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A Fegamp acaba de aprobar as súas contas
para este ano 2012. Facémolo reﬂectindo nelas
a situación económica que atenaza ao mundo
municipal, xa que estes Orzamentos veranse reducidos máis dun 10%. O pasado 2011 pechamos
cun desfasamento nas contas: gastamos máis do
que ingresamos. Unha razón máis que xustiﬁca as medidas de austeridade e eﬁciencia que
a Federación foi tomando desde que fun elixido
presidente en novembro.
Pero queremos ir máis aló, e do mesmo xeito
que os cidadáns piden transparencia nas administracións públicas, creo lóxico que os alcaldes
a demanden nunha federación que representa
os seus intereses. Por este motivo, aprobamos
que todo gasto de máis de 18.000 euros debe
pasar obrigatoriamente pola Comisión Executiva,
e ademais haberá de publicarse na nosa páxina
web. A opacidade é contraria á acción política,
e erradicala achegaranos á sociedade nestes momentos tan complexos.
Este tres meses últimos reportaron boas noticias para as entidades locais. O Plan de Pago a
Provedores satisﬁxo as nosas débedas con pemes
e autónomos, e mesmo o Goberno deu unha segunda oportunidade para os concellos que, por
diferentes motivos, non puideron aprobar os
seus plans de axuste e acollerse a esta iniciativa.
Reactivar as economías dos nosos territorios e
comarcas é un pequeno paso para a recuperación
do emprego, unha das principais preocupacións
que temos todos os alcaldes.

Nesta liña, a Comisión de Seguimento do Pacto
Local confirmounos os avances que comentabamos nestas mesmas páxinas fai tres meses.
A Xunta está disposta a asumir unha trintena
de centros de saúde, unha desas competencias
impropias que arrastrabamos desde hai anos.
Ademais, o Fondo de Cooperación Local mantén
a súa contía a pesar da caída na recadación
autonómica, e comunicóusenos que poden incorporarse partidas ﬁnalistas para aumentar o seu
montante ﬁnal.
Non entanto, tamén hai temas que nos preocupan.
A Fegamp será un axente activo para defender a
autonomía local, como proba o Manifesto que a
Executiva aprobou en maio, e seguirá de preto
a anunciada reforma da planta xudicial que reduciría notablemente o número de xulgados en
concellos en toda Galicia. Non compartimos en
absoluto esta pretensión, que creará unha desatención xudicial no noso mundo rural.
Tampouco nos esquecemos do prexuízo que pode
ocasionar a rebaixa nos plans de cooperación ás
facendas locais. Non é unha boa noticia, desde
logo. Pero forma parte dos sacriﬁcios colectivos
que todas as administracións estamos a facer
para cumprir cos obxectivos de déﬁcit, unha meta
común que redunda no beneﬁcio do país, nestes
momentos tan difíciles. A pesar de todo iso, a
Fegamp pelexará porque se consigan fondos suﬁcientes para soster os equipos de emerxencias
e protección civil, así como os socorristas, tradicionais beneﬁciarios deste programa.
José Manuel Rey Varela
Presidente da Fegamp
Alcalde de Ferrol
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Carta
do presidente
José Manuel Rey Varela aborda en primeira persoa os principais temas
de debate que rodearon ao mundo municipal galego neste tres meses.
Entre eles, a posible reforma das competencias locais, as medidas para
promover a eﬁciencia e o aforro enerxético ou os resultados do Pacto
Local e o Plan de Pago a Provedores.

a fondo
6*Factura
eléctrica

nos concellos
Na reportaxe deste número, abordamos o problema da facturación
eléctrica dos concellos, un gasto que está a repercutir de forma
notable nas arcas municipais debido ao aumento do prezo da luz, e
que en ocasións presenta anomalías. Diagnóstico e alternativas nun
extenso informe elaborado polos técnicos da Federación.

comisión executiva
10*
En defensa

da autonomía
A Comisión Executiva da Fegamp aprobou en maio unha declaración en
defensa da autonomía municipal. O debate da reforma territorial está
sobre a mesa, así como a radiografía que a FEMP trazou da realidade
competencial dos concellos de toda España.

Tel: 981 555 990
Fax: 981 565 203
comunicación@fegamp.org
www.fegamp.org

reportaxe
14*
Fondo de compensación

Depósito Legal: C-2775-05

ambiental

ISSN: 1885-5482

Recollemos a convocatoria deste fondo para este ano, así como
as principais novidades, entre elas a posibilidade de destinar
parcialmente estes recursos procedentes do canon eólico ao abono de
gastos correntes dos municipios. Un novo respiro para as castigadas
arcas locais.
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16*
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reportaxe
23*
Fondo Galego

No segundo número desta nova etapa de Concellos Galegos, falamos
coa conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato. Do seu
departamento dependen un bo número de servizos que prestan os
municipios, e expuxémoslle as principais inquietudes do mundo local.

Estreamos un espazo dedicado á solidariedade e a cooperación
desde o ámbito municipalista. O Fondo Galego traslada aos
concellos as súas principais novidades e actividades para este
trimestre que comeza.

reportaxe
20*
Plan de pago

actualidade
24*
Breves de

a proveedores

actualidade

Actualizamos os detalles desta importante medida,
despois de que o Goberno habilitase un prazo extraordinario
para presentar os plans de axuste, e evitar así
que moitos concellos perdesen o 50% da súa PIE.

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 acordos de interese para os
concellos.

pacto local
21*
Acordos da reunión

26*
Formación

de seguimento

continua

Tras a reunión da Comisión de Seguimento celebrada este trimestre
entre a Xunta e a Fegamp, resumimos os principais acordos alcanzados
polas dúas partes, entre os que destaca a asunción de novos centros de
saúde por parte do Sergas.

O departamento de formación da Fegamp informa neste número
do seu programa de actividades para este ano, que como novidade
ofertarase de forma conxunta coa Escola Galega de Administración
Pública (EGAP).

reportaxe
22*
Orzamentos

28*
Axudas

da Fegamp

e subvencións

No Consello Federal de xuño, a Federación aprobou as súas contas para
o exercicio 2012, que se reducen ao redor dun 10% respecto ao ano
pasado. Ademais, a Presidencia introduciu novas normas internas que
garantan a transparencia da entidade.

A Fegamp indica as liñas de axudas e subvencións de todas as ordes
que poidan ser de interese para os concellos, así como os requisitos
para optar ás mesmas e os trámites a seguir. Servizo público para
os municipios.
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FACTURA ELÉCTRICA
Diagnóstico e solucións para un gasto crecente
As recentes e constantes subidas no custo da enerxía eléctrica, as sospeitas acerca dunha deﬁciente
facturación aos municipios e as posibilidades que os avances tecnolóxicos dan para unha maior optimización
dos recursos levaron á Fegamp a abordar este problema en profundidade. A través dun grupo de traballo co
Inega, a Federación busca vías para reducir a factura eléctrica nos concellos. Os primeiros froitos xa se van
coñecendo.
Na actual situación económica e financeira resulta imprescindible reducir gastos e aproveitar ao máximo as
posibilidades de aforro e eﬁciencia enerxética nos concellos. Neste contexto, é preciso coñecer a situación actual do
concello para deﬁnir as necesidades municipais, e analizar
tanto as alternativas técnicas existentes no mercado para a
execución dun proxecto de eﬁciencia enerxética, como estudar os modelos de ﬁnanciamento para acadar os obxectivos
de aforro e eﬁciencia enerxética.
O procedemento recomendable para implantar un sistema de
aforro e eﬁciencia enerxética é o seguinte:
t3FBMJ[BDJØOEVOIBBVEJUPSÓBFOFSYÏUJDBDPNQMFUBÈT
instalacións
t%FmOJDJØODPODSFUBEPQSPYFDUPEFJMVNJOBDJØOFYUFSJPS
t1SFQBSBDJØOEPTQSFHPTEFDPOUSBUBDJØOFOGVODJØOEP
modelo a seguir e do tipo de contrato
t&YFDVDJØOEPQSPYFDUPQPSQBSUFEBFNQSFTBJOTUBMBEPSB
t$POUSPM NFEJEBFWFSJmDBDJØOEPTBGPSSPTPCUJEPT NÈJT
ou menos vinculante, dependendo do caso)
A realización dunha auditoría enerxética é un paso previo
que debería de realizarse antes de optar por calquera das
posibilidades técnicas existentes no mercado ou por algún
modelo de ﬁnanciamento.
É recomendable que a auditoría se realice por unha empresa
que non teña vinculación cos fabricantes, distribuidores
ou instaladores, para que garanta a total imparcialidade e
transparencia a hora da realización do estudo.

O custo desta auditoría correrá a cargo do concello, ou pode
formularse a posibilidade de que sexa a empresa adxudicataria do concurso a que asuma este custo, da forma que se
estableza nos pregos de contratación.
Existen empresas que realizan un pre-estudo enerxético
para analizar a viabilidade de acometer un proxecto, de xeito gratuíto. Logo dos resultados desta primeira avaliación,
se o concello decide realizar o concurso, se realizaría unha
auditoría enerxética mais completa coa proposta de que se
abone por parte do adxudicatario do concurso.
Na auditoría analizaranse os seguintes parámetros: inventario dos equipos, facturas de enerxía eléctrica, cálculos
lumínicos, análise do cumprimento da regulamentación vixente (Real Decreto 1890/2008, de 14 de novembro, polo
que se aproba o Regulamento de eﬁciencia enerxética en
instalacións de iluminación exterior), os consumos enerxéticos, a proposta técnica e avaliación económica, estudo
da optimización da facturación eléctrica, o investimento,
os aforros enerxéticos obtidos, o período de retorno do
investimento, E a duración (dependendo do tipo de contrato, mixto de subministro e servizos, ou colaboración
público-privada).
O resultado deste estudo deﬁnirase no proxecto e aínda
que non sexa vinculante, deberá poñerse a disposición dos
licitadores para que poidan realizar as súas ofertas.
Para a elaboración dos pregos de licitación, en función
dos diferentes modelos de contratación (Contrato mixto de
subministros e servizos, contrato de colaboración público privada, etc..), e necesario concretar o proxecto técnico a
acometer, o investimento do proxecto e os aforros previstos,

a formula de reparto de aforros, así como a duración do contrato,
alcance do mesmo (inclusión ou non do mantemento), importe de
licitación, e formula de facturación. Polo tanto, na redacción dos
pregos é preciso ter en conta, os seguintes conceptos: subministración enerxética, mantemento, garantía total e implementacion
das melloras (investimentos).
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As opcións de execución son basicamente a contratación dunha
empresa de servizos enerxéticos (ESE) ou contactar directamente
cos fabricantes, buscando o ﬁnaciamento oportuno.
Unha Empresa de Servizos Enerxéticos (ESE) defínese como unha
persoa física ou xurídica que proporciona servizos enerxéticos ou
de mellora da eﬁciencia enerxética das instalacións, afrontando un
certo grado de risco económico. O pagamento dos servizos prestados basease en parte, ou totalmente, na obtención de melloras de
eﬁciencia enerxética e no cumprimento dos obxectivos pactados.
O ámbito de actuación destas empresas é moi amplo, dado que
poden abarcar todos os servizos enerxéticos posibles. (Revisión e
control da facturación, asesoría ﬁscal da enerxía eléctrica, implantación de sistemas de xestión, contratación da enerxía eléctrica
nas mellores condiciones posibles, inversións inmateriais, etc,.. )
Realizada a auditoría enerxética previa, os concellos coñecen as
súas necesidades de equipamento, podendo contactar directamente coas empresas fabricantes para realizar os cambios ou
modiﬁcacións necesarias nas súas instalacións municipais.
Para acadar este potencial aforro enerxético e reducir do gasto, é
necesario realizar un investimento inicial. As fórmulas de ﬁnanciamento para o investimento inicial poden ser: ﬁnanciamento
propio, ﬁnanciamento mediante a colaboración cunha empresa
de servizos enerxéticos (ESE), ou fórmulas de aluguer (leasing/
renting).
A dificultade e inconvenientes de aplicando arrendamento financeiro é que podería computar como endebedamento.
Dependendo da formula de contratación adoptada, e das formulas de pagamento que se decidan acometer, será mais ou menos
vinculante a realización dun control e veriﬁcación de aforros
posteriores a execución do proxecto. No caso de querer esixir este
control, e para que o custe deste control non repercuta nos custos
do concello, podería buscarse a formula de imputar este custo ao
adxudicatario do contrato, cuns limites de custo máximo claros,
que deberá reﬂectirse nos pregos de contratación.
Para analizar estas alternativas de aforro e eﬁciencia enerxética,
o pasado día 24 de abril, celebrouse unha xuntanza de traballo
co director do INEGA. O obxecto da reunión celebrada na sede do
Instituto Enerxético de Galicia, foi analizar tanto as posibilidades
técnicas existentes no mercado para a execución dun proxecto
de eﬁciencia enerxética na iluminación pública, como deﬁnir os
modelos de ﬁnanciamento que se formulan para dar cobertura aos
concellos.
A tipoloxía das empresas que presentaron as súas propostas foi a
seguinte: empresas auditoras, empresas de servizos enerxéticos
(ESE) e de ﬁnanciamento, e fabricantes. Plantexando os principais
parámetros a deﬁnir en cada proxecto (Financiamento, duracións
dos contratos, prestacións contratadas, garantías, e reparto do
aforro e fórmulas de pagamento).
O INEGA amosa a súa vontade para asesorar e dar apoio técnico
para a realización das actuacións necesarias para a execución ﬁnal do proxecto, e concretamente, para colaborar na elaboración
dun modelo de prego de contratación para conseguir acadar que
o proxecto técnico sexa viable economicamente, e posibilitar aos
licitadores a ofertar melloras técnicas.

DE INTERESE
Vantaxes das empresas
de servizos enerxéticos
>

Solución global que integra todos
os servizos enerxéticos

>

Distintas alternativas
económico-ﬁnancieras

>

Profesionalización e
externalización do servizo

>

Redución do importe da facturación para
o concello, de entre un 10% a un 15%

>

Posibilidade de redución da
potencia contratada

>

Negociación das tarifas eléctricas
no mercado liberalizado

>

Redución de custes de persoal

>

Redución dos gastos de mantemento
e reposición das novas tecnoloxías

>

Fomentar a utilización de tecnoloxías
enerxéticamente mais eﬁcientes

>

Fomentar o carácter exemplarizante
da administración na implantación
de enerxías máis eﬁcientes
> Vantaxes medioambientais

Inconvenientes das
empresas de servizos
enerxéticos
>

Elección da empresa de servizos
enerxéticos. Existen multitude de ESE.
Da base de datos das empresas de
servizos enerxéticos, elaborada polo
Instituto para a Diversiﬁcación e Aforro
da Enerxía (IDAE), obtéñense 653
empresas de servizos enerxéticos en
toda España. Realizando un ﬁltrado por
ámbito xeográﬁco de actividade, en
Galicia prestan servizos 274 empresas.

>

Selección dos servizos a contratar, existen
multitude de servizos comercializados.

>

En concellos pequenos resulta
máis complicado valorar as
vantaxes económicas.

>

Selección da modalidade de contratación.
(Contratación para un servizo concreto,
contratación en función dos importes
aforrados, contratación por un importe e
un número de anos determinado, etc..)

>

Externalización do servizo de
mantemento do servizos eléctricos
municipais contratados. Isto supón,
ter en conta en cada concello, si
existe persoal propio municipal que
este desempeñando esas tarefas, ou
no caso dunha concesión municipal, a
duración do contrato asinado entre o
concello e a empresa adxudicataria.

Taxa do 1,5% pola utilización privativa
do solo, subsolo e voo municipal
Esta Federación é consciente de que
os concellos teñen dificultades para
coñecer a facturación bruta das diferentes empresas explotadoras de servizos
de subministración eléctrica, en cada
termo municipal, así como, para contrastar a exactitude dos datos recibidos,
que tamén se utilizan como parámetro para practicar as correspondentes
liquidacións.
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Para ter unha información fiable e
transparente, para a liquidación da
taxa do 1,5% pola utilización privativa de solo, subsolo e voo municipal ás
empresas explotadoras de servizos de
subministracións, como contraprestación polos servizos prestados en cada

termo municipal, é importante coñecer os importes a incluír ou excluír
por ingresos brutos procedentes da
facturación que obteñan as empresas explotadoras. (Artigo 24 do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais)
Unha posible vía para a solucionar esta
situación sería que os organismos públicos que dispoñen desta información
conforme ás súas competencias, puxésena a disposición das entidades locais.
Así mesmo, estímase necesario regular
a información que ditas empresas deben facilitar aos concellos, e obrigar a

Problemas coa facturación
Desde o día 1 de novembro de 2008, a
facturación das tarifas de subministración de enerxía eléctrica efectúase por
parte das empresas distribuidoras e/ou
comercializadoras de enerxía eléctrica
mensualmente, levándose a cabo con
base na lectura bimestral dos equipos
de medida instalados ao efecto.
A partir da entrada en vigor deste procedemento de facturación mensual
(Disposición Adicional Sétima, do Real
Decreto 1578/2008, de 26 de setembro)
foron continuas e reiteradas as reivindicacións e denuncias contra o sistema
de facturación mensual da electricidade,
polas inexactitudes das estimacións.
O Ministerio de Industria, Enerxía e
Turismo enviou á Comisión Nacional da
Enerxía (CNE) un proxecto de real decreto no que se establece que a facturación
dos consumidores de luz baséese na lectura real dos contadores, realizada cada
dous meses, evitándose as facturacións
estimadas. Con esta medida o actual
goberno pretende poñer punto e ﬁnal a
un método de facturación que provocou
unha enorme confusión entre os usuarios do servizo eléctrico.
Os contratos de subministro eléctrico
cunha potencia contratada superior aos

10Kw non poden acollerse a Tarifa de
Último Recurso (TUR), e os concellos
que non negociaron, desde a liberalización do mercado eléctrico, contratos
coas comercializadoras están pagando
un 20% de recargo sobre a TUR. (A
TUR é o único prezo de enerxía eléctrica regulado, na actualidade, pola
administración).
Así, no caso dos concellos, nos que o
consumo eléctrico representa unha porcentaxe importante do gasto corrente,
e aínda non formalizaron contratos de
prestación de servizo, ou os correspondentes concursos públicos quedaron
desertos, están a pagar recargos na súa
facturación desde xuño de 2.009.
O listado de empresas comercializadoras de enerxía eléctrica cos que poder
avaliar, e escoller a oferta mais vantaxosa, para evitar ou sobrecusto na factura
eléctrica, pode obterse na páxina web
da Comisión Nacional de Enerxía CNE
(www.cne.es).
Para que os concursos públicos non
queden desertos, unha vez licitados,
proponse simplificar os modelos de
pregos, e darlle ás comercializadoras
garantías de cobro suﬁcientes que xeren
un interese comercial.

Recomendacións para a elaboración dos pregos:
>
>
>
>
>
>

Fixar un prezo máximo para a enerxía.
Duracións de contrato inferiores a 1 ano.
Incluír servizos de consultaría e xestión enerxética para
poder perseguir obxectivos de aforro e eﬁciencia.
Establecer un sistema de garantía de pagos.
Desestimar a inclusión de lotes.
Non incluír os custos da publicidade do concurso.

que estas acheguen periodicamente os
datos necesarios para liquidar a taxa.
Por este motivo, tal e como se expuxo,
para o bo fin da xestión da devandita taxa, e dado que seguramente non
baste a subministración individualizada de información previo requirimento,
considérase que a colaboración en materia de intercambio de información
resulta esencial para facilitar aos concellos a aplicación efectiva do tributo,
dada a dificultade de comprobación
dos devanditos datos, e a ausencia
de colaboración por parte das empresas explotadoras de servizos de
subministración.

Posibles liñas
de colaboración
Dado que o INEGA ten entre as súas funcións a elaboración de estudos, e realizar
e emitir informes e recomendacións en
materia enerxética para entes públicos
e privados, ademais da súa colaboración para a elaborar un modelo marco de
pliegos de contratación, porá en funcionamento un simulador que servirá de apoio
aos concellos para o coñecemento do consumo enerxético e das posibilidades de
aforro enerxético.
Esta ferramenta informática permitirá
supervisar se as facturas eléctricas dos
concellos están correctamente emitidas, e
comparar os prezos que se lle están aplicando cos do mercado, co que valorar a
eﬁciencia enerxética das súas instalacións,
e achegar suxestións concretas de mellora,
tanto máis precisas canto máis exacta sexa
a información facilitada polo usuario.
Tamén estase pensando na posibilidade
de crear un servizo de asesoría enerxética
para os concellos, onde se resolvan todas
as dúbidas en materia enerxética que poidan xurdir.
A súa vez, a FEGAMP e o INEGA ﬁrmarán un
convenio de colaboración para a coordinación de actuacións de aforro e eﬁciencia
enerxética, e de implantación de enerxías
renovables. O obxecto deste convenio e
realizar estudos, asesoramento enerxético
e levar a cabo actuacións concretas para
conseguir obxectivos de aforro e eﬁciencia
enerxética, potenciando e incorporando as
fontes menos contaminantes, fomentando
o aproveitamento dos recursos e favorecendo o aforro enerxético nos concellos de
Galicia. Coa sinatura deste convenio pretendese animar aos concellos a participar
na realización dalgunha experiencia piloto
de implantación de sistemas de xestión
enerxética.
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MANIFESTO LOCAL
Por unha defensa racional do municipalismo moderno
A Comisión Executiva da Fegamp aprobou na súa reunión de maio un manifesto en defensa da autonomía
municipal, nun momento no que o debate político, social e mediático situou ás entidades locais nunha
situación comprometida. O texto, presentado pola Presidencia e consensuado polo tres grupos con
representación na Executiva, pon de manifesto a insuﬁciencia do actual sistema de ﬁnanciamento local
e a súa excesiva dependencia da actividade inmobiliaria, así como a asunción de competencias que non
competen regulamentariamente aos municipios.
O manifesto reitera que os concellos
foron as únicas administracións que reduciron a súa débeda durante o pasado
ano, polo que queda evidenciado que
non son os culpables do endebedamento do sector público, e iso mantendo no
posible o máximo nivel na prestación
de servizos. “Os cidadáns demandan a
nosa atención dado que somos a administración máis próxima á sociedade”,
aﬁrma.
Ante o debate suscitado nos últimos meses sobre a reforma da planta municipal,
a Fegamp reitera o seu rexeitamento á
fusión forzosa de concellos como solución aos problemas do mundo local, e
mantén a súa aposta por fórmulas de
cooperación e colaboración que permiten manter os servizos públicos, de
calidade e cun menor custo para o cidadán. Nesta liña, reivindica “a autonomía

local emanada da Constitución de 1978
e o dereito de alcaldes, alcaldesas e os
seus Concellos para decidir, xunto cos
seus veciños, o futuro dos municipios”, e
empraza a delimitar con carácter urxente “os espazos competenciais de cada
administración e garantir o financiamento necesario para a súa aplicación”.
Nas últimas semanas parece que remitiu a teima sen fundamento de que
a crise das administracións públicas

soluciónase cunha fusión de municipios a golpe de calculadora, escuadra
e cartabón. A postura da Fegamp é
tamén defendida desde a Federación
Española de Municipios e Provincias
(FEMP), a interlocutora directa que o
mundo local ten co Goberno de España.
Así o expresaron de forma rotunda o
seu presidente, Juan Ignacio Zoido, e
os seus vicepresidentes, o zamorano
Fernando Martínez Maíllo e o vigués
Abel Caballero.

A previsión das federacións de municipios, á vista
da vontade de diálogo do Goberno, é que esta
imprescindible reforma administrativa poida quedar
pechada antes de que conclúa este ano

A Fegamp reitera o seu rexeitamento
á fusión forzosa de concellos
como solución aos problemas
do mundo local

> CONCELLOS
GALEGOS

_

Outro asunto abordado pola FEMP e que conta co
respaldo da Fegamp é o novo papel que deben adoptar as deputacións provinciais. A xuízo das dúas

federacións, o seu rol debe estar circunscrito preferentemente aos concellos de menos de 20.000
habitantes, cuxas reducidas dimensións impídenlles
xerar economías de escala para reducir o custo da
prestación de servizos. As deputacións poden ser
eses entes coordinadores que garantan o acceso dos
cidadáns aos servizos básicos, con independencia do
tamaño dos municipios.
Segundo a FEMP, “o ámbito de actuación das deputacións como administración común dos municipios
debería limitarse a aqueles que carezan dos medios
técnicos e/ou económicos necesarios para prestar
os servizos e as actividades que se deriven das súas
competencias”. Coincidindo coa postura defendida
pola Fegamp, a federación estatal considera que “deben potenciarse mecanismos axeitados para que os
concellos puidesen unirse (…) sen que iso supoña
a necesidade de crear novas institucións e as correspondentes estruturas administrativas e de xestión”.
Por último, a cuestión ﬁnanceira. Esíxese un ﬁnanciamento “adecuado”, sen o cal as entidades locais
poderán negarse a asumir novas competencias ou
prestar os servizos que delas se deriven. Ademais,
demándase que calquera norma que suprime ou
modiﬁque un imposto e que teña repercusión nos
ingresos das facendas locais arbitre medidas de
compensación.
Pola súa banda, o Ministerio de Facenda elaborou
o seu propio documento de traballo a través do
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
Nel, compártese a visión da FEMP de eliminar da carteira de servizos municipais aqueles impropios como
a educación ou a sanidade. Con todo, defende a retirada forzosa de competencias aos concellos máis
pequenos e a súa atribución directa ás deputacións.
A Fegamp, así como o resto de federacións territoriais, rexeitaron este punto, aínda que se mostran
conﬁadas en alcanzar puntos de acordo durante o
proceso de diálogo co Ministerio.
A previsión das federacións de municipios, á vista
da vontade de diálogo do Goberno, é que esta imprescindible reforma administrativa poida quedar
pechada antes de que conclúa este ano. O municipalismo moderno pasa pola sustentabilidade e a
eﬁciencia, non por solucións simplistas. Na defensa
do mundo local estará sempre a Fegamp.
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Abandonado o discurso fácil de que a culpa a teñen os concellos (aﬁrmación falsa, á vista dos datos
do déficit das administracións públicas), FEMP e
Goberno abriron un proceso de negociación que,
con trinta e cinco anos de atraso, debe desembocar
nunha reformulación das competencias locais, delimitando as súas responsabilidades na prestación de
servizos e ﬁxando un modelo de ﬁnanciamento xusto
e eﬁcaz, que erradique duplicidades e solapamentos
con deputacións e autonomías. Para ﬁxar un punto
de partida, a FEMP elaborou un informe das competencias exixibles ás entidades locais (coa Lei de
Bases na man) e outro cos servizos impropios que
veñen forzadas a prestar, dado o baleiro existente na
actualidade e o abandono doutras administracións
públicas.
Entre as competencias que non corresponden aos concellos están o mantemento e vixilancia de centros de
educación infantil e primaria así como de centros de
saúde, o sostemento de escolas infantís, de música e
de adultos, a provisión de solo para a construción de
infraestruturas de titularidade autonómica, as políticas de cooperación ao desenvolvemento, os xulgados
de paz, as políticas de inmigración e cohesión social
ou o mantemento das casas cuartel da Garda Civil.
Noutro documento, a FEMP tamén aborda cal debe
ser o obxecto da reforma lexislativa sobre a administración municipal. En primeiro lugar, defende “a gran
diversidade da tipoloxía municipal” non como “algo
negativo” senón como “un reﬂexo da realidade”, e
advirte que a supresión de concellos “non modiﬁcará
o número de asentamentos de poboación” existentes, orixe do sobrecusto que a prestación de servizos
ten para moitos concellos.
Así, expón como alternativa a “disociación entre entidade política e estrutura administrativa”, é dicir,
respectar a identidade propia de cada entidade local,
diferenciando entre municipio e concello, naqueles
casos onde non haxa capacidade suficiente para a
prestación de servizos e a realización de actividades
que se derivan das competencias locais. A FEMP elude
pronunciarse acerca de cifras de poboación mínima,
tan do gusto dos estudos ﬁnanceiros ou universitarios.

     

Manifesto
da comisión
executiva
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Vicepresidente primeiro

Vicepresidente segundo

da Fegamp

da Fegamp

Alcalde de O Barco de Valdeorras

Alcalde de Allariz

Un debate inxusto
e superﬁcial

A fusión de concellos,
un falso debate
sobre a suﬁciencia
económica municipal

FRANCISCO GARCIA

ALFREDO GARCIA

Estamos asistindo a reflexións interesadas en relación a suposta
necesidade de reordenar o mapa municipal galego propiciando a fusión
de concellos como panacea para solucionar a discriminatoria e deﬁcitaria
ﬁnanciación municipal que os concellos galegos padecen.
Para empezar non está de máis lembrar que na realidade municipal do
Estado Español non é Galiza o paradigma de minifundismo municipal
– sirva o dado esclarecer de que só a
provincia de Burgos ten máis concellos que toda Galiza, 371 fronte aos
315 existentes na nosa nación.
Dá a impresión que con esta polémica o que se pretende é distraer a
atención para non centrar o debate
na discriminación que sobren os concellos galegos na participación dos
tributos do Estado e na insuﬁciente
ﬁnanciación municipal da Xunta de Galiza que está a recortar de xeito
escandaloso os fondos municipais en servizos sociais, en programas
de fomento de emprego, en inversións, etc.., e segue sen aprobar o
necesario incremento do Fondo de Cooperación Local.
Tamén parece que quere obviarse con este pretexto a necesidade
de racionalizar a ordenación administrativa territorial coa reconsideración da existencia das Deputacións Provinciais, a necesidade da
estructuración comarcal e das áreas metropolitanas e de recoñecemento xurídico da parroquia.
A fusión de pequenos concellos non solventa as carencias de ﬁnanciación claramente discriminatoria que sofren os concellos galegos, por
canto a participación nos ingresos do Estado non contempla variábeis
fundamentais no custe de servizos municipais como son o número de
núcleos de población, a superﬁcie do concello ou o envellecemento de
poboación. Deste xeito mentres os concellos de Galiza reciben 176,54
euros por habitante, a media no conxunto do Estado é de 221,07
euros por habitante.
Por iso resulta tan importante que se ﬁxera un reparto xusto atendendo a proposta plantexada polo BNG ponderando población, esforzo
ﬁscal, inverso capacidade tributaria, dispersión, superﬁcie e envellecemento de población.
Máis dunha vez queda evidenciado que non só non existe un trato de
solidariedade con Galiza, senón que existe unha grave discriminación
que fai que os ingresos percibidos polos concellos galegos non se
correspondan nin tan siquera coa nosa porcentaxe de población –no
conxunto do Estado representamos o 6,5% e recibimos o 5,27% da
participación nos tributos– nin co noso Produto Interior Bruto.
Por todo isto, parece evidente que verdadeira solución á situación
ﬁnancieira non está na fusión –sempre posibel– de concellos galegos
senón na correción do mapa administrativo con funcións e servizos
a nivel comarcal, sustituíndo ás anacrónicas Deputacións Provinciais
e con novos criterios de xustiza e equidade na participación dos tributos do Estado que corrixa a discriminación producida co modelo
actual.
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A distribución territorial está
a ser cuestionada nos últimos
tempos, especialmente no
que se refire aos Concellos e
á súa continuidade, creo que
de forma totalmente inxusta
e baseada en criterios superﬁciais para os que non se tivo en
conta a realidade do territorio.
No caso concreto de Galicia,
notouse especialmente que
as propostas encamiñadas á
agrupación e/ou desaparición
de Concellos foi proposta por
“urbanitas” descoceñedores da
realidade galega. As diﬁcultades xeográﬁcas que implica a
agrupación de Concellos deben terse en conta, así como
cuestións relativas á identidade
de cada un deles. Cada caso é
distinto e debería estudarse de
forma pormenorizada: en moitas ocasións a unión de dúas
ruínas suporía unha ruína aínda
maior, e noutras, en cambio (e se é vontade real dos veciños dos
municipios afectados), sería a opción máis viable.
Dito todo isto, o certo é que, ao marxe de opinións, discusións
ou de debates sobre a conveniencia ou non das agrupacións de
municipios, case sempre se fala do tema partindo de razóns económicas. Aínda sendo cuestionable e até discutible o aforro que
puidese supor a agrupación de Concellos, por agora non se realizou ningún estudo no que se xustiﬁque, con rigor e argumentos,
as bondades desa unión e o aforro real que suporía.
Creo ﬁrmemente na autonomía local, na capacidade de xestión
e decisión dos municipios e na necesidade de manter a administración local pola súa proximidade ao cidadán. De feito, os
Concellos son as administracións mellor valoradas polos españois
e galegos, e iso débese sen dúbida a esa atención permanente e
próxima que se lles presta. Na miña opinión, as administracións
estatal, autonómica e central son as prioritarias na organización
administrativa do país, mentres que as Deputacións son as entidades máis cuestionables.
En todo caso, e buscando sempre os aspectos máis positivos, o
certo é que as Deputacións poden, tras unha profunda remodelación de funcións, desenvolver un papel importante na xestión
de determinados servizos de índole comarcal: a xestión do ciclo
da auga, a recollida de residuos sólidos urbanos, a xestión de
servizos sociais, o transporte público comarcal (tan deﬁciente en
Galicia, sobre todo no rural), e algún máis que puidese prestarse
a unha algunha agrupación de municipios.
A creación deste tipo de servizos implicaría necesariamente a
creación de consorcios, que supoñen gastos de xestión e persoal,
e que poderían ser xestionados polas deputacións provinciais.
En todo caso, estas novas situacións non deberían supor novos
custos para os Concellos, senón maior tranquilidade por canto
prestaríanse os servizos con maior calidade e menores custos
para todos os veciños das comarcas, e sen maiores problemas de
funcionamento para os Concellos.
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FONDO DE COMPENSACIÓN
AMBIENTAL 2012
Enerxía para as facendas locais
A Xunta ven de presentar as principais novidades do Fondo, un caixón de recursos ﬁnanceiros para os
concellos derivados do canón eólico, e que por primeira vez dende a súa creación, poderá dedicarse
parcialmente a gasto corrente.
A Lei 8/2009, de 22 de decembro, pola que se regula o
aproveitamento eólico de Galicia e se crean o canon eólico
e o Fondo de Compensación Ambiental, introduce unha
nova proposta de “participación pública” no proceso de
implantación dos parques eólicos consistente na formación
dun Fondo de Compensación Ambiental alimentado pola
recadación derivada da imposición do canon eólico, descrito como unha ﬁgura extraﬁscal, que penalizará o impacto
ambiental ocasionado polas instalacións en función do
número de aeroxeneradores.
Os titulares dos parques eólicos pagarán cantidades adicionais progresivamente por tramos co ﬁn de crear un FCA,
do que se beneﬁcien os municipios afectados pola implantación de parques eólicos no seu territorio, para levar a
cabo actividades respectuosas co medio ambiente. Así os
parques que dispoñen de entre un e tres aeroxeneradores
están exentos de pagar o canon; as instalacións entre catro e sete abonan 2.300 euros por aeroxenerador; ata 15,
4.100 euros, e a partires de aí a cota ascende ata 5.900
euros por aeroxenerador.
Nos orzamentos da Xunta do 2012 a previsión recadatoria
polo canon eólico suporá uns 22 millóns de euros, dos cales a metade é xestionada pola Consellería de Presidencia,
e o outro 50 % pola de Facenda. Estes recursos no ano
2009, cando se creou o FCA, estaban destinados a reparar
o impacto ambiental e paisaxístico e os danos asociados
á explotación enerxética dos parques eólicos. Agora, ademais destes obxectivos, está a loita contra os desastres
ecolóxicos e os ataques contra o patrimonio natural.

Novidades do Fondo de Compensación
Ambiental 2012
O Diario Oﬁcial de Galicia, do 8 de maio, publica para o ano
2012 a Orde que establece o reparto e a convocatoria de subvencións ligadas ao FCA que contén algunhas novidades. O
mais salientable é a súa reorientación no 2012 co dobre reto
de que os concellos dediquen parte destes recursos a ﬁnanciar
gasto corrente destinado a servizos medioambientais incentivando por vez primeira os proxectos de xestión compartida
entre entidades locais.
No caso da liña competitiva, os concellos que reciban unha
asignación igual ou superior a 50.000 euros se lles dará preferencia para que poidan destinar “un 20 por cento a maiores” da
cantidade que reciban á prestación de proxectos compartidos.
Na segunda liña de ﬁnanciamento, se seguirá valorando a prestación de servizos baixo a modalidade compartida ademais de
poñer en funcionamento un proxecto piloto co ﬁn de que varios
concellos se unan para ter en común técnicos urbanísticos e arquitectos, incrementando a súa capacidade técnica na vertente
medioambiental de urbanismo. Como complemento aos parques
de bombeiros e ao despregue dos GRUMIR, comezarán a impulsar brigadas medioambientais que dean servizos aos concellos
limítrofes tamén baixo os recursos do FCA.
Entre as distintas inversións que permite o FCA para o 2012
están actuacións para a recuperación de espazos naturais e
saneamentos, prevención de incendios, control ambiental,
proxectos de eﬁciencia enerxética, de protección do medio
ambiente e do espazo natural, ....

Actuacións e proxectos do Fondo
Anos 2010 e 2011.
Santa Comba: ata 114.000 euros do Fondo se destinaron á recuperación ambiental de Santa Comba
en decembro de 2011. As actuacións afectaron
aos lugares de Vilarqueimado, Busto, As Travesas,
As Cerqueiras, Vilar, alón, Guisande e Vilarnovo de
Arantón, que se atopaban nun estado de deterioro
e degradación que diﬁcultaba o seu uso e aproveitamento por parte dos veciños. Os destinos dos espazos
son lúdico, recreativo e de servizo (recollida e eliminación de augas pluviais, melloras do pavimento)
> CONCELLOS
GALEGOS

_

Lalín: en maio de 2011 o goberno local destinou
mais de 140.000 euros á rede de sumidoiros das
parroquias de Bendoiro y Meixomín, utilizando os
recursos do FCA. No caso de Bendoiro, a actuación
consistía na preparación dos sumidoiros da zona,
que permitiría poñer en marcha a depuradora de
auga construída na parroquia con fondos do plan E,

O Valadouro: a rexeneración da marxe dereita do río
Ferreira, así como o acondicionamento da zona como
paseo ﬂuvial, área recreativa e dotación de servizos
recibiu unha inversión do Fondo de 200.000 euros.
Ourol: a este concello se destinaron case 300.000
euros para saneamentos, potabilización de auga e
melloras enerxéticas e de alumeado público.
Forcarei: mais de 200.000 euros se empregaron en
este concello en áreas recreativas e carballeiras.
Vila de Cruces: recibirá mais de 100. 000 euros que
entre outras inversións destinará á compra dun novo
camión do lixo debido as condicións do vello vehículo
e o seu alto mantemento.
Guitiriz: uns 80.000 euros serviron no 2011 para levar a cabo tarefas de saneamento de núcleos rurais.
A Pobra do Caramiñal: a este municipio lle corresponderon 52.800 euros que serviron para efectuar as
dotacións de saneamento e pavimentación de núcleos
que non tiñan rede de sumidoiros.

Fondo de Compensación Ambiental 2012
DOG Nº 87. Martes, 8 de maio de 2012

Obxecto:
Convocatoria de subvencións para o 2012 do Fondo de Compensación
Ambiental destinadas ás entidades locais de Galicia.
1. Conservación da biodiversidade, ao coñecemento e utilización
recreativa e didáctica dos recursos naturais e á recuperación do
medio natural degradado ou contaminado.
2. Impulso da eﬁciencia e da utilización sustentable das enerxías
renovables.
3. Actuacións de protección do ambiente e do espazo natural,
incluídas tamén as que teñan por obxecto a prevención, extinción e xestión de situacións de sinistro ou risco.

Actuacións subvencionables:
a) Os investimentos en inmobilizado: custo de man de obra externa, custos de execución de obras, equipamentos e instalacións.
b) Custos de proxecto e dirección de obra, de tratarse de contratacións externas.
c) Custos de funcionamento dos servizos municipais dedicados á
protección do ambiente e do espazo natural.
d) Os contratos de subministración para a adquisición de equipamentos, produtos, vehículos ou bens mobles.
e) Os gastos de asesoría xurídica ou ﬁnanceira, os gastos notariais
e rexistrais e os gastos periciais para a realización do proxecto
subvencionado.
f) Os tributos, sobre todo o imposto sobre o valor engadido (IVE)
son subvencionables se o beneﬁciario os aboa efectivamente.
g) Os custos indirectos formarán parte da xustificación da
subvención.

Beneﬁciarios:
a) Convocatoria de subvencións de natureza non competitiva: os
concellos cuxo territorio municipal estea dentro da poligonal
de delimitación dun parque eólico e, igualmente, polos afectados pola correspondente instalación de conexión ou vía de
evacuación.

b) Convocatoria de subvencións de natureza competitiva:
- Os concellos de Galicia que formulen petición de maneira
individual.
- Os concellos de Galicia que formulen petición de subvención
de maneira conxunta mediante agrupacións ou asociacións
de concellos.
- As mancomunidades de concellos de Galicia.
- Os consorcios locais de Galicia.

Información:
a) Páxina web oﬁcial da consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza http://cpapx.xunta.es ou na web www.eidolocal.es
b) Nos teléfonos 981 54 62 11, 981 54 62 12, 981 54 74 02.
c) No enderezo electrónico administracionlocal@xunta.es

Importes máximos subvencionables e límite de
subvención de gastos de funcionamento:
1. Liña de subvención de natureza non competitiva: a subvención
concedida a cada concello para gastos de funcionamento non
poderá superar o 33% da cantidade total preasignada para o
concello nos anexos indicados. Na determinación deste límite
do 33% incluirase, de ser o caso, o 20% da solicitude conxunta.
2. Liña de subvención de natureza competitiva:
-

Solicitude de mancomunidades, de consorcios ou de concellos asociados ou agrupados: a porcentaxe máxima de
subvención será do 80% do orzamento presentado co límite
de 120.000 euros. En caso de presentar solicitude só para
gastos de funcionamento, o importe máximo da subvención
será de 39.600 €.

-

Solicitude individual dun concello: a porcentaxe máxima de
subvención será do 80% do orzamento presentado co límite
de 32.000 euros. En caso de presentar solicitude só para
gastos de funcionamento, o importe máximo da subvención
será de 10.560 €.

Prazo de presentación de solicitudes:
ata o 9 de xuño de 2012
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Ortigueira: o goberno local inverteu mais de 140.000
euros do Fondo para optimizar a eﬁciencia enerxética
da piscina instalando paneis solares que axudarán
a quentar a auga da piscina municipal mediante o
aproveitamento térmico da enerxía solar.

unha infraestrutura paralizada durante meses ante a
falta de rede de sumidoiros.
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“A partida para Grumir e
Protección Civil nos plans de
cooperación está blindada”

A área dos servizos sociais
é onde se concentran boa parte
das denominadas
“competencias impropias”
dos concellos.
A que se debe?

O propio ou impropio está claramente deﬁnido nas leis de servizos
sociais e de administracións públicas. Outra cousa é que co obxectivo de dar resposta as necesidades dos veciños, ata agora cada
administración excedera ás súas competencias en determinados
ámbitos. O que está claro é que nas circunstancias que nos tocou
vivir, de escasos recursos económicos, é absolutamente necesario
coordinarse.
De aí que elaboraramos o Decreto de servizos sociais comunitarios
que permitirá, entre outras cousas, axilizar o ﬁnanciamento dos servizos sociais e recordar as competencias de cada Administración, e
coordinarnos de maneira que poidamos dar respostas ás necesidades
dos cidadáns.

> CONCELLOS
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Existe un baleiro na prestación Máis que un baleiro, o que existiu foi unha falta de coordinación
de estes servizos? entre as administracións. Tal e como marca a lei de Servizos Sociais,

a prestación destes servizos repártese entre as diferentes administracións: estatal, autonómica, provincial e local. Cada unha delas,
segundo as competencias establecidas nas diferentes normativas,
debe encargarse das súas prioritariamente co esforzo de coordinarse
coas demais administracións para ser máis efectivos.

Os concellos están preocupados
co novo Decreto, xa que os de menos
de 20.000 habitantes pasan a depender
das deputacións para ﬁnanciar
a súa carteira de prestacións básicas.
Non pode supoñer un exceso
de burocratización?

Lonxe de supoñer un exceso de burocratización, esta normativa permitirá a axilización no ﬁnanciamento dos servizos sociais e evitará
duplicidades.
Co decreto, a Consellería segue a manter apoios básicos dos servizos sociais básicos dos concellos de Galicia, posto que, por exemplo, o traballador social seguirá a ser apoiado por esta Consellería,
se ben é certo que ademais clariﬁca competencias que, en materia
de servizos sociais, ten cada unha das administracións. É precisamente nas leis de Administración local e de Servizos Sociais, onde
se establece que as deputacións deben dar apoio económico, técnico, de asesoría e información aos concellos de menos de 20.000
habitantes na prestación dos servizos sociais comunitarios básicos.
Grazas a este decreto, os concellos non terán que adiantar eles todo
o ﬁnanciamento posto que permite facer unha transferencia xa nos
primeiros catro meses dunha parte do apoio que ese concello percibira no ano en curso de esta Consellería para o ﬁnanciamento dos
servizos sociais. De feito, os 315 concellos xa recibiron 12 millóns
de euros como adianto correspondente a este ano, mentres que en
anos pasados tiñan que esperar, como moi cedo, ata outono.

Dispoñen de fondos as diputacións Entendo que todas ás administracións planiﬁcan o seu orzamento
para facerse cargo deste ﬁnanciamento? anual cumprindo, en primeira instancia, ás súas competencias e
despois todo o que estimen oportuno. Logo se a atención á prestación dos servizos comunitarios básicos dos concellos de menos de
20.000 habitantes é una competencia da deputación, tal e como
reza o artigo da lei de servizos sociais, terán que ter planiﬁcados os
seus orzamentos neste eido.

“Apoiar aos concellos
de menos de 20.000
habitantes é unha
das competencias das
deputacións provinciais”

Todas as administracións estamos nun momento complicado, por
iso é máis necesaria que nunca a priorización das nosas accións. E
para esta Consellería, antes que as feiras ou os campos de fútbol,
están as persoas, a atención ás súas necesidades e, polo tanto, os
servizos sociais. Así mesmo, é necesario ter claro que unha boa
coordinación, ademais de evitar duplicidades, e facer máis eﬁciente
a utilización dos recursos públicos, amplía a posibilidade de chegar
a cubrir mais servizos e mellor.

>
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Os alcaldes pediron máis liberdade
para poder ﬁxar o custe dos servizos
municipais e non estar limitados
por unha norma autonómica.
Poderán dar ese paso?

Naquelas competencias municipais onde haxa apoio da administración autonómica debe haber uns criterios homoxéneos que garantan a solidariedade
no territorio. Nas competencias municipais onde non exista apoio ﬁnanceiro
autonómico entendo que os concellos teñen a autonomía suﬁciente para
establecer os seus propios criterios.

Xa coñecemos os recortes
nos Plans de Cooperación.
Agora, ¿que marxe lle queda
ao mundo municipal
para promover políticas
de emprego?

Estamos nun momento especialmente complicado no que España marca uns
obxectivos de déﬁcit establecidos pola UE que teñen determinados axustes
importantes nos Orzamentos Xerais do Estado. Entre eles está o ﬁnanciamento das Políticas Activas de Emprego, que presentan un axuste para este
ano dun 57%.

Aínda así, o deber da Administración autonómica é velar porque os servizos
cheguen a todos os cidadáns que o necesitan e porque non haxa desigualdades entre uns e outros cidadáns pola súa procedencia. Para eles establecemos un abano de máximos e mínimos, por exemplo en servizos como o
de axuda no fogar básico ou nas escolas infantís, nos que cada concello
pode adaptar en función das súas necesidades concretas, sempre dentro dun
máximo, se concorren a axudas autonómicas, por ser prezos públicos. En
cambio, noutros casos, como o servizo de axuda no fogar para dependentes,
por ter estes un dereito outorgado por lei, o custo debe estar ﬁxado igual
para todo o territorio.

Pese a isto, desde a Consellería blindaremos a contratación dos Grumir, de
Protección Civil e priorizaremos a contratación de socorristas onde os houbera no ano 2011. De feito, a Xunta, respondendo a unha petición expresa
da FEGAMP, xa resolveu as autorizacións para facilitar a contratación anticipada do persoal destas agrupacións, o que evidencia a importancia que esta
partida ten para a Administración autonómica.
Así mesmo, manteremos unha rede mínima de orientadores e axentes de
emprego, dado que moitos dos concellos presentaron agrupadas as súas
solicitudes.

“Nas circunstancias que nos tocou
vivir, de escasos recursos económicos,
é absolutamente necesario que as
administracións nos coordinemos”

> CONCELLOS
GALEGOS
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O plan concertado nace hai máis de 20 anos co espírito de
ﬁnanciar dun xeito tripartito a prestación dos servizos sociais
municipais. Isto é, percibía ﬁnanciamento do Estado, da Xunta
e do Concello. O compromiso desta Consellería é manter no ano
2012 a aportación correspondente aos fondos propios da Xunta
que houbo no 2011.
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Sobre o Plan Concertado,
os concellos celebran o adianto
das liquidacións, pero pregúntanse
si serán cantidades deﬁnitivas
ou volverán a verse reducidas
a ﬁnais de ano.

Doutra banda, o adianto é unha mostra do compromiso da Xunta cos concellos co obxectivo de contribuír a unha axilización
no ﬁnanciamento da prestación dos servizos sociais, un apoio
que se vai manter. A Administración autonómica aboará aos
concellos a prestación de servizos sociais de acordo co establecido no decreto.
Gustaríame recordar que o adianto que se puido levar a cabo
grazas ao desenvolvemento deste novo decreto permitiu unha
axilización nos pagamentos de máis de cinco meses con respecto ao ano anterior, e, en canto a presuposto, supuxo un
investimento por parte da Xunta de 12,4 millóns de euros, un
importante esforzo nun momento de dificultade económica
como o actual.
Quero insistir na importancia de que as deputacións colaboren
neste financiamento pois apoiar aos concellos de menos de
20.000 habitantes é unha das súas competencias. Aquí temos
acadado acordos coas deputacións da Coruña, Ourense e Pontevedra. Lugo aínda non ten acordo polo momento.

Sobre a problemática dos centros de día,
hai concellos que se queixan
por ter que ﬁnanciar o custe de prazas
de beneﬁciarios de outros concellos.
Que solución se vai a encontrar?

No caso dos centros da rede do Consorcio, os concellos ﬁnancian un terzo dos gastos totais de funcionamento do centro.
Neste sentido, cabe recordar que cada concello onde o Consorcio xestiona un centro de día asinou no seu día o seu convenio
de xestión, onde se recolle esa cláusula do terzo.
De todos os xeitos, hai concellos que xa nos formularon alternativas, como no caso do centro de día de Sabarís, no que Baiona,
Nigrán e Gondomar optaron por que fose a mancomunidade que
conforman entre os tres a que asinara o convenio de xestión co
Consorcio, asumindo cada un a parte correspondente aos seus
veciños, e ese centro xa está a funcionar así.
De cara á resolución da repercusión do custo de usuarios dun
centro que proveñen doutros concellos, no relativo aos centros
que xa están en funcionamento, dende o Consorcio estanse a
manter reunión con cada un dos concellos co ﬁn de promover a
integración de todos e cada un destes concellos nos convenios
e participar do terzo dos gastos de funcionamento dos centros
de forma proporcional aos seus usuarios atendidos en cada un
deles.

>
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PLAN DE PAGO A PROVEDORES
Segunda oportunidade
Seguindo as peticións da FEMP e das federacións
territoriais de municipios, o Ministerio de Facenda
abriu un novo prazo para a formalización de
operacións de préstamo para as entidades locais
que, por diversas circunstancias, non o ﬁxeron no
mes de maio, no marco do mecanismo de pago a
provedores.
Anunciouno o ministro Cristóbal Montoro no Congreso
dos Deputados, e poucos días despois viña recollido no
BOE: os concellos terían unha segunda oportunidade
para presentar os seus plans de axuste, evitando deste
xeito a retención do 50% da PIE, unha medida drástica
e que afundiría sen remedio a moitas facendas locais.
Os supostos polos que os municipios puideron acceder á
prorroga para a formalización da operación de préstamos
foron catro:
t &OUJEBEFTMPDBJTRVFBOUFTEPEFNBS[PFMFWBSPO
ao Pleno un Plan de Axuste, ﬁnalmente non aprobado
polo mesmo.
t &OUJEBEFT-PDBJTRVFFMFWBSPOBP1MFOPVO1MBOEF
Axuste, que se aprobou por este, pero que non foi ﬁnalmente valorado positivamente polo Ministerio de
Facenda e Administracións Públicas.
t &OUJEBEFT-PDBJTRVFUFOEPVOQMBOEFBYVTUFBQSPCBdo e valorado favorablemente polo Ministerio non lles
foi aprobada a concertación da operación de préstamo
polo órgano competente da propia Entidade.
t &OUJEBEFT-PDBJTOPRVFPØSHBOPDPNQFUFOUFEBDPSporación local aprobara a formalización de préstamos
por importe ou por prazo de amortización distintos de
aqueles polos que deberon aprobalos.

O prazo para a súa remisión en calquera dos catro supostos remataba o 15 de xuño, de cara a que no mes de
xullo, previa valoración positiva do Ministerio se fora o
caso, poidan formalizar as operacións de préstamo.
A aquelas entidades locais que ﬁnalmente non cumpriran
estes supostos, aplicaráselle unha retención do 50% da
Participación nos Ingresos do Estado (PIE) ó longo de
dous anos, o que xeraría unha situación de estremada
gravidade para a economía destes concellos. Esta medida, que non se coñecía na súa totalidade cando se
aprobou por primeira vez o mecanismo de pago a provedores acendeu todas as alarmas en moitos concellos
que non aprobaran o plan de axuste. O presidente da
Fegamp, José Manuel Rey, ﬁxo un chamamento a responsabilidade de todos os grupos políticos municipais para
sacar adiante estes plans, deixando á marxe as diferenzas partidistas, e garantir que os concellos ían manter o
seu ﬁnanciamento.

Balance inicial do plan
de pago a provedores
Na primeira fase do Plan de pago a Provedores, o importe total das débedas pagadas correspondentes ás Entidades Locais ascendía a 9.263 Millóns
de Euros dos que tan só 191 Millóns, o 2% sobre o total, eran de Entidades
Locais de Galicia, e que supuxo na nosa Comunidade o pago a uns 6.000
provedores.
Este importe correspondía a un total de 3.774 Entidades Locais do
Estado, das que 179 son de Galicia, un 56% das totais existentes na nosa
Comunidade.
Estes números pódense incrementar sensiblemente na segunda fase aberta polo Ministerio, dado que a débeda inicial global manifestada polas
entidades locais galegas estaba en torno aos 210 Millóns de Euros, pero
finalmente non todas as entidades se acolleron, por non cumprir coa
totalidade das premisas esixidas, ou porque xa procederon ao abono das
facturas pendentes dentro dos prazos establecidos no Decreto inicial.
Dado que os 18.000 millóns de euros do que dotou o Ministerio a este fondo para concellos non se esgotaron, agora estudase a posibilidade de abrir
unha nova fase na que poidan presentarse facturas pendentes doutro tipo
de provedores, como aqueles de titularidade pública que inicialmente non
quedaban recollidos nos decretos 4/2012 e 6/2012. Ata o momento non
se teñen máis novas. Calquera novidade respecto ao Plan de Pago estará a
disposición de todos os concellos na web de Fegamp.

DATOS POR
PROVINCIAS

Nº ENTIDADES
LOCAIS

IMPORTE TOTAL
(En millóns de Euros)

A CORUÑA

50

59

LUGO

38

34

OURENSE

56

32

PONTEVEDRA

35

66

179

191

TOTAL
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PACTO LOCAL
Pequenos pasos cara o cumprimento efectivo
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Boas noticias para os concellos. A Comisión de
Seguimento do Pacto Local conﬁrmou que, a pesar da
crise económica e das dificultades orzamentarias, o
acordo entre a Xunta e a Fegamp segue conquistando
pequenos logros. Tal e como avanzara o presidente da
Federación, José Manuel Rey Varela, nas semanas precedentes, o Goberno galego anunciou a súa intención de
asumir para este ano 2012 un novo paquete de centros
de saúde, aliviando así as arcas dos concellos que corren
cos seus gastos de mantemento.
Segundo se acordou, a Consellería de Sanidade destinará unha partida de 500.000 Euros a asumir vinte e
cinco centros, con data do 1 de xullo. A Xunta instou
á Fegamp a aprobar os criterios para a selección de
concellos beneficiados. Na súa seguinte Comisión
Executiva, esta Federación considerou que, en primeiro
lugar, deberían incluírse a aqueles municipios que
quedaron fóra da primeira fase de asunción de centros,
que tivo lugar no ano 2010. E en función do remanente
restante, que se priorizasen os de menos poboación.
O Consello da Xunta autorizou finalmente a asunción
dos centros de Parada do Sil, Ortigueira, Caldas de Reis,
Larouco, Visantoña, Xanceda, Outomouro, Cartelle, BaltarPortonovo, Arzúa, Alfox, O Seixo, Bembibre, Santa Cruz,
Verea, Toques, Piñor de Cea, Moeche, Riotorto, Irixoa,
Rábade, Vilaza, San Sadurniño, Coles e Viana do Bolo.
Nos anos sucesivos, seguiranse asumindo os centros
que concluísen co procedemento administrativo esixido e quedaron en lista de espera. A Fegamp lembra ao
resto de municipios interesados en ceder estes ediﬁcios
que o trámite non é automático, senón que leva unha
serie de requisitos legais e administrativos. Toda a documentación e asesoramento necesarios están na web
da Federación (www.fegamp.org).

O outro punto destacado da Comisión de Seguimento
foi a aceptación da Consellería de Presidencia de estudar a posible incorporación ao Fondo de Cooperación
Local de distintas axudas ﬁnalistas existentes a día
de hoxe. Trátase dunha reivindicación insistente do
municipalismo, tendo en conta que estas subvencións
acaban signiﬁcando cantidades moi pequenas e esixen
unha confusa tramitación e xustiﬁcación para o seu
cobro. Nas próximas semanas convocarase o grupo de
traballo de ﬁnanciamento desta Comisión para ir analizando as diferentes partidas.
A Xunta tamén conﬁrmou que para 2012 conxelarase o
Fondo de Cooperación Local, a pesar de que a recadación
tributaria da administración autonómica está á baixa debido á crise económica. Este Fondo, que prima ademais
aos concellos máis pequenos, seguirá por tanto mantendo o seu labor de cohesión e reequilibrio territorial.
Outro asunto pendente e de gran importancia para o
mundo municipal galego é o novo mapa de emerxencias. Xunta e Fegamp renovaron o seu compromiso
de pactar antes de que finalice este ano o deseño
que substituirá ao actuais Grumir. A Consellería de
Presidencia xa remitiu dous borradores aos voceiros
dos tres grupos políticos, que están a estudar a súa
idoneidade. Ao compromiso adquirido polas dúas
parte súmase agora a solicitude do Parlamento de
Galicia, que aprobou unha iniciativa instando a Xunta
e Fegamp a acordar no menor tempo posible un texto
que está pendente desde o ano 2006.
Por último, o conselleiro de Educación avanzou que o
seu departamento tentará asumir os gastos de calefacción dalgún centro máis ao longo deste ano, aínda que
recoñeceu que dependerá do resultado dos distintos
axustes orzamentarios.
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A reunión da comisión de seguimento de abril conﬁrmou os avances anunciados polo presidente
nos seus encontros cos distintos conselleiros. A Xunta asumirá novos centros de saúde durante
este ano, e deixa a porta aberta de cara ao próximo. Ademais, comprometeuse a estudar a
incorporación de axudas ﬁnalistas ao FCL.
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ORZAMENTOS FEGAMP 2012
Máis transparencia baixo o principio de austeridade
A Fegamp rebaixará un 10% os seus Orzamentos para este ano. A contención do gasto e a optimización de
recursos, elementos crave das contas da Federación. Ademais, Rey Varela impulsa medidas de transparencia
para a contratación.
A Fegamp convocou o seu Consello
Federal este 27 de xuño para a aprobación dos seus Orzamentos para 2012.
A tardanza na elaboración e presentación do proxecto económico derivouse,
esencialmente, da necesidade de cadrar
as contas do pasado ano, na que se
produciu un desfasamento entre gastos
e ingresos, pechando o exercicio cun
déﬁcit de 44.800€.
A Fegamp terá en 2012 un Orzamento
de 1.29M€, fronte aos 1,45M€ do exercicio anterior. Hai unha redución do
10,87%, froito da aplicación dos principios de austeridade, contención do
gasto e optimización de recursos. As
contas deste ano son estables e sustentables, xa que se equilibran gastos
e ingresos, calculando estes en base a
datos coñecidos ou previsións racionais, segundo recolle a memoria do
texto orzamentario.
Nesta liña de contención do gasto
enmárcanse as decisións impulsadas
e adoptadas pola actual Presidencia
desde que tomou posesión en novembro. Na súa primeira Executiva do
presente mandato, a Fegamp acordou
unha rebaixa xeneralizada de salarios para a Secretaría Xeral (-35%), a
Dirección Xeral (-15%), o Xefe de

Comunicación (-6%) e o Chofer (-2%).
Igualmente, fixáronse uns topes de
20.000€ e 12.000€ nas indemnizacións
para o presidente e os vicepresidentes,
respectivamente. Ao resto do persoal
da Federación conxelóuselle o soldo,
en sintonía co resto de traballadores
das administracións públicas.
A principal redución no capítulo de
investimentos realízase na área de formación continua, cunha diminución
de ao redor do 47% respecto ao ano
anterior. A propósito de que é unha
área de especial importancia para esta
Federación e unha das que máis reclamo teñen entre as entidades locais,
tívose que realizar este esforzo de
contención.
Como contrapartida, a Fegamp acordará
por primeira vez a oferta conxunta de
cursos formativos coa EGAP, de maneira que se logre a ansiada convalidación
das accións propias da Federación, á
vez que se optimizan recursos, sen
deixar de atender as necesidades
formativas dos empregados das administracións locais.
Tanto a Comisión Executiva coma o
Consello Federal da Fegamp respaldaron
o proxecto de Orzamentos presentado

pola Presidencia, que por primeira vez
nos derradeiros cinco anos tivo o voto
favorable de todos os grupos políticos.
Asemade, os distintos voceiros valoraron moi favorablemente as medidas
de transparencia plantexadas por José
Manuel Rey. De agora en adiante, todo
gasto superior aos 18.000 euros haberá
de pasar previamente pola Executiva
para a súa autorización, e posteriormente deberase publicar na web, para
consulta de alcaldes e calquera outro
cidadán interesado.
“Esta Federación débese aos alcaldes que a conforman, e debe render
contas ante eles con paredes de
cristal”, subliñou José Manuel Rey,
“quero deixar claro que a Fegamp
sigue sendo a interlocutora válida do
mundo municipal, e que realiza unha
tarefa de apoio para todos os concellos a un menor custo, erradicando de
forma paulatina a sombra de opacidade que a puido rodear no pasado”.
O primeiro paso, lembrou Rey Varela,
“deuse coa publicación dos salarios
dos cargos directivos e de conﬁanza,
xunto á limitación das indemnizacións
de presidente e vicepresidentes”. É a
primeira vez na historia da Federación
que se transparentan estes datos.
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2011-2015: O noso traballo diante da crise
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O noso traballo de cooperación
descentralizada para o desenvolvemento conta xa con resultados
visibles en Cabo Verde, Nicaragua,
Perú ou Cuba, países nos que os
nosos proxectos e programas
deron xa os seus froitos, axudando a conformar e mellorar tanto
o desenvolvemento democrático
como humano. Amais este traballo
tamén estivo presente en máis de
140 actuacións nestes e noutros
moitos países nos que nos implicamos durante estes 15 anos.
O Fondo naceu do convencemento
de que gran a gran a nosa cooperación tiña sentido: alá, nos
países empobrecidos, axudando a
desenvolver procesos de desenvolvemento humano onde a miseria
e a crise son crónicas desde hai
séculos, e aquí, xerando cultura
cívica e solidaria global, para un
século XXI onde todas e todos estamos conectados.

Neste tempo fomos capaces de
sacar adiante unha política mancomunada desde os entes locais
galegos para gañar en eficacia,
eficiencia e calidade, un servizo
colectivo de cooperación que sería
imposible Concello a Concello. Un
servizo que naceu froito da vontade da cidadanía, que a día de
hoxe segue a demostrar en todas
as enquisas de opinión que é demandado polas galegas e galegos.
Aprendemos a cooperar entre
nós, superando as diverxencias e
recollendo a esencia do ideal da
solidariedade. Aprendemos que o
desbalde nunca será a cooperación
mancomunada.
Marcámonos o obxectivo de medrar
por dentro, consolidando o proxecto e preservando a calidade do
mesmo, cumprir a maioría de idade,
e superar estes momentos de crise
coa credencial que nos dá o patrimonio da nosa experiencia.

Queremos remarcar que fomentaremos aquelas iniciativas que
contribúan a unha relación de
cooperación aberta con todos
os membros da Fegamp, como a
participación aberta a todas as
persoas dos Concellos galegos no
concurso Imaxes con Fondo.
Sirva esta páxina como mostra de
que a Fegamp e o Fondo Galego
promoverán xuntos unha visibilización máis intensa das súas
relacións de cooperación, contribuíndo a fortalecer o tecido
solidario galego, dentro e fóra da
nosa comunidade.
Estamos tod@s convidad@s a
coordinármonos e a cooperar, aquí
e mais alá.
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).

23
> FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE

Publicación da
Federación Galega
de Municipios
e Provincias

En novembro de 2012 o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade cumprirá 15 anos de
traballo. Tres lustros dunha experiencia práctica de traballo en rede, única, excepcional e
pioneira no municipalismo galego. Este traballo en rede -o futuro que vén-, no Fondo levamos
15 anos levándoo adiante.
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CONVENIO USC PARA
PRÁCTICAS EN CONCELLOS

REUNIÓN CO
CONSELLO DE CONTAS

A Fegamp e a Universidade de Santiago rubricaron o
pasado 30 de maio un convenio para facilitar as prácticas
dos alumnos das súas distintas facultades en calquera dos
315 concellos de Galicia. Trátase dun acordo pioneiro, que
reduce a tramitación administrativa destes procedementos.
A partir de agora, os municipios interesados só terán que
adherirse a este convenio e ofertar as prazas e titulacións
que demandan, sen necesidade de asinar acordos bilaterais
con cada un dos centros universitarios.

O presidente da Fegamp, José Manuel Rey Varela, reuniuse
o pasado 2 de maio co conselleiro maior de Contas, Luciano
Fariña, para abordar a participación deste organismo estatutario na redacción do Mapa Socioeconómico de Servizos
que está a elaborar esta Federación. O encontro, o primeiro
entre ambos desde que Rey Varela foi elixido presidente en
novembro, abriu a porta á creación dun grupo de traballo
entre ambos entes, dado que Contas dispón dos máis detallados datos sobre a realidade económica dos 315 concellos
galegos.

Nun anexo do texto asinado por José Manuel Rey e Juan
Casares Long recóllense todas as titulacións de grao e
posgrao que se poderán beneﬁciar deste convenio, principalmente das ramas de Humanidades e Ciencias Sociais.
Non entanto, a natureza aberta do acordo permitirá a incorporación de calquera outra facultade.
A Fegamp habilitou a través da súa web un mecanismo de
información para os concellos galegos, así como un técnico
especializado nesta cuestión que fará de ligazón coa USC
para a xestión das prácticas. Rey Varela subliñou o interese
de Casares Long por formalizar este convenio, e destacou a
importancia de que os estudantes se formen sobre o terreo
nunha materia tan especializada como é o mundo local á
vez que completan os créditos necesarios para a obtención
das súas titulacións.

Rey Varela puxo sobre a mesa a importancia de contar coa
colaboración do Consello de Contas, e coincidiu con Fariña
na necesidade de seguir vertebrando mecanismos de cooperación e colaboración entre os municipios, que permitan
blindar a prestación de servizos a un menor custo para o
cidadán.
Fariña destacou os esforzos dos alcaldes e alcaldesas de
Galicia por render contas, un exercicio de transparencia e
responsabilidade política que levará a esta comunidade a ser
a primeira en España que audita a todos os seus municipios.
O conselleiro maior mostrouse conﬁado en lograr un pleno
total ao longo deste ano 2012 respecto das contas de 2010,
e que este logro se estenda para o exercicio 2011, cuxa documentación se está comezando a recibir nestas semanas.

25

> CONCELLOS
GALEGOS

> BREVES

Publicación da
Federación Galega
de Municipios
e Provincias
_

ABORDADA CON MEDIO AMBIENTE
A PROBLEMÁTICA DO XABARIL

AQUAGEST PRESENTA OS SEUS
SERVIZOS A CONCELLOS

A Fegamp está a atender as demandas dos concellos
afectados polos danos que o xabaril causa aos cultivos. Ata a data xa se mantiveron varias reunións
coa Dirección Xeral de Conservación da Natureza e
cos xefes territoriais da Xunta na Coruña e Lugo,
nas que se informaron das medidas que se están
adoptando para facer fronte a esta problemática.

O presidente da Fegamp, José Manuel Rey Varela, recibiu
en audiencia o pasado 6 de xuño a Henry Laíño, director
territorial de Galicia de Aquagest, empresa de servizos
especializada na xestión integral do ciclo da auga, líder
en España con máis de 1.200 municipios e cunha notable
presenza na comunidade. En total, case un centenar de
concellos derivaron en Aquagest actuacións de subministración, potabilización, depuración e/ou saneamento.

Por unha banda, incrementarase o período hábil de
caza, axilizarase a tramitación para a autorización
de batidas e espera e excluiranse estas batidas da
cota anual de capturas dos Tecores. Ademais, a
Fegamp solicitou que se amplíe a lista de concellos
que poderán percibir axudas, polo que se insta a
aqueles concellos interesados que llo comuniquen
ao vicepresidente executivo, Alfonso Villares.
Estase a estudar estender ao resto de provincias
o protocolo de actuación ao que a Consellería, os
Tecor e a Federación Galega de Caza chegaron en
Pontevedra en caso de danos en sementes de millo.
Por último, a Xunta aceptou que a Fegamp forme
parte dos comités autonómicos e provinciais de
caza e pesca ﬂuvial, para trasladar de forma directa as inquietudes dos alcaldes afectados por esta
problemática.

Laíño trasladou a Rey Varela a última iniciativa posta en
marcha na provincia de Ourense, na que se creou unha
empresa mixta xunto á Deputación para xestionar o ciclo
integral da auga en 62 concellos. En paralelo, desenvolve
unha experiencia piloto en nove municipios da comarca
de Valdeorras a través dun consorcio. Aquagest encárgase
do cobro do coeﬁciente de vertedura e liquida posteriormente con Augas de Galicia, de modo que paulatinamente
adecuaríanse as tarifas aos custos, co obxectivo de alcanzar un servizo sustentable.
A empresa, integrada no grupo Augas de Barcelona, presentou tamén a súa filial Aquology, que conta cunha
delegación en Galicia, e na que concentran desde a
subministración de materiais, a atención a clientes, laboratorios ou un centro tecnolóxico de investigación de
referencia, en colaboración co CSIC e a USC.
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FORMACIÓN CONTINUA
E IFAL
A Fegamp presta unha dobre atención á formación
A formación vén de ser unha das principais inquedanzas da Fegamp, garantindo unha formación de calidade, altamente
cualiﬁcada, que permita dar resposta ás demandas dos nosos cidadáns, establecendo unha administración moderna,
áxil e eﬁcaz. Por unha parte Formación Continua, que é o conxunto de actividades formativas que se desenvolven nas
Administracións Públicas Locais e por outra banda o IFAL (Instituto de Formación da Administración Local), con
carácter xeral, busca unha formación máis especializada.

CURSO DE VERÁN “NOVAS FRONTEIRAS NA IGUALDADE DE
OPORTUNIDADES 2.0: EDUCAR NA COMUNICACIÓN IGUALITARIA”
Lugar de celebración: Auditorio Municipal de Lalín
Matrícula: “En liña” por internet, a partir do 15 de maio. Presencial, a partir do 20 de xuño.
Acaba o prazo: o 6 de xullo.
Comezo do curso: 17 de xullo.
Remate do curso: 20 de xullo.
O Concello de Lalín e a Universidade de Santiago de
Compostela, organizarán por oitavo ano consecutivo o Curso
de verán “Novas Fronteiras na Igualdade de Oportunidades
2.0: Educar na Comunicación Igualitaria”.
Nas sete edicións anteriores, contouse cunha matrícula que
superou as 650 persoas e 850 participantes, sendo ano tras
ano, un dos cursos de verán con maior volume de matrícula
de todos os ofertados pola USC e acadando avaliacións moi
positivas.

Trátase dun curso cunha programación ambiciosa, na que
se abordarán aspectos, contidos e problemáticas de gran
interese no momento actual, e no que intervirán profesionais e destacadas expertas e expertos que traballan cara a
igualdade de oportunidades, cun enfoque multidisciplinar e
dende diferentes ámbitos de actuación de todo o territorio
nacional e internacional, Universidades, Administración,
Asociacións, Fundacións, …

Destinado diplomadas/os, licenciadas/os, doutoras/os
ou profesionais que traballen en institucións públicas ou
privadas, profesionais e persoal técnico de institucións
públicas e privadas: Concellos, Comunidades Autónomas,
Administración do Estado, docentes, educadoras sociais
e que queiran ampliar os seus coñecementos previos, ou
incorporar pro primeira vez a perspectiva de xénero e a
igualdade de oportunidades na súa practica profesional ou
no seu acervo de coñecementos.

Para saber máis:
Concello de Lalín
Oﬁcina de Igualdade – Concellería de Igualdade
Praza de Galicia, nº 1. 36500 Lalín (Pontevedra)
Teléfono: 986 78 00 14
igualdade@lalin.org
www.lalin.org/igualdade

MÁSTER EN DIRECCIÓN
DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS NA NATUREZA
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É un curso que reúne as temáticas de educación ambiental, educación ao aire libre, paisaxe, deporte,
literatura e arte en relación coa natureza, deseño e
organización de itinerarios e excursións, exercitando
aos alumnos no desenvolvemento de capacidades
de xestión, organización e dirección de grupos e
institucións.

directores de granxas-escola; directores de instalacións educativas en espazos protexidos; deseño de
guías da natureza e itinerarios; documentación de
rutas; persoas que realicen actividades educativas
con maiores ou discapacitados en contornas naturais.

Características dos estudantes aos que vai dirixido
o curso: É un máster oﬁcial especialmente deseñado
para graduados ou diplomados nos distintos títulos
de educación (Mestre, Educación Social, Pedagoxía,
Psicopedagoxía), e tamén moi adecuado para licenciados/graduados en Bioloxía, Xeoloxía. Xeografía
ou Ciencias da Actividade Física e Deporte, así como
para outros títulos relacionados cos contornos naturais como as titulacións agroforestais. A pesar de
que ningún título está excluído, para iniciar estes
estudos, como perfil de ingreso, é recomendable
ter algunha experiencia en asociacionismo xuvenil,
campismo, coñecemento da natureza, deportes de
montaña, excursionismo, capacidade narrativa e de
descrición de paisaxes, nocións de seguridade en
actividades ao aire libre e coñecemento de idiomas.
Como tal máster oﬁcial o título é válido en todos os
países da Unión Europea.
Postos de traballo que se poden ocupar con este
máster: formación superior para profesores de educación infantil, primaria e secundaria no ámbito
da natureza; educadores e técnicos de asociacións
de tempo libre en contornas naturais; xestores de
clubs de deporte na natureza; técnicos de educación
e protección ambiental en concellos e administracións educativas; directores de aulas da natureza;

a) Capacitar a educadores e profesores na alta dirección pedagóxica de actividades relacionadas
co tempo de lecer, o aire libre e o contacto coa
natureza.
b) Amosar a estes educadores os valores das actividades na natureza e xerar actitudes positivas no
traballo que desenvolven.
c) Exercitar ao alumnado na organización, deseño
e desenvolvemento de actividades educativas
básicas na natureza e ao aire libre.

Obxectivos do programa:

d) Desenvolver calidades humanas para a dirección
pedagóxica de actividades de lecer e tempo libre
en contornas naturais.
e) Aplicar o conxunto destas aprendizaxes nun
proxecto posible e sustentable nun contorno
real.

Para saber máis:
web: http://www.masterdaen.es /
Coordinador do curso: Eugenio Otero Urtaza.
Facultade de Formación do Profesorado
Av Ramón Ferreiro s/n. 27002 Lugo.
Teléfono: 982 821005
e-mail: master.daen@usc.es
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Lugar de celebración: Facultade de Formación do Profesorado de Lugo
Matrícula provisoria: 15 de xullo ao 9 de setembro.
Comezo do curso: 27 de setembro de 2012.
Remate da fase teórica: 5 de abril de 2013.
Prácticum: 8 de abril a 27 de maio de 2013.
Presentación de proxectos: 17 de xuño de 2013.
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA DOG Nº 109 - VENRES, 8 DE XUÑO DE 2012

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
ORDE do 5 de xuño de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a
concesión de subvencións para a posta en práctica en Galicia de programas integrados para o emprego durante os anos 2012 e 2013.

Obxecto>

Entidades beneﬁciarias>

As subvencións reguladas na presente orde terán por obxecto o
ﬁnanciamento de programas de emprego dirixidos á mellora da
ocupabilidade e á inserción laboral das persoas traballadoras en
situación de desemprego mediante a posta en marcha de plans
integrais que combinen accións de diversa natureza, tales como
información, orientación e asesoramento, formación, práctica
laboral, prospección de empresas e intermediación laboral, e mobilidade xeográﬁca.

a) As deputacións provinciais.
b) Os concellos que, por si sos ou asociados, teñan unha media de
paro rexistrado no ano 2011 superior a 500 persoas.
c) As mancomunidades, consorcios ou calquera outra forma de
agrupación que comprenda, cando menos, tres concellos limítrofes galegos.
d) As entidades con personalidade xurídica propia e sen ánimo de
lucro que acrediten experiencia na realización de accións dirixidas ao acompañamento ás persoas en situación de desemprego
en procesos de inserción laboral por conta allea ou propia.

Tipos de programas>
1. Programas integrados para persoas desempregadas, preferentemente perceptoras de prestacións ou subsidios por desemprego e
pertencentes aos seguintes colectivos prioritarios:
a) Persoas con discapacidade.
b) Persoas desempregadas en risco de exclusión social.
c) Mulleres (especialmente as que acrediten a condición de vítimas de violencia).
d) Menores de 30 anos.
e) Persoas desempregadas de longa duración (especialmente os
maiores de 45 anos).
f) Persoas inmigrantes.
g) Persoas desempregadas como consecuencia dunha crise
empresarial.
Todos eles deberán ﬁgurar inscritos como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia e, polo menos, o
60 por cento deberán ser perceptores de prestacións ou subsidios
por desemprego.
O obxectivo de inserción laboral para este colectivo de persoas
beneﬁciarias deberá ser, polo menos, do 35 por cento dos demandantes de emprego atendidos durante o desenvolvemento do
programa.
2. Programas integrados para persoas desempregadas admitidas ao
programa da renda activa de inserción e que subscribisen o compromiso de actividade ou perceptoras da renda de integración
social de Galicia.
O obxectivo de inserción laboral para este colectivo de persoas
beneﬁciarias deberá ser, polo menos, do 30 por cento dos demandantes de emprego atendidos durante o desenvolvemento do
programa.
- Con carácter xeral, considerarase que a inserción laboral se
acadou cando, durante o prazo de execución do programa,
a persoa desempregada participante sexa contratada como
traballador ou traballadora por conta allea por unha duración
non inferior a seis meses ou se acredite a súa constitución en
traballadores ou traballadoras autónomos ou por conta propia
por un período mínimo dun ano.

Gastos subvencionables>
a) Custos salariais e de seguridade social do persoal necesario
para o apoio e/ou formación dos demandantes de emprego,
ademais do persoal que presta servizos na entidade beneﬁciaria
e aqueloutro que puidera contratarse para tal ﬁn, ata un límite
de 42.000 euros anuais por traballador. Cando se trate de persoal propio da entidade, imputaránselle ao programa as partes
proporcionais do tempo efectivamente dedicado ao proxecto.
b) Gastos de axudas de custo e desprazamento do dito persoal
e dos demandantes que participen no plan. O pagamento
destas axudas terá carácter obrigatorio para todas aquelas
persoas demandantes que teñan un domicilio de residencia
situado nun concello distinto a aquel onde se desenvolva o
programa integrado ou acrediten debidamente a necesidade de
desprazamento.
c) Gastos derivados da contratación de medios externos dirixidos á formación dos desempregados participantes no plan, así
como as pólizas de seguros para a formación técnica e prácticas
ocupacionais deles que teñan o carácter de obrigatorias.
d) Gastos de amortización de materiais e equipamentos técnicos necesarios para impartir a formación, co límite do 10% do
custo total ﬁnal do proxecto.
e) Gastos xerais, materiais e técnicos co límite do 25% do custo
total ﬁnal do proxecto: gastos de execución de material técnico (guías, documentación para o participante...) e de execución
en material de oﬁcina; gastos xerais necesarios para a execución
das accións na parte correspondente á dita execución: arrendamento (leasing excluído) de ediﬁcios, mobiliario, efectos e
equipamentos de arrendamento, mantemento, subministración
de enerxía eléctrica, auga, combustible para calefacción (se
non está incluído no arrendamento); comunicacións (teléfono,
correos...); limpeza; seguridade e vixilancia; seguros de responsabilidade civil.

Prazo>
O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes, contado
desde o día seguinte ao da publicación da presente orde no Diario
Oﬁcial de Galicia. Ata o 8 de xullo de 2012.

DIARIO OFICIAL DE GALICIA DOG Nº 111 - MARTES, 12 DE XUÑO DE 2012

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
ORDE do 1 de xuño de 2012 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de
concorrencia competitiva, das axudas para o soterramento de infraestruturas eléctricas na
Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional (Feder), e se procede á súa convocatoria.

Obxecto>
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Beneﬁciarios>
Poderán ser beneﬁciarios das subvencións os concellos da
Comunidade Autónoma de Galicia. Só se admitirá unha
solicitude de axuda por concello e unha única actuación
por solicitude, e non se acepta o agrupamento de varios
proxectos diferentes nunha mesma solicitude.

Gastos subvencionables>
As axudas concedidas con cargo á presente orde destinaranse a ﬁnanciar os gastos derivados do soterramento e/
ou recuamento de infraestruturas eléctricas de alta e baixa
tensión xa existentes, considerándose gastos subvenciona-

bles os relativos tanto á obra eléctrica como á obra civil.
Consideraranse subvencionables todos os gastos imputados desde o 1 de xaneiro de 2012.

Información para os interesados>
a) Páxina web oﬁcial da consellería http://economiaeindustria.xunta.es
b) Nos teléfonos 981 54 45 78 e 981 54 55 73 de servizos
centrais.
c) Presencialmente.
d) cuestións xerais sobre este ou outro procedemento,
poderá facerse uso do teléfono de información xeral da
Xunta de Galicia, que é o 012 (desde o resto do Estado:
902 12 00 12 ).

Prazo>
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde. Ata
o 12 de xullo de 2012.

DIARIO OFICIAL DE GALICIA DOG Nº 112 - MÉRCORES, 13 DE XUÑO DE 2012

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA
ORDE do 30 de maio de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en
réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a concellos de Galicia e ás súas entidades
públicas con personalidade xurídica propia, para o equipamento e mellora das instalacións e
locais utilizados para a realización de actividades culturais, coﬁnanciadas polo Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do Programa operativo Feder Galicia 20072013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012.

Obxecto>

Actuacións subvencionables>

Esta orde ten como obxecto o establecemento das bases
reguladoras e a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións destinadas á mellora e
equipamento dos locais das corporacións locais e as súas
entidades públicas con personalidade xurídica propia, para
o ano 2012, no que atinxe á mellora do equipamento e das
dotacións técnicas dos locais destinados a actividades culturais, conforme o procedemento que a seguir se establece.
Inclúense nesta orde os equipamentos e dotacións realizadas desde o 1 de xaneiro de 2012 ata a data límite de
xustiﬁcación da orde.

A realización de investimentos de equipamento escénico,
iluminación e son, equipamento audiovisual, xeral de sala,
sistemas de prevención e seguranza e novas tecnoloxías,
así como accións encamiñadas á mellora da accesibilidade
e supresión de barreiras arquitectónicas.
A axuda máxima por beneﬁciario que concederá a consellería será de 50.000 euros, que en ningún caso poderá
exceder o 75% do orzamento total do proxecto subvencionable.

Beneﬁciarios>
Poderán optar a estas subvencións as corporacións titulares de locais culturais cunha programación estable ao
longo do ano.

Prazo>
O prazo de presentación de solicitudes será ata o 13-072012.
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Estas bases teñen por obxecto regular e convocar axudas
para o soterramento e/ ou recuamento de infraestruturas
eléctricas na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano
2012.
Os proxectos que se subvencionaren ao abeiro desta convocatoria deberán desenvolverse ao longo do ano 2012.
O procedemento de concesión destas subvencións tramitarase en réxime de concorrencia competitiva.

DIARIO OFICIAL DE GALICIA DOG Nº 126 - MARTES, 3 DE XULLO DE 2012

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
ORDE do 25 de xuño de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras para f) Accións de acompañamento para a creación
de emprego autónomo e asesoramento para
a concesión en réxime de concorrencia competitiva de subvencións destinadas
o cumprimento dos requisitos legais e/ou
ao coﬁnanciamento da prestación de programas de desenvolvemento xitano
ﬁscais, con especial atención á venda ampolas corporacións locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio
bulante e recollida de residuos sólidos.
2012, coﬁnanciada polo Fondo Social Europeo 2007/2013.
4) Área de saúde: proxectos enfocados á promo-

Obxecto>

30

Esta orde ten por obxecto regular as bases
polas que se rexerá a concesión, en réxime de
concorrencia competitiva, de subvencións ás
corporacións locais para o coﬁnanciamento de
programas desenvolvidos polos servizos sociais
de titularidade municipal dirixidos á inclusión sociolaboral do pobo xitano residente en
Galicia e proceder á súa convocatoria, coﬁnanciada polo Fondo Social Europeo 2007/2013.

Beneﬁciarios>
Poderán solicitar as subvencións que se regulan nesta orde as corporacións locais galegas
inscritas no Rexistro de Entidades Prestadoras
de Servizos Sociais.
Enténdense incluídas no punto anterior as
mancomunidades de concellos. Cando se trate
de agrupacións de feito acordadas para o desenvolvemento compartido dos servizos sociais
obxecto desta orde, os concellos agrupados
deberán xustiﬁcar no expediente de solicitude
a complementariedade e a non duplicidade das
subvencións solicitadas.
En ambos os casos a solicitude conxunta de
subvención para o desenvolvemento dun servizo ou programa exclúe a posibilidade de
solicitude individual para a mesma modalidade
de subvención.
Para que as entidades locais poidan resultar
beneﬁciarias destas subvencións, será requisito indispensable que realicen unha achega
económica destinada ao coﬁnanciamento do
programa conforme as seguintes porcentaxes:
a) Concellos de menos de 20.000 habitantes:
o 20% do orzamento total do programa.
b) Concellos de 20.000 a 59.999 habitantes: o
25% do orzamento total do programa.
c) Concellos de 60.000 ou máis habitantes: o
33% do orzamento total do programa.
Para a determinación desta achega municipal computarase o importe total das contías
destinadas polas corporacións locais para o
coﬁnanciamento, tanto no caso de que se ﬁnancien con cargo aos seus recursos propios,
como no suposto de que se ﬁnancien con cargo
a outras axudas, ingresos, recursos, ou subvencións distintas das reguladas na presente orde;
poderase computar o importe proporcional dos
gastos soportados polas corporacións locais
para o mantemento de instalacións e equipamentos correspondentes ás oﬁcinas municipais
de servizos sociais que se poidan imputar
directamente á execución de proxectos de
desenvolvemento do pobo xitano, así como os
gastos de equipamento mobiliario que realicen
as corporacións locais para o desenvolvemento
destes proxectos.

Programas e actuacións
subvencionables>
De acordo cos obxectivos establecidos pola
Consellería de Traballo e Benestar no ámbito
da inclusión social, e tendo en conta as directrices marcadas pola Unión Europea no marco

de apoio ás políticas destinadas á mellora do
emprego e da promoción da inclusión social da
comunidade xitana, esta orde subvencionará
os programas que incluirán as actuacións distribuídas nas seguintes áreas:
1) Área de vivenda: proxectos enfocados a
facilitar os procesos de erradicación do chabolismo e acceso á vivenda normalizada.
a) Desenvolvemento de accións acordadas e
incluídas no deseño dos itinerarios individuais de inserción sociolaboral e residencial
das persoas e familias incorporadas aos
procesos de realoxo.
b) Actuacións de acompañamento, seguimento
e educación social cara á preparación do
acceso deﬁnitivo ou mantemento e convivencia nunha vivenda normalizada.
c) Outras accións positivas en favor das familias xitanas na bolsa de alugamento,
campañas de información/formación, intermediación no acceso á vivenda usada etc...
2) Área de educación: proxectos enfocados a
favorecer desde o ámbito sociofamiliar, a
plena normalización do alumnado xitano.
a) Accións de intervención coas familias para
reducir o absentismo escolar dos/as menores e aumentar a participación das familias
na escola.
b) Accións de reforzo, orientación e apoio ao
alumnado xitano, e dun xeito especial ás
alumnas, para evitar o abandono prematuro
da etapa de escolarización obrigatoria.
c) Medidas de acompañamento para a transición entre a educación primaria e a
secundaria.
d) Creación de espazos de compensación socioeducativa extraescolar e en medio aberto.
e) Realización de cursos de alfabetización
dirixidos a reducir o analfabetismo da poboación maior de 16 anos.
3) Área de inserción e emprego: proxectos
enfocados a mellorar a empregabilidade e
a inserción laboral da poboación xitana.
Considerarase requisito indispensable para
a concesión da subvención que o programa
que se presente conteña accións que se encadren neste punto.
a) Accións de formación para o desempeño dun
posto de traballo, mediante metodoloxías
ﬂexibles e adaptadas, con horarios ﬂexibles
que permitan a conciliación.
b) Cursos de alfabetización dixital.
c) Accións de acompañamento dos procesos de
inclusión sociolaboral, especialmente das
mulleres xitanas, e actividades de intermediación laboral na última fase do itinerario.
d) Accións formativas no contorno laboral,
tales como prácticas en empresas.
e) Accións formativas sobre a obtención de
títulos e certificados de profesionalidade.
Preparación de exames de competencias
clave.

ción integral da saúde.
a) Campañas especíﬁcas de educación para a
saúde e de sensibilización sobre problemáticas socio-sanitarias.
b) Accións de fomento da saúde reprodutiva
nas mulleres xitanas.
5) Área de acceso aos servizos sociais normalizados: proxectos enfocados a acadar
o acceso maioritario da poboación xitana
galega aos servizos normalizados, así como
o uso adecuado destes.
a) Reforzo e mellora de itinerarios de inclusión
social para persoas beneﬁciarias de Risga e
outras en risco de exclusión social.
b) Actuacións enfocadas á mellora da eﬁcacia
e coordinación dos recursos sociais que
inciden na comunidade xitana, incluída a
sensibilización e formación dos/as profesionais.
c) Accións dirixidas a procurar o acceso da
poboación xitana ás diferentes tipoloxías
de bens e servizos da comunidade, tanto
públicos como de mercado, en condicións
de igualdade de oportunidades.
6) Área de participación social: proxectos enfocados á mellora da participación social.
a) Encontros e outras actuacións que fomenten
a participación e a integración, así como a
análise sobre melloras neste terreo.
b) Accións de sensibilización social participadas pola comunidade xitana.
c) Celebracións abertas de días sinalados para
a comunidade xitana.
d) Obradoiros interculturais de ocio e lecer.

Gastos subvencionables>
a) Gastos do persoal necesarios para a execución das actividades.
b) Gastos correntes consumibles non amortizables necesarios para a realización da
actividade.
c) Os gastos xerais serán subvencionados a
condición de que correspondan a custos
reais de execución da actividade ﬁnanciada
por esta orde e se asignen de forma rateada
á operación, de acordo cun método equitativo debidamente xustiﬁcado.
d) O alugamento debidamente xustiﬁcado. No
caso de que este equipamento sexa destinado tamén a outras actividades, procederase
como no parágrafo anterior, asignando unha
pro rata de acordo cun método equitativo
debidamente xustiﬁcado.
e) Os gastos dos usuarios participantes:
axudas de desprazamento, remuneracións
ou asignacións de participantes.
f) Aqueloutros gastos correntes necesarios
para a execución da operación.

Prazo>
O prazo de presentación de solicitudes será dun
mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde. Ata o 3 de agosto de 2012.

Galicia

deAbadín
a Zas
na vangarda
do municipalismo.

Fegamp
Federación Galega
de Municipios e Provincias

Abadín Abegondo Agolada Alfoz Allariz
Ames Amoeiro Antas de Ulla Aranga Arbo
Ares A Coruña Deputación da Coruña
A Arnoia Arteixo Arzúa Avión Baiona
Baleira Baltar Bande Baralla Barbadás
O Barco de Valdeorras Barreiros Barro
A Baña Baños de Molgas Beade Beariz
Becerreá Begonte Bergondo Betanzos
Boborás Boimorto Boiro A Bola O Bolo
Boqueixón Brión Bueu Burela Bóveda
Cabana de Bergantiños Cabanas Caldas
de Reis Calvos de Randín Camariñas
Cambados Cambre Campo Lameiro Cangas
A Capela Carballeda de Avia Carballeda
de Valdeorras Carballedo O Carballiño
Carballo Cariño Carnota Carral
Cartelle Castrelo de Miño Castrelo
do Val Castro Caldelas Castro de Rei
Castroverde Catoira A Cañiza Cedeira
Cee Celanova Cenlle Cerceda Cerdedo
Cerdido Cervantes Cervo Cesuras
Chandrexa de Queixa Chantada Coirós
Coles Corcubión O Corgo Coristanco
Cortegada A Coruña Cospeito Cotobade
Covelo Crecente Cualedro Culleredo
Cuntis Curtis Dodro Dozón Dumbría
Entrimo Esgos A Estrada Fene Ferrol
Fisterra Folgoso do Courel A Fonsagrada
Forcarei Fornelos de Montes Foz Frades
Friol Gomesende Gondomar O Grove A
Guarda A Gudiña Guitiriz Guntín A Illa
de Arousa O Incio O Irixo Irixoa Lalín A
Lama A Laracha Larouco Laxe Laza Leiro
Lobeira Lobios Lourenzá Lousame Lugo
Deputación de Lugo Láncara Maceda
Malpica de Bergantiños Manzaneda
Marín Maside Mazaricos Mañón Meaño
Meira Meis Melide Melón A Merca Mesía
A Mezquita Miño A Coruña Moaña
Moeche Mondariz Mondariz-Balneario
Mondoñedo Monfero Monforte de Lemos
Montederramo Monterrei Monterroso
Moraña Mos Mugardos Muras Muros
Muxía Muíños Narón Navia de Suarna
Neda Negreira Negueira de Muñiz As
Neves Nigrán As Nogais Nogueira
de Ramuín Noia Oia Oleiros Ordes
Oroso Ortigueira Os Blancos Ourense
Deputación de Ourense Ourol Outeiro de
Rei Outes Oza dos Ríos Oímbra Paderne
Paderne de Allariz Padrenda Padrón Palas
de Rei Pantón Parada de Sil Paradela
A Pastoriza Pazos de Borbén Pedrafita
do Cebreiro O Pereiro de Aguiar A
Peroxa Petín O Pino Piñor A Pobra de
Trives A Pobra do Caramiñal Poio Pol
Ponte Caldelas Ponteareas Ponteceso
Pontecesures Pontedeume Pontedeva A
Pontenova As Pontes de García Rodríguez
Pontevedra Deputación de Pontevedra
Porqueira O Porriño Portas Porto do Son
Portomarín A Pobra do Brollón Punxín
O Páramo Quintela de Leirado Quiroga
Rairiz de Veiga Ramirás Redondela Rianxo
Ribadavia Ribadeo Ribadumia Ribas de Sil
Ribeira Ribeira de Piquín Riotorto Riós
Rodeiro Rois O Rosal Rubiá Rábade A
Rúa Sada Salceda de Caselas Salvaterra de
Miño Samos San Amaro San Cibrao das
Viñas San Cristovo de Cea San Sadurniño
San Xoán de Río Sandiás Santa Comba
Santiago de Compostela Santiso Sanxenxo
Sarreaus Sarria O Saviñao Silleda
Sober Sobrado As Somozas Soutomaior
Taboada Taboadela A Teixeira Teo Tomiño
Toques Tordoia Touro Toén Trabada
Trasmiras Trazo Triacastela Tui Val do
Dubra O Valadouro Valdoviño Valga
Vedra A Veiga Verea Verín Viana do
Bolo O Vicedo Vigo Vila de Cruces
Vilaboa Vilagarcía de Arousa Vilalba
Lugo Vilamartín de Valdeorras Vilamarín
Vilanova de Arousa Vilar de Barrio Vilar
de Santos Vilardevós Vilariño de Conso
Vilarmaior Vilasantar Vimianzo Viveiro
Xermade Xinzo de Limia Xove Xunqueira de
Ambía Xunqueira de Espadanedo Zas

