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Nómina multiEstrella
Ao lado das familias
En ”la Caixa” queremos facerche
a vida máis doada. Por iso, coa túa
nómina, poderás beneficiarte de
condicións financeiras exclusivas,
como a Conta Nómina multiEstrella
sen comisións1, descontos para o día
a día e ofertas para tempo libre para
toda a familia.
Consulta todas as vantaxes
descargando a app de multiEstrella
ou en www.laCaixa.es/multiEstrella

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

@multiestrella
www.facebook.com/multiEstrella
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Carta do presidente
Iniciamos este novo ano coa esperanza posta en
que a melloría económica do país se traslade tamén
ás administracións locais. Para elas, un dos grandes eixos deste recén nado 2015 será sen dúbida
á nova Lei do Solo de Galicia, que aínda ten cara
de anteproxecto, pero que o Goberno galego quere
aprobar a mediados de curso.
O texto naceu cunha vontade clara de consenso:
a súa xénese derivou do Pacto polo Territorio de
2010, asinado por unanimidade no Parlamento de
Galicia; no 2012, as súas bases foron entregadas á
Cámara Autonómica, á Fegamp e aos colexios profesionais; e en abril de 2014, emitíu o seu ditame
a Comisión non Permanente do Hórreo, creada para
recoller as achegas dos partidos. Na elaboración
da Lei participaron polo tanto as entidades locais,
os profesionais aos que afecta, todos os partidos
políticos, e 30 expertos elixidos por estes últimos.
A Fegamp agradeceu no seu momento que a secretaria xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo
iniciara coa nosa institución, cunha reunión coa
súa directiva, a rolda de contactos para estudar o
futuro texto legal.
O leiv motiv da nova Lei está máis que xustificado:
buscar a estabilidade logo de 10 reformas consecutivas da actual norma (de 2002), lograr unha
maior axilidade na elaboración dos plans xerais (ao
que contribuirá notablemente o informe único),
conseguir que todos os concellos dispoñan de planeamento urbanístico, e nomeadamente, convertir
ao noso territorio nun conxunto harmónico, loitando contra a excesiva fragmentación da propiedade
e contra o feísmo.
A Lei contribuirá nesa última batalla con vocación de previr e corrixir antes que de sancionar,

se ben é certo que a guerra nunca se ganará sen
o compromiso de todos: alcaldes, concelleiros,
arquitectos, cidadáns…
A creación dos plans básicos autonómicos, punto
que podería ser considerado nun primeiro momento
coma unha invasión da autonomía municipal, é
en realidade un instrumento que axudará a aprobar unha norma nos concellos pequenos que non
foron quen de sacala adiante, aínda que só terá
vixencia ata que poidan aprobar o seu Plan Xeral
de Ordenamento Municipal. Unha das achegas da
Fegamp a esta Lei é precisamente que os concellos
poidan ter unha maior participación na elaboración
deses plans básicos.
O resumo da análise xurídica do anteproxecto
realizada pola Fegamp, máis as suxestións dos
concellos (proceso aberto a todos eles), inclúe
tamén a petición de que a nova normativa reduza
ao máximo posible o prazo da tramitación dos
PXOM (evitando demoras coma as actuais, que
nalgúns casos superan os 6 anos), que se permita
a segregación en solo rústico, e que as entidades
locais poidan participar e contribuír activamente
no momento de artellar os regulamentos que van
desenvolver a Lei.
En calquera caso, a institución que presido, aplaude a flexibilización das actuacións urbanísticas en
solo de núcleos rurais e todas as medidas que sen
dúbida van contribuír a manter e fixar poboación,
e por ende tecido socio-económico, en solo rural.
Desde a Fegamp agardamos que esas achegas dos
concellos e da propia Federación sexan consideradas e incluídas na nova Lei, porque se hai actores
principais entre as distintas administracións no
eido do ordenamento do territorio, esas son as
entidades locais.
José Manuel Rey Varela
Presidente da Fegamp
Alcalde de Ferrol
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Carta do presidente
Na que é a primeira carta do ano 2015, José Manuel Rey Varela
afonda na futura Lei do Solo de Galicia que, para os concellos,
será sen dúbida un dos principais eixos do presente exercicio.

06* informe comparativo
Lei do Solo:

Lei 9/2012 versus
Anteproxecto de Lei
A nova Lei do Solo é precisamente a encargada de abrir a primeira
reportaxe deste número de Concellos Galegos. Nela ofrécese
unha comparativa entre a vixente Lei 9/2012 e o anteproxecto
de Lei, destacando as principais novidades lexislativas que
serán incorporadas logo da aprobación da nova norma.

10* análise

...da “Tarta Autonómica”
Os orzamentos da Xunta de Galicia aprobados para este
ano recollen preto de 292 millóns de euros destinados ás
entidades locais. Nesta sección de análise abórdase como
será a distribución da denominada “tarta autonómica”.

12* financiamento local
Participación nos
ingresos do Estado:

unha de cal e outra de area
Un ano máis, a Participación nos Ingresos do Estado para o
ano 2015 ofrecerá resultados contraditorios. Por unha banda,
medrarán as entregas a conta, pero por outra, unha gran
maioría das entidades locais tendrán que afrontar reintegros
pola liquidación negativa da participación no exercicio 2013.

Concello de Lalín

Peche dos orzamentos
locais de 2013
Publicados os datos do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas
correspondentes á liquidación de orzamentos de 2013, o presente informe
analiza polo miúdo como pecharon as contas do devandito exercicio os
concellos galegos. Neste sentido cómpre salientar que o IBI superou por
primeira vez a barreira dos 500 millóns de euros e que os capítulos de benestar
comunitario, vivenda e urbanismo, e servizos sociais lideran as políticas locais.

19* actualidade

Reclamacións
dos consumidores
A oficina de consumo da Fegamp, en funcionamento dende o ano 1998,
continúa prestando os seus servizos logo do convenio de colaboración para o
reforzo da mesma asinado pola Federación e o Instituto Galego de Consumo.
Como pode comprobarse nesta información, no ano 2014 os cidadáns
centraron as súas queixas nos ámbitos da telefonía e a electricidade.

20* actualidade

A `factura perfecta´?
Fegamp, Inega e IGC iniciaron unha rolda de xornadas divulgativas
para explicar aos concellos os problemas coa facturación eléctrica e
explorar con eles as posibilidades máis axeitadas de contratación. Nesta
reportaxe dase conta dos pasos iniciados, así como das canles abertas
para asesorar ás entidades locais neste ámbito de actuación.

22* artigo técnico

Cara á eficiencia
na xestión da auga
Co gallo da súa recente participación no foro aberto de La Voz de
Galicia e Viaqua sobre o ciclo urbano da auga, Javier Bobe, enxeñeiro
director da área de Medioambiente da Deputación de Ourense, asina
este artigo sobre como xestionar eficientemente a auga.

24*

Tecnoloxía
Nova sección da revista na que, periodicamente, se abordarán as principais
novidades de interese para as entidades locais no ámbito tecnolóxico.

26*

Fondo Galego
O Fondo Galego aborda no noso espazo habitual dedicado á solidariedade
e á cooperación os debates que se veñen producindo no paso dos
`Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio´ (ODM), que culminan neste
ano 2015, aos `Obxectivos de Desenvolvemento Sostible´(ODS).

27*

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

28* formación

Estatísticas Plan de Formación
Continua 2014
A sección formativa recolle neste número un balance estatístico do
Plan de Formación Continua do ano 2014. Estes datos, xunto coas
enquisas remitidas aos concellos, servirán de guía para determinar as
accións formativas a incluír no Plan de Formación Continua 2015.

29*

Axudas e subvencións
A Fegamp ofrece unha selección das liñas de axudas e
subvencións de todas as ordes que poidan ser de interese para
os concellos, así como os requisitos para optar ás mesmas e
os trámites a seguir. Servizo público para os concellos.
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Lexislación do Solo:

Lei 9/2002

vs.

Anteproxecto de Lei

SOLO URBANIZABLE
1. TIPOLOXÍA
LEI 9/2002: diferenza entre dúas categorías de
solo, o urbanizable delimitado ou inmediato, e
o urbanizable non delimitado ou diferido.

ANTEPROXECTO: desaparece a categorización.

SOLO DE NÚCLEO RURAL
1. TIPOLOXÍA
LEI 9/2002: núcleo rural histórico-tradicional,
núcleo rural común e núcleo rural complexo.

ANTEPROXECTO: núcleo rural histórico-tradicional
e núcleo rural común.

2. CESIÓNS NO SOLO DE NÚCLEO PARA
REGULAR VIARIO E CONEXIÓN AOS SERVIZOS
LEI 9/2002: só as novas edificacións
ou a súa substitución.

ANTEPROXECTO: ademais, as parcelacións
e a rehabilitación de construcións existentes.

3. OBRAS DE CONSERVACIÓN,
RESTAURACIÓN E REHABILITACIÓN NO NÚCLEO
LEI 9/2002: deben sempre cumprir
os parámetros urbanísticos no plan.

ANTEPROXECTO: non están obrigados a
cumprir os parámetros urbanísticos se non hai
unha variación esencial das características do
edificio, do seu volume e da súa tipoloxía.

4. PLANS DE DESENVOLVEMENTO NOS NÚCLEOS
LEI 9/2002: plan especial de ordenación do núcleo rural.

ANTEPROXECTO: plan especial de reforma interior (PERI).

SOLO RÚSTICO
1. SEGREGACIÓNS
LEI 9/2002: permítense para infraestruturas públicas,
equipamentos públicos, actividades extractivas ou
enerxéticas, execución do planeamento urbanístico e
mellora de explotacións agropecuarias.

ANTEPROXECTO: só para infraestruturas
e dotacións públicas.

2. SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE COSTAS
LEI 9/2002: terreos a 200 metros
da liña de ribeira do mar.

ANTEPROXECTO: terreos que estean dentro
da servidume de protección do dominio
público (100 metros con carácter xeral).

3. CONTROL PREVIO DA COMUNIDADE
AUTÓNOMA NO SOLO RÚSTICO
LEI 9/2002: todos os usos sometidos a
control previo da Comunidade Autónoma.

ANTEPROXECTO: só as construcións destinadas a usos
residenciais vinculados a explotacións agrogandeiras,
as que alberguen actividades complementarias de
primeira transformación de produtos do sector primario.

Lei 9/2002

vs.

Anteproxecto de Lei

INTRUMENTOS DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA
1. DE ORDENACIÓN INTEGRAL
LEI 9/2002: plans xerais de ordenación
municipal e normas subsidiarias e
complementarias de planeamento.

ANTEPROXECTO: plans xerais de ordenación
municipal e plan básico autonómico (este para
concellos de menos de 5.000 habitantes).

2. APROBACIÓN DEFINITIVA DOS PLANS XERAIS
> CONCELLOS
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ANTEPROXECTO: a consellería competente
en materia de urbanismo para os concellos
de menos de 50.000 habitantes, e o propio
concello, nos de máis de 50.000 habitantes.

3. DE ORDENACIÓN DO DESENVOLVEMENTO
LEI 9/2002: plans parciais, plans de sectorización,
plans especiais (de reforma interior, de
infraestruturas e dotacións, de ordenación do
núcleo rural), estudos de detalle e catálogos.

ANTEPROXECTO: plans básicos municipais (que
desenvolven os plans básicos autonómicos), e
os plans parciais, plans especiais (de protección,
de reforma interior, de infraestruturas e
dotacións), estudos de detalle e catálogos.

4. FORMULACIÓN DOS PLANS PARCIAIS E ESPECIAIS
LEI 9/2002: polos concellos e polos particulares.

ANTEPROXECTO: polos concellos, polos
particulares e pola administración autonómica.

SISTEMAS DE ACTUACIÓN DE
EXECUCIÓN DO PLANEAMENTO
CLASIFICACIÓN
LEI 9/2002: sistemas directos: cooperación
e expropiación; sistemas indirectos: concerto,
compensación e concesión de obra urbanizadora.

ANTEPROXECTO: sistemas directos:
cooperación e expropiación; sistemas
indirectos: concerto e compensación.

INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS
1. PRESCRICIÓN
LEI 9/2002: prescriben aos 15 anos todas as
infraccións cualificadas como moi graves.

ANTEPROXECTO: só prescriben aos 15
anos as infraccións moi graves que
afecten a zonas verdes, espazos libres e
dotacións ou equipamentos públicos.

2. SANCIÓNS
LEI 9/2002: redución do 80% da multa
que deba impoñerse para o suposto de
reposición da legalidade urbanística.

ANTEPROXECTO: redución do 90% no suposto de
reposición da legalidade urbanística. Ademais do
50% da contía da sanción imposta, no caso de
abono no período de pagamento voluntario.

OUTRAS NOVIDADES DO ANTEPROXECTO (QUE NON RECOLLE A LEI 9/2002)
-- Crea o Rexistro de Planeamento Urbanístico
de Galicia, onde se inscribirán os
instrumentos de planeamento urbanístico,
unha vez aprobados definitivamente.
-- Rexistro de Solares: obrigatorio para os
concellos de máis de 50.000 habitantes.
Potestativo para o resto. Os concellos sacarán

a pública subasta, no prazo máximo de 1
ano, os inmobles incluídos no Rexistro.
-- Incorpora á Lei o ‘Informe de Avaliación de
Edificios’, en relación co deber de conservación.
-- Licencias de primeiras ocupacións parciais
(actualmente, a lexislación autonómica
non recollía esa posibilidade).
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LEI 9/2002: a consellería competente
en materia de urbanismo.

Lei do Solo

ALFREDO GARCIA

Vicepresidente primeiro da Fegamp
Alcalde de O Barco de Valdeorras

A primeira pregunta que xurde á hora de falar da nova lei do
solo, é a de si, evidentemente, se trata dunha nova lei ou
simplemente estamos a falar dun recompilatorio nun único
documento de todala lexislación existente dende a lei de 2002
e as modificacións posteriores. A resposta é que se trata máis
do segundo que do primeiro e polo tanto esta premisa cuestiona a urxencia desta nova lei.
En calquera caso, como a cuestión é que se vai a aprobar,
o que os responsables de urbanismo deberían de ter claro
é que a función desta nova lei ten que ser a de resolver os
problemas reais cos que nos atopamos un día si e outro tamén
os concellos, no día a día, á hora de resolver os problemas da
xente. Debería servir para evitar as diferentes interpretacións
dun mesmo feito que hoxe en día se están a daar, según quen
teña que facer o informe, especialmente si o expediente ten
que pasar por departamentos xurídicos ou urbanísticos.
Para máis abundamento, é imprescindible que a nova lei teña
en conta as directrices de ordenación do Territorio e que se
desenvolva o Regulamente adaptado á nova lei para evitar
constradiccións.
O documento en cuestión ten aspectos positivos, como que
a petición dos informes sectoriais se faga dende Urbanismo,
sempre que o incumprimento do prazo sexa positivo así como
que se baseen en criterios de legalidade, sen responder, en
ningún caso, a opinións. Tamén podería considerarse como
positivo a maior autonomía municipal, para as cidades, a
capacidade de ser elas as que aproben definitivamente o
Plan. Eu creo que é un regalo envenenado, porque teranno
que aprobar seguindo ó pé da letra o informe vinculante de
Urbanismo, e si sin embargo, si hai contenciosos e responsabilidades patrimoniais, terán que ser asumidas polo concello,
porque foi quen o aprobou.

Hai cuestións nas que convén facer unha pequena parada,
porque afectan ó obxectivo fundamental da verdadeira protección do medio rural -o 90% do territorio- e a cuestión non é
menor: o problema non son as casas sin rematar, que existen
e preocupan, o verdadeiro problema é o despoboamento, o
abandono do rural e o conseguinte aumento das ruinas. Polo
tanto ten que quedar claro que o medio rural non se protexe
exclusivamente con medidas coercitivas, senón con facilidades para poder vivir.
Para terminar, resulta imprescindible que na nova Lei se
deixen claros conceptos que resultan fundamentais para un
bo desenrolo do traballo dos concellos. Entre outros, todo o
relativo a criterios de sostenibilidade, e tamén o que atinxe á
comunicación previa das obras, que na actual redacción da Lei
queda pouco comprensible.
A tramitación de solicitude de informes sectoriais, que agora
terá que facer o interesado, ten que definirse tamén, dado que
suporá complicar moito aos particulares, cando o tempo e a experiencia teñen demostrado que a súa tramitación por parte dos
Concello resultaba positiva. No que ten que ver coas prórrogas
de licenzas, a Lei pon aínda máis condicións das que xa había,
algo incomprensible e inaceptable porque pode, e máis nestes
tempos de dificultades económicas, influír de xeito decisivo na
terminación de obras inacabadas en moitas poboacións.
A nova Lei debería servir asimismo para mellorar a tramitación
de expedientes urbanísticos, e tal e como está redactada, o
que fai e complicala en moitos casos. Como exemplos, se esixe
un Plan Especial de Infraestruturas, que complica a cousa
de xeito innecesario, cando estaba resolto coa autorización
autonómica actual, e prohíbense as segregacións, cando hai
excepcións reguladas na lexislación actual, que foron mellorando a situación existente anteriormente.
Por outra banda, tamén establece que, si se promoven vivendas
de promoción pública, non hai obriga a facer cesións, o que
implica que esas vivendas quedarían sen espazos públicos, algo
que ata agora si que era obrigado, o que permitía aos concellos,
e por ende aos veciños, dispoñer de dotacións públicas no contorno da súa residencia. Por contra, permítese que os propios
plans definan as alturas, o que podería dar lugar a posibles abusos, que se evitarían fixando o número de alturas, e establécese
un rexistro de solares que vai ser difícil de levar a cabo.
Por último, a nova Lei non define de xeito adecuado moitas
cuestións de relevancia, relativas, por exemplo, ás obrigacións
de división, parcelación e urbanización. Di, por exemplo, que
deberían urbanizarse todas as vías, o que podería ser esaxerado, e tamén obriga a urbanizar cando se fai a división parcelaria, cando agora é ao construír, o que parece máis lóxico
porque a parcelación só implica, en moitos casos, un cambio
de propiedade. Condicionar un expediente de parcelación a
unha urbanización integral previa dos terreos afectados pode
botar para atrás moitos plans no territorio galego.

FRANCISCO GARCIA
Vicepresidente segundo da Fegamp
Alcalde de Allariz

O problema do urbanismo galego é gravísimo, sobre todo se
temos en conta que neste ámbito a estabilidade normativa, a
clareza das normas e a súa permanencia temporal dilatada, son
fundamentais. Lamentabelmente comprobamos como esta non
foi a realidade na Galiza, nin semella ser a aposta da Xunta de
Galiza. De feito, na práctica, o consenso parece máis unha frase
feita, un titular de prensa, que unha aposta real de quen nos
goberna. O consenso debe partir non só dun diagnóstico común, senón de solucións aos problemas que unha nación como
Galiza ten e deseñen un urbanismo centrado na protección do
territorio, o desenvolvemento sustentábel e con visión social.
As propostas que ten difundido a Xunta de Galiza sobre a reforma da Lei do Solo carecen dunha análise real dos problemas
do urbanismo, reinciden en fundamentos fracasados, e introdúcese cambios que con carácter xeral non aportan solucións
aos problemas do urbanismo. De feito, estes cambios teñen
un fondo compoñente liberalizador e desregulador do solo, incrementan a inseguridade xurídica, desaparecen instrumentos
útiles para o día a día dos concellos e renunciase a establecer
estándares de calidade no urbanismo.
Consideramos preciso un xiro copernicano na lexislación
urbanística que se sustente en principios e obxectivos ben
diferentes que os actuais. Eis van telegraficamente algúns dos
criterios e principios que defendemos no BNG:
1. Unha lei adaptada á realidade galega, que integre as
características territoriais e de asentamento da actividade
humana teñen unhas especificidades e particularidades
tan diferenciadas en Galiza.
2. Unha lei que exerza sen ataduras as competencias
exclusivas en materia de urbanismo e ordenación do
territorio, que recolla en profundidade e cabalmente a

situación galega e a reconduza a camiños razoábeis. Estas
metas de futuro deben estar pensadas nunha dobre faceta:
por un lado na calidade urbanística e, por outro, nos novos
hábitos e condicións de vida, actuais e previsíbeis a curto
e, sobre todo, medio prazo.
3. O novo marco legal debe partir do respecto máximo polo
patrimonio edificado; hai que facer efectivo o principio
das tres“R”: reutilización, recuperación, reciclaxe, do noso
patrimonio construído.
4. Mellorar a regulación da rexeneración urbana, apostando por medidas de carácter social que prioricen un
incremento do patrimonio público de vivendas e que velen
polo cumprimento da función social da vivenda; mellorar
a regulación do dereito ao realoxo, protexendo as persoas
fronte a operacións especulativas ou adoptar as medidas
necesarias de apoio aos propietarios de vivendas que non
teñan recursos para pagar as cuotas derivadas da rehabilitación ou reurbanización, de modo que podan manterse
no edificio rehabilitado.
5. Apostar pola conservación do noso territorio e actuar
para mellorar espazos e zonas degradas. Neste sentido a
nova lei debe priorizar modelos máis compactos, e frear os
procesos de vivendas desperdigadas ou de urbanizacións
en núcleos rurais. Deberíase chegar a un consenso sobre
que parte do territorio debe quedar excluída da transformación urbanística, dado que non é positiva -nin económica, nin social, nin ambientalmente- a ocupación masiva
do territorio. É clave frear os procesos de desregulación
ou liberalización do solo que tiveron e teñen nefastas
consecuencias.
6. Especial atención debe ter na nova lexislación o tratamento
do solo rústico, considerando que os criterios que deben
presidir a súa regulación deben ser os de frear a progresiva
perda de superficie agraria útil evitando a incorporación de
terras con esta aptitude a outros usos: forestal, residencial,
mineiro, etc.; favorecer as operacións necesarias para o seu
aproveitamento agrogandeiro ou actividades relacionadas
directamente coa actividade agraria e coas de primeira
transformación e a segurar a protección e conservación de
do solo de alto valor agrícola e gandeiro.
7. Superar a visión de concepcións vellas e caducas das cidades como depósitos de vehículos e establecer unha regulación que permita aos concellos apostaren por modelos
de crecemento e mobilidade alternativos.
8. Garantir participación social na definición e planificación
urbana, así como establecer un criterio de transparencia
absoluta neste terreo.
A modo de conclusión. No BNG defendemos un urbanismo con
sentido de nación, con sentido e vocación social, fronte ao urbanismo consentido que tantos estragos leva feito en Galiza.

10.
---

ANÁLISE
---

O pasado 30 de decembro publicáronse no DOG os Orzamentos da Xunta de
Galicia para o ano 2015. Nas contas
autonómicas, e dentro do Capítulo
dedicado ás corporacións locais, está
cuantificada unha previsión de 291,5
Millóns de Euros con destino ás entidades locais en concepto de transferencias, dos que 113 Millóns corresponderían á Participación nos Ingresos da
Comunidade Autónoma e 178,5 Millóns
de Euros, a distintas liñas financeiras
que se desenvolverán ao longo do ano a
través de Convenios e Subvencións.

O FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL

...da

“Tarta
Autonómica”:
As entidades locais percibirán no ano 2015
preto de 292 millóns de euros

O Fondo de Cooperación Local manterase, igual que no ano 2014, en torno
aos 113 Millóns de Euros. Esta contía,
de carácter non finalista, representa o
38,7% das transferencias totais previstas
no Orzamento para as entidades locais. A
porcentaxe de participación nos Capítulos
I, II e III dos concellos nos ingresos da
Comunidade Autónoma queda fixada para
este ano 2015 no 2,4782546%.

“NO ANO 2015 NON
HABERÁ CONCELLOS CON
LIQUIDACIÓNS NEGATIVAS“
A novidade máis importante nesta regulación é que está cantidade que percibirán
os concellos, conforme aos índices estipulados no Anexo VI da Lei, garántese
como cantidade mínima para unha futura
liquidación. Isto significa que para este
exercicio, e a diferenza do que sucede
na Participación nos Ingresos do Estado,
evítase a posibilidade de que poidan
existir nun futuro liquidacións negativas.

TRANSFERENCIAS DERIVADAS DE
CONVENIOS OU SUBVENCIÓNS
As Transferencias derivadas de Convenios
e Subvencións representan o 61,2% do
importe total que percibirán as entidades
locais galegas da Comunidade Autónoma
no ano 2015, e distribúense en distintos programas de gasto. Cabe salientar,
dentro destes 178,5 Millóns de Euros,
o peso específico do programa de Acción
e Promoción Social, que absorbe o 37%
do total. Tamén destacan as contías
previstas para Promoción do Emprego
(20,4%) e para Dinamización Económica
e Valoración do Medio Rural (18,7%).

PROGRAMAS

IMPORTE / ANO 2015

LIÑAS FINANCIABLES

FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL

112.972.806 €

* Participación Ingresos Comunidade Autónoma

65.743.115 €

* Plan Concertado
* Atención Dependencia
* Servizos Sociais Comunitarios
* Inclusión Social
* Atención á infancia
* Persoas maiores
* Promoción Igualdade
* Fomento Voluntariado
* Xuventude
* Plan Desenvolvemento Rural Sostible

ACCIÓN SOCIAL E PROMOCIÓN SOCIAL

PROMOCIÓN DO EMPREGO

36.243.888 €

Publicación da
Federación Galega
de Municipios
e Provincias

MEDIO RURAL

33.383.309 €

* Plans Desenvolvemento Rural
* Prevención Incendios Forestais
* Fixación poboación Medio Rural

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11.246.774 €

* Servizos Locais básicos
* Fondo Compensación Ambiental
* Auxiliares Policías

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCAIS

4.488.000 €

* Capitalidade Santiago Compostela
* Consorcio promoción da música

TURISMO

4.089.183 €

* Promoción turismo

SANIDADE

4.015.918 €

* Programas prevención drogodependencia

ORDENACIÓN DO TERRITORIO

3.537.277 €

* Planeamento urbanístico
* Equipamentos urbanos

COMERCIO

3.329.061 €

* Equipamentos comerciais municipais

INFRAESTRUTURAS

2.636.756 €

* Mobilidade alternativa
* Estradas

CULTURA

2.558.171 €

* Arquivos e museos
* Infraestruturas interese cultural
* Actividades promoción e difusión cultural
* Patrimonio

ACTUACIÓNS AMBIENTAIS

1.550.400 €

* Rede Natura 2000

PROTECCIÓN CIVIL E SEGURIDADE

1.297.870 €

* Servizos de emerxencia

INDUSTRIA, ENERXÍA E MINARÍA

1.079.090 €

* Eficiencia enerxética

XUSTIZA

815.908 €

* Xulgados de Paz

SOCIEDADE DA INFORMACIÓN

787.964 €

* Convenio Aulas CeMIT

ADMINISTRACIÓN XERAL

603.650 €

* Plans Desenvolvemento Local
* Programas de formación

EDUCACIÓN

546.639 €

* Recursos educativos complementarios
* Limpeza Centros Públicos Integrados

DEPORTES

360.000 €

* Infraestruturas deportivas

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

245.000 €

* Fomento lingua galega

TOTAL

291.530.779 €

_
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* Programas Promoción do Emprego
* Axentes Desenvolvemento Local
* Escolas Obradoiro
* Fomento Cooperativismo

12.
---

FINANCIAMENTO
LOCAL
---

PARTICIPACIÓN NOS INGRESOS DO ESTADO DAS ENTIDADES LOCAIS

Unha de cal e outra de area
•
•

AS ENTREGAS A CONTA PARA ESTE ANO CRECERÁN DE MEDIA UN 7% CON RESPECTO AO ANO 2014
POLA CONTRA, UNHA GRAN MAIORÍA DAS ENTIDADES LOCAIS TERÁN QUE AFRONTAR
REINTEGROS POLA LIQUIDACIÓN NEGATIVA DA PARTICIPACIÓN DO ANO 2013

Un ano máis, a Participación nos Ingresos do Estado para o ano
2015 ofrecerá resultados contraditorios, dentro dun modelo
que mantén os mesmos cuestionables criterios de reparto, que
seguen a prexudicar dun xeito notable aos concellos galegos.

Incremento das Entregas a Conta para o ano 2015
As entregas a Conta que percibirán as Entidades Locais a partires de xaneiro deste ano increméntanse globalmente nun
6,9% con respecto ao ano 2014, có seguinte reparto:

Entrega Conta Ano 2014

Entrega Conta Ano 2015

(En Millóns de Euros)

(En Millóns de Euros)

Concellos Réxime Xeral

4.311,08

4.573,57

6,1%

Concellos Réxime Cesión

6.552,56

7.020,82

7,1%

Deputacións e Entes Asimilados

5.534,30

5.931,18

7,1%

16.397,94

17.525,57

6,9%

TOTAL

Crecemento

Fonte: Ministerio de Facenda e Administracións Públicas
Nota: A desagregación dos datos por Comunidades Autónomas poderase consultar na Páxina Web da FEGAMP: www.fegamp.gal

Neste senso, e en base á experiencia de anos pasados, cabe
advertir que, así como no Réxime de Cesión, o crecemento
medio será similar e practicamente homoxéneo para todas as
entidades locais, os resultados para os concellos integrados
no Réxime Xeral (308 dos 314 de Galicia) será moito máis
heteroxéneo, dependendo da variabilidade dos criterios de
poboación, esforzo fiscal e Inverso da Capacidade Tributaria
respecto ao ano 2014 para cada un dos casos.

Reintegro de cantidades correspondentes
ao exercizo 2013
A mala noticia para as Entidades Locais é que a mediados
do ano 2015 coñeceremos as cantidades individualizadas
da Participación definitiva nos Ingresos do Estado do ano
2013. Ao igual que sucedeu nos exercizos 2008 e 2009, o
resultado provisional global é negativo en –820 Millóns de
Euros, por mor de que a participación definitiva resultou

substancialmente menor que a entrega a conta realizada no
seu día. Como consecuencia disto, a maioría das entidades
terán que afrontar a devolución dunha parte do percibido.
Para algúns concellos galegos, estas cantidades serán desorbitadas, dado que a esa rebaixa da cantidade global, haberá que
unirlle os efectos que producirán os peculiares e obsoletos
criterios de reparto que se utilizan para o reparto.
En todo caso, e coa intención de minorar os danos que isto
suporá para as facendas municipais, a finais do ano 2014
aprobouse o“Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre,
de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades
autónomas y entidades locales y otras de carácter económico”, que na súa Disposición Adicional Décima habilita ás
Entidades Locais que cumpran as premisas contempladas na
mesma realizar o reintegro destas cantidades en 10 anos, a
partires de xaneiro do ano 2016.

13.
---

INFORME
---
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Como pecharon
os concellos
galegos os seus
orzamentos
no ano 2013?

O crecemento nos últimos anos
propicia que o IBI supere por
primeira vez a barreira dos 500
millóns de euros e se consolida
xunto á participación nos ingresos
do estado como principal liña de
financiamento dos concellos.
Benestar comunitario, vivenda
e urbanismo, e servizos
sociais lideran as políticas
de gasto dos concellos.

O Ministerio de Facenda e Administracións
Públicas publicou os datos correspondentes
á liquidación de Orzamentos dos concellos
galegos no ano 2013.
Mención especial hai que facer, un ano máis,
ao IBI urbano, que mantén a súa liña ascendente, o que lle confire un peso específico
cada vez maior dentro dos ingresos municipais.
En materia de gasto, Benestar Comunitario,
Vivenda e Urbanismo e Servizos Sociais seguen a ser os grandes protagonistas dentro
dos orzamentos dos concellos.
Cabe apuntar que ás cifras que se reflicten
neste artigo, habería que engadirlles aquelas
funcións que os concellos desenvolven, nalgúns casos, a través das Mancomunidades,
Consorcios, Empresas Municipais e Deputacións Provinciais.
Nestes Orzamentos aínda non se poden apreciar
os efectos derivados da Lei de Racionalidade
e Sostibilidade da Administración Local, aprobada a finais do ano 2013.

OS INGRESOS
Para facer unha análise dos ingresos locais
do exercizo 2013, e de cara a ter unha
perspectiva máis clarificadora do panorama actual, dividimos as liñas financeiras
en catro grandes grupos: Impostos Locais

(onde se inclúen o IBI, o IAE, o IVTM, o
ICIO e o IVTNU), Taxas e demais ingresos
do Capítulo III, transferencias doutras
administracións (no que se incluirán
as cifras percibidas polos concellos en

concepto de Participación nos Ingresos
do Estado e da Comunidade Autónoma)
e outros ingresos varios (Ingresos
Patrimoniais, Alleamento de Inversións
Reais e Activos e Pasivos Financeiros).

COMPARATIVA INGRESOS 2011-2013 (En Miles de Euros)

2013
Total:

Outros Ingresos varios

Outras transferencias (consorcios, empresas privadas...)

Transferencias Estado (Incluída PIE)

ICIO

0

IAE

100.000

IVTNU

200.000

IVTM

300.000

Taxas e demais ingresos Capítulo III

400.000

Transferencias Entidades Locais

500.000

IBI (Urbano, Rústico e BICES)
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Transferencias da Comunidade Autónoma (Incluído FCL)

600.000

IMPOSTOS LOCAIS

(766,52 MILLÓNS DE EUROS)
Este apartado ven marcado polo incremento do 20% na recadación do IBI urbano dende o ano 2011. No ano 2013, os concellos
ingresaron por este concepto 80 millóns máis que hai dous anos.
No lado oposto, hai que destacar que o Imposto de
Construcións, que en anos pasados foi unha liña financeira
moi importante, especialmente para un grupo de concellos
moi determinado, mantén a súa caída iniciada en 2006, ano

no que se contabilizaron por este concepto máis de 100
Millóns de Euros, contía que neste ano 2013 cifrouse en tan
só 20 Millóns.
En canto aos restantes Impostos municipais, non hai variacións substanciais con respecto ao ano anterior. O IVTM segue
sendo o segundo imposto local con maior poder recadatorio
con 131 Millóns de Euros.

TAXAS E DEMAIS INGRESOS DO CAPÍTULO III

(399,55 MILLÓNS DE EUROS)
Os concellos galegos recadan 400 Millóns de Euros por este
concepto, dos que a metade (en torno aos 200 Millóns)
corresponden ao capítulo para a prestación de servizos públicos básicos, con mención especial para a taxa
para a recollida e tratamento de lixo e, en menor medida,
á Taxa de abastecemento de auga e rede de sumidoiros.

Tamén hai que salientar os 70 Millóns de Euros obtidos en concepto de taxas pola utilización privativa ou o aproveitamento
especial do dominio público local. Neste apartado, inclúese
as taxas derivadas do estacionamento e entrada de vehículos,
utilización privativa ou aproveitamento especial de empresas
explotadoras de servizos de subministro e telecomunicacións e
por ocupación da vía pública entre outras.

TRANSFERENCIAS

(946,07 MILLÓNS DE EUROS)
No apartado de Transferencias correntes e de capital, os concellos percibiron un montante total de 950 Millóns de Euros
procedentes do Estado, Comunidade Autónoma, Entidades
Locais e outros Organismos. Desta contía, algo máis de 500
Millóns de Euros corresponderon á Participación nos Ingresos

do Estado e 112 Millóns á Participación nos Ingresos da
Comunidade Autónoma.
No resto das cantidades, cabe destacar as transferencias finalistas recibidas da Comunidade Autónoma para distintos programas
de gasto, así como as percibidas das Deputacións Provinciais.

OUTROS INGRESOS VARIOS

(80,26 MILLÓNS DE EUROS)
Neste apartado inclúense os ingresos patrimoniais, alleamento de inversións reais (capítulo que decreceu dun xeito

espectacular nos últimos anos), activos e pasivos financeiros,
que suman un total de 80 Millóns de Euros.

O CAMBIO ESTRUTURAL NOS INGRESOS DOS CONCELLOS
7,23%

6%
3,6

Impostos Locais

2

43,15%

2013

14
,81

> CONCELLOS
GALEGOS

Tranferencias

15

%

Outros Ingresos varios

Nos últimos seis anos, os ingresos propios dos concellos
galegos incrementaron o seu peso dentro dos orzamentos en dez puntos porcentuais, pasando do 43% do ano
2007 ao 53% de 2013, en detrimento das transferencias
(que decreceron en máis de 6 puntos porcentuais neste
período temporal) e outros ingresos varios (cunha minoración de 3,5 puntos).

O GASTO
AS 10 ÁREAS CON MAIOR GASTO POR HABITANTE
180
160
157,44

140
120

Para facer un análise máis pormenorizado, dividimos
os capítulos de gasto en seis grandes áreas nas que,
en todo caso, caberá facer diversas puntualizacións.
Neste estudo do orzamento funcional visualizaremos
unha foto global da estrutura das políticas de gasto,

26,92

Infraestruturas

32,82

Deporte

33,63

Educación

Cultura

43,99

56,31

58,86

66,96

O gasto reflectido polos concellos galegos na liquidación dos orzamentos no ano 2013 situouse preto dos
2.100 Millóns de Euros, cifra similar á cuantificada
no ano anterior.

Débeda Pública

0

Seguridade e Mobilidade cidadá

20

59,84

40

Vivenda e Urbanismo

60

85,58

80

Servizos Sociais e Promoción Social

100

Servizos Carácter Xeral

_

Nos últimos anos, o complexo contexto económico tamén
afectou dun xeito importante á estrutura dos ingresos
dos concellos. Especialmente nos dous últimos anos
foron gañando peso de forma importante os Impostos
Locais e as Taxas e demais ingresos do Capítulo III.
Neste cambio tivo unha repercusión capital as medidas
adoptadas polo Estado en relación ao Imposto sobre
Bens Inmobles, que propiciou un crecemento moi salientable desta liña financeira.

Benestar Comunitario

Publicación da
Federación Galega
de Municipios
e Provincias
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22%
18,

%
49,48

%
,96
34

%
48
8,

2007

Taxas e demais
ingresos Capítulo III

pero temos que ter moi presente que este análise pode
ser enganoso cando se realiza de xeito individualizado,
dado que a contabilización nas distintas áreas non
sempre pode ser precisa, atendendo á natureza de cada
gasto, o que de feito, xa deu lugar a interpretacións
erróneas en casos concretos dalgúns concellos.
Por elo, e o vindeiro ano, có desenvolvemento pleno da Orde que regula o custo efectivo das entidades
locais, é probable que a valoración e as conclusións
poderán ser máis certas.

A DISTRIBUCIÓN DO GASTO POR ÁREAS
SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS
(844,87 Millóns de Euros)
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A área de Servizos Públicos Básicos, que integra as políticas
de gasto de seguridade e mobilidade cidadá, vivenda e urbanismo, benestar comunitario e medio ambiente, representa o
40,5% do total dos concellos galegos.
Na análise por programas, o gasto máis elevado o atopamos
na recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos, integrado en benestar comunitario. Nesta mesma política de
gasto tamén destacan saneamento e abastecemento de auga,
alumeado público e limpeza viaria.
En canto a outros programas de gasto destacados nesta área,
hai que engadir a seguridade e orde público (con maior protagonismo nas grandes cidades), urbanismo e vías públicas (integrados na política de gasto vivenda e urbanismo) e parques
e xardíns (medio ambiente).

ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL

(241,4 Millóns de Euros)

Na área de Protección e Promoción Social, que representa o
11,57% do orzamento dos concellos, servizos sociais e emprego acumulan máis do 90% do gasto.
Dentro da política de gasto de servizos sociais e promoción
social, acción social e atención a persoas dependentes acumulan a maior parte dos 165 Millóns de Euros invertidos neste
ámbito. Mentres, en promoción do emprego, a contía global
situouse en torno aos 52 Millóns.

PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS
DE CARÁCTER PREFERENTE

servizos complementarios, en cultura destaca o programa de
promoción cultural. No apartado de Deporte, a maior parte do
gasto está asignado a instalacións deportivas e promoción e
fomento do deporte.

ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO
(150 Millóns de Euros)
Representa o 7,2% do gasto dos concellos, e integran este capítulo as políticas de gasto de agricultura, industria e enerxía, comercio, turismo e PEMES, transporte público e infraestruturas.
A metade do gasto nesta área corresponde a infraestruturas
(estradas, camiños veciñais e outras infraestruturas). Tamén
podemos destacar promoción, mantemento e desenvolvemento
do transporte (practicamente exclusivo das Grandes Cidades) e
os programas de comercio e ordenación e promoción turística.

ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL
(377,39 Millóns de Euros)
Nesta área inclúense os servizos de carácter xeral, órganos de
goberno, administración financeira e tributaria e transferencias a outras administracións públicas, e representa o 18,10%
do gasto total.
Aínda que os servizos de carácter xeral absorben o 63% do
gasto desta área, hai que ter en conta neste caso que unha
parte importante desta contía debería asignarse proporcionalmente a algúns dos programas anteriormente mencionados.
Tamén ten un especial protagonismo o gasto en administración financeira e tributaria (política económica e fiscal e xestión do sistema tributario, patrimonio, débeda e tesourería).

(316 Millóns de Euros)

DÉBEDA PÚBLICA

Sanidade, educación, cultura e deporte son os programas que
integran esta área de gasto, que representa o 15,15% do total
dos concellos.
Mentres que en educación, o gasto centralízase fundamentalmente nos programas de ensinanza infantil e primaria e

(155,76 Millóns de Euros)
Esta área representou no ano 2013 o 7,47% do total de gastos
dos concellos. Neste apartado contabilízanse os intereses e
amortización da débeda pública e demais operacións financeiras de natureza análoga.

INGRESOS DOS
CONCELLOS GALEGOS
Comparativa Liquidación de Orzamentos Anos 2012-2013
ANO 2012
Peso
Específico

(Miles de €)

Euros
Habitante

Peso
Específico

> CONCELLOS
GALEGOS

IBI NATUREZA RÚSTICA

8.215

2,95

0,36%

9.976

3,61

0,46%

IBI NATUREZA URBANO

447.566

160,91

19,67%

476.801

172,38

21,75%

24.955

8,97

1,10%

26.066

9,42

1,19%

Publicación da
Federación Galega
de Municipios
e Provincias

IBI BENS CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS (BICES)
IVTM

130.670

46,98

5,74%

131.000

47,36

5,98%

_

IVTNU

29.707

10,68

1,31%

29.525

10,67

1,35%

IAE

75.247

27,05

3,31%

72.657

26,27

3,31%

ICIO

31.404

11,29

1,38%

20.490

7,41

0,93%

86

0,03

0,00%

48

0,02

0,00%

190.158

68,37

8,36%

196.679

71,11

8,97%

Taxa pola prestación de servizos públicos de carácter social e preferente

18.857

6,78

0,83%

18.137

6,56

0,83%

Taxa pola realización de actividades de competencia local

26.260

9,44

1,15%

20.632

7,46

0,94%

Taxa pola utilización privativa ou o aproveitamento
especial do dominio público local

65.818

23,66

2,89%

70.163

25,37

3,20%

Prezos Públicos

20.619

7,41

0,91%

21.444

7,75

0,98%

Contribucións Especiais

2.218

0,80

0,10%

3.208

1,16

0,15%

Ventas

3.726

1,34

0,16%

2.493

0,90

0,11%

Reintegro de operacións correntes

2.457

0,88

0,11%

1.935

0,70

0,09%

65.305

23,48

2,87%

64.858

23,45

2,96%

Transferencias Estado (Incluída PIE)

526.068

189,13

23,12%

563.184

203,61

25,69%

Transferencias da Comunidade Autónoma (Incluído FCL)

255.866

91,99

11,25%

276.842

100,09

12,63%

Transferencias Entidades Locais

81.548

29,32

3,58%

84.017

30,38

3,83%

Outras transferencias (consorcios, empresas privadas…)

23.625

8,49

1,04%

22.024

7,96

1,00%

Ingresos Patrimoniais

22.890

8,23

1,01%

24.202

8,75

1,10%

Alleamento de Inversións Reais

1.706

0,61

0,07%

1.999

0,72

0,09%

Activos Financeiros

2.653

0,95

0,12%

3.084

1,11

0,14%

Pasivos Financeiros

217.392

78,16

9,56%

50.978

18,43

2,33%

2.275.016

817,91

100,00%

2.192.442

792,66

100,00%

Outros Impostos Capítulos I e II
Taxa pola prestación de servizos públicos básicos

Outros Ingresos Capítulo III

TOTAL
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Euros
Habitante

Importe 2013

(Miles de €)

CONCEPTO

Importe 2012

ANO 2013

GASTO FUNCIONAL
DOS CONCELLOS GALEGOS
Liquidación Orzamentos Ano 2013
Menores 5.000 Hab

Máis 50.000 Hab

TOTAL

TOTAL

(€/Hab)

(€/Hab)

(€/Hab)

(€/Hab)

(€/Hab)

(Euros)

454.122

881.548

431.358

998.912

2.765.940

Nº CONCELLOS

202

91

15

7

315

Débeda Pública

34,29

46,15

47,43

79,13

56,31

155.759.865,44

Seguridade e Mobilidade Cidadá

17,32

39,16

46,90

100,31

58,86

162.816.636,57

Vivenda e Urbanismo

49,56

56,00

62,94

86,28

66,96

185.210.270,53

Benestar Comunitario

160,10

148,76

141,94

170,59

157,44

435.472.950,00

12,26

16,08

22,48

31,97

22,19

61.370.931,36

Pensións

6,15

4,75

2,10

0,00

2,85

7.887.419,85

Outras Prestacións Económicas
a Favor dos Empregados

0,92

2,12

6,55

10,41

5,61

15.503.121,95

Servizos Sociais e Promoción Social

77,11

62,82

48,05

54,46

59,84

165.524.057,22

Fomento do Emprego

22,22

16,82

16,67

20,37

18,97

52.457.643,07

Sanidade

3,38

3,01

2,27

5,29

3,78

10.450.863,24

Educación

39,52

31,72

45,13

27,68

33,63

93.030.000,50

Cultura

33,30

39,72

34,38

56,76

43,99

121.663.186,61

Deporte

20,56

32,29

47,75

32,40

32,82

90.765.252,61

Agricultura, Gandería e Pesca

1,00

1,16

0,44

0,00

0,60

1.668.067,26

Industria e enerxía

6,25

1,00

0,20

0,10

1,41

3.896.494,31

Comercio, turismo e PEMES

4,06

9,55

8,68

13,86

10,07

27.852.715,72

Transporte público

0,65

1,27

1,36

35,90

13,68

37.850.511,87

70,38

28,12

16,44

10,62

26,92

74.454.359,03

Investigación, Desenvolvemento e
Innovación

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

Outras Actuacións de Carácter Económico

0,34

2,23

2,26

1,23

1,57

4.332.896,11

17,31

17,40

16,64

18,39

17,63

48.753.944,91

147,72

73,75

66,85

75,85

85,58

236.695.980,99

Administración Financeira e Tributaria

9,78

27,88

28,14

32,77

26,71

73.886.932,01

Transferencias a outras Administracións
Públicas

6,48

5,19

1,09

10,08

6,53

18.056.975,75

740,64

666,94

666,69

874,45

753,94

2.085.361.676,91

POBOACIÓN 2013
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Medio ambiente

Fonte: Ministerio de Facenda e Administracións Públicas e elaboración propia

Infraestruturas

Organos de Goberno
Servicios de Carácter Xeral

TOTAL

Entre 5.000-20.000 Hab Entre 20.000-50.000 Hab

Nota: Os concellos de Oza e Cesuras aínda non aparecen fusionados neste orzamento

19.
---

ACTUALIDADE
---

A Fegamp continúa prestando o seu
servizo aos cidadáns que no 2014
centraron as súas queixas no eido da
telefonía e da electricidade
A oficina de consumo da Fegamp, creada para a defensa das persoas consumidoras nos concellos galegos,
esta en funcionamento desde o ano 1998 de forma
ininterrompida a pesar de non contar nos últimos anos
con dotación económica.
Esta oficina foi creada, nun principio, para prestar
servizo naqueles concellos que tiñan unha poboación
inferior aos 5.000 habitantes e/ou carecían de Oficina
Municipal de Información ao Consumidor (OMIC), e poder prestar un servizo mínimo en materia de consumo,
a todos os cidadáns independentemente do seu lugar
de residencia.
No ano 2014 grazas ao convenio de colaboración asinado entre o Instituto Galego de Consumo (IGC) e a
Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp)
para o reforzo da oficina de consumo continuouse
prestando servizo aos veciños dos concellos galegos e
ás propias entidades locais, en materia de comercialización eléctrica. Dependendo do tipo de contratación
realizada polas administracións locais, nalgúns casos,
os concellos, teñen a consideración de consumidor ou
usuario recollida no artigo 5, punto 2, da Lei 2/2012,
de 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas
consumidoras e usuarias (As administracións públicas
só serán consideradas como consumidor cando, estando
nesta posición, actúen no marco da contratación privada
e non no ámbito de contratos administrativos). Isto na
practica supón contar coa protección da Lei de consumo
de Galicia, e coa tutela do Instituto Galego de Consumo,
así como poder acudir a vía arbitral de consumo nos
casos nos que a mediación non resultou favorable.
Este servizo de información ao consumidor da Fegamp
pon a disposición de todos os concellos de Galicia a
súa infraestrutura, medios materiais e humanos para
realizar labores de asesoramento e tramitación de reclamacións nas que se detecten irregularidades.
As características deste servizo de consumo neste ano
son as seguintes:

Sectores
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Seguindo a tendencia dos últimos anos as reclamacións
as compañías eléctricas sitúanse no primeiro lugar, seguidas moi de cerca polas reclamacións as operadoras
de telefonía, tanto de telefonía fixa como móbil. En
terceiro lugar, en numero de reclamacións presentadas,
situase o sector comercio. No cuarto lugar, atópanse
as reclamacións as compañías aseguradoras. En quinto
lugar, encontrámonos coas entidades financeiras.

Nº de reclamacións
Eléctricas

146

Telefonía

143
18

Comercio

12

Compañias aseguradoras
Entidades financeiras

7

Transporte

6

Outros

44

Importes
As contías das reclamacións presentadas neste exercicio oscilan entre os 2 euros, polo recargo no pago
dun recibo non domiciliado, e os 4.000 euros, correspondentes á compra dun vehículo de segunda man.
O importe medio das reclamacións tramitadas situase
nos 151,06 euros.

Arbitraxe
Cando despois de realizar, dende o Servizo de Recepción
de Reclamacións de Consumo, unha mediación ou conciliación entre o consumidor e o empresario resulta
imposible chegar a un acordo satisfactorio, unha das
vías alternativas recomendable é acudir á Arbitraxe de
Consumo para poder acadar unha solución satisfactoria.
Esta vía extraxudicial e voluntaria permite resolver dun
xeito rápido, eficaz e gratuíto, os desacordos que poidan
xurdir entre os consumidores/usuarios e os empresarios.
Esta vía foi empregada en 16 reclamacions, o que representa, practicamente o 5% do total das reclamacións.

> ACTUALIDADE

Reclamacións dos
consumidores

Na xestión e tramitación das queixas recibidas temos
que diferenciar basicamente entre reclamacións e denuncias. A finalidade das reclamacións é a indemnización ou reparación dos danos e prexuízos sufridos, e
nas denuncias o seu obxectivo é poñer en coñecemento das administracións públicas calquera irregularidade
ou deficiencia existente no mercado.
O número de reclamacións contabilizadas no servizo
de Recepción de Reclamacións de Consumo da Fegamp
durante o exercicio 2.014 foi de 376 queixas, e o
número de denuncias tramitadas neste departamento
durante o mesmo período, ascendeu a 28 denuncias.

20.
---

ACTUALIDADE
---

A factura ‘perfecta’?
A Fegamp, o Inega e o IGC iniciaron unha rolda de xornadas para explicar aos concellos os problemas
coa facturación eléctrica e explorar as posibilidades máis axeitadas de contratación para eles

Os concellos son grandes consumidores
de enerxía eléctrica, que a empregan
maioritariamente para dar servizos aos
seus cidadáns (iluminación das rúas,
bombeos de auga, equipamentos municipais, saneamento, etc)
Ao mesmo tempo a subida do custe da
electricidade é evidente. Os precios no mercado maiorista subiron de media un 31%
no segundo e terceiro trimestre do que
levamos deste ano 2014. Especialmente,
en concellos pequenos e medianos, este
concepto constitúe o segundo en importancia dentro do gasto corrente.
Neste contexto os concellos teñen a responsabilidade de velar polos seus escasos
recursos, e non se pode consentir que,
fondos que poderían destinarse a servizos
sociais ou atención ao cidadán, acaben
sufragando facturas da luz cada vez de
maior contía.

A Federación Galega de Municipios e
Provincias consciente das dificultades
que suscita a relación entre as administracións locais, e as distribuidoras e
comercializadoras de enerxía eléctrica,
solicitou aos concellos unha descrición
das problemáticas máis comúns e frecuentes coas que se atopan nas súas
xestiones coas compañías eléctricas.
Analizadas todas as queixas recibidas
por parte dos concellos, mantivéronse
contactos coas principais compañías
eléctricas que operan na nosa comunidade Autónoma.
Froito destas reunións, habilitáronse
unhas canles de comunicación específicas para que os concellos enviasen a
través delas as súas consultas ou peticións, e fosen xestionadas de forma áxil,
especifica e personalizada.

Gas Natural Fenosa: servicioatencionayuntamientos @gasnaturalfenosa.com
E.ON Energía, S.L.: gestion.adminisitraciones@eon.com
Estudada a situación actual do mercado
eléctrico coa Consellería de Economía e
Industria, decidiuse asinar un convenio
de colaboración co Instituto Galego
de Consumo (IGC), organismo autónomo adscrito á consellería, e outro co
Instituto Enerxético de Galicia (INEGA)
ente público adscrito á consellería, para
o asesoramento en materia de subministración e comercialización de enerxía
eléctrica e aforro enerxético.
En virtude dos convenios asinados
co Instituto Galego de Consumo e
co Instituto Enerxético de Galicia, na
Fegamp creouse unha Unidade de Aforro

Decálogo para unha boa
xestión da factura eléctrica
No marco destas charlas os expertos en xestión da enerxía, recomendan ter en conta o
dez mandamentos da xestión da facturación
eléctrica:
1. Non dar por boas as facturas emitidas pola
compañía eléctrica. No proceso de facturación
interveñen numerosos actores e os erros son
frecuentes.
> CONCELLOS
GALEGOS
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Cristovo de Cea, o pasado día 12 de
Decembro de 2.014, convocándose aos
concellos próximos. Nos vindeiros meses
continuaranse realizando xornadas informativas nos concellos, ata convocar
a totalidade dos concellos galegos.
Atendendo ás solicitudes dos representantes dos Concellos presentes nas

Na Fegamp habilitouse unha canle de
comunicación especifica para realizar
calquera consulta tecnica ou xurídica
relacionada coa contratación eléctrica.
O enderezo habilitado a tal fin é:
consultas.electricas@fegamp.gal
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2. Crear unha base de datos para controlar as

Eléctrico Local, para prestar
charlas vanse recollendo
facturas e detectar os posibles erros cometidos
na facturación.
un servizo de asesoría en
as demandas dos concellos
materia enerxética. Con este
asistentes, e elaboráronse
3. Realizar un inventario de todas as submiservizo todos os Concellos de
modelos de requirimento ás
nistracións e contratos activos do concello, a
Galicia poden dispor de asesoempresas en relación coa
poder ser xeolocalizando cada subministración.
ramento técnico e legal sobre
devolución do indebidamente
4. Analizar o consumo de cada contrato, elitodas aquelas cuestións referiingresado por estas en conminando aqueles que xa non teñen consumo.
das ao mercado eléctrico.
cepto de enerxía reactiva,
e en relación co abono da
5. A potencia contratada non constitúe unha
Para mellorar a xestión da
taxa recollida nos artigos 20
garantía. Adecuar as potencias contratadas ás
enerxía eléctrica nos concenecesidades actuais.
e 24 da Lei Reguladora das
llos, e co fin de conseguir afoFacendas Locais.
rros nas facturas, a Federación
6. Dividir as subministracións eléctricas enGalega de Municipios e
Para dar resposta á totalidade
tre dous grupos, os de máis de 10KW e os de
Provincias (Fegamp) está a
menos de 10 KW. As regras son distintas na
das inquietudes manifestadas
desenvolver conxuntamente
fronteira dos 10 KW.
polos municipios, tanto precos dous organismos adscritos
sencialmente como a través
7. Aproveitar a discriminación horaria que ofrecitados anteriormente, unhas
do canal habilitado a tal fin,
cen algúns contratos para consumir máis nos
xornadas especializadas en
decidiuse elaborar un mamomentos en que a enerxía é máis económica.
xestión da facturación elécnual de control, facturación
8. Crear os mecanismos necesarios para sacar a
trica, para ofrecer algunhas
e contratación eléctrica para
enerxía a licitación.
claves útiles neste campo.
os concellos. Este manual divídese basicamente en dous
9. Mellorar a comunicación co xestor designado
Para dar a coñecer este servizo
pola compañía eléctrica para resolver dúbidas.
apartados un técnico e outro
de asesoramento en materia
xurídico. Dentro do apartado
de subministración e comercia10. Non hai peor reclamación que a
técnico
recóllese a situación do
lización de enerxía eléctrica, e
non presentada. Todo é negociable,
mercado
eléctrico
actual cos catro
acercalo aos concellos, a Fegamp
polo menos intentalo.
actores do mercado; a subministraesta convocando reunións puntuais
ción eléctrica dos concellos; as tarifas
por Comarcas onde os responsables das
eléctricas; os distintos conceptos facturacuestións eléctricas dos Concellos, poden
bles; unha análise técnica da factura eléctriplantexar calquera dúbida ou cuestión referica; e as claves para o control da facturación
da sobre a enerxía eléctrica.
eléctrica. No apartado xurídico do manual
O equipo técnico-xurídico impartiu charlas
inclúese, unha introdución aos aspectos
informativas nas cabeceiras de comarxurídicos; a diferenza entre a contratacas de Galicia durante os meses de
ción civil e a administrativa; os dereitos
Novembro e Decembro. A primeira
dos concellos; o marco lexislativo das
charla, tivo lugar na sede da Fegamp,
facturas; e por último, como efectuar
en Santiago de Compostela, o día 26
unha reclamación ante as compañías
de Novembro de 2014, convocando
subministradoras e comercializadoras;
aos concellos das comarcas limítrofes,
así
como os prazos para reclamar.
e a segunda charla, celebrouse en San
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Cara á eficiencia na xestión da auga
Un foro de La Voz de Galicia e Viaqua sobre o ciclo urbano da auga
reúne en Santiago a varios dos expertos máis destacados nese eido

Gonzalo Mosqueira, director de Augas de Galicia; Juan Lema, catedrático de Enxeñería Química da USC;
José Antonio del Rey, director de Operacións de Viaqua; e Javier Bobe, enxeñeiro director da área de
Medioambiente da Deputación de Ourense, autor deste artigo…
A Directiva 2000/60/CE, (coñecida como
Directiva Marco da Auga, en diante
DMA), do Parlamento Europeo, do 23 de
outubro, pola que se establece un marco
comunitario de actuación no ámbito da
política da auga, entrou en vigor o día
da súa publicación no DOCE, o 22 de
decembro do ano 2000, tras unha longa
xestación de 5 anos de debate.
A súa transposición ó ordenamento xurídico español foi xa en tempo de desconto, polo artigo 23 da Lei 62/2003,
do 30 de decembro, de medidas administrativas, fiscais e de orde social (BOE
31/12/2003).
Como tódalas directivas comunitarias,
a DMA obriga ós estados membros en
canto ós obxectivos para alcanzar, establecendo prazos e fitos temporais. Un
deles é: “conseguir o bo estado das
masas de auga en 2015”.
Este feito, coincidente coa efeméride do
décimo quinto aniversario da súa aprobación, adoita xustificar unha reflexión sobre onde estamos en materia de augas.
O devandito obxectivo abrangue moitos
aspectos e moitas actividades relacionadas directa ou indirectamente coa auga
e cos seus usos, e, polo tanto, implica
a varias administracións competentes.
Se nos cinguimos nesta reflexión á
Administración local, debemos entón

centrarnos nos chamados servizos do
ciclo urbano da auga, a saber: abastecemento domiciliario de auga potable,
rede de sumidoiros (“alcantarillado”) e
depuración de augas residuais. E imos
facelo dende catro aspectos esenciais
que se van considerar.

a) Planificación dos servizos
e das súas infraestruturas.
Nun territorio con tan elevada dispersión
poboacional como o de Galicia, case atomización poboacional no caso da Galicia
interior, a Planificación Estratéxica do
Territorio resulta esencial tamén nos
servizos do ciclo urbano da auga. Non
podemos seguir a resolver as necesidades
dunha aldea de costas ó territorio circundante, de xeito illado e independente dos
asentamentos veciños, tanto do mesmo
termo municipal como de municipios
diferentes, apoiados nunha trasnoitada
e caduca concepción do dereito e da propiedade da auga. As redes de abastecemento ou de sumidoiros non entenden de
límites administrativos, de aldeas nin de
parroquias, e son esas redes as que deben
definir o ámbito do servizo.
Por outra banda, esta planificación
debe ser tal, debe ser estratéxica e
debe ser do territorio, é dicir: debe
abranguer as diferentes planificacións
sectoriais e tamén os diferentes niveis

administrativos, e neste aspecto queda
camiño por percorrer, tanto en planificar
como en coordinar esa planificación.

b) Necesidades e estado
das infraestruturas.
Polo que atinxe ás infraestruturas
destes servizos de competencia local, a situación é ben diferente duns
servizos a outros, e dunhas zonas de
Galicia a outras, pero, en xeral, os datos das Enquisas de Infraestruturas e
Equipamento Local amosan un elevado
grao de desenvolvemento.
Certo é que seguiremos a ter carencias e
que sempre serán mellorables, pero non
parece ser este un aspecto preocupante
nestes momentos, insisto, en termos
xerais, máis aló dos derivados dunha
escasa ou incorrecta planificación das
infraestruturas actuais.

c) Xestión das infraestruturas.
A nosa experiencia amósanos que a
grande carencia está na xestión das
infraestruturas. Este é un problema
de capacidade económica e, por ende,
técnica. Os concellos, agás os de maior
poboación, por norma xeral padecen un
problema de capacidade de xestión eficiente das infraestruturas.
Moi pouca poboación carece dunha
rede de abastecemento (municipal ou

> CONCELLOS
GALEGOS

_

Javier Bobe Vázquez,

d) Custo dos servizos
Certo é que os tres aspectos anteriores condicionan
o custo destes servizos. Pero tamén, o coñecemento
detallado da estrutura de custos destes é esencial para
a toma de decisións tanto sobre os aspectos anteriores
como sobre as políticas fiscais.
Respecto dos primeiros, resulta sorprendente ler e escoitar apaixonados debates sobre as formas de xestión máis
baratas dos servizos públicos, cando apenas coñecemos
o custo real destes. Nos últimos meses tense esgrimido
o informe n.º 1.010 do Tribunal de Contas “Informe de
Fiscalización do Sector Público Local, exercicio 2011”,
para apuntalar algúns destes posicionamentos, cando
en realidade a principal conclusión dese informe é que
se descoñecen moitos dos custos dos servizos públicos
locais. E en non poucas ocasións se confunden datos de
custos con enquisas de prezos e tarifas.
Respecto das segundas, ademais de coñecer axeitadamente a estrutura de custos para poder fixar prezos, hai
que lembrar que a DMA e a lexislación española vixente
obrigan a ter en conta os principios de “repercusión de
custos” e de “quen contamina paga”. Teñamos presente
que con tarifas suficientes non só se garante o equilibrio
económico dos servizos, senón tamén que os servizos os
paguemos os usuarios, incentivando o uso eficiente dos
recursos; fronte a tarifas insuficientes, que fan que os
servizos os paguemos todos, usuarios e non usuarios.
Pero nas políticas tarifarias, ademais dos principios de
eficiencia e de suficiencia (implícitos no parágrafo anterior,) débese ter en conta o principio de equidade,
pois os servizos do ciclo urbano da auga proporcionan
servizos básicos, como son o dereito á auga potable e o dereito ó saneamento (recoñecidos así polas
NN.UU.), polo tanto, as correspondentes ordenanzas
fiscais deben ter tarifas de acceso (ou de último recurso) que garantan ese dereito.
Sorprende ver como moitas das ordenanzas municipais destes servizos en Galicia incumpren algúns
destes principios, e a metade delas aínda manteñen
consumos mínimos.
Precisamente é neste ámbito local, dos servizos do
ciclo urbano da auga, e nestes catro aspectos nos que
se traballa dende a Fegamp, xuntamente con Augas
de Galicia, no Pacto Local de Auga a través das súas
mesas institucional e técnica, e dos diferentes grupos
de traballo permanentes.

segundo pola esquerda, é enxeñeiro director da Área de Medio Ambiente da Deputación Provincial de Ourense,
xefe do Servizo de Augas da Deputación Provincial de Ourense e membro da Mesa Técnica do Pacto Local da Auga
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veciñal), de redes de sumidoiros ou dalgún sistema de
depuración. Pero…, como están xestionados?, aténdense axeitadamente?, incluso..., están en funcionamento?
A resposta a estas preguntas, en non poucas ocasión,
é un NON rotundo. E, dende logo, non por desidia (que
algún caso podería haber), ou desinformación, senón
por incapacidade económica e técnica de facelo.
As esixencias de cantidade e calidade demandadas nestes servizos municipais, as garantías sanitarias requiridas e a eficiencia necesaria (entendida como eficacia
sostible) non están ó alcance de moitos concellos. E
non se trata do debate de xestión directa vs xestión
indirecta (aínda que con evidente relación con estas
cuestións, non é obxecto desta reflexión), senón da
xestión municipal vs intermunicipal (asociada, mancomunada, consorcial…) ou supramunicipal. É dicir, de
economías de escala e de oportunidade (masa crítica
do servizo e sinerxías).
Nas Xornadas Técnicas “Bases da Xestión do Ciclo
Urbano da Auga”, celebradas no pasado mes de marzo,
ó abeiro do Pacto Local da Auga e co gallo da Lei de
racionalización e sostibilidade da Administración local,
analizáronse formulas e experiencias que ían dende os
consorcios (como o de Augas de Valdeorras, que implica a 9 concellos, á Deputación de
Ourense e a Augas de Galicia), agrupacións municipais e mancomunidades (fórmulas todas elas intermunicipais), ata a cooperación e asistencia
técnica provincial con servizos especializados
(AquaOurense, da Deputación Provincial),
como o control analítico das augas de
boca, os plans de vixilancia de vertidos
industriais a redes municipais, a limpeza de fosas sépticas e un
longo etcétera.
Sen lugar a dúbida,
este é o aspecto
máis deficitario.
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NOVA WEB DA FEGAMP

PUNTO GAL

Tras acordo da Executiva ordinaria
de novembro da Federación iniciouse o proceso de elaboración da
nova páxina web da Federación que
pretende converterse en referente
no relacionado coa Administración
Local galega. Para a contratación
contouse coa colaboración dos
Colexios de Enxeñería e Enxeñería
Técnica en Informática de Galicia
que difundiron entre os seus
colexiados a oferta, recibíndose
numerosas propostas das que se
elaborou informe técnico polo departamento TIC que foi presentado
á Executiva anteriormente mencionada. Tras un minucioso análise de
requirimentos departamento por
departamento da Federación a páxina está actualmente en proceso
de confección, esperando que estea disposta para a súa presentación dentro destes dous primeiros
meses de 2015.

Despois de que a Fegamp inaugurara
na fase pioneiros, o 25 de xullo, o seu
dominio puntogal na súa web (www.
fegamp.gal), completouse o proceso de
adaptación de todas as comunicacións
electrónicas migrando todo o correo
corporativo ao dominio galego. Así
todos os enderezos dos distintos departamentos e persoas que remataban
en @fegamp.org pasaron, mantendo o
alias orixinal, a @fegamp.gal, converténdose a Fegamp nunha das organizacións que o fixeron en primeiro lugar.
A Fegamp quere animar aos concellos,
que non o teñan feito na segunda fase
(dominios con dereitos preferentes), a
que soliciten o dominio agora que xa
está aberto a todo quen o demande.
Convén lembrar que o puntogal identifica como de orixe galego, e non
necesariamente residente en Galicia,
aquelas webs e correos que serven de
vehículo para a navegación na gran
arañeira mundial.

A FEGAMP, XURADO DO
CONCURSO DE APP MÓBILES
DO PROXECTO FAITE DIXIT@L!
A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
(Amtega), coa colaboración de Fundetec, convocou
o ‘Primeiro Concurso Faite Dixit@l! de Aplicacións
para Móbil’. O certame, enmarcado na iniciativa de
capacitación tecnolóxica ‘Faite Dixit@l’, buscaba
recoñecer a creatividade na elaboración de ferramentas tecnolóxicas que melloren a dispoñibilidade
de recursos para a cidadanía e fomenten o uso da
tecnoloxía de código aberto. Para elo os organizadores quixeron contar, para formar parte dun xurado de
tres persoas, cun representante da Fegamp, na figura
do seu responsable TIC, Raúl Fernández, que ademais entregou unha das mencións especiais no acto
de proclamación dos premios. O gañador foi Álvaro
Ordóñez coas empresas Faz e Cilenis e a aplicación
‘Teclado Galego Android’. Ademais foron premiados
como mellor perspectiva de negocio ‘Captura de datos de fabricación baseada en lectores NFC’; como de
maior valor social ‘Petroglifos de Galicia’; no apartado de mellor deseño ‘Creappcuentos’; e como de
maior uso e máis sinxelo manexo ‘Rutea’. A grande
calidade de todas as aplicacións presentadas levou
ao xurado a unha longa deliberación.

POSTA EN MARCHA DUNHA
PLATAFORMA DE LICITACIÓN
ELECTRÓNICA PARA EELL
A Amtega a través da empresa VORTAL, gañadora do concurso, está a desenvolver unha
Plataforma de Licitación Electrónica para
Entidades Locais, proceso no que está a colaborar a Fegamp, ademais das entidades piloto: Deputación de Pontevedra, Deputación
de Ourense e Concello de Santiago. O
Proxecto consiste na implantación dun
modelo de licitación exclusivamente electrónica a través da plataforma electrónica
de contratación pública vortalGOV, para a
Administración Pública, as entidades locais
e o tecido empresarial de Galicia, cumprindo
cos obxectivos do plan estratéxico eConcellos para a modernización administrativa
das entidades locais de Galicia. O Grupo de
traballo de seguimento, paralelo as labores de desenvolvemento, do que fai parte
a Fegamp, iniciou os seus traballos antes
do verán de 2014. As previsións apuntan a
que a posta en marcha do proxecto podería
producirse nestes primeiros meses de 2015.

ORDENANZA TIPO
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
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ORDENANZA TIPO LEI
TELECOMUNICACIÓNS
A Fegamp xunto coa Amtega (Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia) e a AETG
(Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicacións de
Galicia) están a preparar, nun grupo de traballo creado
a tal efecto, un modelo de ordenanza de telecomunicacións que se adapte á nova normativa redactada e aprobada polo Ministerio de Economía e Turismo. Este grupo
de traballo contará coa colaboración de axentes implicados como poden ser o COSITAL (Colexio de Secretarios
e Interventores), os operadores, e as JPIT (Xefaturas
Provinciais de Inspección de Telecomunicacións). Entre
os bloques temáticos que tratarán, o réxime xurídico e
fiscal para as instalacións de telecomunicacións, as medidas de coordinación, a cooperación e a colaboración,
as normas para a instalación de redes públicas inarámicas, as normas para a instalación de redes públicas
cableadas e as smart cities e smart rurais.

OS CeMIT ASEGURAN O SEU
FUNCIONAMENTO PARA O 2015
En xaneiro de 2014 a Vicepresidencia e a Consellería
de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza da
Xunta, a Amtega e a Fegamp asinaron un convenio
de colaboración para desenvolver o Plan de Inclusión
Dixital no eido da Administración Local. Ese convenio
determinaba en que supostos as aulas dos concellos que
integran a rede CeMIT (Centros para a Modernización e
Inclusión Tecnolóxica) podían pasar a ter a consideración de aulas de referencia e, polo tanto, ter dereito a
unha subvención para o seu funcionamento. O Consello
da Xunta aprobou o pasado 11 de decembro una addenda (asinada o 17 de decembro), que asegura a continuidade, nas condicións actuais, dos centros implicados
para o presente ano 2015. Dos 92 centros CeMIT, na
actualidade 62 teñen o rango de ‘centro de referencia’.
En todos eles realizáronse un total de 2.325 cursos en
2014 (até o momento de escribir esta referencia) e 330
charlas, cun total de 50.202 horas lectivas e 84.448 de
apertura. Os número de usuarios chegou a 18.889.

A Xunta de Voceiros da Fegamp, aprobou, na súa xuntanza ordinaria do mes de decembro, a redacción dunha
ordenanza tipo de transparencia, que servirá tamén para
facilitar o cumprimento da Lei de Transparencia, Acceso
á Información Pública e bo Goberno, a Lei 19/2013,
de 9 de decembro, que os concellos deberán aplicar a
partir de decembro deste ano 2015. Esa ordenanza tipo,
na que xa está a traballar a Federación, abrirá a porta
para que os veciños podan acceder a toda a información
relativa ás retribucións dos concelleiros, dos asesores,
gastos en axudas de custo e declaración anual de bens
de todos os integrantes da corporación. Ademáis, servirá
para ofrecer información detallada das contratacións
públicas, as axudas e subvencións concedidas aos colectivos, os postos de persoal eventual, os orzamentos,
liquidacións e plans estratéxicos. Tamén constará o
acceso á información relativa á prestación dos servizos
e a xestión diaria do concello, os acordos da xunta de
goberno, os decretos de alcaldía, etcétera.

XORNADA TIC
A Federación Galega de Municipios e Provincias e a Amtega,
están a organizar unha xornada para as Entidades Locais
baixo o posible título ‘Cara a unha vecindade intelixente’.
Nesa xornada, que se desenvolverá en dúas quendas de
mañá e tarde, está prevista a realización de varias mesas
de traballo e debate co obxectivo de tratar conceptos
estratéxicos para os concellos e deputacións en materia
de Tecnoloxía, así como os diversos proxectos en preparación (ou xa en funcionamento) que desenvolve a Amtega,
dirixidos á Administración Local. Esta xornada terá como
destino os perfís altos dentro do concello (alcaldes, secretarios e xefes de departamento), nomeadamente o capítulo adicado ás TIC. As metas, entre outras, serán promover
a participación, a implicación e o networking Xunta-EELL,
o mantemento dunha liña aberta de colaboración, favorecer a identificación de novas iniciativas, a identificación
do persoal das EELL _que potencialmente poda integrar
grupos de traballo ou pertencer a un proxecto piloto nun
futuro, favorecendo ademais a comunicación entre eles_
e, por último, obter feedback mutuo.
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A Lei 11/2007 de acceso electrónico dos cidadáns
aos servizos públicos fixou un prazo que remataba co
ano 2009 (sempre que o permitiran as dispoñibilidades orzamentarias) para que as entidades locais, entre
outras, implantaran os medios necesarios para o seu
cumprimento. Dentro das obrigas lóxicamente está
a de aprobación dunha ordenanza de administración
electrónica nos concellos na que se reflictan e definan
todos os medios necesarios para a posta en marcha da
eadministración. A día de hoxe son poucos os concellos
que dispoñen desta normativa, polo que no grupo de
traballo para o proxecto de licitación electrónica, do que
se fala noutro apartado desta sección, definiuse como
unha das tarefas a redacción dunha ordenanza tipo de
administración electrónica para que poda ser adaptada
as particularidades de cada unha das nosas entidades
locais. Calcúlase que neste mes de xaneiro o borrador
podería estar rematado e logo posto a disposición de
todos os concellos galegos por parte da Fegamp.

ORDENANZA TIPO TRANSPARENCIA
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Dos ‘Obxectivos do
Milenio’ aos ‘Obxectivos de
Desenvolvemento Sostible’

---

Aínda que a axenda internacional do
desenvolvemento semelle algo afastado e abstracto, os municipios teñen
un papel fundamental na súa implementación e, polo tanto, han de estar
ao tanto dos debates que se veñen
producindo no paso dos ‘Obxectivos
de Desenvolvemento do Milenio’
(ODM), que culminan neste ano 2015,
aos ‘Obxectivos de Desenvolvemento
Sostible’ (ODS). No Día dos Dereitos
Humanos, as ‘IX Xornadas do Fondo
Galego’ reuniron en Vigo a un amplo
grupo de expertos para dar a coñecer
o proceso que marcará a nova senda da
cooperación internacional.
A inauguración do encontro ‘#Alén2015:
Os Obxectivos do Milenio, fin e principios’
contou coa presidenta do Fondo Galego
e concelleira en Redondela, Teresa París,
a vicepresidenta e concelleira en Vigo,
Isaura Abelairas, e mais a tesoureira da
entidade e concelleira en Allariz, Pilar
Gallego. Marta Pedrajas, asesora do
Ministerio de Asuntos Exteriores, abordou
a seguir os resultados dos ODM e, aínda
que non se vaian acadar as oito metas,
considerou que ‘ten habido avances espectaculares’. Explicou asemade que os
17 ODS que integran a nova proposta inclúen a sostibilidade social, económica e
medioambiental. No entanto, a posición
española seguirá defendendo no ano de
negociacións que queda por diante que o
enfoque de dereitos sexa unha prioridade.
A intervención despois do xefe da Oficina
do Programa Mundial de Alimentos (PMA)
en Madrid, Antonio Salort, servíu para explicar o labor desta axencia da ONU, que
ve con bos ollos os ODS ‘porque protexen
o concepto de seguridade alimentaria e
nutricional’. Estímase que uns 800 millóns
de persoas sofren fame no mundo, unha
cifra que se reduce ano a ano. Segundo
Salort, ‘podemos rematar coa fame na
nosa xeración’ e nesta liña o PMA vén de
pór en marcha o ‘Reto da Fame Cero’.

A Rede Mundial de Cidades e Gobernos
Locais e Rexionais tamén estivo representada nas xornadas por Kate Baird,
quen lembrou que se ben para fixar os
ODM non se lles consultou, no caso dos
ODS si están moi activos para que se
teña en conta aos territorios que forman
parte de cada país. Mesmo se mantén un
Obxectivo de Desenvolvemento Sostible
para facer as cidades e os asentamentos
humanos inclusivos, seguros, resilientes
e sustentables.
A visión crítica chegou da man de David
Llistar, para quen ‘Norte e Sur xa non son
conceptos xeográficos, senón económicos ou sociais’ e hai redes de intereses
que interaccionan a través de grupos de
poder. O fundador do Observatorio da
Débeda na Globalización, denuncia ‘a
anticooperación, as interferencias negativas que xeran as nosas sociedades
sobre os países do Sur’. Pola contra, no
canto dos ODS defende un cambio de
modelo cara unha coherencia de políticas para o desenvolvemento.

Tamén a fundadora da ONGD Implicadas
no Desenvolvemento, María Reimóndez,
considera que o dos ODM ‘xa non é un
marco de debate axeitado, pois a pobreza é algo político, ten que ver con dereitos, con desigualdade e coa representación’. Ao tempo, esixe que se recoñeza
as mulleres como suxeitos de dereitos
e que se actúe para alterar as relacións
de xénero tamén no ámbito do privado.
Denuncia a existencia dun ‘patriarcado
global’ reforzado polo capitalismo e reclama que se teñan en conta os espazos
nos que as mulleres están a participar
para definir as súas prioridades.
As gravacións dos debates están dispoñibles nas canles do Fondo Galego en
Youtube e Ivoox, e tamén se pode acceder a un resumo en Twitter a través do
hashtag #XornadasFondo14. Amais dos
relatorios, no transcurso das xornadas
entregáronse os galardóns do concurso fotográfico ‘Imaxes con Fondo II’ e
expúxose a mostra ‘Galicia-Cabo Verde:
unha Irmandade’.

Asinado:
Comisión Executiva do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade:
Concellos de Redondela, Vigo, Allariz, A Coruña, Cambre, Viveiro e Oleiros, Deputación
de Lugo e o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (Igadi).
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Visita do PMA
O pasado 11 de decembro a Fegamp recibiu a visita
de Antonio Salort-Pons, xefe da Oficina en Madrid do
Programa Mundial de Alimentos en Madrid, axencia
da Organización das Nacións Unidas (ONU), que é a
maior organización humanitaria do planeta de loita
contra a fame. “O PMA permite xantar diariamente a uns 90 millóns de persoas”, dixo Salort-Pons,
cuxa visita foi posible grazas ao Fondo Galego de
Cooperación e Solidariedade, co que a Fegamp colabora de xeito ininterrompido desde 1998, só tres
meses despois da creación do FG, en 1997.

O presidente da Confederación Española de Cascos
Históricos, José Manuel Bello Rey, entregou o pasado 17 de decembro ao presidente da Fegamp,
José Manuel Rey Varela, a ‘Declaración de Santiago’,
folla de ruta para o colectivo de comerciantes nos
próximos anos. Bello Rey, tamén presidente da asociación Compostela Monumental da capital galega,
acordou abrir vías de colaboración coa Fegamp para
desenvolver proxectos conxuntos e artellar medidas
que melloren a viabilidade e sostibilidade desas
contornas urbanas en Galicia.

Aberto período de consulta para
os concellos sobre a Estratexia
de Inclusión Social de Galicia
O Consello da Xunta do pasado 18 de decembro aprobou a Estratexia de Inclusión Social de Galicia 20142020. Con 316 medidas e dotada con 521 millóns de
euros, inclúe 330 millóns para a Risga e 70 millóns
para contratar a persoas en risco de exclusión. A
Fegamp abriu un período para consultas dos concellos, cuxo resultado será trasladado á conselleira de
Traballo e Benestar, Beatriz Mato, nun encontro con
ela do presidente da Federación, José Manuel Rey
Varela, a finais deste mes de xaneiro.

Asesoría sobre a devolución
do `céntimo sanitario´
Convenio para desenvolver o VI
`Curso de Formación do Técnico
na Administración Local´
O decano do Colexio de Enxeñeiros de Camiños,
Canais e Portos de Galicia, Ricardo Babío Arcay, e
o presidente da Fegamp, José Manuel Rey Varela,
asinaron o pasado 17 de decembro o convenio para
desenvolver o sexto ‘Curso de Formación do Técnico
na Administración Local’. As dúas partes consideran
de especial importancia e interese a formación de
cadros de especialistas, co fin de lograr a modernización das técnicas de xestión nos concellos e un
desenvolvemento axeitado da comunidade.

A Fegamp continúa asesorando aos concellos canto a devolución do ‘céntimo sanitario’. Na pasada
primavera envioulles un documento co enlace da
Axencia Tributaria para reclamar:
(http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/componentes_/Le_interesa_conocer/
Devolucion_del_Impuesto_sobre_las_Ventas_
Minoristas_de_Determinados_Hidrocarburos___centimo_sanitario__.shtml).
O ‘céntimo’ estivo vixente ata o 31 de decembro de
2012, e debido á prescrición das devolucións, neste
momento só poden solicitalas por subministracións
de combustible de 2011 e 2012, agás nos casos nos
que acrediten a interrupción da prescrición.
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Tipo de curso

Solicitudes

Prazas

Sen praza

Admitidos

Asistentes

ANÁLISE DA LEI DE RACIONALIZACIÓN E SOSTEBILIDADE DA
ADMINISTRACIÓN LOCAL (MODALIDADE PRESENCIAL)

Presencial

29

20

0

29

8

OS SISTEMAS DE AVALIACIÓN DO DESENVOLVEMENTO, A CARREIRA HORIZONTAL E A XESTIÓN
POR COMPETENCIAS NAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS (MODALIDADE PRESENCIAL)

Presencial

17

15

0

17

5

CONTABILIDADE PÚBLICA LOCAL: ORDE HAP/178/2013 DO 20 DE SETEMBRO POLA QUE SE APROBA
A INSTRUCIÓN DO MODELO NORMAL DE CONTABILIDADE LOCAL (MODALIDADE PRESENCIAL)

Presencial

30

20

0

30

20

AS SUBVENCIÓNS: XUSTIFICACIÓN E CONTROL FINANCEIRO. NOVIDADES EN CANTO AO CUMPRIMENTO DOS
PLANS DE AXUSTE ECONÓMICO FINANCEIROS E A LEI DE ESTABILIDADE (MODALIDADE PRESENCIAL)

Presencial

19

20

0

18

6

TALLER PRÁCTICO: ELABORACIÓN, APROBACIÓN, EXECUCIÓN E MODIFICACIÓN DO
ORZAMENTO XERAL DUN CONCELLO, CON ESPECIAL REFERENCIA Á NORMATIVA DE
ESTABILIDADE ORZAMENTARIA E REGRA DE GASTO (MODALIDADE PRESENCIAL)

Presencial

23

15

0

23

7

AS CORPORACIÓNS LOCAIS E A PROTECCIÓN AO CONSUMIDOR (MODALIDADE PRESENCIAL)

Presencial

12

15

0

12

3

REVISIÓN DE ACTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA. RECURSOS ADMINISTRATIVOS (MODALIDADE EN LIÑA)

En liña

223

50

172

51

51

ANÁLISE DA LEI 14/2013 DE APOIO AOS EMPRENDEDORES E A SÚA INTERNALIZACIÓN (MODALIDADE EN LIÑA)

En liña

73

50

10

63

62

A INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSOAS DESEMPREGADAS (MODALIDADE EN LIÑA)

En liña

136

50

86

52

49

NOVIDADES NA LEI DE CONTRATOS DO SECTOR PÚBLICO (MODALIDADE EN LIÑA)

En liña

146

50

93

53

50

FERRAMENTAS INFORMÁTICAS PARA A OPTIMIZACIÓN DA REDACCIÓN
DE DOCUMENTOS (MODALIDADE EN LIÑA)

En liña

186

30

152

34

34

XESTIÓN DE BEBETECAS (MODALIDADE EN LIÑA)

En liña

47

25

19

28

27

RECURSOS EUROPEOS PARA MOZOS (MODALIDADE EN LIÑA)

En liña

71

30

40

31

30

CONTROL EMOCIONAL EN SITUACIÓNS DE EMERXENCIA (MODALIDADE EN LIÑA)

En liña

146

50

94

52

50

FORMACIÓN DE XESTORES ENERXÉTICOS MUNICIPAIS (MODALIDADE EN LIÑA)

En liña

59

50

6

53

51

LEI DE TRANSPARENCIA, ACCESO Á INFORMACIÓN E BO GOBERNO (MODALIDADE EN LIÑA)

En liña

106

50

56

50

50

MEDIACIÓN FAMILIAR, VECIÑAL E INTERCULTURAL (MODALIDADE EN LIÑA)

En liña

177

50

125

52

50

WORDPRESS. CREACIÓN DE BLOGS NAS AA.PP. (MODALIDADE EN LIÑA)

En liña

125

50

74

51

50

PLANS DE EVACUACIÓN E EMERXENCIA EN EVENTOS PÚBLICOS (MODALIDADE EN LIÑA)

En liña

101

50

51

50

50

SEGURIDADE NA REDE EN INTERNET (MODALIDADE EN LIÑA)

En liña

95

50

42

53

50

COMO XESTIONAR E RESOLVER CONFLITOS NA ATENCIÓN AO PÚBLICO (MODALIDADE EN LIÑA)

En liña

211

30

181

30

28

WEB 2.0. UTILIZACIÓN AVANZADA DOS RECURSOS DE INTERNET (MODALIDADE EN LIÑA)

En liña

134

50

84

50

50

Finalizado o Plan de Formación Continua do
ano 2014 realizamos un cadro coas estatísticas do mesmo no que resaltamos as prazas
ofertadas por curso, as solicitudes recibidas,
así como o número de solicitantes que non
obtiveron praza. Estes datos, xunto coas
enquisas de satisfacción realizadas ao finalizar os cursos e os cuestionarios enviados
aos concellos (Persoal da administración
local, Habilitados Nacionais, Prescriptores e
Sindicatos), serán os que determinen as acción formativas que se incluirán no Plan de
Formación Continua do ano 2015.
Se observamos o cadro comprobamos que
houbo un maior número de cursos en liña
xa que é o que demanda o traballador, aínda
que se manteñen algúns cursos presenciais
porque temos que ter en conta que hai tamén
un porcentaxe de enquisas nas que solicitan
á celebración de cursos nesta modalidade. A

pesar da demanda deste tipo de cursos nos
atopamos con que as solicitudes son moitas
menos e ademais despois de facer a selección o número de solicitantes que acepta
este tipo de curso e notoriamente inferior ao
número de solicitudes presentadas.

-- Actualizar coñecementos dos participantes relacionados coas competencias
e funcións.

No plan que rematou, o curso presencial que
tivo o maior número de solicitudes e asistentes foi “Contabilidade pública local: orde
hap/178/2013 do 20 de setembro pola que
se aproba a instrución do modelo normal de
contabilidade local” os seus obxectivos foron:

Na modalidade en liña: “Revisión de actos en
vía administrativa. Recursos administrativos”
os obxectivos finais foron:

-- Contribuír á reciclaxe dos traballadores encargados da contabilidade
pública dos concellos en canto á nova
instrución que entrará en vigor o 1 de
xaneiro de 2015.
--

Especial incidencia nos cambios producidos pola entrada en vigor da Lei

-- Especial incidencia nas áreas contables
de especial transcendencia e os proxectos de gastos.

--

O coñecemento, fundamentalmente sobre
os procedementos de revisión dos actos
nulos e anulables en vía administrativa e
os seus límites, sobre os procedementos
de revogación de actos e a rectificación
de erros, e especial estudo dos recursos
administrativos, todo elo en base á Lei
30/1992, de 26 de novembro, de Réxime
Xurídico das Adminis-tracións Públicas
e Procedemento Administrativo común.

B. Jose Quijada Morandeira / Carmen Gallego Fernández
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AXUDAS E
SUBVENCIÓNS
A CONCELLOS

DOG Nº. 248
LUNS, 29 DE DECEMBRO DE 2014

---

AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS
RESOLUCIÓN do 4 de decembro de 2014 pola que se aproban as bases de subvencións a festivais do sector
audiovisual e se convocan para o ano 2015.
> CONCELLOS
GALEGOS

_

BENEFICIARIOS
1. Dentro dos límites orzamentarios e de acordo coas condicións e criterios que se establecen nestas bases, poderán
acceder a estas axudas as persoas físicas e xurídicas de carácter privado domiciliadas en Galicia ou nun territorio membro
da Unión Europea ou asociado ao Espazo Económico Europeo,
que desenvolvan a súa actividade en Galicia, así como as
entidades locais galegas que leven a cabo algún dos festivais
descritos no obxecto da convocatoria e cumpran os requisitos referidos no artigo 10 da Lei de subvencións de Galicia.
As entidades locais galegas poderán presentar a súa solicitude
individual ou conxuntamente, baixo calquera fórmula (agrupación, asociación, mancomunidade, fusión ou outra fórmula
similar). Quedarán excluídas as solicitudes conxuntas nas cales
non se acredite a realización conxunta do festival e que supoñan actuacións independentes en cada entidade local.
Nos supostos de mancomunidades, consorcios ou áreas metropolitanas, deberá acreditarse que o servizo se presta de xeito
mancomunado, metropolitano ou consorciado e que, en todo
caso, non supón unha actuación illada ou independente.
2. Non poderán obter a condición de beneficiarias as persoas
ou entidades en que concorra algunha das prohibicións establecidas nos termos previstos no artigo 10 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. En todo caso, os
solicitantes presentarán unha declaración responsable de
non estaren incursos en tales circunstancias, consonte o
modelo establecido no anexo I desta convocatoria.
3. Será requisito para a concesión de subvencións ás entidades
locais que estas cumprisen o deber de remisión ao Consello
de Contas das contas xerais de cada exercicio, o que deberán
acreditar antes da concesión, segundo o previsto no artigo 4
do Decreto 193/2011, do 6 de outubro, polo que se regulan
as especialidades nas subvencións ás entidades galegas.
4. Non poderá ser beneficiaria de máis dunha subvención derivada
desta resolución unha entidade local, incluíndo as entidades
vinculadas ou dependentes dela. No suposto de presentar máis
dunha solicitude, deberán enviar unha prelación entre elas.
CRÉDITOS, CONTÍAS E LÍMITES
1. O financiamento das axudas incluídas nesta convocatoria
realizarase, en todo caso, en función das dispoñibilidades
orzamentarias. Destínase un total de 90.000 euros das aplicacións orzamentarias seguintes:
– 09.A1.432B.460.0: 30.000 euros.
– 09.A1.432B.470.0: 30.000 euros.
– 09.A1.432B.481.0: 30.000 euros.

Ao estar distribuída a contía total máxima das subvencións
convocadas entre distintos créditos orzamentarios, a alteración da distribución non precisará de nova convocatoria, pero
si das modificacións que procedan no expediente de gasto e
da publicación nos mesmos medios que a convocatoria, tal
e como se recolle no artigo 31 do Decreto 11/2009, do 8 de
xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia.
O expediente tramítase como anticipado de gasto, e no ano
2014 poderase chegar como máximo ata o momento inmediatamente anterior ao da disposición ou compromiso do gasto.
Todos os actos ditados no expediente de gasto regulado por esta
resolución entenderanse condicionados a que, unha vez aprobado o orzamento, subsistan as mesmas circunstancias de feito e
de dereito existentes no momento en que se produciron aqueles.
2. A contía das subvencións determinarase en función das dispoñibilidades orzamentarias, o custo do proxecto e a puntuación
derivada da aplicación dos criterios de valoración.
A porcentaxe máxima de concesión de subvención a través desta
convocatoria a un festival non poderá exceder o 40 % do seu orzamento subvencionable cando o solicitante sexa unha entidade
local e o 60 % cando o solicitante sexa unha entidade privada.
Para as solicitudes conxuntas de entidades locais, ou solicitudes
de entidades resultantes de fusión, a porcentaxe poderá alcanzar ata un máximo do 75 % do orzamento subvencionable.
REQUISITOS
Para poder optar ás subvencións, o festival ten que cumprir os
requisitos seguintes:
a) Que se leve a cabo entre o 1 de novembro de 2014 e o 31 de
outubro de 2015, ambos incluídos.
Ter unha duración mínima de 4 xornadas e realizar un mínimo
de 20 sesións de proxección
b) Ter realizado un mínimo de tres edicións consecutivas inmediatamente anteriores á edición para a cal se solicita a subvención.
c) Que a programación proposta para a edición obxecto de axuda
conteña un mínimo dun 5 % de títulos ou 5 sesións de produción cinematográfica galega e/ou dirección galega.
Quedarán excluídos de subvención aqueles festivais que non alcancen un mínimo de 50 puntos nos criterios de valoración. Non
terán dereito a recepción de axuda aqueles festivais que non alcancen, polo menos, 15 puntos na letra B da base décima (valoración
do proxecto para o cal se solicita a subvención). Non se poderán
subcontratar, nin total nin parcialmente, as actividades subvencionadas, de acordo co establecido no artigo 27 da Lei 9/2007, de
subvencións de Galicia.
Prazo: 30/12/2014 – 29/01/2015
Para máis información:
No Diario Oficial de Galicia (DOG).
No enderezo web https://sede.xunta.es/guia-de-procedementos
Na Axencia Galega das Industrias Culturais:
Cidade da Cultura de Galicia
Monte Gaiás s/n
15707 Santiago de Compostela
Teléfono: 881 99 60 77 / 881 99 60 78
Fax: 881 99 60 80
agadic@xunta.es / www.agadic.info
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> AXUDAS

Publicación da
Federación Galega
de Municipios
e Provincias

OBXECTO
1. Esta resolución, no desenvolvemento das funcións e obxectivos encomendados e previstos na Lei 4/2008, do 23 de maio,
de creación da Axencia Galega das Industrias Culturais, ten
por obxecto fixar as bases que regularán o réxime de subvencións establecidas pola Agadic para o apoio a festivais
de cine de carácter profesional celebrados en Galicia que,
polas súas características, teñan un interese estratéxico para
o sector, e proceder á súa convocatoria para o ano 2015.
2. Para os efectos desta convocatoria, entenderase por festivais aqueles certames, semanas e mostras que teñan por
obxecto a promoción e difusión da produción cinematográfica e audiovisual e se celebren en Galicia.

DOG Nº. 250
MÉRCORES, 31 DE DECEMBRO DE 2014

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
ORDE do 23 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión
de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de información, orientación e
prospección de emprego no exercicio 2015.

30

OBXECTO E FINANCIAMENTO
1. Esta orde ten por finalidade o establecemento das bases reguladoras,
así como a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, das
axudas e subvencións ás entidades que realicen accións de orientación
profesional para o emprego e asistencia para o autoemprego articuladas en itinerarios personalizados de inserción profesional e dirixidas
a mellorar as posibilidades de ocupación das persoas demandantes de
emprego inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia, a través da
contratación de persoal técnico de información, orientación e prospección de emprego, no ámbito da colaboración da Consellería de Traballo
e Benestar coas entidades locais e entidades sen ánimo de lucro, como
instrumento para promover a configuración dunha rede especializada
na mellora da empregabilidade e ocupabilidade das persoas demandantes de emprego inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia.
2. O financiamento das axudas previstas nesta orde de convocatoria
farase con cargo aos créditos dos programas: 11.03.322A.460.4 e
11.03.322A.481.1, código de proxecto 2015 00524, polos importes
de 2.100.000 e 1.800.000 euros, correspondentes a fondos finalistas
transferidos, e do programa 11.03.322A.481.2, código de proxecto
2015 00525, polo importe de 725.000 euros, correspondente a fondos
procedentes do Fondo Social Europeo, a través do programa operativo de Galicia 2007-2013 CCI2007ES051PO004 (tema prioritario 66 do
eixe 2), cun cofinanciamento do 80 % correspondente ao Fondo Social
Europeo e do 20 % correspondente á Xunta de Galicia. Todos eles figuran no proxecto de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de
Galicia para o ano 2015.
3. Os ditos créditos estimados poderán ser obxecto de modificacións como
consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos para o financiamento dos programas de fomento do emprego, coas limitacións que
establezan a Conferencia Sectorial de Asuntos Laborais ou as disposicións
aplicables ás axudas cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, nos supostos e nas condicións previstas nos artigos 30 e 31 do Decreto 11/2009,
do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia. Os incrementos de crédito serán
obxecto da oportuna publicación no Diario Oficial de Galicia.
ENTIDADES BENEFICIARIAS. REQUISITOS
1. Poderán ser beneficiarias das subvencións previstas na presente orde:
a) As entidades locais ou entidades públicas dependentes ou vinculadas a unha Administración local, cuxa titularidade corresponda
integramente a ela, sempre que por si soas ou asociadas teñan unha
media de paro rexistrado no ano 2014 superior a 500 persoas ou
formen parte dunha agrupación que comprenda, cando menos, tres
concellos limítrofes galegos (ou dous no caso de que un deles proceda da fusión de concellos).
Neste caso, un mesmo concello non poderá presentar solicitude por si
só e en agrupación a través de convenio de colaboración con outros.
b) As confederacións e asociacións empresariais e sindicais de
Galicia, e as fundacións dependentes das anteriores con experiencia na realización de accións de información e orientación laboral.
c) As entidades sen ánimo de lucro especializadas en atención a
persoas con discapacidade ou en situación de exclusión social,
que realicen accións de información e orientación profesional de
acordo co previsto nestas bases reguladoras e sempre que estean
constituídas como centros colaboradores especiais de orientación,
constando como tales na relación de entidades colaboradoras do
Servizo Público de Emprego de Galicia ou, en caso contrario, xustifiquen a existencia dun colectivo cuantificable de persoas con
discapacidade ou en situación de exclusión social a atender.
2. As entidades solicitantes deberán reunir os seguintes requisitos:
a) Dispoñer de locais con despacho ou despachos axeitados para a
atención individual aos demandantes de emprego e que reúnan
as condicións de accesibilidade e calidade necesarias para o correcto desenvolvemento das actividades descritas no artigo 3.

b) Dispoñer dunha conta de correo electrónico que actúe como caixa
de correo do servizo (polo que na súa denominación deberá constar, necesariamente, o termo “orientación” e a denominación da
entidade), para os efectos de realizar as comunicacións electrónicas coa entidade.
c) Dispoñer de conexión coa Rede corporativa da Xunta de Galicia. A
conexión poderase facer de tres formas diferentes:
– Acceso básico dedicado RDSI.
– Acceso á rede corporativa por liña dedicada ADSL.
– Acceso á rede corporativa vía internet.
En calquera das tres opcións, o hardware de comunicación que posibilite a conexión á Rede corporativa da Xunta de Galicia terá que
cumprir os estándares definidos polo organismo xestor da dita rede.
d) Dispoñer dun ordenador persoal con protocolo TCP/IP. A conexión
do ordenador á Rede corporativa da Xunta de Galicia deberá ser
exclusiva. Unha vez establecida esta, non se poderá acceder a el a
través doutras canles de comunicación por elementos situados en
redes alleas á propia entidade. Queda expresamente prohibido o uso
de técnicas NAT, proxy ou similares na canle de comunicación que
oculten a identidade única da estación de traballo. O enderezo IP da
estación de traballo debe ser fixo en calquera das tres modalidades
de conexión. En calquera das modalidades de acceso, os diferentes
elementos da rede de comunicación permitirán a apertura de sockets TCP desde os servizos centrais do Servizo Público de Emprego
de Galicia ata a estación de traballo do usuario. Tanto o software de
base instalado como as características do hardware da estación de
traballo deberán posibilitar o correcto funcionamento da aplicación
informática cliente do Servizo Público de Emprego de Galicia.
e) Dispoñer de acceso á internet e correo electrónico e aplicar medidas de seguridade de nivel medio no tratamento da información de
carácter persoal. Ademais, deberase contar con software antivirus
debidamente actualizado e con mantemento periódico en todas as
estacións de traballo que teñan acceso á Rede corporativa da Xunta
de Galicia.
3. Non poderán obter a condición de beneficiarias as entidades que
incorran nalgunha das prohibicións que establece o artigo 10 da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
CONTÍA DAS SUBVENCIÓNS E PERÍODO SUBVENCIONABLE
1. A contía máxima da subvención que se concederá será de 20.000 euros
por cada persoa técnica de información, orientación e prospección
de emprego contratada a tempo completo durante un período de 12
meses, tomando como referencia os custos de contratación totais, incluída a cotización empresarial á Seguridade Social.
A citada contía máxima reducirase proporcionalmente en función da
xornada realizada, no caso de que a prestación de servizos sexa a
tempo parcial.
2. A contía máxima da subvención poderá incrementarse nun 15 por
cento, no caso de solicitudes conxuntas aprobadas pola comisión de
valoración, en virtude dos criterios establecidos no artigo 8.1.B.
3. O salario que percibirán as persoas contratadas como persoal técnico
de información, orientación e prospección de emprego será aquel
que corresponda legal ou convencionalmente e será acorde coa súa
categoría profesional e titulación.
Prazo: 01/01/2015 – 31/01/2015
Para máis información:
No Diario Oficial de Galicia (DOG)
Na Dirección Xeral de Emprego e Formación
Rúa San Lázaro s/n
C.P.:15781
Santiago de Compostela.
Teléfono: 981544681 - Fax: 981544604

Servizos de restauración
Máis de 26 anos de experiencia avalan
a nosa solvencia na prestación de servizos de proximidade e atención integral nos ámbitos público e privado en
Galicia, unha sólida traxectoria que permitiu converternos na primeira empresa con capacidade plena para cubrir a
totalidade do actual Catálogo Galego
de Servizos Sociais

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

www.sociser.org • sociser@sociser.org

• Comida a domicilio
• Centros residenciales
• Escolas infantis
• Comedores escolares

Servicios sociais

• Infancia e familias
• Ocio e tempo libre
• Formación de coidadores
• Servizos residenciais
• Axuda no fogar

AO
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DA
AUGA
www.viaqua-sa.es

