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e segundo cursos ou do terceiro e cuarto cursos de educación secundaria obrigatoria,
respectivamente.
&DWUR)DF~OWDVHR&RQVHOORGD;XQWDGH*DOLFLDSDUD¿[DUDVUHODFLyQVSURIHVRURXSURfesora por unidade concertada adecuadas para impartir o plan de estudos vixente en cada
nivel obxecto do concerto, calculadas con base nas xornadas de profesor ou profesora con
vinte e cinco horas semanais.
A administración non asumirá os incrementos retributivos, as reducións horarias ou calquera outra circunstancia que conduza a superar o previsto para cada centro nos correspondentes módulos económicos, segundo o establecido no anexo IV desta lei.
Cinco. A relación profesor ou profesora por unidade dos centros concertados poderá
ser incrementada en función do número total de profesorado afectado polas medidas de
recolocación que se viñesen adoptando ata o momento da entrada en vigor desta lei e se
encontren en pagamento delegado.
7Ë78/29
Corporacións locais
&$3Ë78/2,
Financiamento e cooperación económica coas corporacións locais

CVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

Artigo 57. Créditos asignados ás corporacións locais
O montante total dos créditos que se asignan ás corporacións locais nos estados de
gastos que se detallan no artigo 2 desta lei, derivados da súa participación no Fondo de
&RRSHUDFLyQ/RFDOHGDVXEVFULFLyQGHFRQYHQLRVHGDFRQFHVLyQGHVXEYHQFLyQVDVFHQGH
DHXURVFRDGLVWULEXFLyQIXQFLRQDOTXH¿JXUDQRDQH[R9
Artigo 58.

Dotación e distribución do Fondo de Cooperación Local

8Q&RQVRQWHRLQGLFDGRQDGLVSRVLFLyQDGLFLRQDOTXLQWDGD/HLGRGHGHcembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011, a
SRUFHQWD[H GH SDUWLFLSDFLyQ GR )RQGR GH &RRSHUDFLyQ /RFDO QD UHFDGDFLyQ OtTXLGD GRV
capítulos I, II e III do orzamento de ingresos da Administración xeral, homoxeneizados
como se indica no parágrafo seguinte, queda establecida no 2,3200880 por cento para o
exercicio de 2022.
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O índice de evolución correspondente á recadación dos capítulos I, II e III do orzamento
de ingresos, homoxeneizada coas variacións dos tipos impositivos estatais do imposto
sobre o valor engadido e dos impostos especiais comunicadas polo Estado nese exercicio,
é positivo con respecto á de 2011, que é utilizada na determinación da porcentaxe de participación sinalada.
Ademais, de xeito extraordinario no exercicio 2022, para calcular o importe dos ingresos
GRVFDStWXORV,H,,QRQVHWHUiQHQFRQWDDVFRQWtDVGDVOLTXLGDFLyQVGRVLVWHPDGH¿QDQciamento autonómico do imposto sobre a renda das persoas físicas, do imposto sobre o
valor engadido e dos impostos especiais do ano 2020.
En consecuencia, no ano 2022 repartirase un fondo adicional entre os concellos, e a
porcentaxe de participación desagrégase da forma seguinte:
a) o 2,0808924 por cento corresponde ao fondo base
b) o 0,2391955 por cento corresponde ao fondo adicional.
Dous. O crédito orzamentario inicial destinado ao pagamento das entregas á conta correspondentes á participación das entidades locais nos tributos da Comunidade Autónoma
ascende a 125.958.864 euros, dos cales 112.972.806 euros corresponden ao fondo base
e 12.986.058 euros ao fondo adicional.

CVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

Tres. Con anterioridade á repartición do fondo base deducirase un importe de seiscentos mil euros anuais, que se destinarán aos gastos de mantemento propios da Federación
Galega de Municipios e Provincias. A cantidade restante será obxecto de distribución entre
WRGRVRVFRQFHOORVGH*DOLFLDFRQIRUPHRVFRH¿FLHQWHVTXHVHHVWDEOHFHQQRDQH[R9,
Catro. Consonte o acordo acadado na Subcomisión Permanente do Réxime Económico
H)LQDQFHLURGD&RPLVLyQ*DOHJDGH&RRSHUDFLyQ/RFDOFRQDQWHULRULGDGHiUHSDUWLFLyQGR
fondo adicional deducirase un importe de 271.058 euros, que se destinará á Federación
*DOHJD GH 0XQLFLSLRV H 3URYLQFLDV FR RE[HFWR GH DFWXDOL]DU DV GRWDFLyQV ¿QDQFLDGRUDV
dos seus gastos de funcionamento. O resto da dotación deste fondo repartirase en función
dos seguintes criterios:
– cento corenta e cinco mil euros aos concellos con institucións penitenciarias no seu
termo municipal
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– dous millóns catrocentos setenta mil euros aos concellos de menos de cincuenta mil
habitantes que teñen que asumir os gastos de funcionamento dos centros de saúde da súa
titularidade
±QRYHFHQWRVPLOHXURVDRVFRQFHOORVTXHWHxHQTXHDVXPLUR¿QDQFLDPHQWRGRVFXVWRV
de mantemento dos conservatorios de grao medio
– un millón cincocentos mil euros aos concellos resultantes dun proceso de fusión, en
FXPSULPHQWRGRVLQDODGRQRDUWLJRXQDOtQHDVD HI GD/HLGRGH[XOOR
reguladora da Administración local de Galicia. A repartición deste importe realizarase nas
condicións que estableza a consellaría competente en materia de Administración local
±GRXVPLOOyQVVHWHFHQWRVPLOHXURVDRVFRQFHOORVTXHWHxHQTXHDVXPLUR¿QDQFLDPHQto dos servizos de emerxencia de carácter supramunicipal
±GRXVPLOOyQVGHHXURVDRVFRQFHOORVTXHWHxHQTXHDVXPLUR¿QDQFLDPHQWRGDVUHGHV
de faixas secundarias de xestión da biomasa para a prevención de incendios
– un millón dous centos mil euros aos concellos integrados no Plan de retirada sistemática de tartagueiros ou niños do tártago negro de patas amarelas (Vespa velutina nigrithorax)
– un millón oitocentos mil euros en función do gasto realizado polos concellos na renovación do parque municipal de motobombas contra incendios e en camións de recollida de
lixo. A repartición deste importe realizarase nas condicións que estableza mediante unha

CVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

orde a consellaría competente en materia de Administración local, que priorizará que sexan
YHKtFXORVH¿FLHQWHVHVRVWLEOHV
Mediante un acordo da Subcomisión Permanente do Réxime Económico e Financeiro
GD&RPLVLyQ*DOHJDGH&RRSHUDFLyQ/RFDOGHWHUPLQDUDQVHWDQWRDVYDULDEOHVTXHVHYDQ
utilizar na repartición de cada un dos bloques sinalados neste punto coma os módulos
unitarios que se van considerar en relación con cada unha desas variables, e sinalarase a
contía que corresponde a cada concello polo fondo adicional de 2022.
Para o caso dos servizos de emerxencia de carácter supramunicipal, das redes de
faixas secundarias de xestión da biomasa para a prevención de incendios e do Plan de
retirada sistemática de tartagueiros ou niños do tártago negro de patas amarelas (Vespa
velutina nigrithorax), a Administración autonómica poderá optar, de conformidade co acordado coa Federación Galega de Municipios e Provincias, por asumir directamente a xes-
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tión das actuacións. Neste suposto, as dotacións antes expresadas e precisas para o seu
¿QDQFLDPHQWRDGVFULELUDQVHiVFRUUHVSRQGHQWHVDSOLFDFLyQVGRRU]DPHQWRGHJDVWRVGDV
consellarías competentes, polo que non se precisará a súa repartición entre os concellos.
Cinco. O disposto nos puntos un e tres será aplicable na distribución da entrega á conta
HGDOLTXLGDFLyQGH¿QLWLYDGRH[HUFLFLR
1RFDVRGRIRQGRDGLFLRQDOVHDGLIHUHQ]DHQWUHRLPSRUWHWRWDOGDOLTXLGDFLyQGH¿QLWLYD
e o correspondente ás entregas á conta realizadas é positiva, esta distribuirase exclusivamente entre os concellos con poboación de dereito inferior a quince mil habitantes, de
acordo cos seguintes criterios de ponderación: habitantes, cincuenta e cinco por cento;
PDLRUHVGHVHVHQWDHFLQFRDQRVGH]SRUFHQWRVXSHU¿FLHTXLQFHSRUFHQWRQ~FOHRVGH
poboación, vinte por cento. Os datos considerados para a aplicación dos criterios previstos
QRVSXQWRVDQWHULRUHVVHUiQRVR¿FLDOPHQWHGLVSRxLEOHVRGH[DQHLURGRDQR
As cantidades asignadas a cada concello na repartición deste resto do fondo adicional,
conforme os criterios precedentes, modularanse mediante a aplicación, con efectos reGLVWULEXWLYRVHXQKDSRQGHUDFLyQGRFLQFRSRUFHQWRGDYDULDEOHHVIRU]R¿VFDOFRTXHVH
REWHxHQDVtDVSDUWLFLSDFLyQV¿QDLVGHFDGDFRQFHOOR
2tQGLFHGHHVIRU]R¿VFDOPXQLFLSDOREWHUDVHPHGLDQWHDDSOLFDFLyQGDVHJXLQWHIyUPXOD

CVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

EFM = (RM/RG) – (PM/PG)
na que:
±()0pRtQGLFHGHHVIRU]R¿VFDOPXQLFLSDO
– RM é a recadación dos capítulos I, II e III do concello, excluídos os tributos cedidos
polo Estado
– RG é a recadación dos capítulos I, II e III de todos os concellos, excluídos os tributos
cedidos polo Estado
– PM é a poboación do concello o 1 de xaneiro do ano considerado para a recadación
– PG é a poboación de todos os concellos na mesma data.
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2VGDWRVGHUHFDGDFLyQSDUDFRQVLGHUDUQRFiOFXORGRtQGLFHGHHVIRU]R¿VFDOVRQRV
correspondentes ao último exercicio dispoñible polo Consello de Contas o 1 de xaneiro
de 2022 que resulten da liquidación dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos da
respectiva entidade local, obtidos a partir das contas rendidas no prazo e na forma, de conIRUPLGDGHFRH[L[LGRSROD/HLGRGH[XxRGR&RQVHOORGH&RQWDV
No caso de que o concello non tivese efectuada a rendición de contas no prazo e na forma, atribuiráselle a recadación que resulte de aplicar á súa poboación a menor recadación
per cápita dos concellos que a presentasen.
6HLV 3DUD GHWHUPLQDU D OLTXLGDFLyQ GH¿QLWLYD GH  WRPDUDVH D UHFDGDFLyQ OtTXLGD
dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos da Administración xeral, homoxeneizada
coas variacións dos tipos impositivos do imposto sobre o valor engadido e dos impostos
HVSHFLDLVFRPXQLFDGDVSROR(VWDGRFRPRGH¿QLWLYDVSDUDHVHH[HUFLFLR
1R TXH VH UH¿UH DR IRQGR EDVH D GLVWULEXFLyQ GHVWD OLTXLGDFLyQ GH¿QLWLYD UHDOL]DUDVH
DSOLFDQGRDFDGDFRQFHOORRFRH¿FLHQWHGHUHSDUWLFLyQHDVUHJUDVGHGLVWULEXFLyQTXHOOH
corresponderon na entrega á conta do exercicio que se liquida.
1RFDVRGRIRQGRDGLFLRQDODGLIHUHQ]DHQWUHDOLTXLGDFLyQGH¿QLWLYDTXHOOHFRUUHVSRQGH
e o importe da entrega á conta distribuirase entre os concellos con poboación de dereito
inferior a quince mil habitantes, conforme os criterios establecidos para estes concellos no
DUWLJRFLQFRGD/HLGRGHGHFHPEURGHRU]DPHQWRV[HUDLVGD&RPXQLGDGH
Autónoma de Galicia para o ano 2020.

CVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

6HWH&DQGRQRWUDQVFXUVRGRH[HUFLFLRVHSRxD¿QDSURFHGHPHQWRVGHIXVLyQRXGH
incorporación de concellos, o concello resultante da fusión ou incorporación percibirá a
suma das entregas á conta correspondentes a cada concello fusionado ou incorporado e,
VHpRFDVRDVOLTXLGDFLyQVGH¿QLWLYDVTXHSDUDFDGDXQGHOHVVHVDWLVIDJDQQRDQR
Do mesmo xeito, o concello resultante destes procedementos terá dereito a percibir a suma
das liquidacións que polo exercicio 2022 correspondan aos concellos fusionados ou incorporados.
Artigo 59.

Transferencias derivadas de convenios ou subvencións

As transferencias ás entidades locais de Galicia derivadas da subscrición de convenios
RXGDFRQFHVLyQGHVXEYHQFLyQVTXH¿JXUDQUHFROOLGDVQRVGLIHUHQWHVSURJUDPDVGRVHVtados de gastos que se detallan no artigo 2 desta lei, ascenden a 352.904.753 euros, coa
GLVWULEXFLyQIXQFLRQDOTXH¿JXUDQRDQH[R9,,
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&$3Ë78/2,,
Procedemento de compensación e retención do Fondo de Cooperación Local
Artigo 60.

Débedas obxecto de compensación

Un. As cantidades que correspondan a cada concello como participación no Fondo de
&RRSHUDFLyQ/RFDOVHUiQVXVFHSWLEOHVGHFRPSHQVDFLyQFRDVGpEHGDVYHQFLGDVOtTXLGDV
e exixibles que teñan contraídas coa Comunidade Autónoma e as entidades instrumentais
do sector público autonómico que actúen no exercicio das súas potestades administrativas.
Dous. En particular, poderán ser obxecto de compensación as cantidades vencidas,
líquidas e exixibles debidas á Administración da Comunidade Autónoma e ás entidades
instrumentais do sector público autonómico que actúen no exercicio das súas potestades
administrativas, como danos e perdas derivados do incumprimento de convenios administrativos de colaboración.
Para estes efectos, entenderase que son líquidas as cantidades que a Comunidade Autónoma aboase a terceiros como consecuencia do incumprimento do convenio pola entidade local. Estas cantidades comunicaranse ao concello, coa achega das facturas ou doutros
documentos que acrediten os gastos realizados, e tras a audiencia deste aprobaranse por
unha resolución motivada.
Tres. Ademais, poderán ser obxecto de compensación coa participación no Fondo de

CVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

&RRSHUDFLyQ/RFDODVDFKHJDVGRVFRQFHOORVTXHWHxDQDFRQGLFLyQGHYHQFLGDVOtTXLGDV
e exixibles, ao abeiro dun convenio coa Administración xeral da Comunidade Autónoma ou
coas entidades pertencentes ao seu sector público, ou ben ao abeiro da norma con rango
GHOHLTXHUHJXOHHVWDVDFKHJDVQRPDUFRGHUHODFLyQVGHFRODERUDFLyQRXFR¿QDQFLDPHQWR
de servizos e establezan esta compensación coa remisión ao procedemento de compensación regulado neste capítulo.
Catro. Por último, poderán ser obxecto de retención as cantidades que as entidades
locais municipais deban satisfacer ás mancomunidades a que pertenzan de acordo co
disposto na lexislación da Administración local. Tamén as que deban satisfacerse a outras
mancomunidades, concellos e consorcios que xestionen servizos en común, como conVHFXHQFLDGDV~DREULJDGHSDUWLFLSDUQR¿QDQFLDPHQWRHPDQWHPHQWRGHVWHVVHUYL]RVH
sempre que así se estableza de xeito expreso no instrumento regulador asinado entre as
partes, e que este instrumento sexa comunicado, con carácter previo ao seu asinamento,
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á consellaría competente en materia de facenda para que autorice a utilización do procedemento de compensación.
Artigo 61. Procedemento para a compensación das débedas e posterior retención
nas entregas á conta
Un. No caso de débedas vencidas, líquidas e exixibles coa Xunta de Galicia, os seus organismos autónomos, as axencias públicas e as demais entidades instrumentais do sector
público autonómico que actúen no exercicio de potestades administrativas, o procedemento de retención iniciarase por solicitude do órgano ao que lle corresponde a competencia
no procedemento executivo de recadación da débeda, quen previamente terá ditado o
RSRUWXQRDFRUGRGHFRPSHQVDFLyQGHVWDHRWHUiQRWL¿FDGRDRFRQFHOORGHEHGRU
Neste suposto, corresponderá ao órgano encargado da xestión do Fondo de CooperaFLyQ/RFDOGLWDURDFRUGRGHUHWHQFLyQWDQWRQDVHQWUHJDViFRQWDGRIRQGRTXHVHGHEDQ
UHDOL]DU DR FRQFHOOR GHEHGRU GXUDQWH R H[HUFLFLR FRUUHQWH FRPD QD OLTXLGDFLyQ GH¿QLWLYD
anual deste que se realice durante o devandito exercicio, tendo en conta o establecido no
artigo seguinte en canto á orde de prelación de débedas nos supostos de concorrencia.
Dous. O procedemento previsto no punto anterior tamén se aplicará ás débedas incluídas no punto tres do artigo 60. Porén, cando a propia norma con rango de lei que se
menciona no precepto ou o convenio establezan expresamente a posibilidade de realizar a
FRPSHQVDFLyQFRQFDUJRiSDUWLFLSDFLyQQR)RQGRGH&RRSHUDFLyQ/RFDORSURFHGHPHQWR
CVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

limitarase ao sinalado respecto do acordo de retención, por solicitude do órgano ou da
entidade interesada.
Tres. No caso de débedas con entidades locais que non dependen da Comunidade Autónoma, o procedemento de retención iniciarase por solicitude do alcalde ou da alcaldesa
ou do presidente ou da presidenta da entidade local acredora da débeda, que axuntará a
HVWDVROLFLWXGHDFHUWL¿FDFLyQGRVHXUHVSRQVDEOHGHUHFDGDFLyQQDFDOVHIDJDFRQVWDUD
denominación, o concepto e o importe da débeda cuxa retención se solicita e mais a data
en que se produciu o vencemento do período de pagamento comunicado para a facer
efectiva. Ademais, á solicitude incorporaráselle unha copia compulsada do documento (estatutos da entidade, convenio de prestación de servizos ou calquera outro) do que dimane
a vinculación xurídica entre as partes e ampare a obrigatoriedade da débeda reclamada,
así como tamén se achegará o plan de pagamentos que se propón.
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Neste suposto, corresponderá ao órgano encargado da xestión do Fondo de CooperaFLyQ/RFDOGLWDURDFRUGRGHUHWHQFLyQWDQWRQDVHQWUHJDViFRQWDGRIRQGRTXHVHGHEHQ
UHDOL]DU DR FRQFHOOR GHEHGRU GXUDQWH R H[HUFLFLR FRUUHQWH FRPD QD OLTXLGDFLyQ GH¿QLWLYD
anual que se realice durante o devandito exercicio, tendo en conta o establecido no artigo seguinte en canto á orde de prelación de débedas en supostos de concorrencia.
Artigo 62.

Orde de prelación na concorrencia de débedas

Un. Cando concorran varias débedas que deba satisfacer o mesmo concello, a retención practicarase tendo en conta a seguinte orde de prelación:
 DGpEHGDFRUUHVSRQGHQWHiOLTXLGDFLyQDQXDOGR)RQGRGH&RRSHUDFLyQ/RFDOFDQGR
esta tiver carácter negativo
2) as restantes débedas previstas no artigo 60.
'RXV1RFDVRGHTXHDOLTXLGDFLyQDQXDOGR)RQGRGH&RRSHUDFLyQ/RFDODRFRQFHOOR
teña carácter negativo, procederase á súa retención, por partes iguais nas entregas á conta correspondentes ás catro mensualidades inmediatamente seguintes ao coñecemento
da liquidación, podendo alcanzar ata o cen por cento da contía asignada a cada entrega á
conta.
Se a contía desta liquidación negativa supera o importe desas catro mensualidades,
CVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

continuará a practicarse a retención, conforme as condicións anteriormente sinaladas, nas
mensualidades sucesivas ata que se extinga a débeda.
Tres. Cando o importe que haxa da liquidación anual de carácter negativo o permita e
no acordo de retención concorran outras débedas previstas no artigo 60, a retención, ata
a extinción total das débedas, poderá alcanzar ata o cen por cento da contía asignada,
WDQWRHQFDGDHQWUHJDiFRQWDFRPDQDOLTXLGDFLyQGH¿QLWLYDDQXDOFRUUHVSRQGHQWHiSDUWLcipación no fondo, ao respectivo concello. Esta retención aplicarase ás débedas seguindo
estritamente a orde de prelación establecida neste artigo.
Catro. Se no acordo de retención existe a concorrencia das débedas previstas no grupo 2 do punto un deste artigo, e cando a contía de todas elas supere a cantidade máxima
susceptible de retención, esta ratearase entre aquelas en función dos seus importes.
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Cinco. A contía que haxa que reter no conxunto do exercicio poderase reducir cando
VH[XVWL¿TXHDH[LVWHQFLDGHJUDYHVGHVIDVDPHQWRVGHWHVRXUDUtD[HUDGRVSRODSUHVWDFLyQ
daquelas obrigas relativas:
– ao cumprimento regular das obrigas de persoal
– á prestación dos servizos públicos obrigatorios en función do número de habitantes
do municipio
– á prestación de servizos sociais, protección civil e extinción de incendios, para cuxa
realización non se exixa ningunha contraprestación en forma de prezo público ou taxa equivalente ao custo do servizo realizado.
Non se poderá establecer en ningún caso unha porcentaxe de retención para o conxunto das restantes débedas previstas no punto un deste artigo inferior ao cincuenta por cento
GDHQWUHJDiFRQWDRXGDOLTXLGDFLyQGH¿QLWLYDDQXDOFRUUHVSRQGHQWHDRFRQFHOOR
Nos procedementos de redución da porcentaxe de retención, o órgano xestor do FonGRGH&RRSHUDFLyQ/RFDOGLWDUiDUHVROXFLyQFRUUHVSRQGHQWHWHQGRHQFRQWDDVLWXDFLyQ
¿QDQFHLUDGDHQWLGDGHHDQHFHVLGDGHGHJDUDQWLUDSUHVWDFLyQGRVVHUYL]RVS~EOLFRVREULgatorios.
Para iso, a entidade local deberá achegar, con carácter imprescindible e non exclusivo:
±XQFHUWL¿FDGRH[SHGLGRSRORVyUJDQRVGHUHFDGDFLyQGDVHQWLGDGHVDFUHGRUDVQRFDO
CVE-DOG: nw7kdcm2-brf7-o9h8-bag2-obkgtwn9rlx5

se acredite que se atendeu o pagamento das obrigas correntes nos doce meses precedenWHVDRPHVLQPHGLDWRDQWHULRUiGDWDGDVROLFLWXGHGDFHUWL¿FDFLyQ
±XQLQIRUPHGDVLWXDFLyQ¿QDQFHLUDDFWXDOVXEVFULWRSRORLQWHUYHQWRURXDLQWHUYHQWRUD
local, o cal inclúa o cálculo do remanente de tesouraría na data de solicitude da redución
da porcentaxe de retención e poña de manifesto os termos en que a dita situación afecta o
cumprimento das obrigas recollidas no parágrafo primeiro deste punto
– un plan de saneamento, aprobado polo pleno, que inclúa o exercicio en curso.
1DUHVROXFLyQ¿[DUDVHRSHUtRGRGHWHPSRHQTXHDSRUFHQWD[HGHUHWHQFLyQGHEHUiVHU
UHGXFLGDVHQTXHFDLEDDH[WHQVLyQGHVWHPiLVDOiGD¿QDOL]DFLyQGRH[HUFLFLRHFRQyPLFR
En todo caso, tal redución estará condicionada á aprobación pola entidade local dun plan
GHVDQHDPHQWRRXiYHUL¿FDFLyQGRFXPSULPHQWRGRXWURHQFXUVR
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