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A competencia provincial en medio ambiente
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Réximen Local
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización e Sustentabilidade da
Administración Local
Artículo 31.2
Son fins propios e específicos da Provincia garantir os principios de solidariedade e
equilibrio intermunicipais, no marco da política económica e social e, en particular:
a) Asegurar a prestación integral e adecuada na totalidade do territorio provincial dos servizos de
competencia municipal.
b) Participar na coordinación da Administración local coa da Comunidade Autónoma e a do Estado.

Artículo 36.1
Son competencias propias da Deputación ou entidade equivalente as que lle atribúan neste
concepto as leis do Estado e das Comunidades Autónomas nos diferentes sectores da
acción pública e, en todo caso, as seguintes:
a)
b)

c)

d)

A coordinación dos servizos municipais entre si para a garantía da prestación integral e adecuada a
que se refire o apartado a) do número 2 do artigo 31.
A asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos Municipios, especialmente os de menor
capacidade económica e de xestión. En todo caso garantirá nos municipios de menos de 1.000
habitantes a prestación dos servizos de secretaría e intervención.
A prestación de servizos públicos de carácter supramunicipal e, no seu caso, supracomarcal e o
fomento ou, no seu caso, coordinación da prestación unificada de servizos dos municipios do seu
respectivo ámbito territorial. En particular, asumirá a prestación dos servizos de tratamento de residuos
nos municipios de menos de 5.000 habitantes, e de prevención e extinción de incendios nos de menos
de 20.000 habitantes, cando estes non procedan á súa prestación.
A cooperación no fomento do desenvolvemento económico e social e na planificación no territorio
provincial, de acordo coas competencias das demais Administracións Públicas neste ámbito.(….)
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A competencia provincial en medio ambiente
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización e Sustentabilidade da
Administración Local
Artículo 25.2

No ámbito do medio ambiente, o municipio exercerá en todo caso como competencias propias, nos
termos da lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas, nas seguintes materias:
a) Urbanismo: plan, xestión, execución e disciplina urbanística. Protección e xestión do Patrimonio
histórico. Promoción e xestión da vivenda de protección pública con criterios de sustentabilidade
financeira. Conservación e rehabilitación da edificación.
b) Medio ambiente urbano: en particular, parques e xardíns públicos, xestión dos residuos sólidos
urbanos e protección contra a contaminación acústica, lumínica e atmosférica nas zonas urbanas.
c) Abastecemento de auga potable a domicilio e evacuación e tratamento de augas residuais.

d) Infraestrutura viaria e outros equipamentos da súa titularidade.
g) Tráfico, estacionamento de vehículos e mobilidade. Transporte colectivo urbano.
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A competencia provincial en medio ambiente
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Réximen Local
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización e sustentabilidade da
Administración Local
Artigo 26

1. Os Municipios deberán prestar, en todo caso, os servizos seguintes:
a) En todos os Municipios: iluminación pública, cemiterio, recollida de residuos, limpeza viaria,
abastecemento domiciliario de auga potable, rede de sumidoiros, acceso aos núcleos de poboación e
pavimentación das vías públicas.
b) Nos Municipios con poboación superior a 5.000 habitantes, ademais: parque público, biblioteca
pública e tratamento de residuos.
c) Nos Municipios con poboación superior a 20.000 habitantes, ademais: protección civil, avaliación e
información de situacións de necesidade social e a atención inmediata a persoas en situación ou risco
de exclusión social, prevención e extinción de incendios e instalacións deportivas de uso público.
d) Nos Municipios con poboación superior a 50.000 habitantes, ademais: transporte colectivo urbano
de viaxeiros e medio ambiente urbano.
2. Nos municipios con poboación inferior a 20.000 habitantes será a Deputación provincial ou
entidade equivalente a que coordinará a prestación dos seguintes servizos:
a) Recollida e tratamento de residuos.
b) Abastecemento de auga potable a domicilio e evacuación e tratamento de augas residuais.
c) Limpeza viaria.
d) Acceso aos núcleos de poboación.
e) Pavimentación de vías urbanas.
f) Iluminación pública.
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A competencia provincial en medio ambiente

Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Réximen Local
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización e sostenibilidade da
Administración Local
Artigo 27
1. O Estado e as Comunidades Autónomas, no exercicio das súas respectivas
competencias, poderán delegar nos Municipios o exercicio das súas competencias
2. Cando o Estado ou as Comunidades Autónomas deleguen en dúas ou máis municipios
da mesma provincia unha ou varias competencias comúns, dita delegación deberá
realizarse seguindo criterios homoxéneos.
A Administración delegante poderá solicitar a asistencia das Deputacións provinciais ou
entidades equivalentes para a coordinación e seguimento das delegacións previstas neste
apartado.
3. Co obxecto de evitar duplicidades administrativas, mellorar a transparencia dos
servizos públicos e o servizo á cidadanía e, en xeral, contribuír aos procesos de
racionalización administrativa, xerando un aforro neto de recursos, a Administración do
Estado e as das Comunidades Autónomas poderán delegar, seguindo criterios
homoxéneos, entre outras, as seguintes competencias:
a) Vixilancia e control da contaminación ambiental.
b) Protección do medio natural. (….)
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A actuación da Deputación: primeiro os concellos

Actuacións da Deputación no que se refire ao ámbito do medio
ambiente (mellora da contorna)

PLAN DE SENDAS PEONÍS
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS
Mellora da rede de saneamento e pluviais
Mellora da rede de auga potable
Aula de naturaleza
Mellora da iluminación pública
DEPUTACIÓN TODOS OS CONCELLOS DTC93
Rede de saneamento
Contenedores
Mellora de alumbrado
PLAN DE AFORRO E INVESTIMENTO 2015
Saneamento e abastecemento
Contenedores
Mellora da iluminación pública
PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 2015
Renovación alumbrado
CONVENIOS SINGULARES
Saneamiento en Narón
Acondicionamiento ambiental borde litoral Cabana de B.
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A actuación da Deputación: primeiro os concellos

Actuacións da Deputación no que se refire ao ámbito do medio
ambiente (mellora da contorna) 2014/2015
INVESTIMENTOS (convocatoria específica)
Os importes concedidos foron os seguintes:
2014:
549.998,60 €
2015:
999.983,38 €
As achegas concedidas estaban principalmente referidas a algunha das seguintes finalidades:
- Mellora da efiencia enerxética no alumeado público e sistemas de calefacción de edificios
públicos (substitución de lámpadas e reloxos astronómicos, mellora das instalacións, etc.)
- Mellora da sinalización e equipamento de espazos públicos (sendeiros, miradoiros paisaxísticos,
zonas verdes, áreas de recreo, parques, etc.)
- Adquisición de colectores e mellora das instalacións de recollida de lixo
- Obras de mellora nas redes de saneamento
ACTIVIDADES (convocatoria específica)
Os importes concedidos no 2015 ascenderon a 149.948,41 €. No 2014 non se realizou esta
convocatoria.
As achegas concedidas estaban principalmente referidas a alguna das seguintes finalidades:
- Accións formativas e de concienciación (xornadas, obradoiros, cursos, etc.) sobre compostaxe,
reciclaxe, etc.
- Recuperación de espazos degradados a través de voluntariado ambiental
LIMPEZA DE PRAIAS
Os importes concedidos foron os seguintes:
En 2014: 874.596,64 €, e en 2015: 873.189,81 €
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Plan de Medio Ambiente 2016

DOTACIÓN ORZAMENTARIA:
5.000.000,00€
BENEFICIARIOS:
Concellos da provincia con poboación inferior a 50.000 hb
FINALIDADE DO PMA 2016
Mellora do entorno natural e a calidade ambiental da provincia da Coruña, apoiando o
desenvolvemento nos concellos de políticas respetuosas co medio ambiente.
Para materializar esta finalidade, cada concello debe utilizar a cantidade que se lle asigne tendo
en conta as seguintes porcentaxes:
- Un mínimo do 50% a proxectos de investimentos financeiramento sustentables,
- Un máximo dun 50% a actividades.
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Plan de Medio Ambiente 2016

1. INVERSIÓNS FINANCIABLES

Proxectos de investimento que sexan financeiramente sustentables, cuxo orzamento individual
non sexa inferior a 15.000 €, relacionados con:
- Redacción de proxectos de investimento en materia de medio ambiente (+3.000,00€).
- Construción, substitución ou mellora de instalacións productoras ou consumidoras de enerxía.
- Substitución ou melloras de sistemas de iluminación de espazos públicos, que redunden no
aforro e na eficiencia enerxética, así como na redución da contaminación lumínica.
- Substitución, mellora ou adquisición de caldeiras e de elementos dos sistemas de climatización
para mellorar a súa eficiencia.
- Obras de acondicionamento de edificios municipais para a mellora da súa xestión enerxética.
- Subministración de bens que redunden nunha mellora na xestión medioambiental.
- Recuperación ambiental de espazos degradados destinados ao uso público.
- Adquisición e instalación de colectores de recollida selectiva de residuos.
- Creación, adecuación e/ou mellora de zonas verdes de titularidade municipal (parques, xardíns,
áreas verdes urbanas e periurbanas).
- Creación de hortos urbanos con fins de integración social.
- Acondicionamiento de rutas de sendeirismo.
- Renovación e mellora das redes de abastecemento e saneamento.
- En xeral, aquelas obras ou investimentos cuxo obxectivo principal sexa a protección de medio
ambiente.
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Plan de Medio Ambiente 2016
Que é un investimento financieramente sustentable?
A Disposición Adicional 16ª da Lei reguladora das Facendas Locais, en referencia a D.A. 6ª da Lei
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostebilidade Financeira, entende por
inversión financieramente sustentable á que cumpra todos os requisitos seguintes:
1. Que a entidade local atópese ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e coa
Seguridade Social e o investimento teña reflexo orzamentario nos seguintes grupos de programas
(Anexo I da Orde EHA/3565/2008):
161. Saneamento, abastecemento e distribución de augas.
162. Recollida, eliminación e tratamento de residuos.
165. Iluminación pública.
172. Protección e mellora do medio ambiente. (….)
425. Enerxía.
441. Promoción, mantemento e desenvolvemento do transporte.
442. Infraestruturas do transporte.
2. Excluídos os investimentos cunha vida útil inferior a cinco anos e as adquisicións de mobiliario, aveños
e vehículos, salvo que se destinen á prestación do servizo público de transporte.
3. O gasto que se realice deberá ser imputable ao capítulo 6 dos Orzamentos da entidade.
4. Que o investimento permita durante a súa execución, mantemento e liquidación, dar cumprimento aos
obxectivos de estabilidade orzamentaria, e débeda pública por parte da Corporación Local.
5. A iniciación do correspondente expediente de gasto (…) antes da finalización do exercicio de
aplicación da disposición adicional sexta da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
6. O expediente de gasto que se tramite incorporará unha memoria económica específica, (…) na que se
conterá a proxección dos efectos orzamentarios e económicos que poderían derivarse do investimento
no horizonte da súa vida útil.
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Plan de Medio Ambiente 2016

2. ACTIVIDADES FINANCIABLES
Poderanse incluír actividades cun orzamento mínimo de 3.000 €, que estén relacionados con
finalidades tales como as seguintes:
- Estudos de eficiencia enerxética,
- Campañas de limpeza de espazos comúns (áreas recreativas, ríos, rutas de sendeirismo,
montes...),
- Campañas de sensibilización medioambiental,
- Formación de voluntariado ambiental,
- Cursos, xornadas e material divulgativo en relación coa reciclaxe, a separación de residuos, a
conservación do medio natural, loita contra o cambio climático, etc.
- Servizos de recollida e coidado de animais abandonados,
- Eliminación de especies invasoras, tales como a “Herba das Pampas” (Cortaderia Selloana), etc.
- En xeral, aquelas cuxo obxectivo principal sexa a protección de medio ambiente.
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Plan de Medio Ambiente 2016

Inversións solicitadas e aprobadas
Renovación e mellora das redes de abastecemento e saneamento:
35 actuacións: 1.406.101,49€.
Media dos proxectos: 35.339,61€
Substitución ou melloras de sistemas de iluminación de espazos públicos, que redunden no
aforro e na eficiencia enerxética, así como na redución da contaminación lumínica:
12 actuacións: 364.857,16€.
Media dos proxectos : 30.404,76€
Creación, adecuación e/ou mellora de zonas verdes de titularidade municipal (parques,
xardíns, áreas verdes, urbanas e periurbanas):
17 actuacións: 752.166,31€
Media dos proxectos: 44.245,08€
Adquisición e instalación de colectores de recollida selectiva de residuos:
14 actuacións: 367.260,59€
Media dos proxectos:26.232,90€
Subministración de bens que redunden nunha mellora na xestión medioambiental:
13 actuacións: 348.854,85€
Media dos proxectos: 26.834,99€
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Plan de Medio Ambiente 2016
Inversións solicitadas e aprobadas
Recuperación ambiental de espazos degradados destinados ao uso público:
11 actuacións: 426.941,63€.
Media dos proxectos: 38.812,88€
Obras de acondicionamento de edificios municipais para a mellora da súa xestión enerxética:
5 actuacións: 135.977,12€
Media dos proxectos: 27.195,42€
Construcción, substitución ou mellora de instalacións productoras ou consumidoras de enerxía:
5 actuacións: 110.752,81€
Media dos proxectos: 22.150,562€
Acondicionamiento de rutas de sendeirismo:
2 actuacións: 53.946,90€
Media dos proxectos: 26.973,45€
Redacción de proxectos de investimento en materia de medio ambiente, cuxo importe exceda de
3.000,00 €:
2 actuacións: 6.295,89€
Media dos proxectos: 3.147,95€

Ningunha solicitude relativa a:
- Substitución, mellora ou adquisición de caldeiras e de elementos dos sistemas de climatización
para mellorar a súa eficiencia.
- Infraestruturas para a eliminación da contaminación acústica.
- Creación de hortos urbanos con fins de integración social.
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Plan de Medio Ambiente 2016
Actividades solicitadas e aprobadas
Brigadas medioambientais:
15 actuacións: 285.195,04 €
Media das actividades: 19.013,00 €
Campañas de limpeza de espazos comúns (áreas recreativas, ríos, rutas de sendeirismo,
montes...):
9 actuacións: 177.778,07 €
Media das actividades: 19.753,12 €
Campañas de sensibilización medioambiental:
4 actuacións: 18.823,59 €
Media das actividades: 4.705,90 €
Estudos medioambientais e asistencias técnicas:
5 actuacións: 37.927,85 €
Media das actividades: 7.585,57 €
Estudos de eficiencia enerxética:
5 actuacións: 69.046,35 €
Media das actividades: 13.809,27 €
Cursos, xornadas e material divulgativo en relación coa reciclaxe, a separación de residuos, a
conservación do medio natural, loita contra o cambio climático, etc:
1 actuación: 3.750,25€
Formación de voluntariado ambiental:
1 actuación: 3.700,00€

Ningunha acción relativa a:
- Realización de mapas de ruídos e control acústico.
- Servizos de recollida e coidado de animais abandonados.
- Campañas de desratización e eliminación de pragas.
- Eliminación de especies invasoras, tales como a “Herba das Pampas (Cortaderia Selloana)”,
etc.
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O Plan de Medio Ambiente 2016 en cifras finais

1ª fase:
0520/17221/76201
0520/17221/46201
TOTAL

DEPUTACIÓN
3.980.654,75€
600.021,15€
4.580.675,90€

CONCELLOS
339.569,74€
59.858,18€
399.427,92€

TOTAL
4.320.224,49€
659.879,33€
4.980.103,82€

2ª fase:
0520/17221/76201
0520/17221/46201
TOTAL

290.600,42€
47.466,96€
338.067,38€

29.081,30€
101,29€
29.182,59€

319.681,72€
47.568,25€
367.249,97€

TOTAL DEPUTACIÓN

4.918.743,28€
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Programa de limpeza de praias 2016

DENOMINACIÓN
Programa de limpeza de praias marítimas dirixido a concellos da provincia da Coruña durante
o exercicio 2016
DOTACIÓN ORZAMENTARIA:
900.000,00 €
- Importe do orzamento de gastos da actividade: Máximo 42.300,00 €
- Importe da subvención a conceder: Máximo 33.840,00 €
- Porcentaxe subvencionable do orzamento de gastos financiables:
Do 20% ao 80% do orzamento de gastos
FINALIDADE:
Apoiar aos concellos da provincia no sostemento dos gastos da contratación dirixidos á
limpeza de súas praias marítimas durante a tempada de verán por un prazo máximo de 3
meses comprendidos entre o 1 de maio e o 31 de outubro do 2016
CRITERIOS DE ASIGNACIÓN
- Número de praias e superficie total das mesmas, criterio que poderá ser avaliado ata nun
70%. (datos facilitados polo Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño)
- Número de beneficiarios, criterio que poderá ser avaliado ata cun 30%. Para estes efectos
terase en conta a poboación oficial do concello, segundo os datos do INE

SOLICITUDES RECIBIDAS E ATENDIDAS:
- 41 concellos solicitantes e atendidos.
- Importe total concedido: 900.000,00€.
17

Actuacións para 2017
1. Actuacións singulares
- Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA) 50.000,00€
Programa de educación, formación e divulgación ambiental , e de defensa e posta en valor do
patrimonio natural
- Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña
Programa de actividades durante o exercicio 2016

140.000,00€

- Fundación Refuxio de Animais (O Refuxio de Bando)
Gastos de funcionamento en 2016

30.000,00€

- Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre
Proxecto Voz Natura 2016

72.000,00€

2. Achegas a asociacións medioambientais
Denominación:
Programa de apoio as actividades das asociacións medioambientais da provincia 2017
Dotación orzamentaria:

125.000,00 €

Finalidade:
Apoiar as entidades medioambientais da provincia na realización de actividades de
sensibilización, formación e concienciación medioambiental.
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Actuacións para 2017

3. Dotacións presupuestarias iniciales para actuacións con concellos:
Inversións: 1.000.000,00€
Actividades: 550.000,00€
Limpeza de praias: 900.000,00€

4. Dotación presupuestaria inicial para actuacións provinciales:
Prestación de servizos: 400.000,00€

Dotacións presupuestarias iniciales para o plan municipal POS+:
Inversións/Actividades: 74.000.000,00€

Moitas grazas
Manuel Vázquez Sesmonde
Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente
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