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6 millóns de euros
para facilitar a creación
de 10.000 postos de
traballo para mozos

Cremos nos mozos.
O seu futuro impórtanos
En ”la Caixa” cremos nos mozos
do noso país. Por iso, desde 2006,
a través do programa Incorpora,
facilitamos máis de 12.000 postos
de traballo a mozos en risco de
exclusión social. E hoxe, o noso
compromiso segue medrando.
Sumámonos á nova Estratexia de
Emprendemento e Emprego Mozo,
cunha achega de 6 millóns de euros,
para que 10.000 mozos podan ver o
seu futuro con máis optimismo.

www.laCaixa.es/ObraSocial
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A reforma local xa é unha realidade. Desde o
1 de xaneiro está en vigor, con consecuencias
para o municipalismo galego que aínda están
por analizar. A Fegamp cumpriu desde o primeiro
día co mandato que recibiu de todos os alcaldes e alcaldesas de Galicia, sen distinción de
cor política, seguindo como única folla de ruta
a defensa do municipalismo galego e os seus
lexítimos intereses, que non son outros que os
intereses de todos os nosos veciños.

un avance que responde a unha reivindicación histórica dos concellos de toda España. Para Galicia
non é senón unha xeneralización do Pacto Local
que Xunta e Fegamp rubricaron en 2006. Quizais
porque xa estamos a transitar esta senda poida
parecer un avance menor. Pero non o é. Como
tampouco o é que se articulen mecanismos que
garantan unha mellor gobernabilidade para os gobernos en minoría ou que se taxaron os espazos
competenciais das deputacións.

Por esa razón non podemos dicir que esta
reforma nos guste, porque non atende ás particularidades tantas veces expresadas do territorio
galego. Seguimos insistindo en que transferir os
servizos sociais ás autonomías supón ameazar o
imprescindible traballo de proximidade que fan
os concellos nestes momentos de crise.

E agora, que?

Como tampouco compartimos o desmedido poder
que o Ministerio de Facenda outorga aos habilitados nacionais, especialmente os interventores.
Este aumento dos controis traslada a sensación de
que os gobernos locais xestionan mal e de forma
opaca os recursos públicos, un prexuízo que é
falso por un dobre motivo: porque xa existen mecanismos de control como o Consello de Contas
ou o Tribunal de Contas, e porque seguimos sendo
a administración menos endebedada do Estado.
Non entanto, a reforma inclúe algúns aspectos que
si son positivos, e que quero recoñecer como tal. As
competencias impropias en sanidade e educación
impútanse a curto e medio prazo ás autonomías,

A reforma non vai ser fácil de aplicar. O texto
legal ten lagoas que necesitan aclaración, como
xa denunciaron os interventores. Por iso pedimos que o Ministerio se pronuncie canto antes
e se evite a arbitrariedade na aplicación. Están
en xogo os servizos públicos e a atención que
prestamos aos nosos veciños. Mentres non haxa
as necesarias aclaracións, é de xustiza manter o
actual statu quo.
Creo que a Galicia pode quedarlle unha oportunidade de actualizar o seu municipalismo conforme
á realidade do mesmo. A Lei de Administración
Local de Galicia, que data de 1996, pode ser o
mecanismo que harmonice a reforma local coa
situación real dos nosos concellos. Temos dous
anos de marxe para que este texto dea cabida
aos servizos sociais, á vez que negociamos coa
Xunta as transferencias en educación e sanidade
que establece a reforma. Esta será a nosa folla
de ruta como Fegamp.
José Manuel Rey Varela
Presidente da Fegamp
Alcalde de Ferrol
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Carta

do presidente
José Manuel Rey Varela valora en primeira persoa
a reforma local, despois da súa aprobación no Congreso
dos Deputados e a súa entrada en vigor. O presidente
da Fegamp sinala os principais aspectos da norma
e fixa a postura da federación. Ademais, establece
a folla de ruta a seguir a medio e longo prazo.

comisión executiva
6*Reforma
Local
Unha vez en vigor a Lei 27/2013 de Racionalización
e Sustentabilidade da Administración Local, a Dirección
Xeral da Fegamp realizou unha primeira análise do
impacto da norma no municipalismo galego e das súas
principais consecuencias, presentada aos integrantes da
Executiva do pasado xaneiro. Reproducimos este informe,
no que se pormenorizan as novidades máis destacadas.

financiamento local
11*
Liquidación dos orzamentos

dos Concellos Galegos

O departamento de estudos económicos da Fegamp
analiza as liquidacións dos orzamentos municipais do
ano 2012, publicados recentemente polo Ministerio de
Facenda. Ademais, comentamos o caso de Oza-Cesuras
desde o punto de vista do modelo de financiamento
local e apuntamos as claves esenciais nas entregas
a conta do PIE para este exercicio 2014.

Concello de Allariz

actualidade
27*
Breves de

Un ano despois da entrada en funcionamento
dos GES e tras a campaña de incendios,
falamos coa conselleira de Medio
Rural e Mar, Rosa Quintana.

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.

reportaxe
22*
Grupos de Emerxencia

28*
Axudas

A Fegamp fai balance dos primeiros doce
meses de vida dos Grupos de Emerxencias
Supramunicipais, documentando as súas
actividades e accións ao longo deste tempo.

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 municipios.

24*
Fondo Galego

30*
Formación

Quintana

Supramunicipais

O Fondo Galego continúa coas actividades derivadas
da celebración do seu 15º aniversario. Nesta ocasión,
cóntannos en primeira persoa o desenvolvemento
da Irmandade Galicia-Cabo Verde, que trouxo á
nosa comunidade a visita de representantes do
municipalismo do país africano. Entre as accións
realizadas, unha visita institucional á Fegamp.

actualidade

e subvencións

Despois do ciclo de cursos de formación continua,
este departamento da Fegamp elabora o seu informe
anual sobre as demandas e necesidades do persoal
da administración local e os electos municipais.
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Reforma Local
Así afectará aos concellos

Tras a entrada en vigor da Lei 27/2013 de Racionalización e Sustentabilidade da Administración Local,
a Dirección Xeral da Fegamp elaborou unha primeira análise da norma para coñecer os seus efectos máis
inmediatos na realidade municipal galega. Este informe presentouse ante a Comisión Executiva do pasado 15
de xaneiro e sintetiza as claves principais da reforma local.
1. Entrada en vigor da Lei
A Lei entrou en vigor o día seguinte
da súa publicación no BOE, ou sexa o
31 de decembro de 2013 (Disposición
final sexta).

2. Entidades que teñen
a condición de
Entidades locais
As actuais, agás as Entidades de
ámbito inferior ao municipal, que
só manterán tal condición cando
existiran no momento de entrada en
vigor da lei. Estas Entidades deberán
presentar as súas contas antes do
31 de decembro de 2014 para non
incorrer en causa de disolución. De
disolverse o seu persoal pasará ao
Concello onde se integre a Entidade.

3. Creación de novos Concellos
A creación de novos Concellos só
poderá realizarse sobre núcleos de
poboación xa existentes de polo
menos 5.000 habitantes e sempre
que os concellos resultantes sexan
financeiramente sostibles e cumpran
os demais requisitos esixibles na actualidade (teñan recursos suficientes
e manteñan a calidade dos servizos).
A fusión entre concellos poderá levarse adiante mediante convenio. Dito
convenio deberá ser aprobado por
maioría simple. As Deputacións coordinarán e supervisarán a integración
dos servizos resultantes da fusión.

4. Mancomunidades existentes
Nun prazo máximo de seis meses, ou
sexa antes do 30 de xuño de 2014,

e para evitar a súa disolución, deberán, no seu caso, modificar os seus
Estatutos para adaptalos á Lei de
Bases. A disolución será resolta pola
Comunidade Autónoma, e levará consigo que o persoal da Mancomunidade
quede incorporado ás Entidades locais
que integraban dita Mancomunidade.

5. Novos ámbitos competenciais
e ámbitos que se suprimen
Suprímense as competencias relativas a servizos socias (limitadas
agora a avaliar e informar das
situacións de necesidade social e
a atención inmediata a persoas en
risco de exclusión social) e a saúde.
As relativas ao ensino serán asumidas no seu día polas Comunidades
Autónomas na forma que sinale a
normativa reguladora das facendas
locais e financiación autonómica.
Tamén se suprimen as competencias
relativas a matadoiros e defensa de
usuarios e consumidores.
Incorpórase a promoción da participación dos veciños no uso das
tecnoloxías da información e as
comunicacións.

6. Prazo da Comunidade
Autónoma para asumir as
competencias relativas á
saúde e os servizos sociais
As competencias en materia de saúde
serán asumidas pola Comunidade
Autónoma nun prazo máximo de cinco
anos (remata o 31.12.2018) e dunha
forma progresiva (20% cada ano).
Nos supostos en que a Comunidade

Autónoma non asuma dita competencia no período fixado, os servizos
seguirán prestándose polo Concello
con cargo á Comunidade Autónoma.
Esta competencia poderá ser delegada pola Comunidade Autónoma
nas Entidades locais (Concellos e
Deputacións).
En canto aos servizos sociais a competencia ten que ser asumida pola
Comunidade Autónoma nun prazo
máximo que remata o 31.12.2015,
nos termos previstos na normativa
reguladora das facendas locais e financiación autonómica. No suposto
de non asumir a competencia no
prazo indicado, os servizos seguirán
prestándose polo Concello con cargo
á Comunidade Autónoma.
Cabe igualmente a delegación nos
Concellos e Deputacións.

7. Servizos obrigatorios a
prestar polos Concellos
Os servizos obrigatorios serán os que
xa existen, agás control de alimentos e
bebidas en todos os concellos, mercado nos de máis de 5.000 habitantes e
servizos sociais nos de máis de 20.000
habitantes (que quedan limitados á
obriga de avaliar-informar das situacións de necesidade social e atender
ás persoas en exclusión social).

8. Competencias “impropias” e
actividades complementarias
doutras Administracións
Ao suprimirse expresamente o
artigo 28 da Lei de Bases, os
Concellos non poderán realizar

actividades complementarias das propias doutras Administracións. En canto ás denominadas
competencias impropias si poderán sempre que
cumpran determinados obxectivos de déficit publico e que o servizo non sexa xa executado por outra
Administración. Ademais serán necesarios informes
vinculantes das Administracións competentes.

9. Delegación de competencias
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10. Custe efectivo dos servizos
O custe efectivo dos servizos é un parámetro obrigatorio para determinar a eficiencia na prestación
dos servizos públicos locais. O seu cálculo, a levar
adiante anualmente antes do 1 de novembro, terá
en conta os custes reais directos e indirectos dos
servizos partindo da liquidación do presuposto
xeral anterior. Ditos custes deben ser comunicados
ao Ministerio de Facenda.

11. Servizos a prestar polas Deputacións
As Deputacións prestarán os servizos de tratamento de residuos nos concellos de menos de 5.000
habitantes, e de prevención e extinción de incendios nos de menos de 20.000 cando os concellos
non procedan á súa prestación.
Os servizos de administración electrónica e contratación centralizada nos concellos de menos de
20.000 habitantes.
Así mesmo deberán garantir a prestación dos servizos de secretaría e intervención nos concellos de
menos de 1.000 habitantes.
Ademais asistirán aos concellos de menos de
20.000 habitantes na prestación dos servizos de
xestión da recadación e apoio á xestión financeira.

12. Servizos coordinados polas Deputacións
As Deputacións coordinarán os servizos básicos
(recollida e tratamento de residuos, abastecemento, e saneamento e tratamento de augas residuais,
limpeza viaria, acceso a núcleos de poboación,
pavimentación de vías públicas e alumeado público) nos concellos de menos de 20.000 habitantes.
Así mesmo coordinará (mediante convenio coa
Comunidade Autónoma) a prestación do servizo de
mantemento e limpeza dos consultorios médicos
nos concellos de menos de 5.000 habitantes.
Para levar adiante a coordinación dos servizos
básicos salientados, a Deputación deberá propoñer
ao Ministerio de Facenda, coa conformidade dos
concellos afectados, a forma de prestación dos
mesmos: ben directamente pola Deputación ben
mediante a súa xestión compartida (consorcios

Os Concellos, para prestar e coordinar eses servizos,
deberán xustificar ante a Deputación que poden levar adiante dita prestación cun custo efectivo menor
á fórmula de prestación proposta pola Deputación.

13. Límite de postos de traballo
do persoal eventual
Os Concellos con poboación de 5.001 a 10.000
habitantes poderán contar cun posto; de 10.001
a 20.000, con dous; de 20.001 a 50.000, con
sete; de 50.001 a 75.000, un número que non
exceda á metade de concelleiros da corporación;
de 75.001 a 500.000, tantos como concelleiros
teña a corporación. Os Concellos entre 2.000 e
5.000 habitantes poderán ter un posto reservado
a este tipo de persoal cando non haxa membros da
corporación con dedicación exclusiva.
As Deputacións terán o mesmo número que teña
o Concello máis poboado da provincia respectiva.
As Mancomunidades e Áreas Metropolitanas non
poderán ter este tipo de persoal.

14. Límite de cargos públicos con
dedicación exclusiva
Nos concellos con poboación de 1.000 a 2.000 habitantes un cargo público; de 2.001 a 3.000, dous;
de 3.001 a 10.000, tres; de 10.001 a 15.000, cinco;
de 15.001 a 20.000, sete; de 20.001 a 35.000, dez;
de 35.001 a 50.000, once; de 50.001 a 100.000,
quince; de 100.001 a 300.000, dezaoito.
Nas Deputacións o mesmo número que teña o
Concello máis poboado da provincia respectiva.
Os cargos públicos dos Concellos de menos de
1.000 habitantes non terán dedicación exclusiva,
aínda que poden tela parcial.

15. ¿A partir de cando se aplicarán
os limites en relación ao persoal
eventual e cargos públicos?
Dende xa, agás para as Entidades locais que cumpran os obxectivos de estabilidade orzamentaria e
débeda pública, e ademais o seu período medio de
pago a provedores non supere en máis de 30 días
o prazo máximo legal (30 días), para as cales non
será ata o 30 de xuño do 2015.
A Secretaría Xeral de Coordinación Autonómica e
Local ven explicitar na súa oficina virtual a información a comunicar polas Entidades locais que
cumpran eses requisitos: remisión da liquidación
do orzamento 2013, publicación da débeda viva a
31 de decembro 2013 e aprobación do método de
cálculo do pago a provedores conforme o disposto
na Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria.

16. Límites retributivos dos membros
das corporacións locais
As retribucións serán referenciadas ás que perciba
un Secretario de Estado, aplicándose unha redución
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O Estado e a Comunidade Autónoma poderán delegar competencias propias nos Concellos. O prazo
de duración de dita delegación non será inferior a
5 anos. A Comunidade poderá solicitar a asistencia
das Deputacións para coordinar e facer un seguimento das delegacións. En ningún caso se pode
delegar sen financiación previa.

ou mancomunidades). O Ministerio decidirá previo
informe da Comunidade Autónoma.

porcentual segundo poboación: de 1.000 a 5.000 habitantes, do 60%; de 5.001 a 10.000, do 55%; de 10.001 a
20.000, do 50%; de 20.001 50.000, do 45%; de 50.001 a
75.000, do 35%; de 75.001 a 150.000, do 25%; de 150.001
a 300.000, do 20%.
Os que ademais sexan funcionarios en situación de servizos
especiais terán dereito aos trienios.

17. Percepción de asistencias aos
órganos colexiados da corporación
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O réxime actual non sofre modificacións, polo tanto só
poderán ser percibidas por aqueles membros da corporación que non teñan dedicación exclusiva ou parcial.

18. Provisión de postos reservados a habilitados
nacionais de libre designación
Só nas Deputacións e Concellos capitais de provincia da
Comunidade Autónoma e de máis de 75.000 habitantes.

19. Masa salarial do persoal laboral
das Entidades locais
Haberá de respectar os límites e condicións que establezan con carácter básico as Leis de Orzamentos Xerais do
Estado. Integrarán a referente á propia Entidade local e
aos organismos, entidades, empresas públicas e consorcios dependentes da mesma.

20. Exercicio de actividades económicas
polas Entidades locais
Para o desenvolvemento de actividades económicas, as
Entidades locais deben garantir o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira
no exercicio das súas competencias. Quedan reservados a
favor das mesmas os servizos de abastecemento e depuración de augas, recollida, tratamento e aproveitamento de
residuos, e transporte público de viaxeiros.
Para levar adiante ditas actividades en réxime de monopolio deberá recadarse informe da autoridade de competencia
que corresponda.

21. Entidades que desenvolvan
actividades económicas en situación
de desequilibrio financeiro
Teñen dous meses desde a entrada en vigor da Lei para
aprobar un plan de corrección de dito desequilibrio. Si dita
corrección non se leva adiante antes do 31 de decembro
de 2014 (o 31 de decembro de 2015 de tratarse de servizos básicos de abastecemento e depuración, recollida,
tratamento e aproveitamento de residuos ou transporte
público de viaxeiros) no prazo de 6 meses a Entidade local
da que dependan procederá a disolvelas.

22. Cambio no réxime de competencias plenarias
A Xunta de Goberno Local, cando no Pleno non se alcanzase a maioría requirida, será a competente para
aprobar o orzamento do exercicio seguinte (cando exista
un prorrogado), os plans económico-financieros, os plans
de saneamento ou a entrada da Entidade local nos mecanismos extraordinarios de financiamento.
Darase conta ao Pleno de ditos acordos na primeira sesión que se celebre despois da súa adopción pola Xunta
de Goberno.

A Asamblea marcou o camiño
A Fegamp deu voz e voto aos alcaldes e alcaldesas de Galicia o
pasado 11 de outubro a través dunha asemblea xeral extraordinaria, coa reforma local como único punto da orde do día. A
Comisión Executiva avalou a convocatoria do máximo órgano
da Federación para consultar aos representantes dos concellos
nun conclave celebrado na EGAP. Durante o mesmo, os alcaldes
fixaron cal sería a postura da Fegamp fronte á reforma local,
establecendo requisitos indispensables para que a Federación
puidese validarla positivamente.
Esta cita municipalista, que reuniu a 285 concellos e 3 deputacións, valeu para apoiar masivamente o documento de
emendas elaborado pola Comisión Executiva, e que incorporou
diversas propostas de grupos independentes e minoritarios.
Na votación final, só 3 concellos (Maceda, Vilar de Santos
e Ordes) votaron en contra, a pesar da inclusión das súas
iniciativas no texto definitivo.
Durante as intervencións de apertura e de clausura, tanto o presidente da Fegamp e alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, como os
vicepresidentes Alfredo García (alcalde do Barco de Valdeorras),
Francisco García (alcalde de Allariz) e Alfonso Villares (alcalde
de Cervo), insistiron na importancia de manter a unidade do
municipalismo galego fronte a esta reforma, unha imaxe de
fortaleza que reforza o discurso dos alcaldes e alcaldesas.
En total, até 24 alcaldes e alcaldesas tomaron a palabra para
referendar a postura crítica da Fegamp fronte á reforma, así
como para abordar outros temas que preocupan ao municipalismo nestes tempos de crises.
Rey Varela deixou a porta aberta a adoptar novas decisións no seo
da Fegamp se finalmente a reforma local non recolle as demandas
dos concellos de toda Galicia. “O principal valor que temos hoxe
é a nosa capacidade para alcanzar consensos máis aló das nosas
diferenzas partidarias”, sinalou Rey Varela, “estamos a facer o
que nos piden os cidadáns, fraguar acordos de país”.

23. Informe anual da intervención
local ao Estado
Os interventores locais deberán remitir anualmente á Intervención Xeral do Estado, no prazo e co
contido que sinale a normativa aprobada polo
Goberno, un informe resume dos diversos controis
que os mesmos leven adiante.

24. Informe da intervención ao Pleno
sobre as resolucións do Alcalde
ou Presidente contrarias aos
reparos efectuados pola mesma
> CONCELLOS
GALEGOS

_

A intervención remitirá anualmente ao Tribunal
de Contas as resolucións e acordos contrarios aos
reparos formulados. E un resumen das anomalías
en materia de ingresos.

25. Convenios
Os convenios existentes das Entidades locais coa
Comunidade Autónoma ou co Estado que leven
consigo financiamento para desenvolver competencias delegadas ou competencias impropias

26. Consorcios
Os consorcios existentes deberán axustar os seus
Estatutos á Lei nun prazo dun ano desde a súa
entrada en vigor.
Modificase o seu actual réxime xurídico, sinalando
á Administración pública a que a partir de agora
deberá quedar adscrito o consorcio conforme unha
serie de criterios.
Ese novo réxime xurídico non será de aplicación
a aqueles consorcios existentes antes da Lei que
cumpran unha serie de requisitos, entre elas que
non estean incursos en perdas durante dos exercicios consecutivos e non reciban nin recibiran
subvencións das Administracións Públicas nos cinco exercicios anteriores á entrada en vigor da Lei.
Estes consorcios rexeranse polos seus Estatutos.
O persoal dos consorcios poderá ser funcionario
ou laboral procedente en exclusiva dunha reasignación de postos de traballo das Administracións
participantes no mesmo. Obriga que non teñen os
consorcios para prestar servizos mínimos existentes antes da entrada en vigor da Lei.

O Cosital pide aclaracións ao Ministerio
A reforma local atopou un primeiro escollo para a súa
aplicación inmediata: os encargados de aplicala non
a entenden. O Colexio de Secretarios e Interventores
da Administración Local (Cosital) dirixiu unha carta ao
Ministerio de Facenda o pasado 8 de xaneiro na que
puñan de manifesto unha serie de dúbidas á hora de
aplicar algúns aspectos da reforma, concretamente o
relativo ás retribucións dos electos.
O Cosital sinala que a referencia que fai a reforma ao soldo
do Secretario de Estado como criterio sobre o que desenvolver as distintas escalas retributivas segundo os tramos
de poboación é confusa, xa que segundo os Orzamentos
Xerais o seu salario sería de 71.886 €, lonxe dos 100.000
€ que sempre indicou o Ministerio de Facenda nas negociacións coa FEMP, e que Moncloa chegou a publicitar nas
súas notas de prensa oficiais. Os propios interventores
lembran ao Ministerio esta contradición.
Igualmente, preguntan pola regulación das dedicacións
parciais, que na reforma son a única retribución que
poderán percibir os alcaldes e alcaldesas dos concellos
de menos de 1.000 habitantes. Con todo, o texto non
indica que se entende por dedicación parcial, nin como
se poderán articular no resto de municipios, tanto en
número como en contía.
Por último, expón unha serie de interrogantes acerca da
Disposición Transitoria Décima, que permite a todos os
concellos (con independencia do seu tamaño) manter a
actual situación salarial ata o próximo 30 de xuño de
2015 baixo unha serie de condicións: cumprimento dos
obxectivos de débeda viva e estabilidade orzamentaria
e que o período medio de pago a provedores non supere

en máis de 30 días o prazo legal. O Ministerio xa matizou esta Disposición, relacionándoa coa publicación
dunha serie de datos oficiais referidos ao exercicio
2013, que aínda non está pechado, e que por tanto,
aumentaba a confusión.
Apenas uns días máis tarde, o Ministerio respondía parcialmente a través da súa Oficina Virtual de Coordinación
Financeira coas Administracións Locais, pero unicamente
ao problema exposto coas excepcións da Transitoria
Décima. Así, fía o cumprimento da estabilidade orzamentaria ás previsións que cada concello teña, polo menos
ata que se remita a liquidación das contas de 2013.
Respecto da débeda viva e o período de pago a provedores, o Ministerio establece un método de cálculo.
Con todo, non fai mención algunha ao resto de incógnitas expostas desde o Cosital. Fontes ministeriais
informaron a través dos medios de comunicación que
Facenda resolvería estas e outras dúbidas mediante
un regulamento de desenvolvemento da Lei 27/2013,
previsto para finais de xaneiro. Ao peche do presente
número desta revista, aínda non se fixo público.
Desde a Fegamp vese con preocupación a posibilidade de que estas dúbidas, debidas a lagoas no texto
lexislativo, poidan dar lugar a decisións arbitrarias á
hora de aplicalo. Por iso, a Federación insiste en que
o Ministerio debe unificar os criterios interpretativos
da reforma e desenvolver os artigos que poidan xerar
confusión. Principalmente, os conflitos que poida haber
á hora de establecer os espazos competenciais entre administracións, tendo en conta que a nova lei restrinxe a
autonomía local e impide duplicidades e solapamentos.
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Dito informe constituirá un punto independente na
orde do día da correspondente sesión plenaria. O
Alcalde ou Presidente poderán presentar no pleno
un informe xustificativo da súa actuación.

deberán adaptarse á Lei antes do 31 de decembro
de 2014, en caso contrario quedarán sen efecto.

FRANCISCO GARCIA
Vicepresidente segundo da Fegamp
Alcalde de Allariz
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Máis centralismo, máis recortes,
máis privatizacións
O 30 de decembro o BOE publicaba a Lei 27/2013 de racionalización e sostibilidade da Administración
Local que entraba en vigor o pasado fin de ano.
Tal como indicábamos cando analizamos o seu anteproxecto esta modificación da Lei de Bases de
Réxime Local representa un ataque brutal a autonomía municipal limitando as competencias dos
concellos a favor das deputacións provinciais, favorecendo a privatización masiva de servizos públicos
e subordinando ós concellos galegos aos ditados do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas
do Goberno de España. Estas medidas adóptanse ademais sen ter en conta a opinión dos concellos,
invadindo as competencias propias de Galiza e por suposto sen medidas que solucionen a falla de
financiamento que discriminatoriamente sofren os concellos galegos.
A reforma do artigo 135 da Constitución Española, que consagra a estabilidade orzamentaria e garante o
pago prioritario da débeda pública, xustifica no preámbulo da lei as medidas a adoptar estimando un recorte
de 7129 millóns de euros que sairán fundamentalmente da supresión de servizos, privatizacións, redución
do gasto público do emprego e do impedimento da realización de actividades económicas polos concellos.
Esta Lei, en sintonía coa involución que estamos padecendo en recortes de dereitos e liberdades,
reforma laboral, pensións, sanidade, educación, privatización caixas de aforro…, vai significar un
atranco importante para poder facer dende os concellos políticas alternativas ao modelo económico
e social que se está impondo.
Primeiro porque se recortan as competencias municipais e polo tanto a posibilidade de prestación de
determinados servizos polos concellos. Algúns tan básicos como servizos sociais, mocidade, dinamización económica, igualdade, cooperación,…. Preténdese impedir que os concellos especialmente
os menores de 20.000 habitantes, poidan prestar servizos necesarios que outras administracións non
prestan. Suprímese o artigo 28 da Lei 7/85 que o permitía e esíxense informes necesarios e vinculantes
de outras administracións para poder facelo.
Segundo porque as deputacións provinciais son potenciadas para impulsar a privatización dos servizos
a escala, de interese para as grandes empresas, en concellos de menos de 20.000 habitantes. Residuos,
auga e saneamento, limpeza viaria, pavimentacións ou alumeado público son servizos que as deputacións
co apoio do Ministerio de Facenda prestarán e coordinarán. A potenciación das deputacións incide así
mesmo en reforzar unha institución que se solapa nas súas funcións cos concellos e coa Xunta de Galiza
que poderían asumir todas as súas funcións sen ningún problema mellorando tamén o financiamento
local. A súa potenciación obedece tamén ao interese por reforzar un estado mais centralista e uniforme.
Terceiro porque esta lei consagra a imposición de políticas nos concellos reducindo a democracia
e a autonomía local. Indo a un modelo de administración vertical no que o Ministerio de Facenda
e Administracións Públicas directamente ou mediante os secretarios municipais e interventores
establecerá múltiples corsés e limitacións na política municipal. Así mesmo, aínda que deixan de
ser competencias municipais e pasan a ser da Xunta de Galiza esta poderá delegar nos concellos
competencias como servizos sociais, igualdade, prevención da violencia de xénero, mantemento de
centros sanitarios asistenciais, escolas infantís, actividades complementarias nos centros escolares,
etc., co cal os concellos poderíamos seguir facendo estas actividades pero coas limitacións e nas
condicións de recorte que a Xunta de Galiza considere.
En definitiva en vez de abordar o necesario financiamento dos servizos municipais tan discriminatoria
cos concellos galegos ao non valorar a dispersión poboacional nos custes dos servizos óptase por impor
unha eliminación de servizos que afectará de xeito mais negativo aos concellos de menos de 20.000
habitantes, afondando no desequilibrio territorial e nunha regulación allea á realidade da nosa nación.
Chama tamén a atención, polo que representa de falta de sensibilidade democrática, que na tramitación
parlamentaria o PP non tomase en consideración ningunha das 30 emendas que a Fegamp en Asemblea
Xeral aprobou. As deputadas do BNG no Congreso intentaron sen éxito a súa incorporación pero os
intereses en aprobar un texto para favorecer a iniciativa económica privada en detrimento do público, o
recorte do gasto en servizos para priorizar o rescate e o espolio da banca, prevaleceron.
Agora correspóndenos denunciar esta normativa e loitar contra a súa aplicación para impulsar dende os
concellos unha política alternativa a este modelo económico e social, unha política ao servizo do pobo.

ALFREDO GARCIA

Vicepresidente primeiro da Fegamp
Alcalde de O Barco de Valdeorras

Reflexións sobre a nova Lei
Unha vez aprobada a mal chamada Lei de Racionalización e Sostibilidade da
Administración Local, confírmanse os temores que todos os alcaldes tíñamos: todo queda
igual no que ten que ver co financiamento dos servizos que prestan os concellos, pero
seguen sen solucionarse os verdadeiros problemas da administración local. Por enriba, o
debate, especialmente nos medios de comunicación, serviu unicamente para a criminalización dos alcaldes, ao dar a entender o goberno de Rajoy que o problema era o soldo dos
rexedores, cando a propia Lei demostra que non é así.
Dito isto, e entrando máis polo miúdo nesta Lei, non serviu para dar resposta as necesidades
largamente dadas a coñecer polos concellos. Un exemplo moi importante para todos nós é o
dos servizos sociais: la Lei deixa a prestación destes servizos a acordos coas comunidades
autónomos, co que non hai variacións para os concellos, que ademais terán que seguir
loitando para que en futuros convenios se garante o financiamento.
Se non se consiguen as aportacións económicas necesarias para o mantemento destes
servizos, prioritarios para os nosos cidadáns, os Concellos teremos que renunciar a súa
firma. Outro servizo fundamental, a Educación, queda tamén aberto a posteriores negociacións coas comunidades autónomas para o seu financiamento. É os gastos dos Centros
de Saúde, xa veremos.
E a nova Lei non aborda o que os Alcaldes estamos a pedir dende hai moitos anos: o
financiamento local. ¿Para cando teñen pensado afrontar este asunto de verdade? A pesar
da reforma, seguiremos a prestar servizos sen financiamento, cos nosos propios recursos,
porque os alcaldes non deixaremos tirados aos nosos veciños por moito que o diga o
Ministro de Facenda, empeñado en conseguir un aforro na Administración do Estado, a
costa de que sexan os Concellos os que afronten os gastos de servizos que deben ser
fundamentais e universais.
Iso si, os interventores dos Concellos, grazas ás novas competencias que lles concede esta
Lei, levarán de xeito sistemático un punto na orde do día dos plenos: os reparos á xestión diaria das corporacións locais. Reparos non relativos a cuestións de calado, senón a cuestións
de pura tramitación administrativa.
En resumo, a reforma era absolutamente necesaria, pero só si se abordaba con racionalidade,
e non como se fixo.. Era unha reforma que todos pedíamos para solucionar os verdadeiros
problemas da administracións locais. Por contra, converteuse nun ataque frontal aos alcaldes e a súa xestión, cando os concellos son a administración mellor valorada de todas as
existentes. É tamén é, dende o punto de vista puramente económico, a que está en mellor
situación, según se desprende dos datos dos que se dispón en todas as estatísticas. No que
ten que ver cos soldos dos alcaldes, a realidade demostra que los rexedores ganan, de media,
o 50% do que podían gañar si se aplicaran os máximos permitidos nesta lei. Sen embargo, e
pese a esta realidade demostrable con datos, o Ministerio de Facenda quixo manter o debate
no soldo dos alcaldes, pensando que, mentres na rúa se difunden rumores sobre este asunto,
non se falan dos problemas que de verdade afectan á vida diaria dos cidadáns.
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LIQUIDACIÓN DOS ORZAMENTOS
DOS CONCELLOS GALEGOS (Ano 2012)
O Ministerio de Facenda publicou a liquidación dos
orzamentos das entidades locais correspondentes
ao ano 2012. Hai que destacar que a totalidade dos
concellos galegos xa achegaron as súas contas ao
Ministerio, polo que xa se pode realizar unha valoración xenérica dos resultados dun ano que, polas súas
circunstancias especiais, tivo moitas repercusións nas
contas municipais que cabe analizar.

Os ingresos dos concellos ascenderon a 2.275 Millóns
de Euros, aínda que nesta cantidade está incluído
un crecemento importante do Capítulo IX (Pasivos
Financeiros) motivado polo Plan de Pago a Provedores.
En canto ao Capítulo de gastos, a cifra global ascendeu a 2.056 Millóns de Euros, 240 Millóns de Euros
menos con respecto ao ano 2011, con especial protagonismo no descenso dos Capítulos I e VI (Gastos de
Persoal e Inversións Reais).

DATOS DEMOGRÁFICOS E TERRITORIAIS
Menores de
2.000 Hab.

Entre
2.000-5.000 Hab.

Entre
5.001-20.000 Hab.

Entre
20.001-50.000 Hab.

131.446

332.282

886.992

430.871

999.907 2.781.498

4,73%

11,95%

31,89%

15,49%

35,95%

100

102

91

15

7

31,75%

32,38%

28,89%

4,76%

2,22%

8.324,60

10.894,30

7.825,10

1.547,30

PESO ESPECÍFICO

28,15%

36,84%

26,46%

5,23%

3,32%

TOTAL
ENTIDADES
SINGULARES
DE POBOACIÓN PESO ESPECÍFICO

5.366

10.566

10.599

2.331

1.286

17,80%

35,05%

35,16%

7,73%

4,27%

POBOACIÓN
2012

TOTAL
PESO ESPECÍFICO
TOTAL

Máis de
50.000 Hab.

TOTAL

315

CONCELLOS
PESO ESPECÍFICO
TOTAL

982,50 29.573,80

SUPERFICIE

Ano 2012

Ano 2011

Diferenza
2012-2011

734.258

684.589

+ 49.668

43.515

57.411

Taxas, prezos públicos e outros
ingresos

395.418

Transferencias correntes

CAPÍTULOS DE INGRESOS

CAPÍTULOS DE GASTOS

Ano 2012

Ano 2011

30.148

Diferenza
2012-2011

Gastos de persoal

652.417

752.456 -100.039

-13.896

Gastos correntes en bens y servizos

902.221

859.578

+ 42.643

393.879

+ 1.539

Gastos financeiros

23.176

17.663

+ 5.513

735.212

789.374

-54.162

Transferencias correntes

111.161

111.041

+ 120

22.890

20.503

+ 2.387

Inversións reais

239.449

441.502 -202.053

1.706

4.384

-2.678

121.972

195.230

-73.258

Activos financeiros

2.653

3.617

-964

Pasivos financeiros

217.392

Impostos directos
Impostos indirectos

Ingresos patrimoniais
Alleamento de inversións reais
Transferencias de capital

TOTAL INGRESOS

86.966 + 130.427

2.275.016 2.235.953 + 39.063

Fonte: Ministerio de Facenda e Administracións Públicas

25.516

14.954

+ 10.562

Activos financeiros

2.707

3.001

-294

Pasivos financeiros

100.306

96.866

+ 3.440

Transferencias de capital

TOTAL GASTOS

2.056.955 2.297.063 -240.108

Fonte: Ministerio de Facenda e Administracións Públicas

REMANENTE DE TESOURERIA

ANO 2012

ANO 2011

Diferenza 2012-2011

Fondos Líquidos

490.944

452.983

+ 37.961

Obrigas Pendentes de pago

382.722

537.788

-155.066

Dereitos pendentes de cobro

700.586

755.923

-55.337

Remanente de Tesourería para gastos xerais

338.623

170.419

+ 168.204

Remanente de Tesourería para gastos xerais axustado

302.505

115.956

+ 186.549

Fonte: Ministerio de Facenda e Administracións Públicas
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CAPÍTULOS DE INGRESO
Impostos locais: o empuxe do IBI urbano
O crecemento na recadación nos impostos locais está marcada
por un incremento do IBI Urbano en 50 Millóns de Euros.
Con este considerable aumento, a recadación global por este
concepto se sitúa nos 450 Millóns de Euros, e representa xa o
20% dos ingresos totais dos concellos. Esta notable variación foi
motivada principalmente pola medida adoptada polo goberno,
que instaba aos concellos a incrementar os tipos impositivos no
ano 2012, e que se mantivo vixente para o ano 2013.
Pola contra, o Imposto de Construcións seguiu caendo en
2012, reducíndose en 10 Millóns de Euros máis. Hai que
destacar neste senso que o grupo de concellos menores de
2.000 habitantes son os que acadaron unha recadación media
máis elevada en termos per cápita.
Os restantes impostos locais mantivéronse nos mesmas cifras.
O IVTM segue a ser o segundo con maior poder recadatorio,
en torno aos 130 Millóns de Euros, e tamén cabe resaltar a
evolución crecente do Imposto sobre Bens de Características
Especiais nos concellos menores de 20.000 Habitantes.

Estabilidade nas taxas e outros ingresos

dun leve incremento na recadación nas Taxas pola prestación
de servizos públicos básicos e pola utilización privativa ou
aproveitamento especial do dominio público local, hai un
descenso significativo no capítulo doutros ingresos.

A drástica caída das transferencias
recibidas doutras administracións
Os concellos percibiron en concepto de Transferencias
Correntes e de Capital 127 Millóns de Euros menos respecto
ao ano 2011, con mención especial para o descenso de 85
Millóns de Euros nas cantidades recibidas da Comunidade
Autónoma, que se reflicte especialmente en determinados
capítulos do gasto funcional.

Outras cuestións destacables
Cabe resaltar tamén no apartado de ingresos o crecemento
do Capítulo IX (Pasivos Financeiros), onde se contabilizan
os préstamos recibidos do Plan de Pago a Provedores, e o
carácter residual do Capítulo VI (Alleamento de Inversións
Reais), un apartado que no seu día tivo para os concellos
un poder recadatorio importante, pero que neste intre é
practicamente nulo.

A Recadación global neste capítulo mantívose estable respecto ao ano anterior, aínda que de xeito desigual. Ao carón

CAPÍTULOS DE GASTO
Como xa se comentou anteriormente, a caída importante
dos gastos ten como principais damnificados os capítulos de
persoal e inversións reais.
Dentro do primeiro capítulo, cabe destacar o decrecemento
en 100 Millóns de Euros do gasto en persoal respecto a
2011, a metade correspondente ao apartado de persoal laboral. A caída das transferencias e as medidas adoptadas polo
Goberno Central son factores que explican en gran medida
este importante descenso.
Por outra banda, as Inversións Reais reducíronse no 2012 en
200 Millóns de Euros, dos que 130 corresponden aos capítulos de Inversión nova en infraestruturas e bens destinados
ao uso Xeral e Inversión nova asociada ao funcionamento
operativo dos servizos.
Á vista dos resultados acadados na análise da liquidación
dos orzamentos dos concellos para o ano 2012, cómpre realizar unha reflexión en torno ao sempre cuestionado nivel de
gasto dos concellos, e singularmente daqueles que contan
cun menor número de habitantes.

Hai que partir da base, por descontado, de que é posible e
necesaria unha mellora continua e permanente da eficiencia
dos servizos de todas as administracións e a definición da
dimensión adecuada para prestalos en función da súa propia
e peculiar tipoloxía, pero singularmente son aquelas administracións con maior volume de gasto as que teñen un
maior marxe de mellora, có obxectivo final de lograr unha
maior optimización, que non debe nin ten que supoñer un
recorte na prestación dos servizos.
No seu día, o Instituto de Estudos Fiscais, organismo dependente do Estado, de xeito moi cuestionable, utilizou para o
teórico pero irreal cálculo do aforro de custos nos servizos
municipais un orzamento totalmente inadecuado, correspondente ao ano 2010 (na que os concellos percibiron unha
cantidade extraordinaria certamente elevada do FEESL), e
tres variables absolutamente insuficientes para valorar eses
posibles aforros: Poboación, densidade (totalmente inadecuada) e envellecemento.
O que veñen a amosar os números deste ano 2012 e o análise
dos resultados acadados é que, se realmente a intención é

realizar un traballo minimamente serio, e para cada
un dos programas de gasto, habería que definir uns
parámetros concretos e específicos en base ás características de cada un dos servizos, a e partires desta
base, definir a estratexia adecuada na busca dunha
xestión máis eficiente.

> CONCELLOS
GALEGOS

_

Finalmente, e como dato fundamental obviado no
estudo, hai que ter en conta a propia capacidade
de cada concello para xerar recursos propios, que é
moi diferente en cada caso en función de parámetros
especialmente ligados ao propio desenvolvemento
económico do municipio. É evidente que algúns concellos teñen, polas súas propias características, un maior
volume de ingresos, pero tamén iso produce un maior
nivel do gasto, e o estudo ao que se fai referencia
elude de xeito sorprendente esta cuestión.
Tendo en conta todas estas premisas, e xa centrándonos no caso dos concellos galegos e nas peculiaridades
específicas e complexas que ten a nosa Comunidade, e
contrariamente ao que se está a argumentar dende distintos ámbitos, moitos servizos de base (especialmente
no ámbito dos servizos sociais) son moito más eficientes
e eficaces canto máis preto estean dos cidadáns.
Servizos onde a eficiencia óptima depende do dinamismo, axilidade e flexibilidade na toma de decisións,
e nos que se non se cumpren estas características,
deixarían de ser efectivos. Por elo, a aposta nesta
tipoloxía de servizos debería ser dotar dunha maior
autonomía na súa xestión á administración máis achegada aos cidadáns, que redundaría, nun incremento
da eficiencia e da eficacia dos mesmos e nun menor
custo na súa prestación. É un erro considerar que as
economías de escala sempre van xerar aforros, máis
se temos en conta a natureza específica e concreta de
certos servizos que actualmente prestan os concellos.
A liquidación dos orzamentos dos concellos galegos
correspondente ao ano 2012 amosa xenericamente que

É certo tamén que hai concellos que contan cunha
situación financeira con graves dificultades, nalgúns
casos provocados por problemas estruturais, alleos á
propia xestión municipal, e que xa se puxeron de manifesto en distintos estudos económicos realizados pola
FEGAMP, e outros concellos que arrastraban problemas
financeiros dende hai varias anos, que se viron agravados pola propia crise.
Pero na gran maioría dos casos, e como valoración xeral,
a sensación é que, con moitas dificultades, arduo esforzo,
e coa necesidade de ter que realizar importantes axustes
na súa xestión orzamentaria, o nivel de adaptación a
este escenario de extrema dificultade foi francamente
bo, e dende logo, moito máis óptimo con respecto aos
demais niveis da organización territorial do Estado.
Dado que a recente reforma local establece que todas
as entidades locais terán que calcular o custo efectivo
dos servizos que prestan, e que eses criterios de cálculo serán fixados por orde do Ministerio de Facenda e
Administracións Públicas, desexemos que os que finalmente se apliquen sexan diametralmente distintos ás
bases establecidas no erróneo estudo realizado no seu
día polo Instituto de Estudos Fiscais.
Como reflexión final, os datos reflicten que o gasto municipal segue a ser no ano 2012 exiguo con respecto ao
gasto global do sector público, singularmente, o gasto
dos concellos galegos menores de 5.000 habitantes non
chega ao 17% do gasto total dos municipios da nosa
Comunidade, os datos de solvencia son relativamente
positivos, os datos de endebedamento a longo prazo
son substancialmente mellores con respecto á media
estatal. Con todo isto, os concellos seguen a estar
permanentemente en cuestión, e en ocasións, semella
que son os principais responsables da actual situación
financeira, a pesares de que ano tras ano esta premisa é
desmentida polos propios números. Cabe entón facerse
unha pregunta, ¿ata cando?
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Exemplos temos suficientes, e así, non se deben obviar,
como se realiza neste estudo e no reparto de fondos aos
concellos por parte do Estado, a decisiva incidencia de
factores xenéricos, como pode ser a dispersión (concepto
moi diferente á densidade), na recollida de lixo, abastecemento de auga, alumeado público, pavimentación
das estradas entre outros, e factores específicos como, a
modo de exemplo, o número e tipoloxía dos colexios no
ámbito educativo, e número e características concretas
das persoas dependentes, e outras necesidades específicas no ámbito dos servizos sociais (moi distintas nas
diferentes áreas da nosa Comunidade).

o problema no contexto actual non son as entidades
locais. Nunha situación extremadamente complexa, os
concellos reduciron o seu nivel de gasto, os índices de
solvencia son moderadamente positivos (cabe destacar
neste aspecto o incremento do remanente de tesourería
respecto ao ano 2011, e o descenso das obrigas pendentes de pago, que seguen moi por debaixo, este ano
aínda máis, dos dereitos pendentes de cobro) e iso, nunha situación na que tiveron que incrementar dun xeito
moi importante o financiamento ou cofinanciamento
de servizos que corresponden a outras administracións,
cubrindo en moitos casos os baleiros deixados por estas.

Incidencia dos
incentivos de fusión
na PIE contemplados
na Lei (Caso de Oza e Cesuras)
14

EFECTOS DERIVADOS POR APLICACIÓN DE LA LEI
A estes efectos directos, hai que engadirlles os contidos na Lei:
- Incremento de 0,10 do coeficiente de ponderación.
- O Esforzo Fiscal non pode ser inferior ao máis elevado dos valores previos que tiveran os concellos
por separado.

1. RESUMO CRITERIOS DE REPARTO PIE

- O Inverso da Capacidade Tributaria non pode ser inferior ao máis elevado dos valores previos que tiveran os
concellos por separado.

Mínimo Garantido: Participación ano 2003

CRITERIOS DE REPARTO
1. O 75 por cento en función do número de habitantes de
dereito de cada concello, ponderado polos seguintes coeficientes, segundo estratos de poboación:
ESTRATOS

COEFICIENTE

Máis de 50.000 Habitantes

1,40

Entre 20.001-50.000 Habitantes

1,30

Entre 5.001-20.000 Habitantes

1,17

Ata 5.000 Habitantes

1,00

2. O 12,5 por cento en función do esforzo fiscal medio de
cada concello ponderado polo número de habitantes de
dereito de cada concello
3. El 12,5 por cento en función do inverso da capacidade
tributaria. Entenderase como capacidade tributaria a
resultante da relación existente entre as bases impoñibles medias do Imposto sobre Bens Inmobles urbanos
por habitante de cada concello e a do estrato no que
se atope, ponderada pola relación entre a poboación
de dereito de cada concello e a poboación total dos
incluídos nesta modalidade de participación, deducidas
do Padrón municipal vixente.
Na contía que resulte da aplicación das normas do apartado anterior, engadiranse as compensacións por mermas
de ingresos derivadas da reforma do Imposto sobre
Actividades Económicas.

2. APLICACIÓN ENTREGA A CUENTA AÑO 2014
Hai un efecto directo no reparto que se realiza en base
ao criterio poboacional (o que ten maior peso específico da participación con un 75%) producido polos
coeficientes correctores, que priman aos concellos con
maior número de habitantes, e que a efectos da entrega a conta do ano 2014 tradúcese o seguinte:
TRAMO DE POBOACIÓN

VALOR EUROS POR HAB.

(Criterio de Poboación)

Menores de 5.000 Habitantes

107,68

Entre 5.001-20.000 Habitantes

125,99

Entre 20.001-50.000 Habitantes

139,98

Entre 50.001-75.000 Habitantes

150,75

Cesuras e Oza ten conxuntamente máis de 5.000
Habitantes, mentres que separadamente non chegan a
esta cifra, polo que se ven favorecidos positivamente
na fusión polo Coeficiente corrector.

3. RESULTADOS OZA-CESURAS
En base ao exposto, realízase un cálculo da repercusión
do efecto poboacional por superar os 5.000 Habitantes
e dos efectos positivos que, como mínimo, tería a aplicación dos incentivos contemplados na Lei.

1. ESCENARIO: OZA CESURAS SEPARADOS
Poboación
Contabilízanse os habitantes por separado (3.204 e
2.131 respectivamente) co que lle correspondía un coeficiente 1 polo criterio poblacional (polo que o valor
de cada habitante no criterio poboación, a efectos do
reparto da PIE, é de 107,68 €). É a entrega contemplada polo Ministerio para 2014.
Esforzo Fiscal
Cesuras ten un índice de 0,755 (24.975,90 Euros) e Oza
un índice de 0,713 (35.424,74 Euros)
Inverso da Capacidade Tributaria
Cesuras ten un índice de 1,880 (66.201,15 Euros) e Oza
de 1,514 (80.148,10 Euros)

2. ESCENARIO OZA-CESURAS FUSIONADOS
Poboación
Contabilízanse os habitantes conxuntamente (5.335)
aplicando o coeficiente 1,17 correspondente a este
tramo (O valor de cada habitante no criterio de poboación, a efectos do reparto da PIE, ascendería a
125,99 €) máis un 0,1 por incentivo directo da Lei
(10,77 Euros por habitante máis).
Esforzo Fiscal
Aplícase o maior dos dous, neste caso o de Cesuras (0,755).
Inverso da Capacidade Tributaria
Aplícase o maior dos dous, neste caso, o de Cesuras (1,880)

RESULTADO ESTIMATIVO
CONCELLOS
Oza e Cesuras separados (actual)

IMPORTE INCREMENTO
840.567

Oza-Cesuras conxunto sen incentivos fusión

938.227

+ 11,62 %

Oza-Cesuras conxunto con incentivos fusión

1.013.429

+ 20,56 %

ENTREGAS A CONTA DA PARTICIPACIÓN NOS INGRESOS DO ESTADO 2014

O incremento das bases impoñibles do IBI segue a
asfixiar a Concellos Galegos no reparto da PIE

> CONCELLOS
GALEGOS

_

A Entrega a Conta consignada para os concellos galegos
neste ano ascende a un total de 545,74 Millóns de Euros.
Desta contía, 324,72 Millóns de Euros serán percibidos
polos concellos galegos integrados no réxime xeral (os 308
que contan con menos de 75.000 Habitantes, aínda que
o Ministerio, sorprendentemente, contempla 309, ao non
ter en consideración que actualmente os concellos de Oza
e Cesuras xa forman un só concello), e 221,02 Millóns de
Euros aos municipios englobados no Réxime de Cesión (os
6 concellos galegos con máis de 75.000 habitantes).

Discriminación extremadamente negativa para os concellos galegos
Os datos volven a amosar un ano máis que os criterios
de reparto prexudican aos concellos galegos de xeito moi
notable. Mentres que a media galega sitúase en torno aos
197 Euros por Habitante, a media Estatal é de 245 Euros
per cápita, con tan só 6 concellos galegos por enriba
desa media do Estado. Este diferencial é incluso maior que
en anos anteriores, polo que a perda de financiamento en
termos poboacionais dos concellos da nosa Comunidade
xa está por enriba dos 130 Millóns anuais.
Pero o máis salientable volve a ser o efecto perverso do criterio de reparto “Inverso da Capacidade Tributaria”, que
penaliza o incremento das bases impoñibles dos bens
inmobles urbanos, na maioría dos casos producidas por
unha Revisión Catastral. Un ano máis, este criterio pon
en serias dificultades a un número importante de concellos
da nosa Comunidade, con caídas da entrega a Conta que
superan o 20 % nalgún caso respecto ao ano 2013.
Contrasta que, a carón dunha reforma que teoricamente
pretende racionalizar a administración local, se manteña
un inmobilismo sorprendente ante unha liña financeira que a día de hoxe é totalmente irracional en moitos

aspectos, a Participación nos Ingresos do Estado, que
ten uns criterios de reparto que se están a manifestar
como inxustos, obsoletos, e que culminan nun reparto de
recursos inadecuado, e nalgúns casos disparatado.
O feito de que un incremento da presión fiscal dos cidadáns dun determinado concello, que se produce cando se
acomete unha revisión catastral, culmine coa penalización
financeira dos propios cidadáns a través da PIE é dificilmente
entendible. A inacción de medidas por parte do Estado nesta
materia está poñendo en graves problemas financeiros a
determinados municipios de forma inxusta e inxustificada.
Estes concellos, que aínda están a padecer os efectos
da nefasta previsión realizada polo Estado na Entrega a
Conta dos anos 2008 e 2009, agora sofren os derivados
dun criterio lamentable, que reduce de forma drástica a Entrega a Conta que percibían ata ese momento,
e ademais produce que teñan que devolver cuantiosas
contías correspondentes a anos anteriores, dado que nas
cantidades entregadas previamente se contemplan nestes
casos índices de cálculo diametralmente distintos aos que
serven para o cálculo da liquidación definitiva.

DISTRIBUCIÓN INGRESOS CONCELLOS GALEGOS COMPARATIVA LIQUIDACIÓN ORZAMENTOS 2011-2012
ANO 2012

CONCEPTO

ANO 2011

Importe 2012
(Miles de €)

€/Hab

Peso
Específico

Importe 2011
(Miles de €)

€/Hab

Peso
Específico

8.215
447.566
24.955
130.670
29.707
75.247
31.404
86
190.158
18.857
26.260
65.818

2,95
160,91
8,97
46,98
10,68
27,05
11,29
0,03
68,37
6,78
9,44
23,66

0,36%
19,67%
1,10%
5,74%
1,31%
3,31%
1,38%
0,00%
8,36%
0,83%
1,15%
2,89%

7.915
395.913
23.680
130.422
28.007
78.262
40.409
246
181.793
18.132
27.626
59.445

2,83
141,63
8,47
46,66
10,02
28,00
14,46
0,09
65,03
6,49
9,88
21,27

0,35%
17,71%
1,06%
5,83%
1,25%
3,50%
1,81%
0,01%
8,13%
0,81%
1,24%
2,66%

7,41
0,91%
0,80
0,10%
1,34
0,16%
0,88
0,11%
23,48
2,87%
189,13 23,12%
91,99 11,25%
29,32
3,58%
8,49
1,04%
8,23
1,01%
0,61
0,07%
0,95
0,12%
78,16
9,56%
817,91 100,00%

19.341
1.451
2.644
5.613
77.835
545.683
340.476
111.629
23.962
20.503
4.384
3.617
86.966
2.235.953

6,92
0,52
0,95
2,01
27,84
195,21
121,80
39,93
8,57
7,33
1,57
1,29
31,11
799,86

0,86%
0,06%
0,12%
0,25%
3,48%
24,40%
15,23%
4,99%
1,07%
0,92%
0,20%
0,16%
3,89%
100,00%

IBI NATUREZA RÚSTICA
IBI NATUREZA URBANO
IBI BENS CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS (BICES)
IVTM
IVTNU
IAE
ICIO
Outros Impostos Capítulos I e II
Taxa pola prestación de servizos públicos básicos
Taxa pola prestación de servizos públicos de carácter social e preferente
Taxa pola realización de actividades de competencia local
Taxa pola utilización privativa ou o aproveitamento
especial do dominio público local
Prezos Públicos
Contribucións Especiais
Ventas
Reintegro de operacións correntes
Outros Ingresos Capítulo III
Transferencias Estado (Incluída PIE)
Transferencias da Comunidade Autónoma (Incluído FCL)
Transferencias Entidades Locais
Outras transferencias (consorcios, empresas privadas,…)
Ingresos Patrimoniais
Alleamento de Inversións Reais
Activos Financeiros
Pasivos Financeiros
TOTAL
Fonte: Ministerio de Facenda e Administracións Públicas e elaboración propia

20.619
2.218
3.726
2.457
65.305
526.068
255.866
81.548
23.625
22.890
1.706
2.653
217.392
2.275.016
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O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas publicou as entregas a conta correspondentes á Participación
nos Ingresos do Estado que percibirán os concellos durante o ano 2014.
A Entrega a Conta global descende respecto á percibida
no ano 2013, se ben é certo que a maioría dos concellos
recibirán unha cantidade adicional ao longo do ano
2014 correspondente á liquidación do exercizo 2012,
contía que ascende a 750,47 Millóns de Euros, e que
se repartirá entre todas as entidades locais do Estado
(Concellos, Deputacións e Entes asimilados).

GASTO FUNCIONAL
DOS CONCELLOS GALEGOS
LIQUIDACIÓN ORZAMENTOS 2012

CONCEPTOS

Entre
Entre
5.001-20.000 Hab. 20.001-50.000 Hab.

Máis de
50.000 Hab.

TOTAL
ANO 2012

TOTAL
ANO 2011

DIFERENCIA
2012-2011

2.795.422

-13.924

463.728

886.992

430.871

999.907

2.781.498

202

91

15

7

315

SUPERFICIE

19.219

7.825

1.547

983

29.574

ENTIDADES SINGULARES
DE POBOACIÓN

15.932

10.599

2.331

1.286

30.148

12.111.693 35.998.408,93 18.525.647,05 54.525.980,12

121.161.729

113.591.273

7.570.456

POBOACIÓN 2012
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Menores de
5.000 Hab.

(En Euros)

NÚMERO DE CONCELLOS

Débeda Pública

6.813.923

32.718.757,98

18.153.135,25

92.795.684,72

150.481.500

165.741.511

-15.260.010

Vivenda e Urbanismo

26.771.788

55.620.890,87

25.247.392,54

80.093.163,14

187.733.235

262.836.859

-75.103.625

Benestar Comunitario

81.049.758 134.800.494,13

63.479.075,89 157.115.335,13

436.444.664

420.181.254

16.263.410

Seguridade e Mobilidade cidadá

Medio Ambiente

3.559.518

13.652.677,02

10.314.043,23

33.059.858,81

60.586.097

78.499.837

-17.913.740

Pensións

2.432.772

4.341.944,13

939.132,45

614,77

7.714.463

11.420.920

-3.706.457

852.346

2.242.439,05

2.674.446,55

9.931.771,42

15.701.003

18.861.173

-3.160.170

31.836.710

54.318.657,84

19.836.405,68

53.959.299,18

159.951.073

181.224.930

-21.273.858

Fomento do Emprego

8.528.391

11.306.654,94

5.591.598,61

16.285.261,41

41.711.906

79.443.909

-37.732.003

Sanidade

1.545.052

3.202.389,36

980.664,18

5.463.358,63

11.191.464

12.792.634

-1.601.170

Educación

18.649.993

27.581.632,07

20.328.532,72

27.959.755,49

94.519.913

96.030.103

-1.510.190

Cultura

14.113.811

36.648.640,00

17.055.754,13

59.073.877,76

126.892.083

156.530.853

-29.638.769

Deporte

10.051.835

32.287.611,44

13.681.836,38

32.099.180,52

88.120.463

107.839.736

-19.719.274

557.477

783.851,46

138.640,74

1.479.970

3.618.005

-2.138.035

Industría e enerxía

2.867.591

606.365,31

102.275,73

1.671.289,27

5.247.521

6.424.266

-1.176.745

Comercio, Turismo e PYMES

1.526.770

7.180.135,04

3.018.143,10

14.947.968,91

26.673.017

29.314.171

-2.641.154

180.664

1.410.860,20

376.242,53

35.910.924,75

37.878.691

34.661.835

3.216.856

31.013.226

32.238.539,85

8.758.316,87

10.677.589,03

82.687.672

106.544.368

-23.856.696

2.054

1.900,00

1.200,00

5.154

981.588

-976.434

164.545

1.993.032,23

1.304.097,22

1.302.031,74

4.763.706

5.563.980

-800.274

9.209.080

15.253.057,66

7.261.452,91

19.798.640,44

51.522.231

54.514.658

-2.992.427

68.361.915

78.547.955,10

31.130.441,24

75.580.257,90

253.620.569

255.045.784

-1.425.215

Administración financeira e tributaria

3.830.809

24.434.872,77

13.098.106,27

32.844.249,97

74.208.038

75.647.043

-1.439.005

Transferencias Administracións Públicas

3.305.687

4.775.631,56

896.489,17

7.680.666,74

16.658.475

19.752.271

-3.093.796

339.337.406 611.947.398,94 282.893.070,44 822.776.759,85

2.056.954.636

2.297.062.963

-240.108.327

Outras Prestacións económicas empregados
Servizos Sociais e Promoción Social

Agricultura, Gandeira e Pesca

Transporte Público
Infraestruturas
Investigación, desenvolvemento e innovación
Outras actuacións carácter económico
Órganos Goberno
Servizos Carácter Xeral

TOTAL
PESO ESPECÍFICO GASTO

16,50%

29,75%

13,75%

40,00%

PESO ESPECÍFICO POBOACIÓN

16,67%

31,89%

15,49%

35,95%

(Euros/Habitante)

Menores de
5.000 Hab.

Entre
5.001-20.000 Hab.

Entre
20.001-50.000 Hab.

Máis de
50.000 Hab.

TOTAL
ANO 2012

TOTAL
ANO 2011

Débeda Pública

26,12

40,58

43,00

54,53

43,56

40,63

Seguridade e Mobilidade cidadá

14,69

36,89

42,13

92,80

54,10

59,29
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Vivenda e Urbanismo

57,73

62,71

58,60

80,10

67,49

94,02

Benestar Comunitario

174,78

151,97

147,33

157,13

156,91

150,31

Medio Ambiente

7,68

15,39

23,94

33,06

21,78

28,08

> FINANCIAMENTO LOCAL

Pensións

5,25

4,90

2,18

0,00

2,77

4,09

Outras Prestacións económicas empregados

1,84

2,53

6,21

9,93

5,64

6,75

Servizos Sociais e Promoción Social

68,65

61,24

46,04

53,96

57,51

64,83

Fomento do Emprego

18,39

12,75

12,98

16,29

15,00

28,42

Sanidade

3,33

3,61

2,28

5,46

4,02

4,58

Educación

40,22

31,10

47,18

27,96

33,98

34,35

Cultura

30,44

41,32

39,58

59,08

45,62

56,00

Deporte

21,68

36,40

31,75

32,10

31,68

38,58

Agricultura, Gandeira e Pesca

1,20

0,88

0,32

0,00

0,53

1,29

Industría e enerxía

6,18

0,68

0,24

1,67

1,89

2,30

Comercio, Turismo e PYMES

3,29

8,09

7,00

14,95

9,59

10,49

Transporte Público

0,39

1,59

0,87

35,91

13,62

12,40

66,88

36,35

20,33

10,68

29,73

38,11

Investigación, desenvolvemento e innovación

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,35

Outras actuacións carácter económico

0,35

2,25

3,03

1,30

1,71

1,99

19,86

17,20

16,85

19,80

18,52

19,50

147,42

88,56

72,25

75,59

91,18

91,24

Administración financeira e tributaria

8,26

27,55

30,40

32,85

26,68

27,06

Transferencias Administracións Públicas

7,13

5,38

2,08

7,68

5,99

7,07

731,76

689,91

656,56

822,85

739,51

821,72

CONCEPTOS

> CONCELLOS
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Infraestruturas

Órganos Goberno
Servizos Carácter Xeral

TOTAL

18.
---

ENCONTRO CON
---
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“A integración dos
GES foi impecable”

GALEGOS
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Cúmprese o primeiro ano da creación dos GES. Que
balance se fai deste primeiro exercicio?
Estamos moi satisfeitos coa marcha desta iniciativa, que
pon de manifesto a importancia da colaboración entre
diferentes administracións para prestar servizos básicos
aos cidadáns. Neste caso falamos de algo clave, como
é a adecuada xestión das emerxencias, un aspecto que
redunda de maneira directa na seguridade e o benestar
das persoas. A cidadanía pode estar convencida de que
se creou unha auténtica rede de emerxencias, que cubre
de maneira eficiente e eficaz todo o territorio de Galicia,
sexa cal fora a emerxencia que se expoña.
Actuaron os GES como se esperaba nesta tempada
de incendios?
Os GES intégranse, baixo o mando único da Xunta,
no dispositivo contra incendios do que forman parte diferentes unidades que dependen de diferentes
administracións (estado, comunidade autónoma e
municipios). Neste sentido, hai que dicir que a integración dos GES foi impecable e a súa achega moi
positiva á hora de combater a este inimigo común que
son os incendios forestais. A opinión dos concellos
afectados foi practicamente unánime á hora de valorar
positivamente tanto estes grupos como ás brigadas
municipais e aos distintos membros ou grupos que
participaron no dispositivo.
O modelo comezaba a andar con 25 grupos.
Detectáronse posibles zonas de sombra que precisen, a medio prazo, de implementar novas sedes?
En principio o modelo está ben tal como está. En todo
caso, sempre cabe a posibilidade de melloralo no posible, a partir da experiencia que imos acumulando. A
Xunta estivo aberta sempre á posibilidade de mellorar
calquera tema no que haxa marxe de mellora, aínda
que consideramos que, polo menos de momento, está
a funcionar. Creo que demos mostras suficientes de que
estamos abertos ás modificacións e que non nos tremeu
o pulso nos momentos nos que se melloraron aqueles
modelos que estaban obsoletos (caso dos Grumires)
por outros modelos máis eficientes e operativos como
os Grupos de Emerxencias Supramunicipais.

Outra novidade deste ano foi a recuperación das
brigadas municipais de extinción de incendios.
Que resultado cre que deu este modelo? Manterase
para o próximo ano?
Como dicía, estamos moi satisfeitos coa posta en
marcha destas brigadas e coa magnífica disposición
dos concellos a colaborar para loitar contra os incendios forestais. Sempre defendemos este modelo
de colaboración entre administracións e a bondade
que supón para o dispositivo a posibilidade de contar
cunhas brigadas especialmente próximas e coñecedoras do territorio, como son as municipais. Non hai
que esquecer que aínda que falamos de incendios forestais a superficie afectada non sempre é forestal; é
frecuente a afectación a terreos periurbanos, mesmo
de núcleo rural e urbano, polo que é moi positiva a
colaboración e participación conxunta e coordinada
da administración autonómica e local.
Unha das liñas de axudas de Medio Rural do pasado ano ía dirixida á renovación de motobombas e
equipamentos contra o lume. Continuará en 2014?
Precisamente estes días procedemos a entregar a
14 municipios novas motobombas para o servizo de
prevención e loita contra incendios forestais. Fixemos
unha orde, establecido un baremo e, sempre en base
a criterios obxectivos, como non podía ser doutro xeito, procedemos á súa repartición. A nosa intención é
continuar nesta liña, sempre tendo en conta as posibilidades orzamentarias. De feito está en tramitación
un novo procedemento de compra pola mesma contía,
uns 2 millóns de euros.
Nalgún momento deste verán escoitáronse críticas
acerca da descoordinación do dispositivo de loita
contra o lume. Foi así?
En ningún caso houbo descoordinación. Non e rotundamente, non. Unha vez máis teño que insistir en
que o dispositivo funciona baixo un mando único da
Xunta, independentemente das unidades que o conforman. Este mando único garante a coordinación,
que por certo se puxo de manifesto coa elevadísima
eficacia e profesionalidade coa que o operativo fixo
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fronte aos incendios na última campaña. Non en balde hai
que destacar que, climatolóxicamente falando, o verán de
2013 só foi comparable co de 2006 e o de 1989. A pesar
dos difíciles momentos vividos e da elevada cantidade de
incendios de nivel 1 que tivemos que atender, os datos falan
por si sós e, afortunadamente, as menos de 20.000 hectáreas que arderon este ano quedan lonxe das máis de 95.000
que arderon en 2006. Está claro que non se pode falar de
descoordinación, xa que tendo todo en contra, a nivel de
hectáreas ardidas, a campaña non foi mal.
Unha das funcións dos GES é a prevención de incendios
mediante tarefas de roza nas súas respectivas áreas, que
serán esixidas para o pago das cantidades comprometidas.
Pero algúns alcaldes alegan que a climatoloxía impediu
realizar estas tarefas. Alcanzouse algunha solución?
As tarefas de roza establecéronse en base a criterios técnicos e, por tanto, penso que son perfectamente asumibles,
independentemente das condicións meteorolóxicas. Por outra banda, resultan fundamentais no terreo da prevención
dos incendios. Os requisitos son claros e únicos para todos e
creo que son perfectamente coñecedores.
Cal cre que debe ser o papel dos concellos na prevención
dos incendios, máis aló das accións que poidan acometer
os GES?
Os concellos teñen un papel determinante no que se refire á
prevención das franxas de xestión de biomasa perimetrais ás

áreas urbanas, de núcleo rural e de vivendas e instalacións
illadas, que lembremos son de 50 metros de ancho. A obrigación é dos propietarios particulares, pero os concellos poden
executar de forma subsidiaria estas limpezas, sempre a cargo
dos propietarios responsables. Por tanto, a lei é a lei para
todos e os concellos son actores principais á hora de facela
cumprir. Este verán asistín atónita a varios incendios nos
que comprobei directamente como os veciños estaban moi
nerviosos porque as chamas achegábanse perigosamente ás
súas casas. O seu medo e nervios son lícitos, pero é o seu
deber e obrigación cumprir a lei e é obrigación dos concellos
facerlla cumprir.
Medio Rural avanzou hai meses á Fegamp os criterios de
repartición do PEIM para o bienio 2013-2014, pero os
concellos quéixanse de que non coñecen as cantidades
que lles corresponden. A que se debe este atraso?
Non é certo que haxa atraso. Os criterios de repartición
foron totalmente acordados no seo da Fegamp e están
debidamente explicados na Resolución que aproba o Plan
marco Programa de mellora de camiños de titularidade municipal 2013-2014, financiado co Fondo Europeo Agrícola
de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do PDR de
Galicia 2007-2013. Esta resolución publicouse o pasado 30
de setembro de 2013 no Diario Oficial de Galicia. Podemos
dicir que hai xa 4 meses que as regras de xogo son públicas
e, por tanto, coñecidas por todos.

Os concellos están a aprobar ordenanzas municipais para gravar as explotacións madereiras e
esixir seguros que cubran os posibles danos nas
pistas forestais. ¿Pode existir algunha colisión coa
Lei de Montes?
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No ámbito marítimo-pesqueiro foron numerosas
as voces que aplaudiron as xestións da Xunta ante
Europa á hora de conseguir TACs e cotas pero a
xulgar polo malestar manifestado por parte da
frota que amarrou nalgúns municipios costeiros,
¿podemos dicir que as xestións ante o Ministerio
foron beneficiosas para Galicia?
En primeiro lugar hai que aclarar unha cousa. Os
intereses que defende e defenderá sempre a Xunta
son os de Galicia sen perder de vista que no Consello
de Ministros da Unión Europea acudiamos co ministro
Cañete en representación do conxunto das comunidades autónomas. Neste sentido, quero manifestar
que os resultados conseguidos para o conxunto do
Estado son históricos e así o recoñeceu o propio
sector. No que respecta á frota que di protestar pola
repartición entre comunidades, hei de manifestar,
como xa comentei publicamente, que somos os primeiros sorprendidos por esta protesta. As relacións co
Ministerio son moi boas e a repartición entre comunidades fíxose de maneira consensuada co beneplácito

¿Que suporán estas cotas para os municipios
costeiros?
Os beneficios son claros, Galicia traballará por vez
primeira cun maior e mellor marxe de pesca e, por
lóxica, de beneficios. E falo de Galicia e non de municipios costeiros posto que o negocio non se cingue
exclusivamente para o sector extractivo unicamente.
Hai toda unha cadea mar-industria ao redor que vai
moito máis alá da mera actividade pesqueira e esta
esténdese por toda a comunidade autónoma, non só
polos concellos do litoral.
¿Afectará aos municipios costeiros as próximas
eleccións ás confrarías de pescadores?
Afectar non creo que sexa a palabra. O mundo do
mar vivirá un acontecemento importante o día en
que, por primeira vez na historia, as confrarías de
pescadores celebren as eleccións dos seus órganos de
goberno de maneira conxunta. Unificar os comicios
era un compromiso deste Goberno que quixemos que
se recollese na Lei de Pesca que aprobamos no 2009
e que recolle a aposta firme que facemos por estes
entes autónomos que nós tutelamos. Cremos nestes
organismos como modelo de autogoberno e, sobre
todo, de representación dos intereses pesqueiros de
cada zona. Unificar o proceso electoral é un paso
máis cara á ordenación do sector e eu son da opinión
de que un sector ben organizado é un sector máis
forte. E isto, obviamente, non o circunscribo exclusivamente ao sector pesqueiro, esténdoo tamén ao
resto dos sectores primarios.
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Non ten por que haber conflito normativo. Podemos
dicir que a Lei de Montes é unha norma marco que
ampara os aproveitamentos e usos forestais e constitúe o marco no que os propietarios desenvolven as
súas facultades de aproveitamento dos recursos forestais dos seus montes. Dito isto, outra cousa son as
ordenanzas de utilización e conservación dos viarios
de titularidade municipal. Non son incompatibles.

dos representantes do sector galego que acudiron a
tales encontros. Temos o compromiso da Secretaría
Xeral de Pesca de que os datos serán revisados e que,
se hai algún erro, corrixirase.
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Grupos de Emerxencia
Supramunicipais
Balance do primeiro ano de actividade

Actuacións dos GES
Resumo ano 2013

As funcións dos GES, veñen establecidas no Convenio de
Colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, a Federación
Galega de Municipios e Provincias e as Deputacións Provinciais
(Santiago de Compostela, 13 de maio de 2013), e se poden
resumir en dous grandes grupos:
- ACTUACIÓNS EN EMERXENCIAS E EXTINCIÓN
DE INCENDIOS FORESTAIS.
- ACTUACIÓNS EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS
FORESTAIS NOS ENTORNOS POBOACIONAIS.
Entre os traballos a desenvolver polos GES están os seguintes:
- Intervención en incendios forestais e urbanos no ámbito
territorial da súa demarcación. No caso de que na súa demarcación exista parque comarcal de bombeiros, a actuación en
incendios urbanos realizarase de xeito coordinado con este.
- Intervención en situación de risco e de emerxencia para
manter a rede de estradas e sen ser responsables do seu
mantemento mediante a súa limpeza e retirada de obxectos, especialmente no caso de accidente, utilizando para
elo os materiais e medios que se requiran.
- Intervención en situacións derivadas de riscos naturais,
nevaradas, inundacións, temporais,xeadas,choivas intensas, sismos, derrubamentos, corrementos de terra,
situacións de seca, etc.
- Colaboración coas autoridades competentes en materia de
protección civil en casos de aglomeración de persoas en lugares e momentos determinados e apoio en calquera situación
que implique riscos para persoas, bens ou medio ambiente.
- Colaborar nas funcións correspondentes dos grupos de
acción establecidos nos plans de emerxencia municipal
(PEMUS), plans de actuación municipal (PAM) e nos diferentes plans de protección civil da Comunidade autónoma
de Galicia, previstos na normativa legal vixente.
- Realización de actividades e/ou establecemento de medidas preventivas que diminúan ou minimicen as situacións
de riscos, e calquera outra en materia de protección civil,
emerxencias e medio ambiente, servizos sociais, sanidade, culturais, educativos e deportivos.
- En materia de prevención de incendios realizaranse labores
encamiñadas a diminuír o risco de propagación e minorar os
danos dos incendios forestais, no caso de producirse. Estes
traballos consistirán na xestión da biomasa mediante a roza.

Cadro-resumo das actuacións dos GES
agosto a decembro de 2013
INCENDIOS
FORESTAIS

742

URBANS

421

VEHÍCULOS

58

OUTROS

39

TRÁFICOS
LIMPEZAS

306

EXCARCELACIÓNS

35

ASISTENCIA VEHÍCULOS

102

DIRIXIR, SINALIZAR

144

ASISTENCIA SANITARIA

678

OUTROS

493

TEMPORAIS
RETIRAR ARBORES, ETC

293

ANEGAMENTOS

71

SINALIZACIÓNS

89

SAL ESTRADAS

115

DESPRENDEMENTOS

46

OUTROS

103

OUTROS RESCATES
RETENS DE SEGURIDADE

395

RESCATES VARIOS

389

ESCAPE DE GAS, ETC

157

APERTURA PORTAS, ASCENSORES, ...

200

BUSQUEDA DE PERSOAS

32

OUTROS

397

DESBROCES

821

TOTAL SAÍDAS

6.126

Fonte: elaboración propia a partir dos datos enviados polos concellos.

Incendios
Tráficos

Por sectores
de actividade

Temporais
Outros rescates
Desbroces

Ano 2014. Actuacións en materia de
prevención de incendios forestais
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As actuacións en materia de recuperación do potencial forestal e implantación de medidas de prevención
de incendios planifícase consonte ás disposicións do
Regulamento (CE) 1968/2005 do Consello (artigo 36,
alínea b), inciso VI e artigo 48) e o regulamento (CE)
1974/2006 da Comisión (artigo 33 e anexo II) e xestiónanse de conformidade co Regulamento (CE) 65/2011 da
Comisión. Están recollidas na medida 226-Recuperación
do potencial forestal e medidas preventivas do Programa
de desenvolvemento rural de Galicia aprobado por decisión da Comisión do 15 de febreiro de 2008.
As actuacións en materia de prevención de incendios
forestais contempladas neste convenio inclúense no
Plan marco: recuperación do potencial forestal e implantación de medidas preventivas aprobado en data
do 9 de xuño de 2008 pola Dirección Xeral de Montes
e Industrias Forestais en desenvolvemento do disposto
no Plan galego de controis FEADER – Fondo Europeo
Agrícola de Desenvolvemento Rural, aprobado na súa
última versión por resolución do 4 de abril de 2012, no
que se establece que as actuacións directas da administración, implantadas sen mediar orde de convocatoria,
precisarán da aprobación polo Director Xeral competente dun programa ou plan de aplicación, do que se
deriven as operacións financiadas.
Todos os concellos de Galicia, segundo o disposto na Orde
do 18 de abril do 2007 pola que se zonifica o territorio
con base no risco espacial de incendio forestal, están

declarados de alto ou medio risco de incendio, polo que
poden ser obxecto de financiamento con FEDADER.
En materia de prevención de incendios os GES realizarán
labores encamiñadas a diminuír o risco de propagación
e minorar os danos dos incendios forestais, no caso de
producirse. Estes traballos consistiran na xestión da biomasa nos estratos arbóreos, arbustivos e subarbustivo
mediante a roza. Os restos procedentes destes traballos serán recollidos, apilados e eliminados mediante
trituración ou sistemas similares. Estes traballos desenvolveranse en terreos de faixas de xestión de biomasa de
titularidade municipal ou de propietarios descoñecidos.
A localización dos mesmos farase en parcelas nas que
se teña realizado unha análise de propiedade ou naquelas nas que unha certificación do concello acredite
que non se dispón de información ou documentación
que permita identificar ao seu propietario.
Os traballos preventivos a realizar designaranse en
función do programa de actuación presentado polo
concello sede que deberá conter alomenos unha cartografía con planos sobre mapas oficiais, preferentemente
a escala 1:25:000, ou no seu defecto 1:50:000 no que
se reflictan as actuacións.
Este programa de actuación será revisado e aprobado por unha comisión de seguimento formada polo
xefe territorial da Consellería do Medio Rural e do mar
correspondente, o Alcalde do concello sede do GES,
e o xefe de servizo de Prevención e Defensa contra
os incendios forestais correspondente. As actuacións
a realizar atenderán ao previsto na planificación do
Distrito Forestal en materia preventiva e a súa proximidade á instalación-base do GES tomando como
referencia o tempo que se tarde en regresar a ela para
reaccionar ante unha emerxencia.
Para o ano 2014 está previsto que cada zona de actuación realice 36 hectáreas de este tipo de traballos,
financiados integramente pola Consellería do Medio Rural
e do Mar por un importe de uns 40.000 euros/concello.
Cada GES realizará os traballos de prevención no ámbito
supramunicipal delimitado pola súa zona de actuación,
segundo o seguinte cadro explicativo.

A CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

Zona Ortegal e Ferrol

Zona Fonsagrada e Meira

Zona Terras de Caldelas e terras de Trives

Zona Manc. De Val Miñor

Zona Bergantiños
Sede: Ponteceso

Zona Terra Cha, Lugo

Zona Viana e Verín

Zona Baixo Miño

Zona Muros, Xallas e Noia

Zona Os Ancares,Lugo, Sarria

Zona Allariz, Maceda e A Limia

Zona de Valga

Zona Ferrol, Eume

Zona Mariña Central e Oriental

Sede: A Pontenova

Zona Baixa Limia

Sedes: Lobios/Muiños

Zona Tabeirós, Terra de Montes e Deza

Zona Betanzos, Terra de Melide, Ordes

Zona Quiroga e Terra de Lemos

Sedes: Quiroga/Folgoso

Zona Ribeiro
Sedes: Ribadavia/Avión

Zona O Sar e Caldas

Zona A Ulloa, Lugo e Chantada

Zona Valdeorras

Zona Santiago,Noia, A Barcala

Zona Mariña Central e Occidental

Zona Pereiro de Aguiar.
Sede: Pereiro de Aguiar

Sede: Ortigueira

Sede: Muros

Sede: Mugardos
Sede: Curtis

Sede: Padrón
Sede: Brión

Sede: A Fonsagrada
Sede: Guitiriz

Sede: Becerreá

Sede: Monterroso
Sede: Cervo

Sede: Castro Caldelas
Sede: A Gudiña
Sede: Maceda

Sede: O Barco

Sede: Mancomunidade
Sede: A Guarda
Sede: Valga

Sedes: A Estrada/Lalín
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Os incendios forestais son unha ameaza que afecta hoxe
en día, de xeito xeral, non só ao patrimonio forestal público e privado; e dicir, montes de particulares, montes
veciñais de man común e montes de varas; senón tamén
aos recursos naturais e ao mantemento e desenvolvemento da actividade humana no medio rural. Cómpre
pois, un enfoque global na actuación preventiva ante
os incendios forestais, de xeito que as medidas que
se implementen abrangan todo o territorio aínda que,
para unha maior eficacia do uso dos recursos, hai que
priorizar as zonas clasificadas pola administración autonómica como de alto risco de acordo cos seus plans de
prevención e defensa contra incendios forestais.
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A IRMANDADE GALICIA
APUNTALA A COOPERAC

A enriquecedora visita dunha delegación caboverdiana pechou un intenso ano 2013 no Fondo Galego de Cooperación e
Solidariedade. Entre o 9 e o 13 de decembro materializábase a
Irmandade Galicia-Cabo Verde para poñer en valor once anos
de traballo acumulado co arquipélago atlántico. Seis concellos, dúas deputacións, a Federación Galega de Municipios e
Provincias e a propia Xunta de Galicia puideron coñecer de
primeira man os resultados da cooperación internacional impulsada polo Fondo Galego, con 33 proxectos en áreas como a
habitabilidade, o xénero, a saúde ou a educación.

1

O presidente da Asociación Nacional de Municipios Caboverdianos
e alcalde da Ribeira Grande, Manuel de Pina, integraba a comitiva canda a única alcaldesa do país lusófono, Rosa Lopes,
presidenta da Cámara Municipal de Porto Novo, e o xornalista
Vlademiro Almeida, do xornal ‘Expresso das Ilhas’.
A primeira parada foi na Deputación de Lugo, onde os recibiu
o vicepresidente, Antonio Veiga, para continuar en Burela.
Alí mantiveron un encontro coa comunidade caboverdiana
asentada na Mariña, no que actuaron os grupos musicais
Batuko Tabanka e Rabentola.
No Concello de Oleiros, a delegación caboverdiana participou
na inauguración da exposición “Galicia-Cabo Verde: unha irmandade” realizada polo fotoxornalista Rober Amado como
gañador do certame Imaxes con Fondo. O seguinte municipio
a visitar foi Cambre, onde foron recibidos pola Corporación,
para continuar no Concello de Vigo, que ten cofinanciado
diversos proxectos no arquipélago atlántico. Na cidade olívica
reuníronse co alcalde, Abel Caballero, e coa concelleira de
Benestar e vicepresidenta do Fondo Galego, Isaura Abelairas.
Ademais de asistir a un contacontos con escolares, participaron nun encontro da sociedade civil galega con Cabo Verde,
ao que estaban convidadas as ONGD e no que colaborou o
Consello Municipal de Cooperación.
A misión tamén visitou Redondela, concello que exerce a
Presidencia do Fondo Galego. Alí mantivo un encontro coa
comunidade educativa e distintas asociacións, e tamén se
achegou a coñecer a illa de San Simón. O percorrido pechouse en Allariz coa correspondente recepción institucional e
unha xuntanza coas asociacións da vila ourensá.
No entanto, un dos actos centrais do programa da Irmandade
Galicia-Cabo Verde foi o encontro co municipalismo galego celebrado na Fegamp e que estivo presidido polo vicepresidente
segundo e alcalde de Allariz, Francisco García. Representantes
de distintos municipios acudiron á cita, na que se apostou pola
continuidade dunha relación bilateral que resulta positiva para
as dúas partes. O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE,
Jesús Gamallo, e a subdirectora xeral de Cooperación Exterior,

2

3

4

CIA - CABO VERDE
ACIÓN CO PAÍS LUSÓFONO
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8

Pilar Romero, tamén recibiron á comitiva, aínda que o
futuro III Plan Director da Cooperación Galega 20142017 descarta a Cabo Verde como país prioritario, pese
ás suxerencias de modificación presentadas.
No marco da Irmandade Galicia-Cabo Verde desenvolvéronse asemade as VIII Xornadas do Fondo Galego, baixo
o título “Comunicación e cooperación internacional”,
coincidindo co Día dos Dereitos Humanos. Profesionais de
diversos medios, ONGD, académicos, políticas, fotógrafos participaron nos debates celebrados na Deputación
da Coruña, amais do propio Vlademiro Almeida, que
ofreceu unha ‘Ollada desde o Sur’. Pretendíase así pór de
relevo a importancia da comunicación na construción
dun mundo máis xusto e dunha sociedade máis solidaria.
A ateigada axenda da Irmandade Galicia-Cabo Verde
permitiu visibilizar a incidencia da cooperación para o
desenvolvemento promovida desde o Fondo Galego na
poboación do país africano. No traballo realizado en

conxunto destacan os proxectos apoiados no arquipélago, pero tamén as asistencias técnicas vinculadas ao
programa de voluntariado internacional Vacacións con
Traballo, un seminario sobre políticas de xénero, a elaboración de varios documentos audiovisuais e diversas
misións político-institucionais. Unha tarefa que desde
2002 foi forxando parcerías, relacións e resultados nos
que cómpre seguir avanzando.
Finalmente indicar que teremos presente nos próximos
anos as palabras da delegación caboverdiana, convidando a Galicia a consolidar unha relación bilateral con
Cabo Verde que vaia alén dos proxectos de cooperación
e desenvolvemento humano. Así, procuraremos fórmulas
que abran oportunidades económicas e culturais nas
dúas direccións; tamén para Galicia, aproveitando as
características e afinidades da relación entre os dous
países, con Cabo Verde coma porta de entrada privilexiada en África nun mundo cambiante.

Pés de foto.
1 // O encontro da delegación da ANMCV coa
comunidade caboverdiana en Burela foi sen
dúbida unha das actividades máis emocionantes da Irmandade.
2 // As VIII Xornadas de Cooperación do
Fondo realizáronse na Deputación da Coruña
incorporando a un xornalista caboverdiano
e rematando un intenso ano de traballo en
comunicación.
3 // O alcalde de Vigo e a vicepresidenta do
Fondo, recibiron á delegación caboverdiana

no Concello, antes da función da Tropa de
Trapo no Auditorio municipal.

UE, Jesús Gamallo, e a Subdirectora xeral
de Cooperación Exterior, Pilar Romero.

4 // O cartel da Irmandade diseñouno o
coñecido debuxante Pepe Carreiro.

7 // A delegación caboverdiana participou
nun encontro aberto coas e cos responsables
políticas/os das entidades socias do Fondo.

5 // Manuel de Pina e Rosa Lopes visitaron
as instalacións da Fegamp na mañá do día
11 de decembro. Na foto o pte. da ANMCV
asinando no Libro de visitas.
6 // A delegación da ANMCV visitou ao
Director xeral de Relacións Exteriores e a

8 // O día dos Dereitos Humanos inaugurouse en Oleiros a exposición de Rober
Amado coma gañador do concurso do
Fondo, Imaxes con Fondo 2012.
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RECEPCIÓN AO PRESIDENTE
DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS
O pasado 11 de novembro, José Manuel Rey Varela recibía na sede da Fegamp
ao presidente da Confederaçao Nacional de Municipios de Brasil, Paulo Roberto
Ziulkoski, que realizou unha visita institucional a Santiago, entrevistándose
tamén co alcalde compostelán Anxo Currás e o vicepresidente da Xunta,
Alfonso Rueda. Durante o seu encontro, Ziulkoski e Rey Varela coincidiron na
importancia de fomentar o asociacionismo dos municipios para a defensa dos
intereses comúns e a necesidade de reivindicar a independencia das federacións respecto dos partidos políticos.

SEN ACORDO PARA SOGAMA
A Comisión Executiva da Fegamp non ratificou o preacordo
alcanzado pola Xunta de Voceiros e o conselleiro de Medio
Ambiente, Agustín Hernández, respecto ao adiamento da subida
do canon de tratamento de residuos de Sogama para este 2014.
José Manuel Rey considerou que primaba o interese de manter
a unidade de acción na Federación a expor unha votación sobre
un tema que xa non suscitaba o consenso necesario.
Tras ter coñecemento da subida do canon un 34% (pasando de
55,91 € por tonelada a 74,64 € máis IVE), a Fegamp expuxo
un escenario de diálogo directo co presidente de Sogama, Luis
Lamas, que trasladou a imposibilidade de diferir o incremento por
dificultades económicas da sociedade. Non entanto, a presión da
Federación forzou a unha reunión co conselleiro Hernández, da
que saíu un principio de acordo coa Xunta para que a subida se
aprazase ata o 1 de xullo, de modo que no cómputo global do ano
se moderase ata o 17%. Os vicepresidentes da Fegamp avalaron
esta medida paliativa para os concellos, que lles permitiría aforrar
6,6 millóns de euros, e afrontar o resto da subida en 2015.
Para articular este adiamento necesitábase, con todo, a implicación dos grupos parlamentarios de PSOE e BNG, para

transaccionar co PP unha emenda aos Orzamentos da Xunta.
Esta implicación non foi posible, e o principio de acordo non
foi ratificado polos aparellos destes partidos, facendo inviable
calquera posicionamento da Fegamp.
A Executiva de decembro mantivo o seu rexeitamento á subida,
pero valorou positivamente o ofrecemento do conselleiro para
abrir canto antes unha mesa de traballo que redacte unha
nova Lei de Residuos de Galicia, na que se poidan expor alternativas a Sogama.
Nos últimos días, a Xunta replicou a un grupo de alcaldes
que a Fegamp é o único interlocutor válido para abordar
problemas que afectan a un amplo número de concellos,
como é este de Sogama. Respondía así á petición destes
concelleiros de entrevistarse co presidente da Xunta. A
Fegamp retomará de inmediato o diálogo coa Consellería de
Medio Ambiente en busca dunha solución que resolva este
problema, derivado directamente da reforma enerxética do
Ministerio de Industria.
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CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
ORDE do 23 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para
a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego en Galicia durante
os anos 2014 e 2015.
OBXECTO
O financiamento de programas de emprego dirixidos á mellora da
ocupabilidade e á inserción laboral das persoas traballadoras en
situación de desemprego mediante a posta en marcha de plans
integrais que combinen accións de diversa natureza, tales como
información, orientación e asesoramento, formación, práctica
laboral, prospección de empresas e intermediación laboral, e mobilidade xeográfica, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
Nestes programas incluiranse necesariamente accións de carácter
formativo e de intermediación laboral e estableceranse obxectivos
cuantitativos previstos de inserción laboral das persoas traballadoras en situación de desemprego participantes neles.
Distínguense os distintos tipos de programas.
A) Programas integrados para persoas desempregadas pertencentes aos seguintes colectivos prioritarios:
a) Persoas con discapacidade.
b) Persoas desempregadas en risco de exclusión social.
c) Mulleres
d) Persoas desempregadas menores de 30 anos.
e) Persoas desempregadas de longa duración
f) Persoas inmigrantes.
g) Persoas desempregadas como consecuencia dun expediente
de regulación de emprego de carácter extintivo, presentado
nos doce meses anteriores ao inicio do programa.
Todas as persoas participantes deberán figurar inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia
e, polo menos, o 50 por cento deberán ser persoas perceptoras de
prestacións ou subsidios por desemprego ou do programa de recualificación profesional (programa Prepara). Esta porcentaxe reducirase
en proporción ao número de persoas beneficiarias de prestacións
ou subsidios inscritos como persoas demandantes de emprego no
ámbito de actuación en que se vaia desenvolver o plan. O obxectivo de inserción laboral para este colectivo de persoas beneficiarias
deberá ser, polo menos, do 35 por cento das persoas demandantes de
emprego atendidas durante o desenvolvemento do programa.

B) Programas integrados constituídos na súa totalidade por persoas desempregadas admitidas no programa da renda activa de
inserción e que subscribisen o compromiso de actividade ou
perceptoras da renda de integración social de Galicia. O obxectivo de inserción laboral para este colectivo de persoas beneficiarias
deberá ser, polo menos, do 30 por cento das persoas demandantes
de emprego atendidas durante o desenvolvemento do programa.
O número mínimo de persoas desempregadas para atender nos programas integrados de emprego de Galicia será de 60. O Servizo Público
de Emprego seleccionará, mediante un procedemento de selección
específico para estes programas, as persoas demandantes de emprego
dispoñibles para a súa incorporación a eles. A entidade beneficiaria
poderá participar no citado proceso de selección, que será regulado por
unha instrución específica para o efecto. Con carácter xeral, consideraranse persoas atendidas aquelas en que se acredite a súa participación
en, cando menos, tres sesións individuais e outras dúas accións de
distinta natureza, das previstas no proxecto. As ditas sesións deberán
ser distribuídas regularmente ao longo do período de desenvolvemento
das accións do programa. Considerarase como inserción laboral das
persoas atendidas cando, durante o prazo de 12 meses contados desde
o inicio do programa, sexan contratadas por conta allea por unha duración non inferior a tres meses ou inicien unha actividade por conta
propia ou formando parte como socios traballadores ou de traballo
dunha cooperativa ou sociedade laboral, por unha duración non inferior a seis meses. Non obstante, na correspondente resolución de
concesión poderase adecuar a definición desta inserción por conta
allea, en función de circunstancias como a actividade profesional que
desenvolverá a persoa inserida ou a súa pertenza a colectivos de persoas desempregadas con especiais dificultades de inserción.
BENEFICIARIOS
a) As entidades locais e os seus organismos autónomos ou entidades que exerzan as competencias daquelas en materia de
emprego ou de formación, dependentes ou asimiladas a elas,
cuxa titularidade corresponda integramente ás ditas entidades locais, sempre que por si soas ou asociadas teñan unha
media de paro rexistrado no ano 2013 superior a 500 persoas

ou formen parte dunha agrupación que comprenda, cando menos, tres concellos limítrofes galegos.
Neste caso, unha mesma entidade local non poderá
presentar solicitude por si soa e en asociación ou
agrupación con outras.
b) As entidades con personalidade xurídica propia e sen
ánimo de lucro.
REQUISITOS
> CONCELLOS
GALEGOS

_

Prazo: 10-02-2014
Para mais información
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
DIRECCIÓN XERAL DE EMPREGO E FORMACIÓN
SUBDIRECCIÓN XERAL DE EMPREGO
Servizo de Orientación Laboral
Edificios Admvos. San Lázaro, s/n 15781
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono: 981545292 Fax: 981545765
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Todas elas deberán acreditar experiencia na realización de accións dirixidas ao acompañamento ás persoas en situación de
desemprego en procesos de inserción laboral por conta allea

ou propia. Non poderán ser entidades beneficiarias aquelas en
que concorra algunha das causas expresadas no artigo 10 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
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CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
ORDE do 23 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dentro dos programas mixtos de emprego e formación
da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014.
OBXECTO
O establecemento das bases reguladoras, así como a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para o
ano 2014, das axudas e subvencións para os obradoiros de
emprego dentro dos programas mixtos de emprego e formación no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. Os
obradoiros de emprego configúranse como programa mixto
de emprego e formación que ten por finalidade mellorar a
ocupabilidade das persoas desempregadas de dezaoito ou
máis anos de idade, mediante a realización de obras ou
prestación de servizos de interese xeral e social que posibiliten aos alumnos e alumnas participantes a realización
dun traballo efectivo que, xunto coa formación profesional
para o emprego recibida, relacionada directamente co dito
traballo, procure a súa cualificación profesional e favoreza
a súa posterior inserción laboral no mercado de traballo. A
programación dos obradoiros de emprego integrarase, na
medida do posible e conforme os itinerarios de inserción
profesional que se definan, en proxectos que dean resposta ás demandas do mercado de traballo e sexan capaces
de activar o desenvolvemento territorial, xerar riqueza e,
consecuentemente, crear postos de traballo. As axudas
e subvencións que conceda a Consellería de Traballo e
Benestar para cada obradoiro de emprego, e que se determinarán na resolución que aprobe o proxecto, destinaranse
exclusivamente a sufragar os seguintes custos:

BENEFICIARIOS
a) Entidades locais e os seus organismos autónomos ou
entidades que exerzan as competencias daquelas en
materia de emprego ou de formación, dependentes
ou asimiladas a elas, cuxa titularidade corresponda
integramente ás ditas entidades locais.
b) Os consorcios locais.

a) Os de formación profesional para o emprego e, se é o
caso, educación básica durante a duración do proxecto.
b) Os salariais derivados dos contratos de traballo que
se subscriban cos alumnos e alumnas.
Os obradoiros de emprego terán unha duración de seis
meses, así como unha única etapa de formación en alternancia co traballo ou a práctica profesional, que tamén
estará dirixida á aprendizaxe, cualificación e adquisición de
experiencia profesional. Transcorrido o prazo de duración
previsto na resolución de aprobación do proxecto, o obradoiro de emprego considerarase finalizado. A data límite
para o inicio dos obradoiros de emprego será, con carácter
xeral, o 30 de setembro de 2014.

Prazo: 10-02-2014

REQUISITOS DOS PARTICIPANTES
a) Ter dezaoito ou máis anos de idade.
b) Estar desempregadas, entendéndose nesta situación
as persoas demandantes de emprego rexistradas no
Servizo Público de Emprego de Galicia que carezan
de ocupación remunerada e estean dispoñibles para
o emprego.
c) Cumprir os requisitos establecidos na normativa reguladora do contrato para a formación e aprendizaxe,
co obxecto de ter vinculación mediante un contrato de tales características co obradoiro de emprego,
desde a súa incorporación ao proxecto, en aplicación
do previsto nos artigos 2 e 5 desta orde.
d) Posuír a formación mínima en materia de competencias clave para poder cursar con aproveitamento
os diferentes módulos formativos das respectivas
especialidades, obrigatorio para poder acadar o correspondente certificado de profesionalidade.
Para mais información
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
DIRECCIÓN XERAL DE EMPREGO E FORMACIÓN
Edificios Admvos. San Lázaro, s/n 15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono: 981957737 / 981544612 Fax: 981544678

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
DIRECCIÓN XERAL DE EMPREGO E FORMACIÓN
SERVIZO DE XESTIÓN DE ESCOLAS OBRADOIRO
Edificios Admvos. San Lázaro, s/n 15781
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono: 981547224 Fax: 981545765
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A formación é un aspecto dinámico na carreira profesional dos individuos que
nos acompaña de forma continua e permanente.
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FORMACIÓN
---

FORMACIÓN
CONTINUA

Informe análise de necesidades
de formación continua.

Neste sentido, as Administracións Públicas actuais non son alleas aos
devanditos marcos inestables, de cambio, de transformación e, por iso,
han de incorporar unha estratexia de formación que permita responder con
prontitude aos rápidos cambios que se producen na sociedade. Se queremos que as Administracións Locais sexan de verdade entidades próximas
ao cidadán é imprescindible contar con empregados públicos de calidade,
ben formados e atentos ás necesidades que xera a sociedade.
Dende a FEGAMP se fixo preciso e necesario adecuar os nosos plans de
formación ás necesidades, problemas, aspiracións e retos das entidades
locais de Galicia.
A proposta de Plan interadministrativo de formación continua inclúe
unha alta porcentaxe de accións formativas novas, modificadas ou actualizadas, xunto a elas, reedítanse outras de plans anteriores obedecendo
á alta demanda e consecuentemente ao elevado número de alumnos que
non puideron realizar o curso solicitado.
Do estudo realizado entre os Empregados Públicos da Administración
Local, Alcaldes e cargos electos e organizacións sindicais, téntase cubrir
as necesidades de formación analizando polo miúdo os datos de participación e as súas opinións.

DATOS CUESTIONARIOS PRESCRIPTORES: ALCALDES
CONCELLO

Coruña, A

Coruña, A
Lugo
Lugo
Ourense
Lugo
Pontevedra
Coruña, A

Pontevedra

Pontevedra

FORMACIÓN EMPREGADOS PÚBLICOS
CCNA Exploration de CISCO:
http://www.cisco.com/web/ES/edu/cursos/index.html#exploration
Administración de sistemas Microsoft Windows Server 2012– Certificación MCSA Windows Server 2012:
http://www.pue.es/nweb/contents/learning/ViewCourse.aspx?id=111
CCNP v.50.0 de CISCO (para este recomendan ter feito o CCNA): Http://
www.cisco.com/web/ES/edu/cursos/index.html#ccnp50
A contratación na administración local / A reforma local
Responsabilidade patrimonial na administración local / As subvencións (tramitacións)
Contabilidade orzamentaria / Sistemas de información xeográfica
Administración local e contabilidade / Nóminas e rexistro
Lei de bases de réxime local regulamento de organización e
funcionamento Texto refundido de lei de contratos
Servizos sociais
Rexistro Lexislación (lei bases, procedemento administrativo)
Informática e idiomas
Formación en novas tecnoloxías aplicadas á administración
Formación en planificación estratéxica
Formación en idiomas
A Lei de Bases de Réxime Local: aspectos xerais e a súa aplicación
práctica (dirixido a dar a coñecer os aspectos máis destacados da reforma
desta lei, para o caso de que se aprobe nos vindeiros meses)
Linguaxe administrativa e redacción de documentos no contexto da Administración Local
Apache Open Office: o procesador de textos e a folla de cálculo

Lugo
Ourense

Informática
Xestión económica e orzamentaria nas CCLL (en liña)
Análise e valoración nos postos de traballo (en liña)
Negociación colectiva. Solución de conflitos (en liña)
A Contratación laboral na administración local
Prevención de riscos laborais
A protección de datos de carácter persoal nas AAPP
Especialidades en facendas local
Especialidades en xestión de redes
Especialidades en control de legalidade urbanística
Linguaxe administrativa / Contabilidade
Actualizacións e posta ao día de informática e internet

Coruña, A

Formación sobre proxecto de lei de racionalización e sostebilidade na administración local

Coruña, A
Coruña, A
Coruña, A

Lugo

Pontevedra
Ourense

Pontevedra
Ourense
Coruña, A
Coruña, A
Pontevedra

Access, autocad, word
Sistemas de información xeográfica
Protección de datos de carácter persoal
Uso das redes sociais na administración local
Intervención psicosocial en casos de violencia familiar
Intervención social e actuacións xurídico-penais
Atención e intervención con persoas sen fogar
Informática / Contabilidade /Nova lei de réxime local
Informática e novas tecnoloxías de aplicación na administración
Área de RR.HH. Económica e orzamentaria
Área de urbanismo: expediente de reposición da legalidade,
expedientes de responsabilidade patrimonial
Solicitude, tramitación e xustificación de axudas e subvencións
Administración electrónica
Procesos de calidade nas administración pública
Redacción de documentos administrativos
O sistema tributario nas corporacións locais
Control emocional en situacións de emerxencia
Contratación / Urbanismo / Relacionados con TICs
Procedemento administrativo
Ofimática
Contratación
(Nova) reforma da administración local.
Cursos de licenzas de actividade.
Recoñecemento da competencia profesional – cualificación profesional do empregado público.

FORMACIÓN CARGOS ELECTOS

Xestión política / Protocolo
Protocolo Comunicación e oratoria
Regulamento de organización e funcionamento das EE.LL.
Protocolo
Normas de educación ante os órganos da administración
Novidades en lexislación competencias locais
Formación programas comunitarios
Novas tecnoloxías comunicación en liña
A Lei de Bases de Réxime Local: aspectos xerais e a
súa aplicación práctica (dirixido a dar a coñecer os
aspectos máis destacados da reforma desta lei, para
o caso de que se aprobe nos vindeiros meses)
O procedemento administrativo no
ámbito da Administración Local
Contratación pública
Dirección por obxectivos
Traballo en equipos
Organización e funcionamento das EE.LL.
A contratación nas EE.LL
Facendas locais
Dirección xeral da administración local e relacións institucionais
Administración electrónica
Redacción de escritos e documentos administrativos
Formación sobre proxecto de lei de racionalización
e sostebilidade na administración local

Organización e funcionamento das EE.LL.
Lexislación medioambiental
Lexislación urbanística
Técnicas de oratoria

Dereito administrativo / Manexo das TICs
Contratación
Organización e funcionamento das EE.LL.
Urbanismo
Lei 30/1992 de 26 nov, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento Administración
común competencias dos órganos de goberno.

Novo catálogo
de servizos sociais
Axuda no fogar

Servizos residenciais

Alimentación especializada

Infancia, menores e familia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atención e coidado persoal
Tarefas domésticas
Acompañamento e lecer
Atención continuada e urxencias
Teleasistencia
Servizos de comida a domicilio
Programas institucionais
Comedores colectivos
Comedores escolares
Centros residenciais

Dinámicas de envellecemento activo
•
•
•
•

Animación terapéutica
Formación adaptada
Prevención e sensibilización
Recuperación funcional

902 104 900
Rúa Emilio Alonso Paz, 10 • 36540 Silleda (Pontevedra)

www.sociser.org • sociser@sociser.org

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Estancias permanentes e temporais
Servizos de atención de Día
Atención médica, psicolóxica e social
Terapia ocupacional, fisioterapia
e ximnasia xerontolóxica
Conciliación e servizos complementarios
Campamentos e obradoiros
estacionais e/ou temáticos
Programas de ocio interxeracional
Actividades de información e
asesoramento xuvenil
Programas para colectivos específicos

Formación
•
•
•
•
•

Proxectos e itinerarios formativos específicos
Centros propios ou aulas itinerantes
Xestión integral da formación para o emprego
Certificados de profesionalidade
Formación específica en servizos á comunidade

Grupo

AO
COIDADO
DA
AUGA
www.viaqua-sa.es

