítulo II do devandito decreto, con 
anterioridade á entrada en vigor desta orde, son as seguintes:
a) Realización de podas e actuacións de formación e control da 

copa.
b) Realización de estudos.
c) Aplicación de tratamentos fitosanitarios.
d) Accións encamiñadas á conservación e mellora do contorno.
e) Elaboración de materiais divulgativos.
f) Sinalización.
g) Creación, mantemento e conservación de accesos relaciona-

dos co réxime de uso público.

2. En ningún caso se outorgarán axudas para:
a) O IVE.
b) Aqueles gastos que figuran no artigo 29 da Lei 9/2007, do 13 de 

xuño, de subvencións de Galicia, como non subvencionables.
c) Aquelas actuacións ou actividades que poñan ou poidan 

poñer en perigo os valores que xustificaron a especial pro-
tección das árbores ou formacións senlleiras e a súa inclusión 
no Catálogo galego de árbores senlleiras.

3. Para que estas axudas poidan outorgarse, deberanse cumprir as 
seguintes condicións:
3.1. Respecto da realización de podas e actuacións de forma-

ción e control da copa:
a) Serán subvencionables os gastos directamente relaciona-

dos coa realización de podas e actuacións de formación e 
control da copa que se consideren precisas para a conser-
vación e mellora dos elementos catalogados.

b) As características das podas e actuacións de formación e 
control da copa deberán ser validadas polo servizo pro-
vincial de Conservación da Natureza, previamente ao seu 
desenvolvemento.

3.2. Respecto da realización de estudos:
a) Serán subvencionables os gastos directamente relaciona-

dos coa realización de estudos fitosanitarios, biomecánicos 
e calquera outro que se considere preciso para a conserva-
ción e mellora dos elementos catalogados.

3.3. Respecto da aplicación de tratamentos fitosanitarios:
a) Serán subvencionables os gastos directamente relacionados 

coa adquisición e aplicación de productos fitosanitarios e 
posterior xestión dos residuos con xestores autorizados.

b) As características dos traballos deberán constar nunha me-
moria ou proxecto técnico que requirirá da aprobación do 
servizo provincial de Conservación da Natureza previamen-
te á súa execución.

3.4. Respecto do desenvolvemento de accións encamiñadas á 
conservación e mellora do contorno:

a) Serán subvencionables os gastos directamente relacionados 
coa conservación e mellora das inmediacións dos elemen-
tos catalogados incluíndo, entre outros, descompactación 
ou fertilización do terreo, retirada ou modificación de ele-
mentos prexudiciais para os elementos catalogados por 
cuestións sanitarias ou estéticas, ou plantación de novos 
exemplares (só no caso de formacións senlleiras).

b) As características dos traballos deberán constar nunha me-
moria ou proxecto técnico que requirirá da aprobación do 
servizo provincial de Conservación da Natureza previamen-
te á súa execución.

3.5. Respecto da elaboración de materiais divulgativos:
a) Serán subvencionables os gastos directamente relaciona-

dos coa difusión da información da condición de árbores 
e formacións senlleiras incluíndo, entre outros, deseño e 
impresión dos materiais.

b) O formato, o contido e demais características dos materiais 
divulgativos deberán ser validados polo servizo provincial 
de Conservación da Natureza, previamente á edición dos 
materiais.

3.6. Respecto da sinalización:
a) Serán subvencionables os gastos directamente relaciona-

dos coa información á beira dos elementos catalogados da 
súa condición de árbores e formacións senlleiras incluíndo, 
entre outros, sinais, soportes e gastos de colocación.

b) O formato, a situación e demais características dos sinais de-
berán ser validados polo servizo provincial de Conservación 
da Natureza previamente á execución dos traballos.

3.7. Respecto dos accesos:
a) Serán subvencionables a creación, o mantemento e a con-

servación de accesos aos elementos catalogados.
b) As características dos traballos deberán constar nunha me-

moria ou proxecto técnico que requirirá da aprobación do 
servizo provincial de Conservación da Natureza previamen-
te á súa execución.

4. En ningún caso se poderán ter iniciado as actividades antes da 
publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. É condición 
indispensable que, con anterioridade ao comezo dos traballos, o 
servizo provincial de Conservación da Natureza expida ou valide 
unha certificación de non inicio dos traballos, que deberá ser 
solicitada pola persoa ou entidade interesada.

5. En todos os casos se deberán indicar os elementos catalogados 
onde se van desenvolver as actividades para as cales se solicita 
a subvención.

IMPORTE DAS AXUDAS
1. A axuda poderá acadar o 100 % dos gastos subvencionables, 

fixándose un importe máximo de 6.000 euros de axuda por 
árbore e 12.000 euros de axuda por formación.

2. Se por causa xustificada o importe final dos gastos for menor do 
que se considerou subvencionable, o pagamento será minorado 
na porcentaxe que corresponda.

3. Non será causa de incremento da axuda que o importe final dos 
gastos sexa superior ao tomado en consideración para a conce-
sión desta.

4. Para os efectos do disposto no artigo 27.2 da Lei 9/2007, do 
13 de xuño, de subvencións de Galicia, permitirase a subcontra-
tación total da actividade obxecto da subvención agás cando, 
aumentando o custo da actividade subvencionada, non achega 
valor engadido ao contido dela.

5. En ningún caso se concederán aboamentos á conta ou pagamen-
tos anticipados.

6. En todo caso, a contía das axudas estará condicionada á dispo-
ñibilidade orzamentaria.

Prazo: 26-10-2014

Para máis información:
Servizos Provinciais de Conservación da Natureza da  

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
D. X. de Conservación da Natureza

R/ San Lázaro, s/n. 15781 Santiago de Compostela
http://www.cmati.xunta.es/organizacion/c/DX_Conservacion_Natureza

E-mail: dxcn.cmati@xunta.es
Tlf.: 981547202 / Fax: 981957106



cociña  saborosa  tradicional  fresca  

saudable  fácil  innovadora  nutritiva  

natural apetitosa  cómoda  segura

Destacado

3Atopámonos nun momento crucial, de vital im-
portancia para o futuro do municipalismo galego, 
e por extensión, do de toda España. Tras máis de 
trinta anos de parálises, o Goberno de España 
abriu publicamente o debate sobre a reforma da 
Lei de Bases de Réxime Local. E nas liñas mestras 
expostas, a racionalización e sustentabilidade 
dos concellos, estamos de acordo. Non entende-
ría que ninguén se opuxese a unha eliminación 
das duplicidades, unha optimización dos recursos 
públicos e unha mellor atención aos nosos veci-
ños, delimitando que servizos nos toca prestar 
desde os nosos concellos.
Pero a primeira proposta formal exposta polo 
Ministerio de Facenda desviouse notablemente 
desas liñas mestras, entrando en ámbitos que 
cremos equivocados e que non dan resposta aos 
problemas que temos. Esta non é a reforma que 
o mundo municipal necesita, e non podemos 
permitir que se converta nunha oportunidade 
perdida. Esperamos demasiado tempo para que 
non se despexen as verdadeiras claves da Lei de 
Bases: a delimitación competencial e un finan-
ciamento xusto e suficiente.
Neste número detallamos cales son as obxeccións 
da Fegamp á proposta ministerial. Satisfaime 

plenamente poder dicir que son froito do acordo 
de todos os grupos políticos. Todos entendemos 
que na defensa dos nosos concellos, e por tanto 
dos nosos veciños, non hai cores políticas. A ma-
durez do municipalismo galego volve quedar de 
manifesto con esta acción conxunta.
Non entanto, creo que tamén debemos ser 
prudentes. O texto ministerial era un ante-
proxecto, que aínda está en fase de borrador e 
pode ser cambiado. É máis, debe ser cambia-
do. As federacións territoriais explicitámoslle 
á FEMP o noso mandato para que negocie 
modificacións substanciais na proposta. Está 
aberta a vía do diálogo e o entendemento, 
unha fórmula que debe depararnos un acordo, 
e na que creo que deben participar as comuni-
dades autónomas.
Desde a cautela, quero expresar a miña confian-
za en que a reforma da Lei de Bases será a que 
queiramos os concellos, e non a que nos queiran 
impor. Sería un erro histórico. Porque ninguén 
mellor que nós coñece os problemas reais do mu-
nicipalismo, e por tanto, as solucións que se nos 
deben achegar. Unha vez máis, a Fegamp estará 
á fronte dos concellos galegos, na defensa dun 
municipalismo moderno.
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Asumindo o reto de crear un produto de calidade  

que fose especificamente galego, respectando as tradicións culinarias e 

necesidades concretas das persoas en Galicia, Cociña Culinaria deseñou 

unha planta de produción na que se elaboran pratos e menús totalmente

cociñados con distribución en quente ou en liña fria  

sempre preparados con materias primas galegas  

de primeira calidade  e amparadas por selos de garantía
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