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1991).
 

b.- Beneficiaranse destes recursos os territorios que en función da 
aplicación de determinados parámetros49, e con independencia de que 
pertenzan ou non a mesma provincia, poidan ser considerados como 
territorios pouco desenvolvidos. Unha vez definidos estes territorios a 
contía do fondo repártese de forma directamente proporcional á poboación 
de dereito e á superficie un 50 e un 30 por cento respectivamente e o 20 por 
cento restante de forma inversamente proporcional a renda per cápita de 
cada territorio. 

Extremadura. 

A cooperación da Comunidade Autónoma de Extremadura cos 
concellos establecese a través dun Fondo de Cooperación Local que se 
divide en dúas partes: 

a.- Un Fondo Regional de Cooperación Municipal cunha dotación, 
en 199350, de 1.359,6 millóns de ptas. Os criterios de reparto establecidos 
para este fondo divídense da seguinte forma: 

1.- Unha parte fixa de 1.000.000 de ptas. por concello. 

2.- A cantidade que resulte de dividir proporcionalmente ó 

número de habitantes do concello a diferencia entre o total 
presupostado e a suma das participacións do apartado 

anterior. 

'9 Entre os factores a considerar están a carencia de servicios públicos, a dotación de 
infraestructuras productivas, problemas estructurais ou niveis de renda e riqueza inferiores 
ás medias rexionais. 

5o Lei do 21-12/1993 de Presupostos da Comunidade Autónoma para 1994; capítulo 3° 
(D.O. de Extremadura do 30/12/93). 
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b.- Un Fondo Solidario de Acción Municipal de 300 millóns de 
ptas. para financiar actuacións en dúas comarcas desfavorecidas. 

Aragón. 

A dotación do Fondo Aragonés de Participación Municipals' 
estableceuse, para o exercicio de 1993, en 1.000 millóns de ptas. A 
distribución realízaseda seguinte formasz: 

1.- Unha cantidade fixa de 500.000 ptas por concello. 

2.- Proporcionalmente ó número de habitantes de dereito 
distribuirase a contía resultante do fondo unha vez 
deducido o apartado anterior. 

Cataluña. 

Ate 1995 a participación (subvención xeral non condicionada) dos 
entes locais de Cataluña nos ingresos da Generalitat distribuíase só ós 
concellos comarcais quedando os municipios excluídos. O montante (en 
1994, foi de 2.983,7 millóns de ptas.) distribuíase fundamentalmente 
segundo os seguintes criterioss^: a) En función directa da poboación 
(montante a repartir 437,3 mill. de ptas.); b) En función directa da 
superficie (195,7 mill. de ptas); c) Un terceiro criterio considera 
conxuntamente o criterio de poboación e superficie (2.295,2 mill. de ptas). 
Así se a poboación do concello comarcal superaba os 75.000 hab. ou a súa 
densidade era superior a 100 hab./km2 65 millóns de ptas. Para cada un dos 
restantes concellos comarcais 51 millóns de ptas. 

51 Lei 6/1993 (D.O. de Aragón do 16l7/93) establece o montante e os criterios de reparto 
deste fondo. 

5^ Excepto Zaragoza que non participa dos recursos de este fondo. A cooperación da 
comunidade autónoma con este municipio establecerase a través de convenios específicos. 

5; Decreto I 10/1994, de 3 maio. 
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Na Lei de Presupostos para 199554 ampliase ós municipios o Fondo 
de Cooperación Local de Cataluñass 

Comunidade Valenciana. 

Na Comunidade Valenciana non posúe, a diferencia do que ocorre 
noutras comunidades autónomas, un fondo xenérico de subvencións ós 
entes locais. Esto non impide que a dotación de infraestructuras e 
equipamentos locais básicos poida ser un obxectivo primordial nesta ou 
noutras comunidades5ó. Sen embargo, este tipo de actuacións (convenios 
específicos de investimento, pequenos programas de subvencións ou o 
investimento directo da Generalitat en bens e servicios nos que as 
competencias están compartidas) teñen un destino máis aleatorio e a súa 
distribución depende máis das capacidades negociadoras e de iniciativas 
políticas dos representantes locais que de argumentos vinculados á 
necesidade ou solidariedade local. 

Canarias. 

A colaboración do goberno canario cos seus concellos basase na 
elaboración dun Plan de saneamento e financiamento que contribuía a 
paliar os déficits orzamentarios e a restablecer ou consolidar unha situación 
financeira saneada. O volume de recursos necesario para financiar esta 
colaboración establecese mediante un recargo sobre o Imposto Especial da 
C.A. de Canarias sobre combustibles e derivados do petróleo. O montante 

54 Lei 12/1994, de 28 de decembro. DOGC 31/12/94. 

ss O montante que se preve distribuír entre os municipios neste exercicio, e cuia forma de 
reparto deconocemos, é de 4.000 mill. de ptas. 

As actuacións consignadas nos Orzamentos da Comunidade Valenciana, nas que o 
beneficiario son os concellos ou mancomunidades, sobrepasaron, para 1995, os 13.100 
millóns de pesetas, segundo datos facilitados polo Servicio de Coordinación con 
Diputaciones y Cooperación Local. 
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será aprobado anualmente polo goberno e recollerase na Lei de Presupostos 
da C.A. 

Os criterios de distribución do fondo entre os concellos sons' : un 
60 por cento directamente proporcional a poboación de dereito, un 30 por 
cento unha cantidade igual por concello; e un 10 por cento en función da 
recadación58. 

Defínense unha serie de indicadores59 que serven como marco de 
referencia da situación económico-financeira dos concellos e determinan o 
destino dos recursos que lles correspondan. Así os concellos que 
incumpran algún dos criterios sinalados destinarán os importes que reciban 
ó pago de débedas, mentres que para os restantes casos os recursos teñen 
carácter incondicionado e serán, por tanto, de libre disposición. 

Establece a normativa mecanismos de seguimento e control anuais 
que, no caso de detectar algún tipo de incumprimento, supón desde a 

57 Artigo 5 da Lei 3/1994, do 3 de febreiro. 

5s Repártese entre os concellos que recadaron polo menos un 60%, 64%, 67% e 70% dos 
dereitos recoñecidos e liquidados en 1993, 1994 1995 e 1996 respectivamente. 

59 Os indicadores son: 
1.- Carga financeira (intereses máis amortización) > 20 por cento dos ingresos 
correntes liquidados; 
2.- Operacións de tesorería (Importe pendente de devolución en operacións de 
crédito a C.P.) > 10 por cento dos ingresos corrientes liquidados; 
3.- Edebedamento (Importe pendente de devolución por operacións de crédito a 
LP) > 70 por cento dos ingresos correntes liquidados: 
4.- Débeda contraida con proveedores (Obrigas liquidadas pendentes de pago 
anteriores ó exercicio) > 15 por cento dos ingresos correntes liquidados; 
5.- Aforro bruto (Ingresos correntes menos gastos correntes) < ó 15 por cento dos 
ingresos correntes liquidados; e 
6.- Aforro neto (Aforro bruto menos amortización a LP) < 5 por cento dos 
ingresos liquidados. 
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imposibilidade de seguir recibindo fondos ate o reintegro das xa percibidas. 

3.4.3.- COMENTARIOS Á POLÍTICA DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 

A utilización de programas de transferencias específicos paza 
financiar investimentos onde existen importantes deficiencias en 
infraestructuras axuda á consecución da solidariedade interterritorial. A 
existencia dos programas de cooperación económica, tanto da 
administración central como da autonómica, poden xustificarse ademais 
pola presencia de externalidades asociadas á provisión dos servicios que 
financian. Asemade podería argumentazse que as transferencias teñen por 
finalidade contribuír á consecución dun determinado nivel de prestación en 
infraestructuras e equipamentos básicos. Os programas máis adecuados, 
segundo a teoría, para acadar estes obxectivos serían as transferencias 
condicionadas específicas compensatorias abertas. Argumentos teóricos e 
aplicacións prácticas en materia de transferencias, materializadas nas 
disposicións da administración central e das CC.AA. pazecen non seguir a 
mesma senda. Na realidade os sistemas de transferencias son o resultado de 
procesos políticos e outras consideracións prácticas ademais de reflectir os 
tradicionais obxectivos. 

A CEL desde a administración central é un programa que combina 
as vantaxes dunha distribución regrada con características propias de 
transferencias tipo proxecto nas que se invita a solicitar axuda para 
financiar determinadas actividades. Como existe unha cantidade fixa a 
distribuír se o importe das solicitudes supera o teito marcado para o 
programa o organismo seleccionador pode decidir discrecionalmente que 
proxectos demandados serán acometidos. Cabería, por tanto, preguntarse 
en que medida na elaboración do Plan Plurianual de Investimentos a 
Deputación ou comisión seleccionadora ten capacidade para desvirtuaz a 
cooperación local, por exemplo, incluíndo menos programas de 
investimento, aínda que as súas necesidades relativas sexan superiores, ou 
discriminando no cofinanciamento dos proxectos, en termos relativos, 
presentados por concellos gobernados pola oposición. Estas actuacións 
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serían negativas tanto desde o ángulo da eficiencia como da equidade. 

Por outro lado, ainda que as transferencias específicas 
compensatorias abertas son teoricamente o sistema máis adecuado, a súa 
implementación na práctica redúcese dado que poderían derivar en 
problemas orzamentarios graves para a administración doante. No caso 
español os programas presentan un teito cada vez máis baixo en termos 
rais. Os datos dos gráficos 3.7 e 3.8 nos permiten completar a 
argumentación anterior. A pesar de introducirse novas fontes de recursos 
vía Programas Operativos Comunitarios (POC), o montante total 
canalizado desde a administración central perde peso específico o longo do 
período en termos reais. Na actualidade temos un programa que 
incrementou as súas liñas de actuación pero non a contía dos fondos desde 
a administración central. A determinación da contía mediante criterios ad 
hoc pode conducir a que o poder económico e a presión social que exercen 
as áreas máis desenvolvidas condicione e limite as aportacións estatais a 
fondos con finalidades solidarias como se aprecia da perda constante o 
longo do período de peso das mesmas respecto do principal programa de 
transferencias incondicionadas destinado a financiar gasto corrente. 
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Fonte.- MAP, INE. Elaboración propia. 
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A obrigatoriedade de que nos programas CEL os gobernos 
receptores cofinancien uns gastos de investimento que consideran de 
especial importancia supón introducir un certo grado de 
corresponsabilidade no financiamento dos custos asociados a realización 
dun determinado proxectoó0. Será, sen embargo, o instrumento elixido polo 
goberno local (contribucións especiais, impostos xerais, débeda ou 
transferencias) para financiar a súa aportación ó proxecto, o que 
contribuirá, en menor ou maior medida, a crear as condicións de ilusión 
fiscal respecto ó custo dos servicios públicos. Existen poucas dúbidas de 
que se a finalidade do PCEL fora corrixir as externalidades dos 
investimentos que cofinancia as aportacións municipais deberían ser 
superiores ás porcentaxes que sinala a normativa. 

A non esixencia de cofinanciamento por parte dos gobernos 
beneficiados supón unha importante limitación dos programas 
autonómicos. Estes conducirán, con toda probabilidade, a unha substitución 
de fondos municipais por transferencias no financiamento de proxectos que 
serían realizados de todas formas. Por outro lado, a súa realización á marxe 
de calquera coordinación cos programas canalizados a través da CEL non 
colabora na mellora da eficiencia na asignación de recursos. 

A análise do grado de concentración espacial das subvencións 
serviranos para saber se nunhas poucas provincias obteñen unha gran 
proporción das mesmas ou téndense a un reparto equidistributivo no que as 
provincias beneficiadas reciben cantidades semellantes. Utilizando como 
medida de concentración o índice de Gini 6' 62 vemos, gráfico 3.9, que, por 

60 Aínda que a existencia dunha contraprestación fixa igual para todos pode resultar 
discriminatoria, xa que acadar un determinado volumen de compensación non supón un 
esforzo equivalente para un goberno pobre que para un rico, os porcentaxes e cantidades 
mínimas elixidas están ó alcance de calquera facenda municipal. 

61 Outra medida de concentración utilizada é o índice de Lorenz. Sen embargo, ainda que 
os indicadores de Lorenz e Gini non son xeralmente coincidentes, proporcionan 
aproximacións similares ó grado de concentración ou desigualdade, polo que as 
interpretacións e conclusións acadadas serán tamén parecidas, Pérez, R. (Coord.) (1993). 
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un lado, existe unha baixa concentración da distribución das subvencións 
por provincias e, por outro, non existe unha tendencia clara na súa 
evolución. Esto pode deberse a que nos criterios de reparto que se 
establecen na norma reguladora da CEL non existe ningunha variable que 
apoie a súa concentración espacial. Sorprende que, dada a finalidade e 
características principais dos programas de cooperación económica local, 
entre as variables de distribución empregadas, a ponderación do nivel das 
dotacións existentes de infraestructuras e equipamentos básicos sexa tan 
baixa. 

t,K \Fi(x> ;.Y 
INUI^'1•: Ui. C11^1'I•.VTKAC'1( ► \ DA5.41'(1K 1'ACIt):^ti UA 
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1^ 1°' ^^ g^ ^`y ^^ g^` ^5 ^b g^ ^^ ^q q^ q^ qti q^ 
♦̂  1^ ^^ ^^ ^q ^q ^q 1^ ^q ^^ tiq ^^ tiq ti^ ^q 1q 

^ INDICE DE GINI 

Fonte.- MAP (1994). Elaboración propia. 

A evolución dos diferentes programas incluídos na CEL, durante o 
período analizado, presenta como característica o incremento de forma 
regular do número das liñas de acción que a compoñen63 (táboa 3.12). 

62 
Este oscila entre os valores 0 e 1. Un valor 1, neste caso, supoñería que no reparto 

interprovincial das transferencias habería unha concentración total, isto é, a subvención 
concentraríase nunha soia provincia, mentres que un valor 0 implicaría que non existiría 
desióualdade espacial na cuantía da subvención recibida. 

63 
A introducción do RD 1328/97 supón unha mellora neste sentido 
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TABOA 3.12 

ASIGNACIÓN DA SUBVENCION ESTATAL NO PCEL POR PROGRAMAS 

Porcentaxes de participación sobre o total de cada ano. 

1.980 1.9 82 1.984 1.9 86 1.98 8 1.990 l.992 1.994 1.996 1.997 

(A) 86,36 65,03 53,43 72,35 57,52 62,20 45,64 33,30 38,80 31,92 
(B) 8,96 23,87 25,40 19,50 17,61 15,28 14,07 23,23 17,84 17,00 

(C) 4,68 7,33 
(D) 3,78 4,15 5, I 0 4,01 4,35 3,65 
(E) 15,81 12,79 0,60 8,08 
(F) 0,45 0,05 0,04 0,10 0,44 0,37 0,50 
(G) 0,48 0,38 0,32 
(H) 0,73 0,85 0,70 0,43 0,27 1,13 0,20 
(I) 1,35 1,23 0,74 
(J) 5,77 10,98 9,25 16,37 22,87 19,37 
(K) 0,48 1,42 
(L) 4,75 1,02 
(M) 0,74 0,30 0,55 
(N) 1,85 5,82 3,80 0,26 
(O) 22,44 19,55 15,96 22,67 

(O.1) l 8,59 16,67 14,08 18,94 
(0.2) 1,42 1,88 1,49 2,03 
(0.3) 1,95 
(0.4) 0,49 0,39 1,69 

(A).- Plans Provinciais (K).- Actuacións Especiais para Infraestructuras 

(B).- Plans Comarcais e Equipamentos singulares 

(C).- Obras Réxime de Acción Comunitaria (L).- Programa Transfronterizo Hispano-Portuxés 

(D).- Instalacións Culturais (M).- Plans de Emerxencia Nuclear 

(E).- Reparación Danos Inundacións (N).- Plans Prevención e Extinción de incendios 

(F).- Enquisa Infraestructura (O).- Programas Operativos Comunitarios: 

(G).- Corporación Metropolitana Barcelona (O1).- P.O. Local Obxetivo 1 
(H).- Abono intereses e amortización BCL (02).- P.O. Desenvolvemento Rural. Obxetivo Sb. 

mancumunidades de deputacións r. común (03).- P.O. INTERREG. España-Portugal 

(I).- Equipamento municipios > 20.000 hab. (04).- P.O. REGIS (Canarias) 

(J).- Rede Viaria Local 

Fonte.- Informe Enonómico-Financiero de los Entes Territoriales. Varios anos 
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Algúns teñen a súa vixencia determinada pola existencia de factores 
extraordinarios e unha limitación espacial importante (por exemplo, o 
programa para á reparación de danos producidos polas inundacións, a 
incidencia na Cooperación Local de determinadas actuacións derivadas da 
sinatura do Acordo Económico e Social (1985) ou determinadas axudas a 
Corporación Metropolitana de Barcelona) o que os diferencia doutros 
cunha maior implicación no financiamento de infraestructuras e 
equipamentos (Plans Provinciais e Comarcais e máis recentemente os 
Programas Operativos Comunitarios (POC). 

A táboa 3.13 e o gráfico 3.10 amósanos, por outro lado, o grado 

de complementariedade entre algúns dos programas. A introducción dos 
Fondos Estructurais a nivel local, a través dos Programas Operativos, non 
supón o financiamento de proxectos de investimento substancialmente 

distintos dos que xa, tradicionalmente, se viñan facendo a través dos 
Plans Provinciais, Programas en Comarcas de Acción Especial ou Rede 
Viaria. 

TABOA 3.13 

PORCENTAXE DE OBRAS DO PCEL DE NATUREZA ANÁLOGA 

ÁS INCLUIDAS NO PROGRAMA OPERATIVO COMUNITARIO. 
Periodo 1991-93 

COMUNIDADE ANALOGAS 

Andalucía 56,70 
Asturias 78,29 
Canarias 50,44 
Castela-León 34,33 
Catela-A Mancha 32,86 
Extremadura 39,18 
Galicia 63,71 
Murcia 19,15 
Valencia 50,83 
MEDIA 47,30 

Fonte.- MAP (1994) 
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GRAFICO 3.10
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O PCEL non esgota a colaboración da administración central coas 
Corporacións Locais para financiar obras de infraestructura. Algúns 
ministerios presentan programas de transferencia, en moitos casos con 
obxectivos que perfectamente poderían incluírse no PCEL, que teñen unha 
distribución territorial máis aleatoria (ver táboa 3.14). 

Así mesmo as comunidades autónomas, ademais dos programas 
regrados, como os presentados neste capítulo, establecen a través das 
diferentes consellerías programas específicos de colaboración cos concellos. 
Nestes combinase a tendencia a fixar un porcentaxe determinado de gasto 
que se cubrirá con transferencias coa discrecionalidade total sobre o 
importe da mesma por parte da administración que concede a subvención. 
Tampouco resulta infrecuente que algún concello, aínda cumprindo os 
requisitos esixidos na convocatoria, reciba unha resposta negativa a súa 
demanda debido a que se esgotou o crédito orzamentario. A non existencia 
dun procedemento claro para o otorgamento das transferencias fai que 
sexan concedidas ó primeiro que o solicite ou que factores político
clientelares poidan determinar o resultado final^. 

6i Lozano Serrano, (1989); Cappalli,(1989). 
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TABOA 3.14 

OUTROS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL A CORPORACIÓNS 

LOCALS DESDE A ADMINLSTRACIÓN CENTRAL 

Millóns de ptas 

PROGRAMA
 

533A. Protección e Mellora do Medio Natural
 

712 A. Fomento do Asociacionismo Agrario 

323B. Promoción da muller 

457A. Fomento e Apoio de Actividades Deportivas 

751 A. Coordinación e Promoción do Turismo 

453A. Museos 

455C. Promoción e Cooperación Cultural 

456A. Música 

456B. Teatro
 

422K. Educación Permanente e a Distancia non Univ.
 

422A e 422C. Transferencias para centros escolares
 

223 A. Protección Civil 

431 A. Rehabilitación de vivendas 

432 A. Ordeación e Fomento da Edificación 

441 A. Infraestructura Urbana de Saneamento e.... 

443D. Protección e Mellora do Medio Ambiente 

512A. Xestión e Infraestructura Recursos Hidráulicos 

513D. Creación de Infraestructuras de Estradas 

TOTAL
 

Fonte.- MAP (1995). Elaboración propia. 

3.5.- CONCLUSIÓNS 

MINISTERIO IMPORTE 

Agricultura 423,2 

Agricultura 166,5 

Asuntos Sociais 18,6 

C.S. de Deportes 672,2 

Comercio e Turismo 775,0 

Cultura 169,8 

Cultura 25,0 
Cultura 4.647,5 

Cultura 1 14,4 

Educación e Cencia 329,2
 

Educación e Cencia 2.829,0 

Xustiza e Interior 203,6 

MOPTMA 3.756,6 

MOPTMA 4.882,2 

MOPTMA 422,0 

MOPTMA 190,3 

MOPTMA 39,6 

MOPTMA 2.486.5 

22.151,2 

A Participación nos Ingresos do Estado é un mecanismo 
fundamental para garantir os principios de suficiencia e solidariedade 
financeira entre os concellos españois. A selección das variables e criterios 
de reparto presenta, sen embargo, certas deficiencias que pasamos a sinalar. 
A necesidade de gasto dos concellos está representada case exclusivamente 
pola poboación. Esta variable aínda que é un factor que obxectivamente 
determina o nivel de gasto municipal, parece claro que non esgota as 
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posibles causas explicativas e sería necesario realizar intentos que permitan 
determinar a necesidade municipal con maior precisión. Por outro lado, a 
pesar do importante avance na definición do esforao fiscal municipal, esta 
presenta elementos negativos nunha parte da mesma xa que as variables 
consideradas son independentes das decisións que adopten as autoridades 
locais e supoñen máis ingresos para os concellos con renda superior. 

O sistema de reparto das transferencias íncondicionadas favorece de 
maneira singular ós concellos máis poboados. Argumentos vinculados á 
presencia de custos unitarios crecentes ou unha maior intensidade na 
prestación de servicios parecen pesar máis na balanza que a existencia de 
economías de escala na prestación de servicios ou variables que 
conducirían a unha maior solidariedade. Pode argumentarse que o 
obxectivo deste fondo é garantir a suficiencia de recursos, como mesmo 
recoñece a Constitución Española no seu artigo 142, sendo outros 
instrumentos os encargados de levar adiante os mecanismos redistributivos 
necesarios para corrixir as desigualdades. Esto, sen embargo, non é motivo 
suficiente para que os criterios de reparto estean altamente nesgados en 
favor dos concellos con maior poboación. 

Outras limitacións detectadas na regulación da PIE serían, por unha 
banda, a existencia dun mínimo garantido para todos os concellos 
calculado sobre os resultados de exercicios pasados que supón, na práctica, 
o mantemento dos criterios de distribución vixentes antes da entrada en 
vigor da Lei 39/ 1988 e das súas deficiencias. Por outro lado, a non 
consideración dos habitantes de dereito segundo a última modificación do 
Padrón Municipal prexudica ós concellos máis dinámicos. En sentido 
contrario, que un concello perda poboación non supón necesariamente que 
vexa reducidas as súas necesidades de gasto. Unha vez establecida a 
infraestructura para a prestación de determinados servicios en rede, esta ten 
asociados uns importantes custos fixos que non se reducen coa poboación. 
Estes efectos vense incrementados pola existencia dun 'erro de salto' ou 
'efecto fronteirá derivado da aplicación duns coeficientes progresivos por 
tramos. 
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As Comunidades Autónomas non teñen competencias para aprobaz, 
ou cando menos desenvolver e complementar, os criterios básicos de 
distribución establecidos pola Administración Central. O sistema descansa 
nunha relación exclusivamente bilateral entre o Estado e as Corporacións 
Locais a pesar da posición xeneralizada na literatura e da propia 
experiencia internacional en favor dunha maior implicación deste nivel de 
administración. Ademais, aínda que no seu espírito os criterios de 
distribución nos territorios forais son semellantes ós de réxime común (a 
poboación é o indicador de necesidade básico e o esforLO fiscal apazece na 
maioría das fórmulas de reparto), as Deputacións Forais se poden aplicaz as 
variables e ponderacións que en principio considera máis representativas da 
súa realidade. 

O emprego de fórmulas basadas na aplicación de criterios 
obxectivos para distribuír os principais programas de transferencias de 
capital desde a administración central ós concellos xunto coa introducción 
do cofinanciamento por parte destes son dous elementos positivos. Unha 
serie de deficiencias, sen embargo, deben ser corrixidas. Así consideramos 
necesario introducir elementos que permitan unha determinación 
automática do volume do fondo evitando o seu estancamento en termos 
reais. A división do PCEL en diferentes seccións, unido á existencia de 
programas propios nas diferentes comunidades autónomas, nalgúns casos 
cun grado de complementariedade reducido, e transferencias cunha 
distribución máis aleatoria desde ministerios e consellerías, é outro factor 
negativo. A súa existencia conducirá a que non resulten beneficiados os 
concellos con máis necesidades ou menores capacidades fiscais, senón 
aqueles que conten cun mellor sistema de información. Asemade, o 
establecemento de varios programas cun mesmo obxectivo e a escasa 
complementariedade entre eles engade custos de funcionamento no sistema 
de transferencias e incrementa a súa ineficiencia. Por último, o 
establecemento de múltiples programas incidindo sobre aspectos 
semellantes fai difícil saber cales son os obxectivos prioritarios da política 
de subvencións de capital. 

A participación nos tributos propios das CCAA, fonte recursos que 
xunto coa propia tributación municipal e PIE debe gazantir o principio de 
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suficiencia, non tivo, no que nos coñecemos, concreción práctica ate o 
momento. As propias limitacións financeiras das CC AA poden ser a razón 
desta falta de concreción do artigo 142 da Constitución Española. Sen 
embargo, tamén é probable que estas desexen aplicar os seus limitados 
recursos non a financiaz programas de transferencias incondicionais e se 
transferencias finalistas, onde o control político e a rendibilidade electoral 
dos programas de gasto financiados é superior. A maior parte das CC.AA 
pluriprovinciais de réxime común presentan algún programa de 
transferencias regrado para colaboraz no financiamento do gasto dos 
concellos. Estes programas, dentro da diversidade existente, presentan 
algúns trazos comúns. Os montantes a disttibuír son bastante modestos e a 
súa detetminación realizase maioritariamente en función de criterios ad hoc 
sen a introducción do automatismo necesario. Por outro lado, aínda sendo 
os criterios de distribución función de poucas vaziables facilmente 
comprensibles, dado que a súa finalidade é maioritariamente financiaz 
gasto de capital, deberíanse introducir criterios de cofinanciamento por 
parte dos gobernos beneficiados. Esto contribuiría a melloraz a 
corresponsabilidade fiscal no financiamento de bens e servicios públicos e 
evitaríase que os fondos de transferencias substituíran gastos municipais en 
programas que, probablemente, serían abordados de tódalas maneiras. 
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Capítulo IV 

INVESTIMENTOS E TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
AUTONÓMICOS NOS CONCELLOS GALEGOS 

4.1. INTRODUCCIÓN 

O obxectivo do presente capítulo é analizar as relacións 
orzamentarias básicas, con incidencia nos gastos de capital, establecidas 
entre a comunidade autónoma e os municipios de Galicia durante os 
últimos anos. Con este obxectivo estúdianse os mecanismos utilizados ó 
respecto, así como a contía e dinámica dos recursos destinados a tal fin. O 
fondo autonómico de cooperación local e determinados investimentos 
discrecionais, con efectos nas competencias e servicios municipais, 
constitúen, ó noso xuízo, os instrumentos máis relevantes destas relacións 
económicas. 

O gráfico 4.1 visualiza estas relacións entre as contas de capital 
autonómica (CKa) e municipais (CKm) con consecuencias nos 
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investimentos municipais. Introdúcense, asemade, os investimentos 
autonómicos (Ia) discrecionais que inciden sobre o funcións de gasto de 
competencia municipal. Entre os ingresos municipais por transferencias só 
consideraremos os programas que integran o Fondo de Cooperación Local. 

C:R.^FICU J.I
 

Rk•;L:^CIÓtiS PRESI:POtiTAR1,^S B.^^IC^S E:^'1'RE: a C:O,^it'tilll,al)^
 
^L'TO\O^1 ^ F. OS COti('GLLUti (;ALGGUS
 

lnvestimentos de 
competencia municipal 

FCL r--^ 
C:K,,, lm ^ ^ 

Outras Transferen^as -^^ ^ 
-------------

^ ^ 
la 

CK a= Conta de Capital autonómica I m= Investimentos municipais 
CK m= Conta de Capital municipal FCL = Fondo de Cooperación Local 
I a = Investimentos (discrecionais) 

autonómicos sobre competen
cias municipais. 

No deseño teórico de mecanismos redistributivos estables 
destinados a canalizar a solidariedade territorial e a colaboración entre 
administracións, subliñase e recoñecese habitualmente a presencia 
racionalizadora de variables económicas, demográficas ou fiscais na 
regulación da súa contía, ocupando un protagonismo menor a dimensión 
politica dos mesmos. Pero a ciencia politica e a teoría da elección pública 
reiteran que estas influencias poden ser importantes ou incluso decisivas á 
hora de explicar a asignación espacial dos recursos públicost.Verificar 
empiricamente o peso dos criterios económicos e politicos así como a 
influencia de determinadas hipóteses convencionais utilizadas para explicar 

' Véxase, por exemplo, Caciagli (1996), Máiz (1994, 1996), Eisenstadt e Roninaer 
(1984) e Muller (1989) 
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a distribución territorial de recursos, constitúe o núcleo central do presente 
capítulo. 

Con esta intención estructurase o seu contido nos seguintes 
apartados. En primeiro lugar, analizaremos determinados aspectos da conta 
de capital asociada ós municipios galegos con menos de 50.000 habitantes, 
para resaltar as súas diferencias principais con respecto ás cifras 
contabilizadas nos municipios españois de semellante poboación. A 
continuación estúdianse as diversas formas de cooperación local 
establecidas pola comunidade autónoma desde 1987, coa intención de 
aflorar as súas motivacións políticas e efectos sobre a equidade. 
Finalmente, realizamos estimacións econométricas diversas para verificar 
empiricamente que variables resultan máis solventes ou significativas nas 
decisións investidoras do goberno autonómico. O traballo finaliza 
resumindo as diferentes conclusións parciais acadadas ó longo do mesmo. 

4.2. A RELEVANCIA DA CONTA DE CAPITAL 

A conta de capital das administracións públicas é un poderoso 
instrumento analítico destinado a medir a incidencia, financiamento e 
protagonismo institucional dos investimentos públicos2. Porque unha 
administración pode xestionar directamente o gasto de capital 
(investimentos reais) ou ben transferir parte destes recursos a terceiros 
(transferencias de capital). E igualmente non resulta ocioso coñecer a 
importancia relativa dos distintos ingresos que explican o seu 
financiamento. Por que o aforro bruto (AB) é sinal autonomía política e 
suficiencia financeira. Cando o financiamento fundamentase en 
transferencias (TK), ábrense interrogantes lexítimos sobre a dependencia 
externa e a solidariedade territorial. Cuantificar o volume e dinámica da 
necesidade de financiamento (NF) -partida de axuste na conta de capital- é 
aproximarnos a indicadores de déficit e de solvencia institucional. O 
gráfico 4.2 representa as variables que integran as operacións de capital. 

' Alvarez Corbacho, Monasterio Escudero e Suárez Pandiello (1998) 
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INGRESOS GASTOS 

AB 

TKi IR 

NF
 

AB = Aforro Bruto 
TK = Transferencias Capital; onde o subíndices i e g indican ina esos 

e gastos respectivamente 
NF = Necesidade de Financiamento 
IR = Investimentos Reais 

A táboa 4.1 amosa os gastos de capital liquidados nos municipios 
galegos e españois con menos de 50.000 habitantes, agrupados tamén por 
estratos de poboación, para o período 1989-1994. 

Como é fácil darse conta, os gastos son en Galicia inferiores ós 
contabilizados polos municipios españois, se ben existen variacións 
segundo o tramo de poboación. Así, os municipios galegos con menos de 
10.000 habitantes (81 por cento do total) teñen un gasto de capital que 
oscila en torno ó 60 por cento do gasto realizado polos municipios españois, 
rexistrándose cifras máis elevadas nos municipios de 10.000 a 20.000 
habitantes. Polo contrario, os municipios de 20.000 a 50.000 apenas 
superaban xa o 42 por cento do gasto realizado polos municipios españois 
en 1994. 
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TABOA 4.1 

GASTOS DE CAPITAL NOS CONCELLOS GALEGOS E ESPAÑOIS. 1989-94 

(En pesetas/habitante) 

a) Poboación inferior a 50.000 habitantes 

1.989 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 

Galicia 9.119 10.450 14.434 11.423 11.628 11.884 

España 14.329 18.866 17.317 17.641 17.672 17.801 
G/E % 63,64 55,39 83,35 64,75 65,80 66,76 

b) Poboación inferior a 10.000 habitantes 

1.989 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 

Galicia 8.915 9.972 16.057 13.134 13.112 13.741 

España 14.588 20.173 20.140 21.391 21.620 22.599 
G/E % 61,11 49,43 79,73 61,40 60,65 60,80 

c) Poboación entre 10.000 e 20.000 habitantes 

1.989 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 

Galicia 9.195 11.634 14.691 11.005 11.730 11.935 
España 14.350 18.273 15.413 14.669 14.273 12.762 
G/E % 64,07 63,67 95,32 75,02 82,18 93,53 

d^ Poboación entre 20.000 e 50.000 habitantes. 

1.989 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 

Galicia 9.782 9.530 7.705 5.928 5.904 5.509 
España 13.786 16.750 13.418 12.849 12.941 13.041 
G/E % 70,95 56,90 57,42 46,14 45,63 42,24 

Fonte.- Banco de Crédito Local. Elaboración propia 

Pero a esta descapitalización municipal aparente, hai que engadirlle 
tamén unha crecente dependencia financeira, medida neste caso polo peso 
relativo que teñen as transferencias (de capital) con respecto ó gasto 
liquidado. A táboa 4.2 ofrece os resultados do período, onde existen cifras 
que oscilan entre o 41 e o 72 por cento do gasto municipal. Estes 
porcentaxes son de novo bastante superiores ós contabilizados nos dife
rentes municipios españois de similar poboación. En todo caso, esta 
descapitalización relativa dos municipios galegos compénsase, como 
veremos posteriormente, con investimentos directos (no regrados) da 
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comunidade autónoma e deputacións en bens e servicios de competencia 
municipal. Isto é, os municipios galegos realizan menos investimentos que 
os municipios españois e manteñen ademais unha elevada dependencia 
financeira da administración autonómica e provincial. Esto afecta a súa 
autonomía política e cuestiona tamén a súa utilidade social na democracia. 
Son os custos implícitos, aínda non valorados socialmente de forma 
suficiente, de xerar estratexias políticas fundamentadas na discriminación 
ideolóxica e na rendibilidade electoral. 

TABOA 4.2 

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL NOS CONCELLOS 

GALEGOS E ESPAÑOIS 1989-94 

(En porcentaxe sobre os gastos de capital totais) 

a) Poboación menor de 50.000 habitantes 

1.989 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 

Galicia 45,7 47,3 49,7 65,8 68,8 57,0 

España 30,2 37,4 43,6 49,9 48,9 48,0 
G- E 15,5 9,9 6,1 15,9 19,8 9,0 

b) Poboación menor de 10.000 habitantes 

1.989 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 

Galicia 49,4 52,7 54,3 70,2 72,1 61,9 

España 31,7 43,6 48,4 54,5 51,6 49,6 
G- E 17,7 9,1 5,9 15,7 20,5 12,3 

c) Poboación entre 10.000 e 20.000 habitantes 

1.989 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 

Galicia 41,3 44,2 42,0 57,8 63,5 45,9 
España 28,8 31,5 35.8 42,9 45,7 47,8 
G- E 12,5 12,7 6,2 14,9 17,7 -1,9 

d) Poboación entre 20.000 e 50.000 habitantes 

1.989 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 

Galicia 41,8 33,2 43,7 62,0 64,4 63,6 
España 28,3 27.6 36,8 41,6 43,2 42,6 
G- E 13,4 5,7 6,9 20,4 21,2 20,9 

Fonte.- Banco de Crédito Local. Elaboración propia. 
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No que sigue a continuación estudiaremos de forma máis minuciosa 
as relacións orzamentarias entre a comunidade autónoma e os municipios 
galegos, centrando a atención analítica nos programas de cooperación local 
e tamén en determinados investimentos autonómicos con incidencia nos 
servicios municipais. 

4.3. OS PROGRAMAS AUTONÓNIICOS DE COOPERACIÓN 
LOCAL 

O primeiro programa de cooperación local establecese na Lei 
1/1987, de 10 de abril, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de 
Galicia (disposición adicional décimo terceira), mediante a creación do 
"Fondo Galego de Solidariedade" cunha dotación inicial de 2.000 millóns 
de pesetas. Esta iniciativa intentaba producir un xiro relevante na colabora
ción institucional e na solidariedade intraterritorial esixidas pola LOFCA e 
polo propio Estatuto de Autonomía^. Pero a realidade foi un programa 
deseñado con criterios "ad hoc" que non gozou dunha realización 
impresionante. Na liquidación provisional do presuposto (30/11/87), non se 
contabilizaba aínda ningunha obrigación recoñecida que xustificara o men
cionado gasto°. 

A Lei 12/1988, de 27 de decembro, de asignación de recursos para a 
cooperación local, nace con posterioridade para normalizar esta 
solidariedade interna na comunidade galega. Dita norma incorpora un 
exceso de ingresos (3.262 millóns de pesetas) xerados na liquidación 
definitiva dos orzamentos de 1987, reforzando así as axudas municipais. A 
cooperación local instrumentábase mediante tres programas concretos: a) 
bens con destino a uso xeral (262 millóns); b) transferencias de capital a 
Corporacións Locais (2.500 millóns) e c) transferencias de capital a 
asociacións e aprupacións veciñais (500 núllóns). 

^ Artigo 2.2 da LOFCA e o artigo 1 do Estatuto de Autonomía de Galicia 

^ A economía Galega. /nforme /987. 
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Os criterios distributivos establecidos pola Lei 12/1988 e normativa 
que a desenvolve (Decreto 335/1988, de 29 de decembro, e Orde de 20 de 
febreiro de 1989), foron os seguintes: a) os recursos destinábanse só a 
municipios rurais de Galicia, entendendo por tales aqueles que non so
brepasaran os 20.000 habitantes; b) tiñan prioridade os municipios con me
nores niveis de renda per cápita e de poboación máis dispersa, e c) os 
recursos deberían aplicarse preferentemente a financiar servicios básicos e 
de obrigado cumprimento municipal. Ademais, a subvención podería cubrir 
o cento por cento dos proxectos solicitados que aprobaba o Conselleiro de 
Economía e Facenda de maneira discrecional. 

TABOA 4.3 

EQUIPAMENTOS EN MUNICIPIOS CON MENOS DE 50.00 HABITANTES 

1990. En porcentaxes
 

VIVENDAS SIN POBOACIÓN S[N 
A. POT. SAN PAVIM ALUM RSU DEP 

ANDALUCÍA 0,6 2,8 3,7 1,9 1,2 82,6 
ARAGÓN 0,5 1,3 5,2 1,0 6,8 75,9 

ASTURIAS 3,5 30,6 11,9 15,0 9,1 56,2 
BALEARES 9,9 14,3 1,9 2,7 0,0 12,1 

CANARIAS 1,6 50,4 6,3 9,1 0,3 74,2 

CANTABRIA I,0 20,4 9,0 6,4 11,9 80,5 

CASTELA-LEÓN 0,9 1,8 15,9 2,6 18,1 59,9 
CASTELA-A MANCHA 0,6 1,3 9,0 1,3 3,4 56,9 
CATALUÑA 1,9 7,3 4,7 2,9 0,5 45,6
 

C. VALENCIANA 0,3 3,4 2,4 0.7 0,4 53,7 

EXTREMADURA 0,6 0,8 2,8 0,6 1,6 89,2 

GALICIA 34,1 38,5 5,7 4,1 15,3 79,1 
MADR[D 12,1 12,3 13,4 1,4 0,0 78,0 

MURCIA 0,6 5,3 4,1 1,4 Q7 35,7 

RIOXA, A 0.2 0,0 4,8 0,1 0,5 72,1 

Fonte.- Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (1990-94). MAP 

A. POT.- AUGA POTABLE ALUM. ALUMBRADO 

SAN. SANEAMENTO RSU. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

PAVIM. PAVIMENTACIÓN DEP. DEPURACIÓN 

Esta primeira experiencia autonómica de cooperación local, 
fundamentada en recursos aleatorios, de nula coordinación coas Deputa
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cións provinciais e baseada en subvencións tipo proxecto, abarca o período 
1987-1989. Os recursos totais manexados foron 6.017 millóns de pesetas. 
A súa necesidade obxectiva era evidente, observando o baixo nivel relativo 
das infraestructuras, equipamentos e servicios locais de carácter básico que 
tiña Galicia en 1990 (táboa 4.3). 

Pero estas transferencias tipo proxecto, concedidas discrecio
nalmente previa solicitude municipal e que en boa medida dependen da in
formación dispoñible e capacidade técnica da administración solicitante, 
poden ocultar tamén nesgos políticos indesexables en ausencia de medidas 
correctoras adecuadass. A evidencia empírica é contundente ó respecto: 
existe unha clara vinculación política entre a distribución territorial dos 
recursos e os gobernos locais beneficiados polos mesmos. Feito este que xa 
se puxera de manifesto en programas autonómicos anterioresb. 

TABOA 4.4 
DISTRIBUCIÓN DA COOPERACIÓN LOCAL EN 
GALICIA 1987-1989. 
En porcentaxe sobre o total 

GM POB SUB 
AP 50,1 46,1 29,8 
PSOE 17,6 21,0 34,8 
CPG 19,3 17,7 20,6 
OTROS 13,0 15,2 14,8 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 

Fonte.- Xunta de Galicia. Elaboración propia 

As táboas 4 e 5 son ben ilustrativas. Os municipios (menores de 
20.000 habitantes) gobernados polo PSOE representaban o 18 por cento do 
total, supoñían o 21 por cento da poboación, pero recibiron o 35 por cento 
dos recursos do programa. Similares plantexamentos poden establecerse 
para a Coalición Progresista de Galicia na provincia de Ourense. Pola 

^ Rosen (1987) 

Alvarez Corbacho (1985 a; 1985 b) 
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contra, os municipios gobernados por Alianza Popular, principal partido da 
oposición, representaban o 50 por cento do total e o 46 por cento da 
poboación, pero apenas recibiron o 30 por cento dos recursos distribuidos. 
Estos nesgos partidarios fanse máis acusados ou desiguais cando son 
expresados en termos provinciais. En todo caso, os elementos de natureza 
política escurecen ou anulan os criterios formais e aparentemente obxetivos 
antes mencionados. 

TABOA 4. 5 
DISTRIBUCIÓN DA COOPERACIÓN LOCAL EN GALICIA. 1987-1989 

En porcentaxe sobre os totais provinciais 

A CORUNA LUGO OURENSE PONTEVEDRA 

GM POB SUB GM POB SUB GM POB SUB GM POB SUB 

AP 22 17 6 70 71 60 54 50 21 66 69 16
 

PSOE 30 34 50 13 11 18 12 12 29 13 16 57
 

CPG 30 28 23 11 9 12 26 28 44 --- --- ---
OUTROS 18 21 21 6 9 ] 0 8 10 6 21 ] 5 27 
TOTAL 100 ]00 100 l00 100 ]00 100 100 100 ]00 100 ]00
 

Fonte.- Xunta de Galicia. Elaboración propia 

AP.- Alianza Popular GM.- Goberno municipal.
 

PSOE.- Partido Socialista Obrero Español POB.- Poboación
 

CPG.- Coalición Progresista de Galicia ( Coalición SUB.- Subvención
 

Galega. Partido Demócrata e Partido Liberal de Galicia)
 

OUTROS.- Independentes, BNG, PSG-EG, CDS e outros
 

Co cambio de goberno autonómico en decembro de 1989, xurden 
así mesmo modificacións formais relevantes na cooperación local que 
teñen por obxeto reforzar o papel político das Deputacións, especialmente 
as do interior de Galicia, así como lexitimar un proceso de colaboración 
institucional mediante a extensión do programa a todos os concellos 
galegos con menos de 50.000 habitantes. 

A primeira expresión normativa destes cambios é o Decreto 
373/1990, de 31 de maio, que crea o Fondo de Cooperación Local (FCL). 
Esta norma estructura o FCL en tres programas distintos, crea a Comisión 
Galega de Cooperación Local como órgano permanente de colaboración e 

184
 



Investimentos e transferencias de capital autonómicos nos concellos galegos 

coordinación das administracións, establece un criterio de distribución 
provincial previo dos recursos e baséase nas Deputacións provinciais como 
organismos técnicos de intermediación. 

O Programa 1: Pequenas infraestructuras e equipamentos locais, 

absorbe o 75 por cento dos recursos totais do FCL, pretende reducir os 
desequilibrios territoriais de Galicia, así como axudar a que os municipios 
cumpran o establecido no artígo 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora 

das Bases de Réxime Local, sobre a provisión de servicios mínimos 
obrigatorios. Os criterios utilizados para a selección dos proxectos, unha 

vez realizada a distribución provincial previa de recursos, son o tipo de 
obra, número de habitantes beneficiados, renda per cápita e esforco fiscal. 

As solicitudes tramítanse a través das Deputacións e apróbanse 

definitavamente na Comisión Galega de Cooperación Local. 

O Programa 2: Colaboración financeira da Xunta de Galicia no 
Programa Operativo Local (POL) do FEDER, finánciase co 20 por cento 
do FCL, ten por obxeto mellorar a coordinación institucional nesta materia 
e coparticipa en proxectos de solidariedade rexional. 

O Programa 3: Estudios sobre o desenvolvemento local, respáldase 
co 5 por cento restante do FCL. A súa finalidade é mellorar o coñecemento 
de cada realidade económica local e comarcal, potenciar os recursos 
endóxenos e aproveitar as posibilidades de financiamento que proveñen da 
Unión Europea. 

Os criterios específicos para distribuir os recursos do FCL 
aprobáronse con nove votos a favor e oito en contra na Comisión 3a de 
Economía, Facenda e Presupostos do Parlamento de Galicia o día 3 de 
maio de 1991. Criterios e ponderacións ratificados seguidamente na Comi
sión Galega de Cooperación Local e que foron aplicados, con lixeiras 
modificacións, nos posteriores exercicios presupostarios. 

Por eso convén expoñer a distribución provincial previa que tiveron 
e teñen estos recursos. Os criterios utilizados son o número de habitantes e 
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de municipios, as entidades singulares de poboación, a superficie, a renta 
per cápita, así como outros que se estimen oportunos. 

A súa formalización é como segue: 

R IC
 

[4. ^] DPh=(^.10 Ph +0./5 Sh +0,10 Nh + 0,20 Rh + 0.20 I^h +0,125TC)* P/EL 
P S N R IC 

^ Rh ^ ICh
h=1 h=I 

onde, 

DPh = Distribución da provincia h no FCL 

Pn = Poboación de dereito nos municipios menores de 50.000 
habitantes da provincia h 

P= Poboación de dereito nos municipios con menos de 
50.000 habitantes de Galicia 

Sn = Superficie dos municipios con menos de 50.000 
habitantes na provincia h 

S= Superficie dos municipios con menos de 50.000 
habitantes de Galicia 

Nh = Número de municipios con menos de 50.000 habitantes 
na provincia h 

N= Número de municipios galegos con menos de 50.000 
habitantes 

Rh = Renda per cápita da provincia h 

R= Renda per cápita de Galicia 

ICn = Ingresos correntes per cápita nos municipios con 
menos de 50.000 habitantes da provincia h 

IC = Ingresos conrentes per cápita nos municipios menores 
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de 50.000 habitantes de Galicia 

TC = Tamaño do municipio. Variable que toma valor 1 paza 
as provincias de Lugo e Ourense e valor 0 para A Coruña e 
Pontevedra. 

As porcentaxes provinciais finalmente acadadas con estas variables 
e ponderacións son as seguintes: 

PROVINCIA (%) 

A Coruña 18,995 
Lugo 30,255
 

Ourense 32,010 
Pontevedra 18,740 

GALICIA 100,000 

A partir desta primeira distribución territorial dos recursos, 
prócedese despois ó seu reparto municipal, dentro de cada provincia, 
aplicando os criterios aprobados paza fixar a subvención correspondente. 
Os sucesivos Decretos reguladores da cooperación local acotan de forma 
reiterativa a natureza dos proxectos financiables (abastecemento de auga e 
redes de distribución, saneamentos, acceso a núcleos e pavimentación de 
vías, iluminación pública, recogilla e tratamento de residuos) e regulan 
ademais a forma en que as corporacións locais deben presentaz as 
solicitudes correspondentes. Flexibilizanse de esta maneira as 
transferencias tipo proxecto ó integrar os mesmos dentro dun crédito 
municipal xenérico. A distribución municipal destos recursos en cada 
provincia determínase, desde 1992, mediante os criterios e ponderacións 
seguintes: 

* Una cota fixa de 3.000.000 de pesetas igual paza todolos 
municipios beneficiados. 

* A cantidade resultante de restarlle a cota fixa ó total provincial 
destribúese da seguinte maneira: 
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RFD^ FCL 

[4.2] T;=(0,15 P' +0.20 S' +0,20 EP' +0,/5 RFDn + 0,30 F FCL ^ DPti 
Pn Sn EPn RFDn _ 

^ RFD; FCL;
^_^ ^_/ 

onde, 

P; = Poboación de dereito do municipio i 

Pn = Poboación de dereito dos municipios con menos de 
50.000 habitantes na provincia h 

S; = Superficie do municipio i 

Sn = Superficie da provincia h ocupada polos municipios con 
menos de 50.000 habitantes 

EP; = Entidades singulares de poboación do municipio i 

EPn = Entidades singulares de poboación en municipios da 
provincia h con menos de 50.000 habitantes 

RFD; = Renda Familiar Dispoñible per cápita do municipio i 

RFDn = Renda Familiar Dispoñible per cápita da provincia h 

FCL„ = Ingresos recibidos por cooperación local en anos 
anteriores no municipio i 

FCL = Ingresos totais da cooperación local en exercicios 
anteriores 

DPn = Participación da provincia h no FCL 

Pero fronte a esta aparente obxetividade e neutralidade de trato 
municipal, así como de reforzamento na solidariedade interna, póñense de 
manifesto igualmente estratexias partidarias e variables políticas 
incuestionables. 

Por un lado, porque se reforza de maneira notable o poder e control 
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político das Deputacións de Lugo e Ourense, o aplicaz unha discutible 
distribución provincial previa dos recursos do FCL. Ademais, estas 
administracións logran ter un papel decisivo na elaboración, selección e 
xestión dos proxectos municipais solicitados. Este feito pode explicarse 
porque a asimetría provincial dos membros que integran o Pazlamento de 
Galicia favorece ou incentiva comportamentos perversos que distorsionan 
as políticas territoriais. Recordemos ó respecto que as provincias de Lugo e 
Ourense, cun 26 por cento da poboación galega, manteñen un número de 
parlamentarios que representa o 40 por cento do total. O control político 
destas provincias é case gazantía de acadar ou manter o goberno 
autonómico. 

Finalmente, porque aumentazon de forma sustancial os 
investimentos e axudas non regradas a municipios -decididas e xestionadas 
por diversas Consellerías- que operan á marxe do FCL e que poden 
desnaturalizar a funcionalidad orixinaria da cooperación local. Máis 
adiante analizaremos a natureza e distribución territorial destes 
investimentos específicos. 

A distribución provincial previa do FCL é custtinable polos sus 
efectos redistributivos perversos. Así o confirman as táboas 4.6 e 4.7. No 
primeiro mostránse os concellos de Lugo e Ourense, que se benefician do 
62 por cento dos recursos do FCL con renda familiaz dispoñible por 
habitante similar ou superior á cifra media galega. Nestas provincias 45 
concellos (15 por cento do total) teñen unha RFD/Hab mentres que 138 
concellos das provincias de A coruña e Pontevedra (45 po cento do total) 
teñen unha renda inferior ou similar á media galega'. 

' Os datos de renda para o exercicio d e 1993 publicados polo Servicio de Estudios de 
La Caixa no do Anuario Comerciaf de España 1997 confirman estes resultados. 
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TABOA 4.6 
DISTRIBUCIÓN DA RENDA FAMILIAR DISPOÑIBLE NOS 
CONCELLOS GALEGOS (1991) 

A CORUI^lA PONTEVEDRA 

RFD/HAB N° CONC. (%) N° CONC. (%) 
Inferior á media 52 57 31 53 

Similar á media 32 35 23 39 

SUMA 84 92 54 92 

RESTO 7 8 5 8 

TOTAL 91 100 59 

LUGO OURENSE 
RFD/HAB N° CONC. (%) N° CONC. (%) 
Similar á media l3 20 10 11 

Superior á media 7 11 15 16 

SUMA 20 31 25 27 
RESTO 45 69 67 73 

TOTAL 65 100 92 100 

Fonte.- Anuario del Mercado Español. Banesto. 1993 

A táboa 4.7 representa a contía das subvencións totais e per cápita, 
para o ano 1994, dalgúns concellos das provincias de A Coruña e 
Pontevedra que acadan o 80 por cento da RFD/Hab doutros concellos de 
Lugo e Ourense. Estes efectos perversos explícanse fundamentalmente 
polas razóns do control político antes mencionadog. 

g No anexo 1 expónse para un exercicio representativo (1994) do período analizado, as 
diferencias que se producen entre a distribución oficial dos recursos do FCL e a que xur
diría teóricamente no caso de suprimir a distribución provincial previa. As distorsións son 
tan evidentes como difíciles de fundamentar en termos de xustiza distributiva municipal. 
Polo tratamento discriminatorio que reciben os municipios de Pontevedra e A Coruña, con 
igual o menor renda que os concellos de Lugo e Ourense, e pola non consideración de 
outras variables sustantivas que reforzan sempre a equidade na distribución (nivel de servi
cios e equipamentos o esforzo fiscal practicado). 
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TABOA 4.7 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN LOCAL 1997. RENDA PER CAPTTA E 
SUBVENCION RECiBIDA POLOS MUNICIPIOS GALEGOS. 

A CORUÑA E PONTEVEDRA LUGO E OURENSE 
RFD/H SUBV SUBV RFD/H SUBV SUBV 
(Mill.) (Mill.) Ptas/Hab (Mill.) (Mill) Ptas/Hab 

^ozon ^£68-7,47$ ^.67 I ervo . 
Covelo, O 0,275 8,534 1.922 S.Cibrao 0,708 8,463 2.548 
Toques 0,278 6, l27 3.132 Carballeda 0,700 9,996 3.706 
Baña, A 0,301 6, I 53 ( .049 Rúa, A 0.685 8,216 1.627 
Crecente 0,302 7,891 1.933 Rábade 0,665 ] 0,155 5.799 
Fornelos de M. 0,306 7,927 3.199 Carballiño, O 0,660 12,318 1.106 
Sobrado 0.311 6,752 2.333 Barco, O 0,652 11, l 36 1.061 
Rodeiro, O 0.314 9,179 I .852 Ribadavia 0,629 8,877 1.459 
San[iso 0,314 6,006 2.422 Viveiro 0,617 16,943 1.122 
Lama, A 0.316 8,315 2.517 Verín 0,606 11,166 990 
Mazaricos 0,317 7,013 1.000 Meira 0,594 10,741 5.732 
P. de Borbén 0,317 6,923 1.978 Ribadeo 0,592 14,418 1.621
 
Cerdedo 0,318 7,343 1.938 Sarria 0,572 17,867 1.417
 
Agolada 0,324 9,084 1.799 Monforte 0,571 20,138 991
 
Trazo 0,325 6,230 1.455 Lourenzá 0,525 11,437 3.633
 
Brión Q327 5,846 917 Xinzo 0,509 11,452 1.249
 
Cesuras 0,328 6,720 2.257 Xove 0,508 12,175 3.440
 
Mesía 0,330 6,605 1.793 Riotorto 0,504 I1,010 4.878
 
Arbo 0.331 7,920 I .567 P. de Trives 0,500 8,726 2.806
 
Tordoia 0,332 6,218 I .063 Foz 0,500 13,952 1.426
 
Cabana 0,334 6,649 1.057 Celanova 0,499 12,408 2.074
 
Aranga 0,335 6,575 2.624 Vilamartín 0,488 8,106 3.174
 
Dumbria 0,335 5.727 1.139 Pedrafita 0,487 12,852 5.995
 
V i lasantar 0.336 5.974 3.151 Valadouro 0,486 13,286 4.720
 
Touro 0.342 6,618 1.316 Mondoñedo 0,485 13,555 2.320
 
Frades 0,344 5,890 I .767 Barreiros 0,482 10,883 2.863
 
Cañiza, A 0.344 10.036 I .251 Pontenova, A 0,481 12,835 3.395
 
Neves. As 0.345 8.345 I .554 Bóveda 0.469 12,166 5.188
 
Cotobade 0,347 8,497 I .539 Chantada 0,468 17,378 1.706
 
V i lamaior 0.348 5,742 3.965 Vicedo, O 0,467 I 1,628 4.297
 
Coristanco 0,348 7,053 756 Coles 0,444 9,982 3.094
 
Lousame 0,350 6,281 I .346 Amoeiro 0.441 8, I50 3.499
 
Pino, O 0,351 6,329 1.198 Barbadás 0,440 8,781 2.280
 
Campolameiro 0,351 7,358 2.764 Leiro 0,438 8,605 3.842
 
Mondariz 0,359 7,356 1.094 Vilalba 0.431 25,245 1.567
 
Pontecaldelas 0,360 7,289 931 Quiroga 0,431 16.094 3.125
 
Muxía 0.360 6,414 954 Guitiriz 0,426 18,295 2.620
 
Fisterra 0,362 5,509 1.006 Viana do Bolo 0.426 I 2,416 2.658
 
Val do Dubra 0,365 5.928 1.108 Maside 0,425 9,758 2.675
 
Oia 0,366 7,031 2.225 Maceda 0,423 10,411 3.062
 
Rois 0,369 5.879 I .042 Vilamarín 0,419 9.392 4.109
 
Vila de Cruces 0,370 8,958 1.197 Alfoz 0,418 12,720 4.729
 
Cerceda 0,371 5.676 809 Pontedeva 0,417 6,235 7234
 
Monfero 0,373 7,202 2.394 Larouco 0,417 6,881 9.930
 
Zas 0.378 6.078 919 Xunqueira de E. 0,411 7.453 6.129
 
Teo 0.379 6.675 529 Carballeda 0,409 8,166 4.325
 
TOTAL 321.333 1.417 TOTAL 546.123 2.119
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Ademais, cando se utiliza o coeficiente de Spearman para medir o 
impacto redistributivo destas transferencias, obxetivo explícito da súa 
regulación, os resultados logrados resultan contradictorios. En efecto, o 
coeficiente de Spearman, definido a continuación, oscila entre -1 e 1. 

6 ^dZ 

[4.3] e=/- '
N^-N 

^ ^ [4.4]
 ^d^ - ^^x;- ^^ ^-

Onde (x) é o número de orde que ocupa o municipio i en relación ó volume 
da transferencia recibida, ordeada de menor a maior; e(y) é o número de 
orde que ocupa o municipio i en función da súa renda dispoñible ordeada 
de menor a maior. O número de observacións sería (N). 

O valor 1 non implica redistribución porque se prodúce unha 
correlación perfecta entre o posto que ocupa cada concello na escala da 
subvención e da renda. O valor -1 supoñería en cambio una relación 
totalmente inversa, con efectos redistributivos máximos da subvención9. A 
táboa 4.8 amosa como para o período 1991-1994 os resultados son 
contrarios á finalidade pretendida, con cifras máis acentuadas nas 
provincias de Lugo e Ourense. 

Martín Guzmán e Martín Pliego (1989) 
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TABOA 4.8 
RENDA PER CAPTTA E TRANSFERENCIAS DO FCL 1991-94 
Coeficiente de Spearman 

1.991 1.992 1.993 1.994 
A CORUÑA 0,10 0,04 0,17 0,21 
LUGO 0,38 0,38 0,50 0,49 
OURENSE 0,47 0,49 0,50 0,55 
PONTEVEDRA 0,28 0,23 0,1 I 0,19 

Fonte.- Fundación Caixa Galicia. Xunta de Galicia. 
Elaboración propia. 

En resumo, os programas renovados da CEL, iniciados en 1990 e 
ainda vixentes na actualidade, constitúen un poderoso factor de 
lexitimación política e de aparente neutralidade institucional. A extensión 
das transferencias ós concellos galegos con poboacións inferiores a 50.000 
habitantes (0 98 por cento do total), a explicitación de indicadores e ponde
racións para a distribución dos recursos, a creación dun organismo estable 
de coordinación administrativa (Consello Galego de Colaboración Local) e 
a distribución provincial asimétrica fundamentada en criterios de 
solidariedade interna, son os argumentos formais que reitera a Xunta de 
Galicia. 

Pero as relacións presupostarias entre a comunidade autónoma e os 
concellos galegos resultan na práctica bastante diferentes. Porque os 
recursos da CEL apenas acadan cada año 0 10 por cento do conxunto de 
transferencias, investimentos e axudas diversas destinadas a financiar 
competencias exclusivas ou compartidas de ámbito local10. Porque a parte 
cuantitativamente máis importante destas decisións de gasto realizase de 
forma discrecional (non regrada), sen colaboración institucional e sen 
explicitar os seus efectos na CEL e na solidariedade territorial. Porque se 
institucionalizan deste xeito transaccións económicas (transferencias e 
investimentos a cambio de votos e menos impostos) que deterioran a 

^ Estas axudas orzamentarias oscilaron entre 25.000 e 30.000 míllóns de pesetas cada 
ano no período considerado. Véxase VV.AA. (varios años). 
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democracia e a competencia política, xerando ó mesmo tempo 
subordinación e clientelismo". Porque o reforzamento das Deputacións 
provinciais de Lugo e Ourense, a través de maiores recursos e dun 
protagonismo acrecentado na intermediación de proxectos, constitúe un 
elemento sustantivo de control e influencia política. 

4.4.- INVESTIMENTOS DISCRECIONAIS CON INCIDENCIA 
MUNICIPAL 

Analizar a natureza, contía e distribución territorial dos 
investimentos discrecionais realizados pola Xunta de Galicia (período 
1992-1995), que afectan a competencias exclusivas ou compartidas dos 
concellos e que protagonizaron distintas Consellerías, é tarefa que 
desenvolveremos a continuación. Porque os devanditos investimentos 
poden modificar os obxetivos formais da solidariedade establecidas na 
cooperación local e tamén xenerar outros efectos relevantes asociados ó 
ciclo político electoral1z. 

TABOA 4.9 
INVERSIÓNS NON REGRADAS EN CONCELLOS 
DE MENOS DE 50.000 HABITANTES. 1987-95 
En miles de millóns 

Iñvestimento 
ota e ^a anua 

Peno o l9 7-1989 1 1.7 . 0 
Periodo 1990-1995 85.502 14.250 

Fuente.- Xunta de Galicia. Elaboración propia 

1` Sequeiros Tizón (1.990), Máiz (1993), Alvarez Corbacho (1995) 

Véxanse, por exemplo, os traballos seminais de Buchanan e Wagner (1983), 
Nordhaus (1975), Tufte (1978), Frey (1978), MacRae (1978) e Tullock (1979), así 
como outros máis recentes de Lybeck e Henrekson (1988), Alesina (1989 e 1995) ou 

Kurer (1993). 
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A táboa 4.9 amosa a evolución que tiveron estes investimentos nos 
anos 1987-1995, donde se olla un crecemento notable no último período 
considerado. Son investimentos en infraestructuras, equipamentos e 
servicios locais, financiados totalmente pola comunidade autónoma, que 
fan referencia a saneamentos, abastecementos de auga, iluminación, acceso 
a núcleos, recollida e tratamiento de residuos sólidos, centros culturais, 
instalacións deportivas e repazación de colexios. A súa importancia 
cuantitativa ven suministrada polo seguinte dato: no período 1992-1995 
estes investimentos equivalen ó 28 por cento do endebedamento neto 
levado a cabo pola comunidade autónoma nestes mesmos anos. 

Pois ben, ante a ausencia de criterios explícitos que permitan 
comprender e explicar a distribución territorial da mesma, construimos a 
continuación un modelo teórico que incorpore hipóteses e variables 
convencionais para sometelas despois a contrastación empírica. As 
variables económicas, demográficas e fiscais ocupazon tradicionalmente o 
centro das explicacións sobre as asignacións territoriais de transferencias e 
gastos públicos. Nas últimas décadas, traballos enmazcados no ámbito da 
ciencia política e da teoría da elección pública, ocupáronse de subliñar o 
papel, en moitos casos detern►nante, das variables políticas. Os traballos de 
Holcombe e Zardkoohi (1981), Gist e Hill (1984) ou de Grossman (1988 e 
1996) mostran, ainda que con resultados dispazes, a relevancia dos 
elementos institucionais na asignación espacial de gastos e transferencias. 
Así Grossman (1996) nun modelo que inclúe variables políticas (influencia 
dos partidos políticos locais e dos seus dirixentes e dos gruspos de interese) 
xunto con variables habituais na distribución dos principais programas de 
transferencia (renda e poboación) mostra a relevancia das primeiras no 
destino final dos mesmos. Para Gist e Hill, sen embargo, as motivacións 
burocráticas son determinantes máis importantes da distribución de 
transferencias. 

Investigacións similares, paza o caso español, foron realizadas con 
anterioridade por Boch e Suárez Pandiello (1993 e 1994) para o caso de 
deteminados concellos españois agupados por estratos de poboación, asi 
como por Alvarez Corbacho paza as cidades galegas. Os primeiros 
mostraron a relevancia empírica das variables fiscais na dinámica dos gasto 
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municipal per cápita, así como o `efecto sustitución' xerado neste gasto 
cando o goberno da comunidade autónoma e o municipal son de igual color 
político. O segundo mostrou tamén a influencia do ciclo político no 
endebedamento e os investimentos locais. 

As variables aquí consideradas son de natureza económica (capacidade 
fiscal e necesidade de gasto) e tamén de carácter político (afinidade 
partidaria, votos recibidos, maiorías absolutas, etc). O modelo formalizase 
como sigue: 

[4.4] INV = f(RFD, POB, SUP, VN, NEP, ALC, MA, VOT) 

onde, 

INV é o investimento autonómico ou variable dependente. 
Realizamos estimacións econométricas segundo que o proxecto de 
investimento se localice nun municipio (escenario A) ou se inclúan tamén 
os proxectos que benefician a varios (escenario B). Neste último caso a 
imputación municipal faise en función da poboación ou supe^cie, 
dependendo da natureza do proxecto. Tamén se considera o tamaño do 
municipio establecendo catro ámbitos diferentes: municipios menores de 
5.000 habitantes, entre 5.000 e 10.000, entre 10.000 e 50.000 e municipios 
menores de 50.000 habitantes. 

RFD é unha variable de capacidad fiscal e dimensión redistributiva. 
Cabe esperar, pois, que os concellos de inferior renda saian beneficiados 
dos investimentos autónomicos en maior contía. 

A poboación de dereito (POB) e a superficie municipal (SUP) son 
variables que expresan necesidade de gasto, prevéndose unha relación 
directa entre as mesmas e a variable dependente. A variable SUP tamén 
pode ter unha relación inversa. 

VN é unha variable que expresa o número de vivendas do concello 
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(1991) e que manten unha vinculación estreita con numerosos in
vestimentos locais (abastecementos, saneamentos, alumeado, beiramías, 
recollida de lixo, etc.) 

NEP indica o número de entidades singulares de poboación, que a 
súa vez resulta expresiva da dispersión poboacional. E unha variable 
convencional das necesidades de gasto municipais. 

ALC é unha variable dicotómica que toma o valor 1 cando o partido 
político que goberna o concello e a comunidade autónoma coinciden e 0 
nos demáis casos. 

MA é outra variable dicotómica que toma o valor 1 cando un al
calde e o goberno autonómico son afins políticamente, existindo ademais 
maioría absoluta municipal, e 0 en caso contrario. 

VOT expresa os votos acadados polo partido que sustenta ó 
goberno autonómico nas eleccións ó Parlamento galego de 1993. 

O período analizado comprende os anos 1992-1995 e a información 
estatística sobre os invesitimentos autonómicos logrouse utilizando fontes 
diversas'^ (anuncios en prensa, Diario Oficial de Galicia, Boletín Oficial do 
Parlamento de Galicia, partidos políticos, etc), o que plantexa certos 
problemas de coherencia cuantitativa (cifras de licitación ou 
adxudicación") e a necesidade de considerar a análise como unha primera 
aproximación ó tema. 

A relación funcional entre variables, co signo inicialmente esperado 
que amosa a táboa 4.10, realizase aplicando un modelo de regresión 
múltiple. Como é ben coñecido unha correcta especificación do mesmo 

" Como señala Shoup (1984, 326) "non é fácil acadar certos datos aínda que se sepa 
que existen" 

^` Os datos utilizados na análise econométrica posterior corresponden os importes das 

licitacións e, no seu defecto, as cifras de adxudicación. 
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implica a inclusión de variables relevantes, así como a exclusión daquelas 
poco significativas o irrelevantes. 

TABOA 4.10 
SIGNO ESPERADO DAS 
VARIABLES 

ALC (+) 
NEP (+) 
MA (+)
 
POB (+) 
RFD (-) 
SUP (+/-) 
VIV (+) 
V OT (+) 

TABOA 4.11 
MATRIZ DE CORRELACIÓNS 

ALC NEP MA POB RFD SUP VIV VOT 

ALC I,0000 
NEP 0,0665 I,0000 
MA 0,8562 0,0523 I.0000 
POB -0,2049 0,3784 -0,2436 I,0000 
RFD -0, I 390 0,0170 -0. I 610 0,5270 I,0000 

SUP 0,0868 0,6052 0,0863 0.0899 -0,2222 I,0000 
VIV -0,1775 0,3566 -0,2161 0,9650 0,5680 0,0785 I,0000 
VOT -0.0261 0,4833 -0,0658 0,9341 0,4597 0,1916 0,8965 I,0000 

Un dos procedementos utilizados podería ser a realización dunha 
regresión múltiple por etapas do tipo "stepwise". A súa aplicación, sen 
embargo, no evita que unha variable básica para a investigación (X^) poida 
quedar fora porque ten unha elevada conelación con outra variable 
independente (X2) e esta última ten unha maior relación coa variable 
dependente (Y). Así podemos ter unha variable adecuada estatísticamente 
pero que desde o punto de vista do modelo teórico aporte menor 
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información o que obriga a manter certa prudencia na súa utilización'S. 

Para paliar os problemas anteriormente sinalados decidimos 
proceder da seguinte maneira1ó. Examinamos, pois, a matriz de correlacións 
que afectan ás variables independentes. Así, na táboa 4.11 resáltanse en 
negrita os coeficientes de correlación parcial que presentan valores 
significativamente altos, ós efectos de evitar posibles problemas de 
multicolinealidade. A variable POB presenta unha elevada correlación con 
outras variables independentes (VN, VOT e RFD). Dada a importancia 
teórica destes últimos parámetros no modelo e que a relación revelada pola 
poboación da variable dependente pode sustituirse pola variable VN, sen 
que a medida implique, dado o tipo de gasto analizado, unha perda de 
información importante procedemos á sua eliminación. 

^5 Schoeder, Sjoquist e Stephan (1986) 

^4 Agradecemos ós profesores Juan Ramón Cancelo, María Ramil e Xosé Manuel 
Martínez do Departamento de Economía Aplicada II (Estatística e Econometría) da 

Universidade da Coruña. os seus útiles comentarios. 
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TABOA 4.12 
MATRIZ DE CORRELACIÓNS PARA OS DIFERENTES CAMPOS 

G1.- TODOLOS MUNICIPIOS 

ALC NEP MA RFD SUP VIV VOT 

ALC . 
NEP 

MA 
RFD 
SUP 
VIV 
VOT 

I,0000 
0,0665 
0,8562 

-0,1390 
0,0868 

-0,1775 
-0,0261 

I,0000 
0,0523 
0,0170 
0,6052 
0.3566 
0.4833 

I,0000 
-0.1610 
0,0863 

-0? 16l 
-0,0658 

I,0000 
-0,2222 
0,5680 
0,4597 

1.0000 
0,0785 
O,1916 

1,0000 
0,8965 I,0000 

G2.- MUNICIPIOS CON POBOACION MENOR DE 5.000 HABITANTES 

ALC NEP MA RFD SUP VIV VOT 

ALC 

NEP 
MA 
RFD 
SUP 
VIV 
VOT 

I,0000 

0, I 563 
0,8700 

-0,0239 
-0,0160 
0,1219 
0,3642 

I,0000 
0,0789 

-0.1001 
0,4093 
0?019 
0,4161 

1,0000 
-0,0539 
-0,0430 
0,1205 
0,3360 

I,0000 
-0,2655 
0,0665 
0,0948 

1,0000 
0,2539 
0,2268 

I,0000 
0,7252 1,0000 

G3.- MUNICIPIOS CON POBOACION ENTRE 5.000 E 10.000 HABITANTES 

ALC NEP MA RFD SUP VIV VOT 

ALC 
NEP 
MA 
RFD 

SUP 
VIV 

VOT 

1,0000 
0.3117 
0,8239 
0,0212 

0.3290 
Q(HM7 
0,3907 

I,0000 
0,3066 

-0,3436 

0.6378 
O.1250 
0.2584 

I.0000 
0,1053 

0,2900 
0.0151 
0,3029 

1,0000 

-0,4030 
0,4714 
0,1201 

I,0000 
0.0165 
0,2179 

I,0000 
0,5295 I,0000 

G4.- MUNICIPIOS CON POBOACI^N SUPERIOR A 10.000 HABITANTES 

ALC NEP MA RFD SUP VIV VOT 

ALC 
NEP 
MA 
RFD 
SUP 
VIV 

VOT 

1,0000 
0,0451 
0,8300 

-0, I S36 
0.0830 

-0,1887 

0,1751 

I,0000 
0,1643 

-0,3662 
0,8748 
0,1424 

0,4606 

I,0000 
-0,2263 
0.2203 

-0,2902 

O.IS09 

I,0000 
-0,2822 
0.1748 

-0.2150 

I,0000 
0,0594 

0,4168 
I,0000 

0,6565 I,0000 

2^^
 



Investimentos e transferencias de capital autonómicos nos concellos galegos 

A táboa 4.12 representa a matriz de correlacións entre as vaziables 
independentes, unha vez suprimida a variable POB, para todolos ámbitos 
de análise. O igual que no cadro anterior os valores en negrita reflecten a 
existencia de posibles problemas de multicolinealidade entre as variables. 
Para evitar este problema procedemos a realizaz combinacións entre as 
variables independentes de forma que en ningunha regresión aparecesen 
dúas variables cun coeficiente de correlación pazcial superior a 0,5. Como 
resultado deste procedemento estimamos oito ecuacións de regresión por 
cada ámbito de estudio" que se aplicazon nos dous escenarios (A e B) 
anteriormente mencionados (táboa 4.13). 

TABOA 4.13 

ECUACIÓNS DE REGRESIÓN ESTIMADAS NOS DIFERENTES ESCENARIOS 

E AMBITOS DE ESTUDIO 

G1 G2 

R I. (ALC; SUP; VIV) RI. (ALC; NEP; RFD; SUP; VIV) 
R 2. (MAI; SUP; VIV) R2. ( ALC; NEP; RFD; SUP; VOT) 

R 3. (ALC: SUP; RFD: VOT) R3. ( MAI; NEP; RFD; SUP; VIV) 

R 4. (MAI; SUP; RFD; VOT) R4. (MAI: NEP; RFD; SUP; VOT) 

R 5. (ALC; NEP; VIV) 

R 6. (MAI; NEP; VIV) 

R 7. (ALC; NEP; RFD; VOT) 
R 8. (MAI; NEP: RFD; VOT) 

G3 G4 

R I. (ALC; NEP: RFD: VIV) R I. (ALC; NEP; RFD; VIV) 

R 2. (ALC; RFD; SUP; VIV) R 2. (ALC; RFD; SUP; VIV) 

R 3. (MAI: NEP; RFD; VIV) R 3. ( MAI; NEP; RFD; VIV) 

R 4. (MAI; RFD; SUP; VIVI R 4. ( MAI; RFD; SUP; VIV) 

R S. (ALC; NEP; RFD; VOT) R 5. (ALC; NEP; RFD; VOT) 

R 6. (ALC: RFD; SUP; VOT) R 6. ( ALC: RFD; SUP; VOT) 

R 7 (MAI; NEP; RFD: VOTI R 7. (M.AI: NEP: RFD: VOTI 
R 8 (A1AI: RFD: SUP: VOTI R 8 (^1A1: RFD: SIiP: VOT^ 

^ No caso de municipios con poboación inferior a 5.000 habitantes este número reducéuse 
a catro. 
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As táboas 4.14 a 4.17 expresan os resultados das regresións 
realizadas no escenario A para os distintos campos de análise: municipios 
con poboación inferior a 50.000 habitantes, con poboación inferior a 5.000 
habitantes, con poboación entre 5.000 e 10.000 habitantes e con poboación 
superior a 10.000 habitantes. De xeito similar as táboas 4.18 a 4.21 ofrecen 
os resultados das estimacións realizadas, para as diferentes mostras 
anteriormente mencionadas, cando se incluen tamén os proxectos que 
benefician a varios concellos (escenario B). 

TABOA 414 
RESULTADOS DAS ESTIMACIÓNS REALIZADAS 

ESCENARIO (A) 

G1.- MUNICIPIOS CON POBOACIÓN INFERIOR A 50.000 HABITANTES 

RESULTADOS DAS REGRESIÓNS 

Variable Rl e R5 R2 e R6 R3 R4 R7 RH 

ALC I 28.435.372 84.038.545 84.436.256 

[6,213]*** [4.088]*** [4.122]*** 

NEP -474.140 -465.041 
[-3.294]*** [-3,194]*** 

MA I 04.368.339 62.349. I 53 62.669.226 
[5,187]*** [3,IS4]*** [3,182]*** 

RFD 

SUP -435.319 -426.448 

[-2,965]*** [-2,872J*** 
VIV 69.200 69.403 

[15,900]*** [IS,S48]*** 

VOT I 08.748 I 09.373 I 17. I 45 I 17.6 I 6 

(IS,732J*** [15,613J*** [15,147]*** [14,995]s** 

Constante 97.744.511 -74.172.385 -36.b5S.307 -18.991.751 -48.147.216 -30.168.913 

[-4.521]*** [-3,563]*** (-1.5891 [-0,850] [-2,249]* [-1.464] 

R^ Ax. 0,46272 0.44368 0,45655 0,44477 0.46012 0.44824 
F 132,3346*** 122,6214*:* 86.4094*** 82,4394*** 87,6482*** 83.5935*** 

*** Nivel de confianz^ do 999r [t].- Valor do estadístico t 

** Nivel de confianza do 95% 

* Nivel de confianza do 90°k 
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TABOA 4.15 

RESULTADOS DAS ESTIMACIÓNS REALIZADAS 

ESCENARIO (A) 

G2.- MUNICIPIOS CON POBOACIÓN INFERIOR A 5.000 HABITANTES 

RESULTADOS DAS REGRESIÓNS 
Variable RI R2 R3 R4 

ALC 70.139.712 20.550.944 
[4,175]**s [2,885]***
 

NEP 

MA 62.926.800 45.778.846 
[4,011]*** [2,834]** 

RFD 354 332 364 339 
3.965]sss [3,793]'ss [4.062]sss [3.860]sss 

SUP 

VIV 34.777 34.995 
[2.493]ss (2.500]ss 

VOT 70.286 72.097 
[3.839]**: [3,975]*** 

Constante -138.288.615 -13.419.410 -133.647.320 -132.322.158 
f-^.533]sss [-3.648]::: [-3.420]sss [-3.607]s:: 

RZ Ax. 0,18339 0,22005 0,17766 0,21883 
F 14.3244*** 17,7403*** 13,8189s** 17.6210*** 

*** Nivel de confian^ do 99% 

** Nivel de confianza do 95% 

* Nível de confian^ do 90°k 

[t].- Valor do estadístico t 
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TABOA 4.16 
RESULTADOS DAS ESTIMACIÓNS REALIZADAS 

ESCENARIO (A)
 

G3.- MUNICIPIOS CON POBOACIÓN ENTRE 5.000 E 10.000 HABITANTES
 

RESULTADOS DAS REGRESIÓNS 

Variable R1eR2 R5eR6 R3eR4 R7eR8 

ALC I 00.995. I 89 
[2,892]*s* 

NEP 

MA 126.149.483 9.703.374 
[3,812]*** [2,732]** 

RFD 486 

[2,260]s 

SUP 

VIV 67.562 66.724 
[3.392]*** [3,479]*** 

VOT I 3l .218 109.479 
[3,486]*** [2,836]** 

Conttante -67.45 I .490 -276.950.131 -67.942.827 -78.288.950 
[-I.137] [-2,5351s* [-1,216] [-1,119]
 

RZ Ax. 0,19966 0.19492 0,25806 0,21944 
F 9,9810*** 9.7163*** 13.5214*** 11,1209*** 

*** Nivel de confianza do 99% 

** Nivel de confianza do 9S°k 

* Nivel de confianza do 90% 

[t].- Valor do estadístico t 
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TABOA 4.17 
RESULTADOS DAS ESTIMACIÓNS REALIZADAS 

ESCENARIO (A) 

G4.- MUNICIPIOS CON POBOACIÓN SUPERIOR A 10.000 HABITANTES 

Variable Rl e R2 

RESULTADOS DAS REGRESIÓNS 

R3 e R4 RS e R7 R6 R8 

ALC 

NEP 

331.015.963 
[4,236]*** 

170.464.966 
[2,048]* 

MA 

RFD 

235.558.699 

[2,734] * * 

SUP 

VIV 

VOT 

Constante 

104.000 105.401 
[6,278]*** [5,710]*** 

-458.199.097 -390.357.303 
[-3.628]*** [-2,792]*** 

I 33. I 49 

(4,890]*** 

-148.046.810 
[-1,2661 

-1.382.273 
[-2,458]** 

I 52.468 

[5,407]*** 

-193.344.362 
[-1.712] 

-1.369.404 
[-2,363]* 

16 I.426 

[5,622)*** 

-132.387.423 
[-1,179] 

R2 Ax. 

F 

0.47035 
24,5327*** 

0,37548 
16,9322:** 

0,30185 
23,9147*** 

0,39622 
12.5934*** 

0.35838 
15,8017*** 

*** Nivel de confianza do 99% 

** Nivel de confianza do 95% 

* Nivel de confianza do 90°k 

[t].- Valor do estadístico t 
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TABOA 4.19 
RESULTADOS DAS ESTIMACIÓNS REALIZADAS 

ESCENARIO (B) 

G2.- MUNICIPIOS CON POBOACIÓN INFERIOR A 
A 5.000 HABITANTES 

RESULTADOS DAS ESTIMACIONS 
Variable Rt R3 R2 e R4 

ALC 54.81 1.235 

[2,521]** 

NEP 

MA 54.187.968 

[2,684]** 

RFD 484 494 447 

[4,192]*** [4,282]*** [3,939]*** 

SUP 

VIV 38.423 38.037 

[2.128]* [2,112]* 

VOT 94.532 

[4,269]*** 

Constante -164.607.701 -164.664.264 -144.269.922 

[-3.249]*** [-3.275]*** [-3.130]***
 

,

R" Ax. 0, l 3495 0,13900 0, I 6533 

F 10.2563*** 10,5787*** 18.6294*** 

*** Nivel de confianza do 99% 
** Nivel de confianza do 95% 
* Nivel de confianza do 90% 

[t].- Valor do estadístico t 
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TABOA 4.20 
RESULTADOS DAS ESTIMACIÓNS REALIZADAS 

ESCENARIO (B) 

G3.- MUNICIPIOS CON POBOACIÓN ENTRE 5.000 E 10.000 HABTTANTES 

RESULTADOS DAS ESTIMACIÓNS 
Variable Rl e R2 R3 e R4 RS e R6 R7 e R8 

ALC I 16.023.631 
[2,816]* 

NEP 

MA I 12.933.516 

[2.782]** 

RFD 637 

[2,664]** 

SUP 

V OT I 26.574 139.951 
[3.027]**' [3 235]*'*
 

Constante 123.928.210 136.577.656 -311.798.282 -66.565.902 
[3,920]*** [4,791]:** [-2,568]:: [-0,807]
 

RZ Axust. 0,08782 0,08561 0, I 8605 0. I 1617 

F 7,9321 ** 7,7411 ** 9.2286*** 10,4639**s 

*** Nivel de contianza do 99% 
** Nivel de confianza do 95% 
* Nivel de confianza do 90% 

[t].- Valor do estadístico t 
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TABOA 4.21 
RESULTADOS DAS ESTIMACIÓNS REALIZADAS 

ESCENARIO (B) 

G4.- MUNICIPIOS CON POBOACIÓN SUPERIOR A 10.000 HABTI'ANTES 

RESULTADOS DAS ESTIMACIÓNS 
Variable Rl e R2 R3 e R4 RS R6 R7 R8 

ALC ^1.216.664 27.i.733.214 237.256.5^3 
[4.2f371,,. [25271" [27641.. 

NEP -1.351.410 -1.400.212 
(-28441" [-28061.. 

MA 306.25i.777 
[3.0751.., 

RFD
 

SUP -1.996.6á0 -1.968 708 
f -3s 4251. .. I -3.193] , . . 

VIV 96.574 98.9^1 
(4.9^•,• [4,649J,•: 

VOT 167.735 168.261 181.276 180.729 

[5.446J••• [5.785J•• [5684(••• (5.917► ••• 
Constante -368.061.568 -311.257.741 -160.926.543 -16^.996.415 -79.900.041 -8.147.331 

I-24951.. f-1.9321 f-1,3381 f-1.4251 I-0.^561 f-0.6791 

RZ Azust. 0, 39127 0, 30142 0.42A85 0, 45818 0, 36414 0.38832 
F 18.0334"' 12, 4338+" 14.049B"' 15, 975T"' 16.1757"' 17, 8Zj0"' 

*** Nivel de confianza do 99% 
** Nivel de confianza do 95% 
* Nivel de confianza do 90^c 

[t].- Valor do estadístico t 
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As táboas 4.22 a 4.24 finalmente resumen os signos acadados polas 
variables que resultaron significativas nas regresións realizadas, así como 
os mellores resultados acadados, de acordo a sua significación estadística i 
económica, para os diferentes escenarios e campos de estudio. 

TABOA 4.22
 

SIGNOS DAS VARIABLES SIGNIFICATIVAS NAS REGRESIÓNS REALIZADAS
 

VARIABLES 
CAMPOS ALC NEP MA RFD SUP VIV VOT 

G I (+) (-) (+) (-) (+) (+) 

ESCENARIO A G2 (+) (+) (-) (+) (+) 

G3 (+) (+) (+) (+) (+)
 

G4 (+) (+) (+) (+) (+)
 

G I (+) (-) (+) (+) (-) (+) (+) 
ESCENARIO B G2 (+) (-) (+) (-) (+) (+) 

G3 (+) (+) (+) (+)
 

G4 (+) (+) (+) (+) (+)
 

G1.- Municipios con poboación inferior a 50.000 hab. 

G2.- Municipios con poboación inferior a 5.000 hab. 

G3.- Municipios con poboación entre 5.000 e]0.000 hab. 

G4.- Municipios con máis de 10.000 hab. 

Como é fácil observar, cando os investimentos se localizan nun só 
municipio (escenario A) e o campo de estudio inclúe todolos concellos 
considerados, as variables que mellor parecen explican a distribución 
territorial dos investimentos son VIV e ALC. Esta situación repítese para 
os concellos entre 10.000 a 50.000 habitantes. Nos de 5.000 a 10.000 
habitantes resulta significativa ademais a existencia dunha maioría 
absoluta. Pero nos municipios rurais (menores de 5.000 habitantes), son as 
variables políticas ALC e VOT as máis significativas, xunto coa variable 
RFD, que presenta un signo contrario ó esperado. 
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TABOA 4.23 
PRINCIPAIS RESULTADOS DAS ESTIMACIÓNS 

ESCENARIO A 

CAMPO DE ANALISE 

V.IDPTE G1 G2 G3 G4 

ALC 128.435.371,50 50.550.944,00 33 l .015.962,80 
[6.213]*** [2,885]*** [4,236]*** 

NEP 

MA 126.149.482,50 
[3,812]*** 

RFD 331,75 
[3,793]*** 

SUP
 

V[V 69.200,01 66.724,04 103.999,67 
[15.900]*** [3,479]*** [6,278]***
 

VOT ---- 70.285,90 ---- ---
[3,839]***
 

Constante (97.744.511,09) ( 134.194.909,50) 67.942.826,51 (458.199.097,30) 
[-4,521]*** [-3.648]*** [-1.216] [-3.628]***
 

R A^ 0,46 0,22 0,26 0,47 
F 132,33468*** 17.74034*** 1352144*** 24,53276*** 

G1.- Municipios con poboación inferior a 50.(H)U hab. *** Nivel de confian^ do 99% 
G2.- Municipios con poboación inferior a S.OW hab. ** Nivel de confianza do 95% 
G3.- Municipios con poboación entre 5.OW e 10.000 hab. * Nivel de confian^a do 90°6 
G4.- Municipios con máis de 10.O00 hab. [t].- Valor del estadístico t 

Cando a análise inclúe os investimentos que afectan a varios 
municipios (escenario B), os resultados acandados son máis contundentes. 
Porque as variables políticas aparecen como decisivas para explicar a 
distribución territorial dos investimentos (VOT e ALC) e porque os 
argumentos principais que inspiran o discurso oficial (dispersión da 
poboación e menor renda per cápita) ofrecen signos contrarios ós 
esperados. Neste sentido, os efectos reais do investimento autonómico 
sobre a equidade, colaboración institucional ou solidariedade 
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intraterritorial, obxectivos explícitos do FCL, resultan desoladores'g. 

TABOA 4.24 
PRINCIPAIS RESULTADOS DAS ESTIMACIÓNS 

ESCENARIO B 

CAMPO DE ANALISE 

V. IDPTE G1 G2 G3 G4 

ALC 100.738.434,20 -- --- 237.256.524,70 
[4 400]*** [2,764]** 

NEP (729.799,43) --- --- ---
[-4,411]*** 

MA 

RFD 289,09 447,28 636,78 

[2,345]** [3,939]*** [2,664]** 
SUP (1.986.619,89) 

[-3,425]*** 

VIV
 

VOT 128.822.30 94.532,41 126.574,10 168.261,38 
[12,900]*** [4,269]*** [3,027]*** [5,787]***
 

Constante (149.245.474,60) (144.269.922,00) (311.798.282,20) ( 165.988.415,40) 
[-2.767]** [-3.130]*** [-2,568]** [-1.425]
 

R A^ 0.49 0,17 0, I 9 0,46 
F 74,06405*** 1862942*** 9,22865*** 15,9576***
 

Gl .- Municipioc con poboación inferior a 50.000 hab. *** Nivel de confianza do 99% 

G2.- Municipios con poboación inferior a 5.000 hab. ** Nivel de confianza do 95% 

G3.- Municipios con poboación entre 5.000 e 10.000 hab. * Nivel de confianza do 90% 

G4.- Municipios con máis de 10.000 hab. [Q.- Valor del estadístico t 

16 
Para evitar posibles erros de interpretación dos resultados plantexamos o modelo de 

forma desagregada. Isto é, consideramos as variables económicas como representativas 
dun 'modelo de demanda' e as variables políticas integrámolas dentro de un `modelo de 
oferta'. Os resultados, reflexados no anexo de este capítulo, confirman as conclusións 

aquí expostas. 
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4.5.- CONCLUSIÓNS 

Resumindo agora as principais ideas e resultados parciais 
acadados o longo do capítulo, podemos mencionar e articular algunhas 
conclusións que estimamos de interés. 

Así, cando se analiza a conta de capital dos muncipios galegos 
agrupados por estratos de poboación, observase con nitidez meridiana un 
acusado raquitismo investidor e unha elevada dependencia financeira con 
respecto a outras administracións públicas. Esta dependencia 
(autonómica e provincial) introduce unha dimensión política subordinada 
que resulta decisiva para comprender o funcionamento da actividade 
municipal. 

Dentro das transferencias autonómicas préstase especial atención 
á cooperación local levada a cabo no período 1987-1995. Dado o seu 
carácter regrado e volumen relativo na conta de capital dos municipios 
galegos. Os resultados acadados amosan, de modo reiterativo, como a súa 
distribución aparece nesgada por criterios políticos e clientelismos 
evidentes, con independencia de cal fose o goberno otorgante e dos 
obxectivos formais a acadar explicitados na fórmula distributiva. 

Pero o reforzamento estratéxico desta dependencia financeira 
municipal prodúcese na década dos noventa. Porque se amplía a 
cooperación local a tódolos concellos con menos de 50.000 habitantes, 
porque se reforza o protagonismo político das deputacións provinciais, 
porque se establecen múltiples e desconexos programas de transferencias 
municipais e porque se amplían de forma significativa os investimentos 
discrecionais con incidencia nas competencias e servicios municipais 
obrigatorios. A contía de todos estes recursos oscilou entre 25.000 e 
30.000 millóns de pesetas/año, cantidade equivalente a case a metade do 
endebedamento neto xerado pola comunidade autónoma nese mesmo 
período. 

Por outro lado, a evidencia empírica que aflora os motivos 
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implícitos na distribución dos investimentos autonómicos discrecionais, 
amosa de novo o predominio de variables político-electorais, así como 0 
escaso papel xogado polos criterios normativos que lexitiman o discurso 
político e a solidariedade territorial. Ademáis, o feito de que a renta per 
cápita (criterio de capacidad económica) e a dispersión poboacional 
(criterio de necesidad de gasto) sexan aspectos escasamente significativos 
nestas decisións investidoras, é negativo para a equidade formal do FCL. 

As consideracións políticas na asignación de recursos convirtese, 
pois, nunha dimensión relevante e decisiva para comprender as relacións 
presupostarias que manteñen na actualidade a comunidade autónoma e as 
corporacións locais de Galicia. Pola súa dimensión cuantitativa e tamén 
polos seus efectos cualitativos sobre a equidade e a democracia. 
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ANEXO
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ANEXO 1 
DIFERENCIA DE INGRESOS MUNICIPAIS DERIVADA 
DA DISTRIBUCIÓN PROVIlVCIAL PREVIA 

Millóns de pesetas 

A CORUÑA 

Abegondo -3,415 Fene -4,903 Pontes, As -6,301 

Ames -3,629 Fisterra -3,398 Porto do Son -4,805 

Aranga -4,227 Frades -3,509 Rianxo -2,891 

Ares -3,725 Irixoa -4,013 Ribeira -5,365 

Arteixo -4,918 Laracha -5,578 Rois -3,332 

Arzúa -5,193 Laxe -3,312 Sada -3,990 

Baña, A -3,664 Lousame -4,078 S. Sadumiño -4,633 

Bergondo -3,637 Malpica -3,979 Sta Comba -4,588 

Betanzos -4,160 Mañón -3,952 Santiso -3,843 

Boimorto -3,825 Mazaricos -4,461 Sobrado -4,302 

Boiro -4,401 Melide -4,748 Somozas -4,217 

Boqueixón -3.574 Mesía -4,316 Teo -4,614 

Brión -3.355 Miño -3,677 Toques -3,805 
Cabana -4,417 Moeche -3,671 Tordoia -3,724 

Cabanas -3,828 Monfero -5,054 Touro -4,315 

Camariñas -3.096 Mugardos -2,415 Trazo -3,909 

Cambre -3,527 Muros -3,013 Val do Dubra -3,325 

Capela, A -3,653 Muxía -4,015 Valdoviño -4,015 

Carballo -7,377 Naron -6,445 Vedra -4,042 

Cariño -3,917 Neda -4,077 Vilamaior -3,494 

Carnota -2.134 Negreira -3,159 Vilasantar -3,909 

Carral -3.830 Noia -4,152 Vimianzo -4,618 

Cedeira -4,542 Oleiros -5,012 Zas -3,400 

Cee -2,232 Ordes -4,920 TOTAL -367,222 

Cerceda -2,978 Oroso -3.576 

Cerdido -3,703 Ortigueira -5,963 

Cesuras -4,613 Outes -4,705 

Coirós -3,249 Oza dos Ríos -3,807 

Corcubión -3,480 Paderne -3,439 

Coristanco -4,895 Padrón -2,719 

Culleredo -3,372 Pino, O -3,845 

Curtis -4.491 P.Caramiñal -3,866 

Dodro -3.782 Ponteceso -4,091 

Dumbria -2,885 Pontedeume -4,193 
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Continuación.... 

LUGO 

Abadín 
Alfoz 

Antas de Ulla 

Baleira 

Baral la 

Barreiros 

Becerreá 
Begonte 

Bóveda 

Carballedo 

Castro de Rei 

Castroverde 
Cervantes 

Cervo 

Corgo, O 

Cospeito 
Chantada 

Folgoso do C. 

Fonsagrada, A 

Foz 

Friol 

Guitiriz 

Gun[ín 

Incio. O 
Láncara 

Lourenzá 

Meira 

Mondoñedo 

Monforte 

Monterroso 

M u ras 

Navia de S. 
Negueira de M. 

4,497 

4,183 
4,093 
4,185 

4,552 
3,758 
4,121 

3,396 

4,285 

4,253 

4,615 

4,310 
4,267 

5, I55 

4,358 

4,641
 

5,180 

3,910 

5,158 
5,388 

4.767 
4,828 

4,797 

3,810 
4,502
 

3.824 

3,955 
4,458 

6,956 

4,660 
4, I 97 

3.734 
3,812 

Nogais, As 
Ourol 
Outeiro de Rei 
Palas de Rei 

Pantón 
Paradela 
Páramo, O 

Pastoriza, A 

Pedrafita 
P. Brollón 

Pol 

Pontenova, A 
Portomarín 

Quiroga 

Rábade 

Ribadeo
 

Ribas de Sil 
Ribeira de P. 

Riotorto 

Samos 

Sarria 

Saviñao, O 
Sober 

Taboada 

Trabada
 

Triacastela 

Valadouro 
Vicedo, O 
Vilalba 

Viveiro 

Xermade 

Xove 
TOTAL 

4,742 

3,929 
4,507 
4,512 

4,225 
4,382 
4,480 

4,264 

4,545 
4,046 

3,779 

4,299 

4,220 
4,489 

4,196 

4,909
 

3,992 

4,288 
3,707 

4,348 

5,595 
4,472 

3.959 

4,375 
4,122
 

4,614 

4,022 
3,753 

6.823 

5,666 
4,106 

4,290 
288,259 
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Continuación.... 

OURENSE 

Allariz 2,776 [rixo, O 2,772 Rúa, A 1,439 

Amoeiro 1,395 Larouco 0,580 Rubiá 1,227 

Arnoia 0,887 Laza I ,638 S. Amaro 1,945 

Avión 1,711 Leiro 1,474 S. Cibrao V. 1,864 

Baltar 1,109 Lobeira 1,169 Sandiás 1,034 

Bande 1,875 Lobios 0,732 Sarreaus 1,313 

Baños de M. 1,793 Maceda 2, ] 89 Taboadela 1,362 

Barbadás 1,870 Manzaneda 1,431 Teixeira, A 0,909 

Barco, O 2,988 Maside 2,233 Toén 1,61 S 

Beade 0,548 Melón 1,177 Trasmirás 1,266 

Beariz 1,162 Merca, A 1,658 Veiga, A 1,839 

Blancos, Os 0,895 Mezquita, A 1,110 Verea 1,591 

Boborás 2,494 Montederramo 2,314 Verin 2,916 

Bola, A 1,874 Monterrei 1,526 Viana do Bolo 2,652 

Bolo. O 1,304 Muiños 1,547 Vilamarín 2,062 

Calvos de R. 1,216 Nogueira de R. 2,700 Vilamartín 1,196 

Carballeda 1,302 Oímbra 1,075 VilardeBarrio 1,311 

Carballeda A. 1,522 Paderne de A. 1,477 Vilar de Santos 0,929 

Carballiño, O 4,206 Padrenda 1,730 Vilardevos 1,785 

Cartelle 2,310 Parada de Sil 1,360 Vilariño de C. 1,265 

Castrelo de M. 1,305 Pereiro de A. 2,416 Xinzo 2,854 

Castrelo do V. 1,617 Peroxa, A 3,248 X. de Ambía 1,511 

Castrocaldelas 2,546 Petín 0,828 Xunqueira de E. 0,994 

Cea 2.607 Piñor 1,761 TOTAL 153,548 

Celanova 3.840 P. de Trives I ,449 

Cenlle 1,746 Pontedeva 0.526 

Coles 2,529 Porqueira, A 1.122 
Cortegada 1.403 Puxín 1.566 

Cualedro 1.375 Quintela de L. 1,056 

Chandrexa Q. 1,485 Rairiz de V. 1,862 

En[rímo 1.095 Ramirás 2.359 
Esgos 1,226 Ribadavia 2,019 

Gomesende 1,827 Río 1,705 

Gudiña, A 1,351 Ríos 1,668 
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Continuación.... 

PONTEVEDRA 

Agolada -1,179 Moraña -1,091 

Arbo -1,263 Mos -1,608 
Baiona -1,309 Neves, As -1,353 
Barro -0,809 Nigrán -1,781 

Bueu -1,529 Oia -0,725 

Caldas de Reis -1,408 Pazos de B. -0,810 

Cambados -1,519 Poio -1,620 
Campolameiro -0,808 Ponteareas -2,176 
Cangas -2,360 Ponte-Caldelas -1,084 
Cañiza, A -1,817 Pontecesures -0,675 
Catoira -0,950 Porriño, O -1,828 
Cerdedo -0.857 Portas -1,928 
Cotobade - I ,088 Redondela -2,730 

Covelo, O -1,053 Ribadumia -0,825 
Crecente -1,143 Rodeiro,0 -1,178 
Cuntis -1,029 Rosal, O -0,965 

Dozón -0,838 Salceda de C. - I ,120 

Estrada, A -3.372 Salvaterra -1,792 

Forcarei -1.013 Sanxenxo -1,872 

Fornelos de M. -0,827 Silleda -1,816 
Gondomar -1,736 Soutomaior -I,028 
Grove. O -1,256 Tomiño -1,556 
Guarda. A -1.273 Tui -1,996 
Lalín -2,859 Valga -1,079 
Lama. A -0.996 Vila de Cruces -1,300 
Marín -2,480 Vilaboa -1,154 

Meaño -0.990 Vilagarcía -3,095 
Meis -1.052 Vilanova -1,888 

Moaña -1.996 TOTAL -84,586 
Mondariz -1.057 
Mondariz Baln. -0.647 Fonte.- Xunta de Galicia. Elaboración propia 
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ANEXO 4.2
 

ECUACIÓNS DE REGRESIÓN REALIZADAS PARA
 

OS MODELOS DE OFERTA E DAMANDA
 

ECUACION CAMPO 

OFERTA
 

RL- ALC; VOT GI; G2; G3; G4 

RIL- MAI; VOT GI; G2; G3; G4 

DEMANDA 

RL- VIV; SUP; RFD G2; G3; G4 
RIL- VIV; NEP; RFD G2; G3; G4 
RIII.- VIV; NEP; SUP; RFD G1 

ANEXO 4.3 
MELLORES RESULTADOS DAS REGRESIÓNS REALIZADAS 
PARA O MODELO DE OFERTA. ESCENARIO A 

CAMPO 

G2 G4
VARIABLES G1 G3 

ALC 78.334.214,4 46.364.181,2 168.179.467,3 

(3.779]*** [2,555]*** [ 1,9828] 

MAI 97.303.374,0 
[2,732]** 

VOT 104.757,5 78.007,4 109.479,5 124.048,5 

[15,255]*** [4,133]*** [2,836]** [4,601]*** 

Constante -66.574.996,7 
[-3,170]** 

R2 Axustado 0,4426 0,1607 0,2194 0.3365 

122.079*** 18,0458*** 11,1209*** 14,4409*** 

*** Nivel de confianza do 99% * Nivel de confianza do 90% 
** Nivel de confianza do 95% [t].- Valor do estatístico t 

220
 



Investimentos e transferencias de capital autonómicos nos concellos galegos 

ANEXO 4.4
 
MELLORES RESULTADOS DAS REGRESIÓNS REALIZADAS
 
PARA O MODELO DE OFERTA. ESCENARIO B
 

CAMPO
 
VARIABLES G1 G2 G3 G4
 

ALC 83.769. I 26,0 233.976.795,0 
[3,529]*** [2,478]* 

MAI 81.291.867,6 
[1,981] 

VOT 119.243,3 92.697,8 113.256,4 127.415,9 
[15,172]*** [3,813]*** [2,546]* [4,366]*** 

Constante -67.960.778,6 
[-2,828] ** 

R2 Axustado 0,4390 0,0996 0,1511 0,3440 
I 19,9659*** 10,8451 *** 7,4096** 14,9518*** 

*** Nivel de confianza do 99% * Nivel de confianza do 90%
 
** Nivel de confianza do 95% [t].- Valor do estatístico t
 

ANEXO 4.5 

MELLORES RESULTADOS DAS REGRESIÓNS REALIZADAS 
PARA O MODELO DE DEMANDA. ESCENARIO A 

CAMPO
 
VARIABLES G1 G2 G3 G4
 

VIV 64.051,0 42.059,1 49.427,0 95.283,4 
[11,200]*** [2,756]** [2,015]** [4,940]*** 

NEP
 

SUP
 

RFD 337,3 
[3,442]**
 

Constante -86.01 I .974.3 
[- I .993 ] * 

R2 Axustado 0.3934 0,0977 0, I 176 0,2877 
F 66.9397*** 5.8164*** 4.1987** 8,1370*** 

*** Nivel de confianza do 99% * Nivel de confianza do 90% 
** Nivel de confianza do 95% [t].- Valor do estadístico t 
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ANEXO 4.6 
MELLORES RESULTADOS DAS REGRESIÓNS REALIZADAS 

PARA O MODELO DE DEMANDA. ESCENARIO B 

CAMPO 

VARIABLES G1 G2 G3 G4 

vrv 

NEP 

66.432,0 51.918,3 
[9,979]*** [2.721]** 

85.162,4 
[3,782]*** 

SUP 

RFD 

Constante 
[3,477]** 

425,8 
[2

665,3 
,057]* 

R2 Axustado 0.3683 0,1082 0,0792 0,1821 

F 60.0886*** 6.398]*** 3.0629* 4,9335**
 

*** Nivel de confianza do 99% * Nivel de confianza do 90% 

** Nivel de confianza do 95% [tJ.- Valor do estadís[ico t 
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Capítulo V 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E CONVERXENCIA 
TRIBUTARIA NOS CONCELLOS DE GALICIA. 

5.1.- INTRODUCCIÓN 

As dotacións infraestructurais básicas en Galicia, sobre todo nos 
concellos de menos de 50.000 habitantes, presentan deficiencias 
importantes. Esta situación de insuficiencia infraestructural abordase pola 
administración autonómica, principalmente na última década, mediante a 
aplicación de transferencias e a realización de importantes investimentos 
directos. Esta oferta de recursos combínase cunha deficiente utilización das 
propias fontes de ingresos por parte dos concellos galegos con poboación 
inferior a 50.000 habitantes. Os dous aspectos leváronos a expoñer un 
programa que ten como finalidade garantir dotacións de infraestructuras 
básicas, reducir os clientelismos e aproximar a fiscalidade municipal a 
estándares previamente fixados. Pretendemos neste capítulo elaborar un 
programa de transferencias intergobernamentais regrado e transparente que 
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ten por finalidade afrontar estes dous problemas relevantes que afectan ós 
concellos galegos: os desequilibrios territoriais na prestación de servicios e 
a deficiente corresponsabilidade tributaria. 

O deseño de transferencias ós gobernos locais non presenta unha 
solución única, senón que a súa instrumentación práctica incorpora xuízos 
de valor, máis ou menos explícitos, sobre prioridades e obxectivos do 
sistema. Como todo programa de transferencias, o aquí presentado é tamén 
expresión dun contexto económico, político e institucional determinado, así 
como de particulares restriccións administrativas e informativas. Sinalar, 
por tanto, que os seus obxectivos reflicten unha realidade concreta e, en 
consecuencia, non necesariamente extrapolable. 

Por tal motivo o capítulo estructurase como sigue. Na primeira 
parte mostraremos os aspectos máis salientables da fiscalidade municipal 
galega. Na segunda parte, unha vez expostos os argumentos que xustifican 
un sistema de transferencias diferenciado para financiar infraestructuras 
básicas, sinalaranse as características principais do programa. Por último, 
concretarase unha proposta para acadar o obxectivo anteriormente sinalado: 
mellorar a transparencia e coordinación das relacións entre diferentes niveis 
de administración na financiamento de infraestructuras básicas 
introducindo mecanismos para incentivar a responsabilidade fiscal por 
parte dos gobernantes locais galegos. 

5.2.- FISCALIDADE MUNICIPAL EN GALICIA 

Como os bens e servicios públicos locais benefician basicamente a 
espacios concretos ou a conxuntos limitados de poboación, aplicar o 
criterio de eficiencia económica esixiría que todo cidadán que demande 
estes servicios se enfronte tamén ós custes das súas peticións, e non que 
estas sexan financiadas por outras persoas. Se acontecera esto último 0 
prezo percibido sería cero, crearíanse ilusións fiscais e romperiase o 
vínculo entre os ingresos e os gastos do presuposto. Unha aplicación 
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estricta desta condición avogaría por unha fiscalidade municipal que tivese 
no principio do beneficio o criterio guía básico. A utilización da propia 
fiscalidade, ademais de achegaz recursos necesarios paza o financiamento 
dos servicios de competencia municipal, contribúe a racionalizaz o seu 
consumo e introduce elementos de información paza que os gobernantes 
saiban a valoración que ten a oferta de servicios realizada. 

A utilización da fiscalidade propia (taxas e impostos) para financiar 
bens e servicios introduce parámetros que incentivan conductas 
responsables tanto nos gobernantes como nos cidadáns contribuíntes. Os 
primeiros acostumanse así ós custes (políticos) que os tributos propios 
levan aparellados, os cidadáns aprenden deste modo que as súas peticións 
teñen custes que deben pagar. Sen transparencia na percepción destes 
custes non existen gazantías dun proceso de 'rendición de contas', valor este 
necesario en calquera administración pública que se rexe por principios 
democráticos^. A fiscalidade axuda, por tanto, a que o individuo faga fronte 
ó prezo das súas solicitudes e, asemade, obriga ós gobernantes a unha 
permanente rendición de contas. Cando existe ruptura da unidade do 
proceso orzamentario (disociación entre ingresos e gastos) ou cando se 
financia a actividade pública con transferencias ou débeda prodúcese unha 
percepción distorsionada do sector público que falsea a realidadez. 

Naturalmente, con esto non se pretende restar importancia ó criterio 
de equidade introducido a través dos ingresos por transferencias 
(fiscalidade allea) ou do endebedamento (fiscalidade futura), senón resaltaz 
a relevancia que ten a combinación institucional destes tres tipos de 
fiscalidade. A fiscalidade propia pern►te asignar recursos públicos de 
forma máis eficiente contribuíndo ó mesmo tempo a unha maior 
racionalidade e transparencia nos procesos de decisión pública. 

^ Comisión La^eld (1982); Solé Vilanova (1993) 

^ Sobre o fenómeno da ilusión fiscal e das súas causas ver, por exemplo, a revisión de 
Oates ( l 991) 
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Pois ben, investigacións anteriores mostraron de forma contundente 
o raquitismo orzamentario estructural dos concellos galegos. Este ten a súa 
orixe ou causalidade básica na reducida participación da fiscalidade 
propia^. 

TABOA 5.1 
INGRESOS TRIBUTARIOS DOS CONCELLOS GALEGOS E ESPAÑOIS 

POR TRAMOS DE POBOACIÓN 
Pesetas por habitante 

1.987 1.988 1.989 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 

GALICIA 

Menos de 5.000 4.681 5.015 6.163 6.586 10.762 8.146 9.394 8.405 

De 5.001 a 10.000 4.551 4.831 5.836 8.029 9.186 11.631 12.962 15.002 
De ] 0.001 a 20.000 8.487 10.522 11.758 13.743 18.500 19.601 22.036 21.738 
De 20.001 a 50.000 9.481 10.438 10.820 11.976 14.575 12.147 13.045 12.469 

De 50.001 a 100.000 15.301 2].667 24.582 26.801 29.525 34.291 35.166 35.443 

De 100.001 a 500.000 15.605 23.131 23.607 27.314 30.756 34.992 36.994 36.539 

ES PAÑA 
Menos de 5.000 13.164 15.072 18.001 21.217 23.207 28.093 30.110 37.893 

De 5.001 a 10.000 14.114 18.592 22.036 24.646 27.725 30.951 32.649 35.680 

De 10.001 a 20.000 17.914 21.753 25.261 27.405 29.702 33.462 36.355 36.751 
De 20.001 a 50.000 18.919 22.696 26.730 28.866 30.856 33.223 36.552 38.131 
De 50.001 a 100.000 18.860 21.133 24.751 26.945 30.079 33.927 34.843 35.156 

De 100.001 a 500.000 18.687 21.994 23.624 26.265 30.253 33.358 35.675 37.620 

GAL/ESP (%) 
Menos de 5.000 35,56 33.28 34,24 31,04 46,37 29,00 31.20 22,18 

De 5.001 a 10.000 32,24 25.98 26,48 32,58 33,13 37,58 39,70 42,05 

De 10.001 a 20.000 47,3R 48,37 46,55 50,15 62,29 58,58 60,61 59.15 

De 20.001 a 50.000 50.1 I 45,99 40.48 41,49 47,23 36,56 35,69 32,70 

De 50.001 a] 00.000 81,13 ] 02,53 99,32 99,46 98,16 101,07 100,93 100,82 
De ] 00.001 a 500.000 83,51 105,17 99,93 104,00 101.66 104,90 103,70 97,13 

Fonte.- Banco de Crédito Local. Elaboración propia. 

A táboa 5.1 amosa a evolución dos ingresos tributazios liquidados 
nos concellos galegos e españois, segundo tramos de poboación, en pesetas 
por habitante. Unha primeira característica a destacaz sería a diferencia 

' Ver Alvarez Corbacho (1995); Caramés Vieitez e Vázquez Tain (1996). 
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entre os concellos urbanos (as sete cidades) e os concellos galegos menores 
de 50.000 habitantes no seu conxunto. As diferencias son importantes. Así, 
un residente nun concello urbano contribúe ó financiamento do goberno 
municipal, de media (exercicio de 1994), case que tres veces (2,9) máis 
impostos que un habitante nun concello de entre 20.001 e 50.000 
habitantes, 1,6 veces máis que un entre 10.001 e 20.000 habitantes, 2,4 
veces máis que un residente nun concello entre 5.001 e 10.000 habitantes e 
4,3 veces que os residentes nos concellos con menos de 5.000 habitantes. 
Chegados a este punto merece a pena destacar o comportamento dos 
concellos entre 20.000 e 50.000 habitantes4. A pesar de contar, en 
principio, con elementos que poden supoñer a presencia de maiores bases 
de gravame (valoracións catastrais, dotación de infraestructuras e servicios, 
actividade económica, etc) os seus ingresos tributarios por habitante, 
ultimamente, só superan os acadados polos concellos do tramo de menor 
poboación. 

Estas diferencias de comportamento non aparecen, sen embargo, 
cando comparamos os ingresos tributarios per cápita medios, por tramos de 
poboación, a nivel nacional. Así os datos reflexados na táboa 5.1 mostran 
unha tendencia a homoxeinización dos importes medios pagados polos 
cidadáns residentes nos diferentes municipios españois. 

O gráfico 5.1 permite representar de maneira transparente a 
tendencia do comportamento dos gobernantes municipais galegos fronte os 
seus homólogos españois. Destaca en primeiro lugar, a existencia dunha 
diferencia clara entre o comportamento da facenda municipal nas zoas 
urbanas5 e os restantes concellos con respecto ás medias dos seus 
respectivos tramos a nivel nacional. Os concellos urbanos teñen, en materia 
de utilización da propia fiscalidade, un comportamento similar a outros 

° Esta situación modificase algo na actualidade ó pasar Oleiros e Arteixo ó tramo de 
20.000 a 50.000 habitantes 

5 Neste capítulo o termo 'urbanó servenos para diferenciar os concellos de máis de 50.000 
habitantes (A Coruña, Ferrrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago e Vigo) dos restantes 
concellos galegos. 
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concellos dentro do seu mesmo tramo de poboación. Esto non é extensible 
ós concellos de menos de 50.000 habitantes que infrautilizan 
reiteradamente as súas propias fontes tributarias. 

CR:\FICO ^.1 
RELACIOti DnS I\GRESOS TRIBC`T:1R105 DOS 
CO\CELLOS G.\LE(:Oti CO:\ 1IED[;\ Vr#CIO\,\L 
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-^E- De 20.001 a 50.000 ^I^ De 50.00 l a 100.000 - ^ De 100.001 a 500.000 

Os datos son reveladores. Un cidadán residente nun concello galego 
de menos de 50.000 habitantes contribúe ó finan iamento da facenda 
municipal mediante ingresos tributarios con importes que non acadan o 60 
por cento da media do seu tramo de poboación. Os co cellos con poboación 
inferior a 10.000 habitantes pouco máis que superan o 30 por cento da 
media do seu tramo, os con poboación entre 10.001 e 20.000 habitantes 
superan escasamente o 50 por cento e os con poboación entre 20.001 e 
50.000 habitantes acadan un 45 por cento da media. Os ingresos tributarios 
dos concellos galegos non urbanos son raquíticos se os comparamos cos 
concellos españois de poboación equivalente. 
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TABOA 5.2 

DIFERENCIA DE INGRESOS TRIBUTARIOS DOS CONCELLOS GALEGOS 
RESPECTO Á MEDIA NACIONAL. Pesetas/hab. 

1.987 1.988 1.989 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 
Menos de 5.000 -8.483 -10.057 - l I .838 -14.631 -12.445 -19.947 -20.716 -29.488 
De 5.001 a 10.000 -9.564 -13.761 -16.200 -16.617 -18.539 -19.319 -19.687 -20.678 
De 10.001 a 20.000 -9.427 -11.232 -13.503 -13.663 -11.202 -13.861 -14.319 -15.013 
De 20.001 a 50.000 -9.438 -12.258 -15.910 -16.891 -16.281 -21.076 -23.507 -25.662 
Fonte.- BCL e elaboración propia 
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Por outro lado, a brecha o diferencia entre os ingresos tributarios 
durante o período considerado é certamente significativa para os concellos 
de menos de 50.000 habitantes. A táboa e gráfico 5.2 representan a 
diferencia de ingresos tributarios dos concellos galegos, en pesetas por 
habitante, respecto á media nacional do seu tramo. Os datos poñen de 
manifesto que un residente nun concello galego con poboación inferior a 
5.000 habitantes que en 1987 pagaba 8.483 ptas menos que o residente 
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medio no mesmo tramo de poboación a nivel nacional veu como esta 
diferencia en 1994 se incrementou a 29.488 ptas. Para o tramo de 
poboación de 5.000 a 10.000 habitantes a diferencia que no exercicio de 
1987 estaba en 9.564 ptas. en 1994 acada as 20.678 ptas. No seguinte 
estrato as diferencias pasan de 9.427 ptas por habitante a 15.013 ptas en 
1994. Chama a atención o comportamento fiscal rexistrado nos concellos 
do tramo entre 20.000 e 50.000 habitantes con respecto ás cifras doutros 
con poboación inferior. Dos resultados sinalados para os tramos anteriores 
apreciase que as diferencias entre os concellos galegos e a media nacional 
do seu tramo de poboación redúcese a medida que se incrementa o grado 
de urbanización. Sen embargo, no tramo de 20.000 a 50.000 habitantes 
vemos como diferencias que en 1987 rodaban as 9.438 ptas por habitante 
en 1994 eran de 25.662 ptas. Da evolución recente da fiscalidade propia 
dos concellos con poboación inferior a 50.000 habitantes pode apreciase 
que o proceso de converxencia coa media nacional do seu mesmo estrato 
de poboación está lonxe de ser unha realidade. 

Un pequeno exercicio numérico pode axudarnos a comprobar a 
perda de ingresos que esto implica. A táboa 5.3 representa os ingresos que 
acadaría, para o período 1990-94, un concello galego que tivese unha 
poboación equivalente ó promedio do seu tramo e a súa fiscalidade, en 
termos per cápita, acadase ó 85 por cento da media española en cada un dos 
anos do período sinalado6. Na última columna aparece reflexado 0 
resultado de multiplicar a perda de ingresos do concello promedio por o 
número de municipios do seu tramo de poboación. 

^ As valoracións catastrais en Galicia son inferiores a media nacional, os niveis de renda 
e actividade econbmica menores e mesmo que as sús deficiencias en infaestructuras 
básicas, entre outros, xeneran bases impoñibles inferiores as do concello medio 
nacional. 
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TABOA 5.3 
PERDA DE INGRESOS. 1990-94 
En mill. de ptas. 

CONCELLOS PERDA DEINGRFSOS 

POB. CONCELLO MEDIO TOTAL 

TRAMO HAB[TANTES NÚM MEDIA TOTAL MEDIA TRAMO 

Menos de 5.000 476.510 179 2.660 219,8 44,0 39.344,2 
De 5.001 a]0.000 482.145 73 6.605 532,5 106,5 38.872,5 
De 10.001 a 20.000 568.641 44 12.924 747,6 149,5 32.894,4 
De 20.001 a 50.000 252.968 10 25.297 2.223,7 444,7 22.237,0 
TOTAL 1.780.264 306 133.348,1 

Fonte.- Instituto Galego de Estatística (IGE) e Banco de Crédito Local (BCL). 

Elaboración propia. 

A evolución do capítulo tres de ingresos (táboa 5.4) Posibilita a 
realización dalgún comentario adicional neste sentido. Esta táboa permite 
comprobar como as deficiencias existentes nas principais infraestructuras 
(abastecemento, saneamento e recollida de lixo), unha menor actividade 
económica (taxa de apertura de establecementos) ou unha inferior 
actividade constructiva (licencia de obras), por citar a prestación de bens e 
servicios máis vinculados ós ingresos deste capítulo, non son suficientes 
para xustificar o escaso volume que este presenta nos concellos galegos 
non urbanos. Este argumento non é suficiente para xustificar que un 
residente nun concello galego de menos de 5.000 habitantes page, en 1994, 
12 pesetas por cada cen pesetas que aporta un residente español medio 
neste mesmo estrato. Esto mesmo é extensible os residentes dos concellos 
con poboación entre 5.000 e 10.000 habitantes (28 pesetas por cada 100), 
entre 10.000 e 20.000 (44 pesetas por cada 100) e entre 20.000 e 50.000 
(38 por cada 100). 
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TABOA 5.4 
INGRESOS POR TAXAS NOS CONCELLOS GALEGOS E ESPAÑOIS 
POR TRAMOS DE POBOACIÓN 
(Pesetas/hab) 

1.988 1.989 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 

GALICIA 
Menos de 5.000 1.374 1.993 1.545 2.668 2.130 2.753 1.995 
De 5.00] a 10.000 1.897 2.220 2.394 2.504 3.648 3.894 3.938 
De 10.001 a 20.000 4.465 4.977 5.367 6.101 6.477 8.056 6.626 

De 20.001 a 50.000 4.682 5.209 5.574 5.957 4.716 4.920 4.773 

De 50.001 a 100.000 ] 0.296 1 1.591 10.831 11.911 14.881 15.396 15.086 

De 100.001 a 500.000 7.224 7.883 10.020 8.946 I 1.423 11.986 1 I.722 

ESPAÑA 
Menos de 5.000 7.420 9.120 9.354 9.992 12.797 8.233 16.357 
De 5.001 a 10.000 9.498 10.844 10.569 11.744 12.726 13.117 13.972 

De 10.001 a 20.000 1 1.173 12.969 12.401 12.344 13.794 15.709 15.062 

De 20.001 a 50.000 ] 0.937 12.873 11.552 11.913 12.232 12.853 12.610 
De 50.001 a] 00.000 9.255 10.746 10.395 10.569 12.621 12.810 12.332 
De 100.001 a 500.000 8.531 9.676 9.261 10.765 11.404 1 I.545 11.971 

GAL/ESP (%) 

Menos de 5.000 19 22 17 27 17 33 12 

De 5.001 a] 0.000 20 20 23 21 29 30 28 

De 10.001 a 20.000 40 38 43 49 47 51 44 
De 20.001 a 50.000 43 40 48 50 39 38 38 

De 50.001 a] 00.000 l I 1 ] 08 104 113 118 120 122 
De ] 00.001 a 500.000 85 81 108 83 100 104 98 

Fonte.- BCL e elaboración propia 

Unha consecuencia que leva parella o escaso peso dos ingresos 
tributarios dentro do conxunto dos ingresos é unha dependencia elevada de 
actuacións doutras administracións (vía transferencias ou con 
investimentos directos). A táboa 5.5 amosa a estructura dos ingresos non 
financeiros (media 1990-94) dos concellos galegos e españois por tramos 
de poboación. Aquí ponse de manifesto a importante dependencia dos 
concellos galegos con poboación inferior ós 50.000 habitantes dos ingresos 
procedentes doutros niveis de administración en relación cos seus 
homólogos españois. Esta situación contrasta coa que amosan as 
estructuras tributarias dos concellos urbanos. As consecuencias máis 
inmediatas son unha limitación da autonomía política e, como xa 

232
 



Transferencias de capital e converxencia tributaria nos concellos de Galicia 

sinalamos, trasladaz responsabilidades a outros niveis de goberno. Ademais 
unha separación excesiva entre a actividade de gastaz e a de esixir impostos 
tende a xerar situacións conflictivas e potencialmente perigosas para a 
estabilidade do sistema (Castells, 1993). 

TABOA 5.5 
PARTICIPACIÓN MEDIA DAS TRANSFERENCIAS NA 
ESTRUCTURA DE INGRESOS NON FINANCEIROS 
1990-94 

GALICIA ESPAÑA 

Menos de 5.000 69 51 
De 5.001 a 10.000 68 46 
De 10.001 a 20.000 52 43 
De 20.001 a 50.000 57 40 
De 50.001 a 100.000 40 42 
De ] 00.001 a 500.000 33 42 

Fonte.- BCL e elaboración propia 

En todo caso os factores que poden explicar esta situación son 
múltiples, complexos e de carácter estructural, económico, político e 
histórico. Argumentos como a maior actividade económica dos núcleos 
urbanos, os maiores valores catastrais derivados dunha maior urbanización, 
a mellor dotación de infraestructuras, altamente vinculadas a algunhas 
taxas, mesmo as diferentes posibilidades que na aplicación dos tipos 
impositivos e coeficientes multiplicadores ofrece a normativa segundo a 
poboación son unha parte dos mesmos, máis, non son suficientes paza 
explicar as importantes diferencias sinaladas. 

Existen tamén aspectos políticos que crean incentivos paza a 
inhibición tributaria municipal. Os déficit de planeamento urbanístico 
afectan igualmente á realización dunha política tendente a ordenar o 
crecemento da poboación, os usos do solo e a planificación e financiamento 
de infraestructuras e equipamentos. Pero todos estes factores, con ser 
importantes, non esgotan, os argumentos que poderían explicaz este 
comportamento. Pódense citar igualmente certas inercias, valores e 
comportamentos da poboación non urbana arraigados historicamente. 
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Existe unha cultura fiscal escasa con políticas baseadas en transaccións 
individuais (clientelismo, caciquismo) e sen a plasmación de proxectos 
colectivos que vinculen os diferentes intereses (Alvarez Corbacho, 1995). 

E no establecemento de tipos impositivos e coeficientes 
incrementais maiores ou menores, así como a aplicación ou non dos 
impostos voluntarios donde se aprecia o verdadeiro esforzo fiscal esixido 
polos gobernamantes locais ós seus cidadáns. A análise das magnitudes 
reflexadas nas táboas 5.6 e 5.7 e os gráficos 5.3 a 5.5 penniten comprobar 
que os concellos galegos utilizan as súas capacidades normativas de 
maneira sensiblemente inferior ó municipio medio nacional. Así tanto nos 
impostos obrigatorios como nos voluntarios tódolos índices, tipos e 
coeficientes incrementais son inferiores. 

TABOA 5.6 
IMPOSTOS OBRIGATORIOS. TIPOS, INDICES E COEFICIENTES 
DE APLICACIÓN 

IAE IVTM 

COEFICIENTE ÍNDICES DE SITUACIÓN COEFICIENTE 

IBI UR BANO INCREMENTO MÁXIMO MÍNIMO INCREMENTO 
ESP GAL ESP GAL ESP GAL ESP GAL ESP GAL 

1.990 0.644 0.497 1,41 1,28 1,35 I,OS 0,81 0,77 1,195 1,037 

1.991 0,670 0,517 1,41 1,30 1,35 1,07 0,80 0,76 1,243 1,053 
1.992 0,668 0.473 1,38 I?2 1,41 1,21 0,84 0,89 1,262 1,063 
1.993 0,660 0.476 1,37 1.21 1,41 1.21 0.85 0,89 1,283 1,076 
1.994 0,634 0.486 1.37 1.21 1.42 1.21 0,85 0,89 1,328 1.120 

Fonte.- D.G.C.H.T.. Elaboracíón propia. 
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GRAFICO 5.5
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TABOA 5.7 

IMPOSTOS VOLUNTARIOS E FINANCIAMENTO MUNICIPAL 

En porcentaxe 

I. SOBRE O INCREMENTO DO VALOR L SOBRE CONSTRUCCIÓNS, 

DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA INSTALACIÓNS E OBRAS 

APLICACIÓN (%) TIPO MEDIO (1-5) 3'o APLICACIÓN (%) TIPO MEDIO (7^) 

ESPAÑA GALICIA ESPAÑA GALICIA ESPAÑA GALICIA ESPAÑA GALICI:^ 

1.992 31,0 20,7 26,7 23,9 78,80 87,50 2,86 2,24 
1.993 31,2 21,4 27,0 24,4 74,60 81,70 2,92 2,27 
1.994 32,5 22,3 26,9 24,3 70,60 81,40 2,94 2,33 
1.995 32,8 22,3 26,8 24,3 72,00 83,00 2,95 2,34 
1.996 33,2 23,1 26,8 24,8 72,80 87,00 2,96 2,37 

Fonte.- D.G.C.H.T. Elaboración propia. 
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TABOA 5.8 
IMPOSTOS MUNICIPAIS OBRIGATORIOS. INDICES, TIPOS E COEFICIENTES 
NAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉXIME COMÚN 

IAE IVTM 

[BI COEFIC. ÍNDICES DE SITUAC16N COEFIC. 
URBANO INCREM. MÁX^10 MÍNOv10 QVCREM. 

ANDALUCIA 0,63 1,32 1,33 0,83 1,28 
ARAGON 0,63 1,30 1,SS 0,83 I,S7 
ASTURIAS 0,62 1,31 1,31 0,82 1,23 
BALEARES 0,64 1,44 1,33 0,85 1,35 
CANAR[AS O,S6 1,40 1,47 0,81 1,26 
CANTABRIA 0,71 (,26 1,47 0,93 1,24 
CASTELA-AMANCHA O,SB 1,16 1,14 0,91 1,19 
CASTELA-LEON O,SI 1,23 1,21 O,8S I,IS 
CATALUNA 0,77 I,S9 1,63 0,83 I,S8 
EXTREMADURA 0,56 1,13 1,07 0,83 1,13 
ARIOXA 0,66 I,I8 1,36 0,98 1,21 
MADRID O,S8 I,S1 I,80 0,84 1,31 
MURCIA 0,64 i,27 1,23 0,82 1,38 
C. VALENCIANA Q,72 1,33 1,36 0,81 1,33 
GALICIA 0,48 1,20 1,21 0,88 1,12 
Fonte.- DGCCT. Elaboración propia 

TABOA 5.9 
IMPOSICIÓN MUNICIPAL VOLUNTARIA. APLICANCIÓN E TIPOS IMPOSITIVOS 
NAS COMUNIDADES AUTÓNOIVtAS DE RÉXIME COMÚN. En tantos por cen 

IC10 IIVTNU 
APLICACIÓN TIPO APLICACIÓN TIPO ( I-S Anos) 

ANDALUCIA 91.16 2.88 77,53 0.26 
ARAGON 53,90 3,28 11,93 0,28 
ASTUR[AS 79.48 2,99 47,43 0,29 
BALEARES 100,00 2,70 95,52 0,2^ 
CANARIAS 97,70 2,73 93,10 0,25 
CANTABRIA 88,20 3,22 38,20 0,28 
CASTELA-A MANCHA 68,08 2,61 18,90 0.24 
CASTELA-LEON 57,49 2,S I 6,76 0,26 
CATALUNA 90.36 2,89 59,63 0,28 
EXTREMADURA 68.06 2,85 25,39 0,25 
A RIOXA 83.33 2,61 10,34 0,28 
MADRm 80,44 3,76 76,53 0,29 
MURCIA 97.70 3,30 97,77 0.28 
C. VALENC[ANA 90,90 3.08 66,00 0.27 
GALICIA 87,00 2,37 23,10 0,25 

onte.- UGCC1. Llaboración prop^a 
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As táboas 5.8 e 5.9 expresan os datos anteriores nas comunidades 
autónomas de réxime común. Dos tres impostos municipais obrigatorios en 
dous deles (Imposto sobre Bens Inmobles urbano, e o Imposto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica) Galicia e a comunidade con menores 
tipos e no outro (Imposto sobre Actividades Económicas) ocupa os últimos 
lugares. Similar é a situación no caso dos impostos voluntarios. 

5.3.- TRANSFERENCIAS E PROVISIÓN DE SERVICIOS 
BÁSICOS. 

5.3.1- ANTECEDENTES, XUSTIFICACIÓN E CARACTERÍSTICAS DO 

PROGRAMA 

Toda solución a un determinado problema pasa por aprender das 
respostas dadas a cuestións similares por outros investigadores. Por tanto, 
antes de sinalar as cazacterísticas que orientan o deseño do programa aquí 
presentado consideramos de interese expoñer as similitudes e diferencias 
do mesmo en relación a outras propostas de sistemas de transferencias 
destinados o financiamento de gasto de capital. 

No ámbito municipal, debido a que a mobilidade entre 
xurisdiccións próximas non resulta demasiado custosa, é de esperar que os 
niveis de consumo de certos bens inflúan no benestaz de individuos que 
residen en áreas distintas daquela que realiza a súa provisión. A teoría 
establece como mellor solución para facer fronte a estas externalidades a 
implantación de transferencias específicas compensatorias que estimulen o 
gasto local nestas infraestructuras e eviten solucións ineficientes. Unha 
transferencia desde o nivel superior pagazía parte dos custes dun proxecto 
de infraestructura nunha xurisdicción en proporción os beneficios dos non 
residentes. Este plantexamento teórico vexe reafirmado por unha aplicación 
práctica maioritaria nos países anglosaxóns. A colaboración entre os 
diferentes niveis de administración no financiamento do gasto de capital 
adopta a forma de programas que financian xeralmente actividades moi 
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concretas, ben realizadas por axencias do propio goberno central ben por 
gobernos locais autónomos'. 

Munnell (1992), revisando a literatura sobre infraestructuras, nota 
que as estimacións da súa productividade redúcense co ámbito xeográfico. 
A explicación máis evidente, na súa opinión, é que as externalidades 
impiden capturaz todo o efecto dun investimento en infraestructuras. Sen 
embargo, Holtz-Eakin (1994) non atopou nas súas estimacións apoio ó 
argumento de Munnell. Estes dous traballos son unha mostra claza das 
complicacións asociadas á cuantificación das externalidades. Ante estas 
dificultades as participacións do goberno doante na realidade sexan máis 
froito dunha decisión ad hoc que dun coñecemento clazo do seu volume. O 
deseño dun programa de transferencias para corrixir as potenciais 
externalidades asociadas a un investimento concreto ten como inconvinte 
principal a súa propia determinación (Bird, 1993). O ratio de participación 
do goberno doante debería representaz, en certa medida, a contribución dos 
non residentes ó financiamento do gasto. Esto na realidade non é certo. 
Segundo Gramlich (1994) un 70 por cento dos beneficios dos gastos de 
capital serían internos ó goberno beneficiario, debendo, por tanto, o 
goberno doante financiar un 30 por cento do investimento, pero, na 
realidade a súa colaboración acada un 80 por cento do investimento total. O 
argumento da existencia de externalidades utilizase polo goberno doante 
para xustificar o seu apoio a determinados gastos locais mediante 
transferencias específicas. Sen embazgo, estas, polas súas características, 
permítenlle, segundo Bird (1993), un maior control do gasto local e os 
factores de cazácter político poden xogaz un papel relevante na toma de 
decisións sobre a súa utilización. Ademais, se as externalidades foran a 
causa que xustificase a aplicación dun programa, o representaz a aportación 
do doante o volume dos efectos externos, non tería sentido que as 
participacións para financiar o mesmo tipo de obras cambiasen co 
programa ou no tempo para un mesmo programag. 

^ Rosenfeld (1989); Man e Bell (1993) 

$ Ver, por exemplo, Hulten e Schwab (1997). 
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Outro argumento que xustificaría o recurso a transferencias 
específicas compensatorias sería a provisión de niveis mínimos de bens 
considerados de mérito polo donante. Esta argumentación descansa, sen 
embargo, nun suposto que ten difícil xustificación na práctica. Mais que as 
posibles diferencias no orden de preferencias entre os gobernos doante e 
receptor é a existencia de desequilibrios fiscais o que lles impide os 
gobernos locais afrontar os desembolsos indispensables para acceder a 
estes niveis de provisión. Dispoñer de diferentes niveis de necesidade e/ou 
capacidade fiscal fai que ás xurisdiccións municipais teñan dificultades 
para acometer os investimentos necesarios e responder ás demandas (de 
gastos de capital) que lles fan os votantes, aínda que coñezan cales son os 
bens a proporcionar e o nivel dos mesmos. Por tanto, na nosa opinión, non 
existen argumentos que invaliden a aplicación de transferencias con 
condicionantes menos ríxidos para o financiamento de gastos de capital. 

Incluso se o obxectivo perseguido é estimular os niveis de gasto do 
goberno receptor nun determinado ben de mérito existen dúbidas de sobre a 
adecuación das transferencias específicas compensatorias. Rafuse (1988) 
resume os resultados dalgunhas investigacións sobre os efectos das 
transferencias no nivel de gasto do receptor. Estre as súas conclusións 
destaca que os efectos estimulantes dunha transferencia específica 
compensatoria declinan co paso do tempo de xeito que pouco máis que 
substitúen os recursos que o beneficiario destinaría a ese servicio en 
ausencia de transferencia. 

Os obxectivos do programa que aquí defendemos avogan pola 
utilización de fondos para financiar gasto de capital nun sentido máis 
amplo9. O receptor disfruta dunha maior autonomía no uso duns recursos 
que son transferidos mediante a aplicación de criterios regrados'°. 

9 Este plantexamento fai que non consideremos os modelos de transferencias que teñen 
por obxetivo cofinanciar un tipo de gasto de capital concreto, por exemplo, Chernick 
(1979); Evans (1991) e a bibliogafía nel citada. 

10 Ainda que minimiza a influencia de factores políticos un programa de transferencias 
regrado non elimina necesariamente a súa participación. A elección das variables dunha 
fórmula e a ponderación dos parámetros poden facerse para favorecer a áreas 
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Propoñemos, fronte a alternativa dun programa específico paza cada 
categoría de gasto de capital, unha autonomía coordinada entre os gobernos 
receptor e doante mediante o deseño dun sistema de transferencias paza 
financiar investimentos básicos. Entre estas álternativas o goberno local, en 
función das preferencias/necesidades dos seus cidadáns, establecerá as súas 
prioridades. Noutras palabras o programa vai na dirección dos fondos paza 
entidades locais canalizados a través do Programa de Cooperación Local do 
M.A.P. ou da Dotation Globale d'Equipement francés. 

Cando as transferencias se basan en programas específicos por 
categorías os gobernos locais reducen a súa autonomía na aplicación do 
gasto e pasan a ser meros axentes instrumentais das políticas que fai a 
administración doante. Ademais, o financiamento mediante transferencias 
de programas locais por categorías de gasto podería supoñer un reaxuste 
cara a funcións que non son reflexo da propia demanda ou necesidade 
local^^. Coa solución deseñada pretendemos preservar certa autonomía 
local de xeito que o financiamento de infraestructuras mediante 
transferencias distorsione o menos posible a toma de decisións da 
administración receptora. A existencia de áreas particulares de 
responsabilidade de gasto recoñecidas pola normativa española (Lei de 
Bases de Réxime Local) e os propios posicionamentos da teoría do 
federalismo fiscal, propician que os gobernos locais decidan, cando menos 
en parte, cales son as súas prioridades. 

Un programa de transferencias incondicionado (en bloque) 
permitiría ademais reducir a dispersión das liñas de axuda existentes na 
actualidade entre os distintos niveis de administración (incluso diferentes 
unidades de gasto dentro da mesma administración) que financian o mesmo 
tipo de gastos sen coordinación aparente. Por outro lado, a falta de 
transparencia ou escuridade nos criterios de asignación favorece á 
existencia de diferencias nas axudas recibidas, non sempre xustificadas por 
distintos niveis de necesidade ou capacidade. A dispersión normativa e de 

particulares. 

^^ Boadway e Hobson (1993) e Ahmad (1997a) 
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formas de xestión fan que as subvencións aparezan como medidas de 
fomento discrecionais segundo o criterio do ente que as otorga. Cómpre 
sinalar que a existencia de múltiples programas de transferencias para 
financiar gastos equivalentes ou o establecemento de sistemas que teñan 
asociados condicionantes moi detallados, implica un volume importante de 
persoal e recursos para executar ou verificar o cumprimento das directrices 
establecidas. Estes custos administrativos son unha carga económica que 
sempre debe minimizarse. 

Chegados a este punto cabería preguntarse sobre a posibilidade de 
utilizar indicadores de necesidade de investimento como criterio de reparto 
dos programas de nivelación de gasto corrente. Dous argumentos 
contribúen a unha resposta negativa. A maioría das análises realizadas 
sobre necesidades de gasto seguen un enfoque de demanda potencial e non 
teñen en conta as ofertas dotacionais existentes1z. A aplicación de fórmulas 
de distribución adicionais que tendan a unha igualación das dotacións 
existentes, permitiría que os resultados da análise econométrica, seguindo 0 
enfoque da demanda potencial, poidan interpretarse como unha maior ou 
menor necesidade de gasto'^. 

As infraestructuras son instrumentos estreitamente relacionados coa 
función de estabilización e desenvolvemento económico, tradicionalmente 
vinculada ó nivel central de goberno'^. A ausencia de infraestructuras 
básicas impide o desenvolvemento de actividades industriais e comerciais 
aínda que se apliquen outras medidas. O gasto en infraestructuras é unha 

'^ Para a determinación das necesidades de gasto a nivel municipal en España ver, por 
exemplo, Aznar et aL (1985); Catells e Frigola ( 1986); Suárez Pandiello (1988); Miñana 
Simo (1996). 

" Como sinalan Cabrer et alli (1991) se as dotacións de partida son diferentes a utilización 

do enfoque da demanda potencial non sería totalmente adecuado. 

'^ O escaso apoio co que conta a descentralización da función de estabilización derivase de 
que, por mor de ser as economías subcentrais abertas, producense efectos perversos 
derivados do uso das políticas fiscal e monetaría (Oates, 1977; King, 1988 cap. I). Sen 
embargo, existen argumentos que, aínda que con carácter limitado, avalan determinadas 

actuacións descentralizadas da política de estabilización. 
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condición necesaria, aínda que non suficiente, para explotar as condicións 
endóxenas e desenvolver a actividade económica15. O nivel superior de 
goberno pode utilizar transferencias para condicionar as actividades dos 
gobernos de ámbito inferior sinalando as directrices de gasto e ingreso en 
funcións das súas propias prioridades. As consideracións estabilizadoras 
asociadas á teoría keynesiana convencional fan que o goberno central 
oriente o investimento local, e outros aspectos vinculados 
(endebedamento), por ser un elemento básico da demanda agregada da 
economía1ó. A existencia dun programa de transferencias separado para 
financiar gastos de capital pódese xustificar, como sinala Mathews (1986), 
cando, por razóns de desenvolvemento económico ou outros motivos, sexa 
necesario reconciliar obxectivos e intereses de varios niveis de 
administración . 

Unha vez expostas as vantaxes da apricación dun programa regrado 
(en bloque) e independente da nivelación de gasto corrente cómpre sinalar 
os parámetros adecuados para a súa asignación tetritorial. Unha utilización 
mimética dos criterios de distribución do gasto de capital autonómico 
carece de sentido dada a diferente natureza das competencias de gasto que 
teñen os dous niveis de administración, mesmo os obxectivos que se 
pretenden acadar. O principal programa para financiar gasto de capital no 
nivel autonómico -Fondo de Compensación Interterritorial (FCl)- é, xunto 
cos Fondos Comunitarios, a política de incentivos rexionais ou a empresa 
pública, un instrumento importante da política rexional". Non queremos 
decir que, dado o tipo de gasto financiado, o programa de transferencias 
non teña incidencia no desenvolvemento ó crear as condicións ambientais 
adecuadas, senón que este non é o seu obxectivo. 

A análise dos criterios que deben guiar a asignación temtorial das 

15 Ver, por exemplo. Biehl, (1988, 1990); Aschaner, 1989; Munnell (1990, 1992); Lázaro 
Araujo (1990)Draper e Herce (1994); González-Páramo ( I995) 

'b A súa importancia incrementase nun marco económico onde o proceso de converxencia 

económica obriga a observar disciplina orzamentaria e evitar déficits excesivos. 

" Biescas e López Laborda (1992); Castells (1992); Melguizo Sánchez (1988) 
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transferencias de capital no ámbito municipal español apenas suscitou o 
interese dos investigadores. Sánchez Martinez (1995) establece unha 
proposta para a creación a nivel de cada comunidade autónoma dun fondo 
único para subvencionar gastos de capital. 

Coincidimos con Sánchez Martínez en que o programa debe 
permitir que os gobemos receptores saiban o volume de recursos que van a 
recibir, sen que esta contía dependa da súa habilidade negociadora ou 
capacidade de presión sobre a administración doante. A contía do fondo 
vincúlase a evolución de variables ou criterios que eviten a súa 
determinación mediante decisións tomadas unilateralmente polo doador. 
Asimesmo, a intrumentación do programa realízase a través dun fondo 
xeral (en bloque) que permita unha maior autonomía dos beneficiarios. Sen 
embargo, as variables utilizadas por Sánchez Martínez (1995), inversa da 
renda per cápita, superficie ou o paro rexistrado non son criterios 
adecuados para a distribución dun programa cos obxectivos do aquí 
presentado' x. 

Antes de concretar o modelo de reparto vamos establecer certas 
suposicións previas vinculadas á realidade na que se enmarca. O 
funcionamento do programa esixe establecer pactos entre as diferentes 
forzas políticas con representación parlamentaria en Galicia que garantan a 
súa continuidade e permitan acordos institucionais entre a comunidade 
autónoma e deputacións provinciais. Estas xogan un papel importante na 
política de transferencias (de capital) e resulta esencial, por tanto, afondar 
na súa coordinación con outras administracións19. Esta colaboración 
institucional estable amplíase á relación entre as deputacións provinciais e 
os gobernos municipais. As deficiencias de persoal cualificado e 
capacidade de xestión en moitos concellos fai necesaria esta colaboración 
en materia urbanística, fiscal e de xestión de servicios. 

'B A outra variable empregada sería a poboación. 

19 Así o indica Caramés Vieitez (1988). Para outros autores as provincias non delimitan 
realidades diferenciadas polo que sería lóxica a súa supresión. Ver López Suevos (1981) 

ou Fariña Jamargo (1985). 
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O programa proporcionaría ingresos só ós concellos con poboación 

inferior ós 50.000 habitantes (non resultarían beneficiadas as sete cidades 
galegas). As razóns desta separación vincúlanse ó obxectivo central do 
programa tanto en materia de fiscalidade como de dotación de 
infraestructuras básicas. 

Preténdese, pois, romper certos comportamentos e valores político
sociais como os sinalados: distribución de recursos con nesgos políticos e 
escasa utilización da fiscalidade propia. Ademais, superar os problemas de 
equidade e de eficiencia que existen cando os concellos non realizan 
esforzos fiscais equivalentes e conseguen subvencións ou investimentos. 
Sen embargo, aínda que existe unha aceptación xeneralizada dos principios 
e características sinalados, establecer un plan que intente axustar a oferta de 
infraestructuras e equipamentos ás necesidades dos residentes dunha 
determinada colectividade non é cuestión sinxela. Porque a decisión sobre 
as infraestructuras e equipamentos financiables, en que cantidades, a que 
concellos, etc non ten unha resposta única 

5.3.2.- RECURSOS DO PROGRAMA 

Especificala contía dun programa de transferencias é sempre unha 
cuestión complexa que dificilmente se fundamenta só en criterios de 
carácter técnico. O montante será froito dunha negociación 
institucionalizada entre unidades gobernamentais con necesidades e 
intereses contrapostos'`0. En todo caso, sabemos que o tipo de gasto 
requerirá unha programación plurianual de fondos por razóns de 
automatismo e para evitar negociacións e condiconamentos político
institucionais anuais. 

Como un dos obxectivos a conseguir co programa de transferencias 
é a solidariedade interterritorial, garantindo un nivel mínimo de servicios 

`0 Castells e López-Casasnovas (1987). 
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para o conxunto da poboación galega, parece lóxico que se financie con 
aportacións da comunidade autónoma (CA) e das respectivas deputacións 
provinciais. Se estas realizan obras que supoñen unha ampliación ou 
melloras das infraestructuras e equipamentos de competencia municipal 
deben facelo no marco do programa. A aportación da CA podería ser 
equivalente ó investimento medio realizado, neste grupo de concellos, 
durante os catro últimos exercicios nas mesmas infraestructuras obxecto do 
programa máis os montantes das transferencias realizadas polas 
consellerías para financiar investimentos municipais. O investimento 
medio da CA no período 1992-95 acadou a cifra de 15.000 mill. de ptas. 
Por outro lado, o volume de transferencias de capital que as consellerías 
destinan ós concellos supuxo un importe de 13.000 ptas. en 1995. Sen 
embargo, estes importes poden estar condicionados por determinados 
factores de carácter coiuntural, normativo, etc. Así, algunhas das 
transferencias de capital poden ser programas da administración central 
canalizados a través do presuposto autonómico sen que este nivel de 
goberno poida modificar a súa distribución. A vista das cifras e 
consideracións anteriores, poderíase establecer como hipótese unha 
aportación anual da comunidade autónoma próxima ós 20.000 mill. de 
ptas. 

Estas aportacións poden incrementarse tamén cos recursos das 
respectivas deputacións provinciais que beneficiarían ós concellos dos seus 
territorios. A táboa 5.10 amosa algunhas cifras orientativas das posibles 
aportacións das deputacións tanto de recursos propios, como dos fondos 
que reciben do MAP e da CEE a través dos diferentes liñas que configuran 
o Programas de Cooperación Económica Local da administración central21. 

21 Excluimos os importes doutros programas da administración central por non financiar 
obras semellantes ás que son obxeto do aquí propostos ou por ter un cazácter accidental 
(reparación de danos causados polas inundacións, por exemplo). 
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TABOA 5.10 

APORTACIÓNS INICIAIS DO MAP, DEPUTACIÓN E CEE MEDIANTE 
PLANS PROVINCIAIS, COMARCAS DE ACCION ESPECIAL REDE 
VIARIA E POL (1996). Millóns de pesetas * 

MAP DEPUTACION CEE TOTAL 

A CORUÑA 831,6 1.328,9 496,1 2.656,6 
LUGO 915,8 555,0 480,5 1.951,3 
OURENSE 797,9 492,6 503,0 1.793,5 
PONTEVEDRA 576,1 497,3 728,6 1.802,0 

TOTAL 3.121,4 2.873,8 2.208,2 8.203,4 

Fonte.- Informe Económico-Financiero de las Administraciones Territoriales en 
1996. MAP. Elaboración propia. 

*Inclúense as aportacións totais para o trienio 1996-99 en Comarcas de Acción 
Especial 

DEP.- Deputación 
MAP.- Ministerio de Administracións Públicas 

Agregar e coordinar tódalas transferencias que na actualidade teñen 
finalidades similares nun único programa reduce solapamentos, 
duplicacións e custos excesivos. Integrar axudas dispersas e a súa 
distribución en función de criterios regrados evítará que se beneficie máis 
ós concellos que dispoñen de maior capacidade técnica ou que teñan máis 
influencias ou información. 

5.3.3.- CRITERIOS DISTRIBUTIVOS 

Dados os obxectivos inicialmente plantexados, catro son os 
criterios en función dos cales podería distribuírse o fondo: un indicador de 
necesidades de infraestructuras locais básicas; un indicador de 
converxencia dos ingresos tributarios, que xoga un papel principal, un 
indicador de información infraestructural e fiscal e, por último, a esixencia 
dun planeamento urbanístico efectivo. 

[5.1 ] S; = f(N, CIT, I, P) 
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Onde: 

S;.- Subvención recibida polo concello i.
 
N.- Indicador de necesidade en investimentos cofinanciables.
 
CIT.- Indicador de converxencia dos ingresos tributarios.
 
I.- Indicador de información.
 
P.- Esixencia de planeamento efectivo.
 

Expoñeremos a continuación como se determinarían as diferentes 
variables que aparecen na fórmula. 

5.3.3.1.- Planeamento urbanístico e necesidades de infraestructuras 
básicas 

A nosa proposta para o financiamento de infraestructuras e 
equipamentos resultaría inútil se non se acompaña o mesmo tempo da 
existencia e aplicación dunha planificación urbanística que ordene os 

futuros asentamentos da poboación22. As esixencias urbanísticas, 
implicarían, pois, un condicionante de primeiro orde. 

Antes valorar as necesidades de investimento municipal en 
primeiro lugar determinanse as infraestructuras e equipamentos que serían 
financiables con este programa. Obviamente a definición das competencias 
municipais realizada nos artigos 25 e seguintes da Lei 7/1985, de Bases de 
Réxime Local, facilítanos a tarefa. Estes serían, pois, abastecemento, 
saneamento, camiños locais, urbanización (beirarrúas, iluminación, etc), 
equipamentos para a recollida de residuos sólidos urbanos, bibliotecas e 
outros centros culturais e instalacións deportivas. 

Unha vez determinado o tipo de investimentos establécese un punto 
de partida e un de destino. O inventario das infraestructuras e as avaliacións 

^^ Sobre a importancia do planeamento urbanístico no ámbtito territorial galego ver 
Dalda Escudero (1991) e Viña Carregal (1994) 
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das condicións nas que se atopan constitúen o punto de partida. A 
realización dunha contabilidade de activos fixos e de sistemas de inventario 
permite saber cales son as necesidades de investimentos básicos en cada un 
dos concellos23. O coñecemento do que existe é fundamental paza acadar o 
obxectivo proposto. A realización dun estudio inicial de custos de 
provisión, así como das fontes de financiamento, supón un desembolso 
inicial que se verá compensado posteriormente cunha mellor 
administración. Como sinala Scholer (1986: 191) 'It cost money to save 
money'. 

Investir sen unha programación previa da lugaz a decisións 
inadecuadas desde o punto de vista da lóxica económica, aínda que esas 
decisións poidan ser respostas politicamente 'razoables'. Sen programación 
incentívanse os comportamentos político-clientelares e pódense asignar 
investimentos públicos afastados de parámetros eficientes ou equitativos. 

En todo caso, o volume de investimentos necesario probablemente 
superará as dispoñibilidades orzamentarias. Na realización do inventario 
de obras a executar nos diferentes concellos débese ter en conta aspectos de 
rendibilidade económica, dado que o mantemento e conservación de 
determinados servicios impón a existencia dun número mínimo de 
usuarios. Por exemplo, que tódolos núcleos con poboación superior a X 
habitantes equivalentes conten con saneamento, abastecemento ou 
alumeado público; que tódalas parroquias ou núcleos con determinada 
poboación teñan unha instalación deportiva e un centro cultural estándaz; 
etc. A poboación e unha variable importante que provoca problemas fiscais 
a algúns concellos derivados do feito de que certas infraestructuras non 

^3 Utilizar programas informáticos que permiten o cartográfado da infraestructura unidos a 
sistemas de información adecuada sobre a situación, capacidade, funcionamento, custos de 
mantemento, etc permite realizar diagnósticos fiables dos problemas e instrumentar plans 
para resolvelos. Este inventario incluiría: a existencia ou non de infraestructuras e a súa 
adecuación; habitantes (equivalentes) afectados; antiguedad das instalacións; custos de 
explotación e mantemento da instalación; capacidade potencial dos recursos propios; 
prezo/taxa aplicado sobre os servicios prestados, etc. 
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poden reducirse cando existen perdas de poboación. As infraestructuras de 
abastecemento, saneamento ou vías públicas configúranse en forma de 
redes que fan difícil a súa reducción. Non sucede o mesmo coas 
edificacións para instalacións deportivas, culturais ou sociais que poden ser 
vendidas, reconvertidas ou derrubadas. Infraestructuras extensivas en áreas 
con perdas de poboación crean presións sobre os presupostos locais dada a 
dificultade de que sexan os propios cidadáns os que financian uns gastos de 
mantemento elevados. 

Partiremos dun indicador que, ademais de incluír as necesidades ou 
deficiencias na dotación, recolla unha primeira aproximación do custo que 
supoñería a realización do nivel de investimentos obxectivo. O 
coñecemento exacto do importe dun investimento só se ten cando se realiza 
a liquidación final da mesma. Nin a realización dun proxecto concreto para 
cada futuro investimento garantiríanos que ese sería o custo real. Basta 
observar, para un mesmo proxecto, as diferencias entre os importes 
licitados pola administración e as ofertas presentadas polas empresas 
constructoras. Mesmo existen diferencias importantes entre o importe da 
adxudicación e o da liquidación definitiva froito da introducción de 
modificados e/ou complementarios derivados, entre outros, da non 
consideración de determinados factores no proxecto orixinario. 

Identificadas as infraestructuras a realizar en función das 
competencias asumidas, continuaremos coa división das mesmas en 
diferentes unidades de obra ou módulos ós que podemos asignar uns 
valores medios procedentes da xeneralización de proxectos ou estudios de 
características similares^^. 

24 Estes custos non poden aplicarse a actuacións concretas para as que sería necesario 
realizar estudos máis detallados. Isto é, non serán sustitutos da realización do oportuno 
proxecto constructivo. 
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r uo, Í 

uo^
 
[5.2] 1; _ ( Pr PZ ... p^ ) 

uo„ ^ 

A aplicación de custos unitazios ás unidades seleccionadas 
daranos a magnitude de cada investimento a acometer para acadaz o nivel 
obxectivo. Será o producto dunha matriz 1*n que representara os prezos 
estándar por unha matriz n* 1 na que aparecen reflectidas as diferentes 
unidades de obra consideradas. A necesidade en cada unha das liñas de 
investimento (abastecemento, saneamento, etc) será a suma do custo de 
cada unha das actuacións, I^, a acometer. Por último, no caso de 
edificacións para bibliotecas e instalacións culturais ou deportivas 
poderíase considerar a realización dun proxecto estándar por núcleo ou 
entidade de poboación considerada mesmo polo número de usuarios 
potenciais. A táboa 5.11 resumiría os resultados. 
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TABOA 5.11 
VALORACION DAS NECESIDADES DE INVESTIMENTO NOVO 

INVESTIMENTOS COFINANCIAB LES 

A S V U L D B TOTAL 
^ ac^ sc^ vci uc^ c^ c^ ci N^ 

C, ac, sc, vc2 ucZ Icz dc2 bcz NCz 
C; ac; sc^ vc^ uc; Ic^ dc^ bc^ NC, 

n 3cn SCn VCn UCn
 Cn Cn Cn n
 

TOTAL ac T sc T vc T un T lc T dc T bc T NT 

C;.- Concello U.- Urbanización 
A.- Abastecemento de auga potable L.- Equipamentos para a recollida de lixo 
S.- Saneamento de augas residuais D.- Instalacións deportivas 
V.- Vías públicas B.- Bibliotecas e cen[ros culturais 
ac;.- Necesidades de abastecemento do concello i; i= 1. .. -. n 
sc,.- Necesidades de saneamento do concello i: i= 1. ..., n 
vc;.- Necesidades en vías urbáns do concello i; i= 1, ..., n 
uc,.- Necesidades de urbanización do concello i; i= I. ..., n 
Ic,.- Necesidades de equipamentos para recollida de lixo do concello i; i= I. ..., n 
dc;.- Necesidades de instalacións deportivas do concello i: i= I. ..., n 
bc,.- Necesidades de bibliotecas e instalacións culturais do concello i: i= I. ..., n 

NT.- Necesidades totais 

Así, ac; será a suma das estimacións dos investimentos necesarios 
para que o concello i acade o nivel de abastecemento previamente iixado, 
sc; será o importe necesario para que un determinado concello aproxime 
as súas infraestructuras de saneamento ós niveis obxectivo, etc. Na última 
columna represéntanse os investimentos estimados totais necesarios para 
que cada concello acade as dotacións infraestructurais obxectivo. De 
forma similar, a última fila recolle as necesidades totais para cada unha 
das liñas financiables. 

Chegados a este punto estableceríase unha fórmula de 
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distribución do fondo segundo criterios de necesidade/custo da seguinte 
forma: 

NCr NC,
[5.3] S^= x AG + x AD 

NCc NCr 

Donde NC serían os investimentos necesarios para acadar os obxectivos 
prefixados no concello (subíndice i), en tódolos concellos con menos de 
50.000 habitantes de Galicia ( subíndice G) e na provincia correspondente 
(subíndice P). AG e AD representarían as aportación da comunidade 
autónoma e da deputación provincial. 

A finalidade expresa do programa de transferencias non é a 

corrección das desigualdades de renda per cápita, senón reducir as 
diferencias existentes en equipamentos e infraestructuras básicas, aínda que 

indirectamente o programa ten efectos indirectos na eficiencia e na 
equidade cando a participación financeira municipal se defíne 
correctamente. 

Se os concellos participan no financiamento das infraestructuras e 
servicios en función das súas capacidades económicas, terían que utilizar 
responsablemente as súas fontes de ingreso. O cofinanciamento supón 
introducir racionalidade económica no gasto en infraestructuras básicas ó 
reducir así as posibilidades de desvío de recursos a outras actividades e que 
sexan financiadas exclusivamente por non residentes. Os beneficios locais, 
derivados dos investimentos, son o punto de referencia necesario para 
determinar a participación óptima do goberno beneficiario. Existen, sen 
embargo, dificultades para cuantificar estes beneficios, dado que o goberno 
local non ten incentivos para revelar as súas preferencias. 

Por outro lado, a particular e insoportable situación dos concellos 
galegos de menos de 50.000 habitantes en materia de fiscalidade propia 
invita a propoñer como elemento clave de distribución un segundo criterio 
vinculado o esforzo fiscal municipal. Isto é, condicionase a recepción de 
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fondos a que a fiscalidade propia dos concellos galegos conflúa cara a un 
determinado indicador de referencia. Co establecemento deste indicador 
pretendese aumentar a corresponsabilidade dos concellos galegos no 
financiamento do gasto. Ademais estes criterios de converxencia 
contribúen a que o goberno beneficiario asuma unha parte do custo político 
que supón este maior gasto en infraestructuras locais. Expoñeremos a 
continuación como se podería definir este indicador. 

5.3.3.2.- Indice de converxencia fiscal 

Constitúe un elemento central do programa ó internalizar un dos 
seus obxectivos. O índice de converxencia pódese elaborar mediante un 
indicador que relacione a fiscalidade propia cunha medida global única 
(p.e. a renda) ou utilizaz un sistema de avaliación imposto por imposto. 
Este último método busca por sepazado un indicador para cada categoría de 
ingreso, isto é, trata de decidir cal é o criterio de avaliación máis adecuado 
para medir cada fonte de renda, actividade económica ou propiedade 
gravada. Esto non supón negar a utilización de indicadores de capacidade 
máis amplos onde non se poidan identificar fontes individuais de ingreso 
ou onde sexa difícil atopaz unha base neutra125. A alternativa extrema sería 
aceptar que todo ingreso público está finalmente relacionado coa renda e a 
riqueza xerada no territorio. A aplicación dalgún tipo de indicador utilizado 
para tomar decisións macroeconómicas, podería ser adecuado paza medir 
capacidades de acadar ingresos, e, dado o seu cazácter global, necesitar 
menor información. Sen embargo, como os gobernos locais non dispoñen 
das principais fontes de ingresos, elixir un ou dous indicadores xerais de 
capacidade resulta difícil e, probablemente, menos representativo da 
capacidade fiscal local. Ademais, está a proia dificultade de determinar a 
renda a nivel municipal ou mesmo a existencia de estudios oficiais con 
continuidade temporal. 

^5 Castells e Frigola (1986) utilizan a renda como indicador 'sustituto' e representativo da 
actividade económica 
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Todas estas consideracións inclinan a balanza cara a búsqueda dun 
indicador de esforzo fiscal que teña certa adecuación ó sistema tributario 
representativo. A diferencia encontrase en que os tipos aplicables ás bases 
impoñibles non son os medios do país, senón os límites máximos 
permitidos pola normativa vixente en función da poboación e doutras 
características específicas. A relación entre ingresos impositivos reais e 
potenciais de cada concello danos un indicador adecuado da medida en que 
o goberno local utiliza as posibilidades que lle permite a lexislación. 

Definimos así o esforzo fiscal do concello i como: 

IR ;'
[5.4] EF;'=-

IP;' 

Onde o superíndice p fai referencia ó exercicio fiscal e os 
subíndices i e j ó concello e ó estrato de poboación correspondente. 

EFP;^.- Representaría o esforLO fisca126 do concello i incluído nó 
tramo de poboación j derivado da aplicación dos seus impostos no 
exercicio fiscal p; 

IRP;;.- Ingresos reais do concello i incluído nó tramo de poboación j 
acadados nos capítulos 1 e 2 durante o exercicio p; 

IPP;^. Ingresos potenciais que acadaría o concello i nos capítulos 1 e 
2 se aplicara ó máximo as posibilidades que lle ofrece a normativa. 

Unha vez determinada esta relación para tódolos concellos galegos 
considerados por estratos de poboación, se crearían unha serie de 
escenarios de converxencia para cada concello que conducirían a lograr 
unha aproximación paulatina da utilización das fontes impositivas á media 

2G Podería ser necesario introducir algún mecanismo para limitar o prexuizo que terían 
os concellos que, sen modificar os seus obxectivos de ingreso, como consecuencia de 
actualizacións das valoracións catastrais, aplican reducións nos tipos do IBI. 
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nacional do seu estrato27. Establecemos a relación seguinte: 

EF^;
,

[5.5] Q^, _ _^ 
EF; 

Onde, 

ap. é a relación entre o esforzo fiscal do concello i no exercicio p 
con respecto ó esforLO fiscal medio nacional dos concellos do seu 
mesmo tramo de poboación. 

Se chamamos m ó obxectivo de esforzo fiscal marcado para cada 
concello, a relación 

[5.6] a,, >_ m 

sinala que o concello recibiría ingresos do programa de transferencias en 
función dos indicadores de necesidade. 

O obxectivo marcado é que o concello en cuestión incremente 
anualmente nunha determinada proporción o seu esforzo fiscal de xeito 
que este conflúa cara o esforzo fiscal medio do seu tramo de poboación. 
A estes efectos pode establecerse como hipótese que o esforzo fiscal 
medio nos concellos españois por tramos de poboación permanece 
constante para un determinado período tempora128. 

^' Esto supón unha vantaxe adicional en canto ós problemas de información xa que estes 
datos utilízanse para determinar unha parte da variable esforzo fiscal municipal que 
pondera a distribución da PIE. 

28 Este plantexamento obedece a que unha aplicación estricta do indicador xeraría 
incerteza nos gobernos locais dado que deconocen se o esforzo fiscal realizado é 
suficiente. Outra alternativa sería definir o esforzo fiscal municipal respecto á media 
nacional dun exercicio anterior. 

256
 



C 

Transferencias de capital e converxencia tributazia nos concellos de Galicia 

GRAF'ICO ^.6 
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DURACION DO PROCRAMA 

O gráfico 5.6 mostra o escenario de converxencia paza un concello 
nun tramo de poboación concreto. Así representamos no eixe de ordenadas 
a duración do programa e no de abcisas o esforzo fiscal municipal (E;^^ e 
medio nacional (E^P). As liñas SE* e SEi reflexan as sendas de evolución do 
esforzo fiscal medio nacional e do propio concello, respectivamente. Por 
último, d; representa as diferencias entre os esforzos municipal e medio en 
cada un dos anos de duración do programa, cumpríndose que do > d, >...> 
da• 

Este indicador pódese desdobraz en dúas partes para afondar na súa 
lóxica interna e tamén na súa eficacia. A non inclusión das taxas e prezos 
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públicos daría lugar a comportamentos estratéxicos por parte dos 
beneficiarios do programa. Estes poderían levar a cabo unha redistribución 
na utilización das fontes tributarias, incrementando o uso de figuras 
incluídas no indicador e reducindo as excluídas, de xeito que o esforzo 
fiscal permanecería na práctica inalterado. A súa exclusión supoñería, por 
tanto, unha valoración deficiente do esforzo fiscal. Incentivar a utilización 
destas figuras e fundamental para aproximar os ingresos ós custos de 
conservación das infraestructuras e servicios ós que están vinculadas. 

Existen na literatura económica diferentes propostas para unha 
estimación da capacidade (esforzo) fiscal derivada deste tipo de ingresos29> 
sen embargo, consideramos un indicador de converxencia apropiado aquel 
aquel que relaciona o esforzo coa dotación de infraestructuras e 
equipamentos básicos existente. Partiriamos así dunha estimación das taxas 
e prezos públicos necesarios para cubrir os custos de explotación e 
mantemento das instalacións financiadas mediante o programa 
(saneamento, abastecemento, recollida de lixo, uso de instalacións 
deportivas e servicios socio-culturais, etc). Esto permitiríanos realizar unha 
estimación do esforzo fiscal realizado por os concellos mediante taxas e 
prezos segundo a seguinte relación: 

DRTPh 
[5.7] ET; _ 

EGEM,, 

Con 

[5.8] ET; >_ z 

Sendo
 

ET;.- Esforzo por taxas do concello i 

29 Ver Gold (1986) 
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DRTPh.- Dereitos recoñecidos netos por taxas e prezos. 

EGEMn.- Estimación dos custos do servicio.
 
z.- nivel predeterminado
 

No período en funcionamento do programa estableceríase un nivel 
mínimo anual de ingresos por taxas e prezos necesario para cubrir os custes 
de explotación e mantemento, z. Este porcentaxe debería incrementarse 
paulatinamente ate acadar o 100 por cen ó final do período'o 

Esta parte do indicador resulta básica. Neste sentido penalizaríanse 
os concellos que non establezan un 'prezo mínimo' pactado de prestación 
do servicio. O gasto en infraestructura e equipamento novo, máis popular e 
politicamente aceptable, non debera conducir a esquecer o gasto de 
mantemento, sempre menos visible. Ó mantemento das infraestructuras 
debe dárselle a importancia que merece, xa que custos de mantemento 
pequenos evitan a realización de gastos de inversión posteriores 
importantes (Chicoine e Walzer, 1986). 

5.3.3.3.- Plantexamento final 

Como sinalamos ó inicio deste capítulo a finalidade do programa é 
dobre. Por un lado, pretendese que sirva mellorar a solidariedade 
interterritorial mediante a realización de investimentos en infraestructuras 
básicas guiados por variables económicas obxectivas (Ecuación 5.3). Por 
outro lado, ante a crónica e deficiente aplicación da propia fiscalidade nos 
concellos de menos de 50.000 habitantes condicionase, ademais doutros 
requisitos de aplicación do planeamento urbanístico e de información, a 

"' Na análise económico-financeiro das corporacións locais de Galicia que durante vazios 
anos realizou a Xunta de Galicia (lamentablemente o último análise corresponde o 
exercicio de 1993), constatase que un número importante de concellos non cobraba nada 
pola prestación de determinados servicios ós seus cidadáns. Esta situación, confirmase 
tamén nun estudio de carácter interno realizado en 1996 pola Federación Galega de 
Municipios e Provincias (FEGAMP). 

259
 



Transferencias de capital e converxencia tributaria nos concellos de Galicia 

recepción dos anteriores recursos a que o esforzo fiscal acade un 
determinado nivel sobre a media nacional do mesmo tramo de poboación. 

Existen, sen embargo, determinados factores que debemos 
considerar pois poderían introducir algúns riscos ou elementos 
perturbadores no programa que impide que este acade os obxectivos de 
solidariedade e corresponsabilidade inicialmente mazcados. Se a 
distribución das necesidades de investimento paza acadar os obxectivos 
plantexado fose moi desigual poderíamos atoparnos cunha concentración 
espacial das subvencións importante que desincentivaría que os restantes 
municipios aumenten o seu esforzo fiscal. Isto é, para determinados 
concellos os recursos recibidos en función das súas necesidades de 
investimentos en infraestructuras básicas non compensaría o custe político 
que para os gobernantes locais supoñeria incrementar a fiscalidade propia. 
O gráfico 5.7 reflexaría esta situación. 

Nivel 

Obxectivo ♦ : NCS ^ 
NC;^ NC^ NC31 NC^

^ ^ 
^ ^ 

NC„^ 
^ 
^ 

' .. .. 
Nivel Inicial ^ 

C1 CZ C3 C4 CS .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cn 
CONCELLOS
 

Neste gráfico os concellos C4 e C5 presentan unhas dotacións 
infraestructurais no inicio do programa próximas xa os niveis obxec 'vo 
establecidos. Nesta situación con toda probabilidade estes concellos te^an 
escasos incentivos paza incrementar a fiscalidade propia ate os niveis 
previamente determinados. 

A introducción da poboación, criterio paza determinar das 
necesidades de gasto municipais de protagonismo dificilmente cuestionable 
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nos programas de distribución e ampla aceptación, parece una solución 
adecuada a este problema. 

Así o volume de recursos do fondo que recibiría un concello, 
representado ecuación 5.3, pasaría a determinazse como segue: 

[5 .9 ] Si = a NC` + b P` AG + a NC` + b P` AD
 
NCc Pc NCD Po
 

Sempre e cando se verifiquen os condionantes estabiecidos nas ecuacións 
[5.6] e[5.8]. Donde P; sería a poboación de dereito do concello i e Pc e Pp 
o número de habitantes que residen en concellos de menos de 50.000 
habitantes en Galicia e na correspondente deputación provincial. Os 
coeficiente a e b representarían as poderacións das variables necesidade de 
infraestructuras e poboación respectivamente. 

Unha vez que o programa acadase os seus obxectivos de 
equipazación dos servicios mínimos de infraestructuras e equipamentos 
básicos podería realizarse unha transicción caza a un fondo incondicionado. 
Este cambio podería realizarse incrementando progresivamente a 
ponderación da variable poboación, criterio do que existen poucas dúbidas 
sobre a súa adecuación como indicador de necesidades, na fórmula de 
distribución. Aínda que, na nosa opinión, a introducción doutros 
indicadores complicaría a fórmula sen introducir melloras salientables, a 
menor dispersión das características demográficas, sociais, económicas etc 
permitirían a súa inclusión cun menor custe. En todo caso, ó ser o seu 
obxectivo afrontar necesidades comúns, sería desexable non introducir 
dentro dos criterios de reparto de elementos que reflexen situacións 
especiais que complicarían e disvirtuarían o programa. 
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5.3.2.4.- Necesidades de información 

As esixencias de información do programa son elevadas. Esta é 
necesaria para definir a solución máis apropiada en cada aplicación 
particular evitando que os investimentos teñan unha utilización inadecuada 
por dimensionamentos equivocados. O inventario inicialmente realizado 
non debe ser fixo senón dinámico. Obrigar ó concello a que comunique 
tódalas modificacións que existiran nas infraestructuras e equipamentos 
con independencia da administración que as realizara. Dado 0 
comportamento dalgúns concellos á hora de facilitar información, 
consideramos tamén necesario introducir no programa algún tipo de 
penalización (reducción nas aportacións recibidas) para aqueles que 
incumpran este criterio. Con esta información o organismo competente 
mellora a calidade dás súas decisións e saberá anticiparse a demandas 
futuras dun determinado servicio. 

5.4- CONCLUSIÓNS 

Unha condición necesaria para que un contribuinte decida 
efectivamente o nivel de gasto público que desexa é a equivalencia entre os 
custos soportados (impostos pagados) e os beneficios recibidos da súa 
provisión. O cumprimento desta condición nos municipios galegos de 
menos de 50.000 habitantes vese limitada por dous tipos de actuacións. Por 
un lado, a deficiente utilización que os xestores municipais fan das 
posibilidades que lles permite a normativa en materia de financiamento. De 
outro lado, a existencia de actuacións de niveis de administración 
superiores que contribúen á creación de fenómenos de ilusión fiscal 
distorsionadores das sinais de custo dos equipamentos e servicios públicos 
que os impostos deben de transmitir ós contribuintes. 

Unha medida que incentive incrementos na corresponsabilidade 
fiscal nos concellos galegos de menos de 50.000 habitantes redundará, sen 
dúbida, nunha mellor asignación dos recursos destinados a financiar bens 
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públicos. Coa solución aquí plantexada pretendemos vertebraz mediante o 
esforzo común e solidario a tódalas administracións cun instrumento 
equitativo e coordinado. Ante a realidade da situación das infraestructuras 
básicas e dos comportamentos dos gobernos local e autonómico en Galicia 
plantéxase a elaboración dun programa de transferencias para conseguir 
obxectivos de solidariedade territorial, de transparencia e de 
corresponsabilidade tributaria. O programa permite melloraz a eficiencia na 
asignación dos recursos públicos e a colaboración entre as diferentes 
institucións, rompendo inercias vixentes ate o momento na vida municipal 
galega. Evidentemente esta proposta non é, nin tampouco o pretende, a 
solución a tódolos problemas. Sería suficiente se as correccións que 
introduce no sistema das relacións institucionais e na propia fiscalidade 
municipal vixente en Galicia resultan significativas e contribúe a avanzar 
paulatinamente na dirección correcta. 
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Capítulo VI 

CONCLUSIÓNS FINAIS 

A literatura sobre transferencias entre diferentes niveis de 
administracións ten detrás multitude de estudios froito de vazias décadas 
de investigación. Diversas aproximacións basadas no enfoque neoclásico 
e en modelos de demanda do votante medio, complementadas polo lado 
da oferta coa introducción de compoñentes institucionais, trataron de 
explicar o seu papel e efectos máis relevantes. A pesar desta diversidade 
analítica, a aplicación de programas de transferencias singulares paza a 
consecución de diferentes obxectivos contan cun respaldo maioritario na 
literatura económica. Problemas relacionados coas externalidades, 
derivados dunha deficiente provisión de determinados bens públicos ou 
explícitas situacións de insuficiencia ou desigualdade, teñen na aplicación 
de transferencias intergobernamentais a solucción teoricamente máis 
adecuada. 
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A análise teórica das transferencias proporciona determinados 
postulados para os que existe un amplo consenso. Así afirmase que as 
subvencións coas que se acada un maior nivel de gasto por parte da 
administración beneficiaria son as transferencias compensatorias abertas, 
mentres que o efecto máis pequeno corresponderalle as subvencións xerais 
de contía fixa. Un impacto intermedio sobre o gasto do beneficiario 
conséguese cunha subvención compensatoria con límite máximo -pechada-. 

Asimesmo, toda transferencia ten un efecto renda e as destinadas a 
financiar actividades específicas ademais un efecto prezo, sen embargo, o 
coñecemento da magnitude das elasticidades renda e prezo no caso de bens 
públicos é pequeno. Esto deriva en que os argumentos teóricos non teñan o 
referendo únanime da contrastación empírica. En efecto, estudios empíricos 
amosan como as subvencións proporcionais non acadaron un efecto 
multiplicador significativamente diferente das subvencións de contía fixa. 

Da cuantiosa literatura que, nas tres últimas décadas, analizou os 
efectos das transferencias sobre o gasto dos gobernos receptores, un dos 
temas estrela é o`efecto adherencia'. A evidencia empírica demostra que o 
efecto dunha subvención xeral non é equivalente a un aumento da renda dos 
residentes, tal como postulaba a teoría convencional, senón que o gasto do 
goberno receptor aumenta máis cando este recibe unha subvención que 
cando existe un incremento equivalente da renda dos seus residentes. 
Diferentes aproximación teóricas (modelos baseados na presencia de 
ilusión fiscal, na información errónea do contribuínte, na natureza da 
función de producción para servicios públicos locais, comportamento 
burocrático dos gobernos locais, a introducción de grupos de presión no 
proceso presupostario, etc) e problemas de índole econométrico intentaron, 
con máis ou menos fortuna, conciliar as diferencias entre a teoría e a 
práctica. 

A conclusión principal que poderíamos sacar dós traballos teóricos 
e empíricos analizados sería a necesidade de substituír as transferencias 
específicas por outras de carácter xeral (ou cando menos de base ampla ou 
en bloque). Por un lado, dos traballos empíricos conclúese que os efectos 
das transferencias específicas sobre o gasto apenas inducen un nivel do 
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mesmo substancialmente diferente ós programas incondicionados. En 
segundo lugar, as transferencias de base ampla presentan como vantaxe os 
menores custes administrativos relacionados có seu funcionamento e 
melloraría a menor satisfacción que se acada con programas moi 
espe►íficos ó dotar dunha maior discrecionalidade ós procesos de toma de 
decisións. Por último, os efectos externos ou desbordamentos, xustificación 
máis amplamente aceptada por economistas para a utilización das 
subvencións específicas no financiamento local, presentan importantes 
problemas de cuantificación. 

Segundo o modelo neoclásico os programas incondicionados deben 
distribuírse en función de criterios obxectivos de necesidade e capacidade 
relativas e, adicionalmente, índices representativos de diferencias nos 
custos unitarios de provisión. A aplicación destes criterios completase 
nalgúns casos cun indicador de esforLO fiscal co que se pretende que o 
goberno beneficiario esgote, ou cando menos utilice unha proporción 
razoable sas súas propias fontes fiscais de financiamento. Na realidade os 
criterios utilizados para a distribución das transferencias incondicionadas 
son variados. Existen programas con fórmulas de reparto simples 
(fundamentalmente en función da poboación) ou que igualan só diferencias 
nas bases impoñibles. Outros países posúen sistemas de igualación máis 
complexos que teñen en conta tanto as necesidades como a capacidade 
fiscal (modelos de igualación da capacidade fiscal) e outros introducen 
ademais un indicador do esforzo fiscal do beneficiario (modelos de 
igualación do potencial fiscal). Non existe unha postura unánime sobre cal 
é o método adecuado para determinar necesidades e capacidades fiscais. 

Tampouco existe unha proposta unívoca entre os diferentes países 
sobre o tipo de transferencia predominante. Nos sistemas federais 
canadense, norteamericano e australiano existe un predominio claro das 
transferencias condicionadas no financiamento dos gobernos locais. A 
razón básica desta preferencia responde á vinculación e dependencia dos 
gobernos locais e o nivel superior formado polos Estados/Provincias. Isto é, 
en moitos casos os gobernos locais exercen máis ben o papel dunha axencia 
da xurisdicción superior que un goberno que toma decisións autónomas 
(distritos escolares, distritos especiais, quasi-municipalities, etc). As 
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subvencións condicionadas son o instrumento máis utilizado para 
cofinanciar o gasto de capital. Só Francia presenta un programa xeral 
(Dotation Globale d'Equipament) con esta finalidade, aínda que unha parte 
do mesmo distribúese tamén en forma de asignacións específicas. 

Da comparativa internacional realizada, por tanto, non se pode 
extraer unha resposta única respecto ó sistema de transferencias utilizado. 
As experiencias dos países analizados amosan a existencia dun espectro 
amplo de programas de transferencia que son reflexo dun contexto 
institucional e político concreto, con asignación de funcións de gasto e 
competencias de ingreso que varían amplamente entre os diferentes niveis 
de goberno. Ademais, as posibles restriccións coas que se enfronta cada 
país nos ámbitos administrativos e a complexidade da información 
estatística ou contable necesaria limitaría a aplicación práctica dalgún dos 
sistemas de transferencias. Os procesos político-administrativos vixentes en 
cada país e consideracións de orde práctico inflúen no deseño dun sistema 
de transferencias tanto como as consideracións vinculadas ós obxectivos de 
equidade e eficiencia sinalados polo enfoque teórico convencional. 

A Participación nos Ingresos do Estado é un mecanismo 
fundamental para garantir os principios de suficiencia e solidariedade 
financeira entre os concellos españois. Outra cuestión é se a selección das 
variables e criterios de reparto están definidas correctamente segundo as 
esixencias e criterios teóricos aceptados. A necesidade de gasto 
representase exclusivamente pola variable poboación. No caso español, a 
aplicación de coeficiente multiplicadores por tramos favorece ós concellos 
máis poboados. Argumentos vinculados á existencia de custos unitarios 
crecentes ou unha maior intensidade na prestación de servicios parecen 
pesar máis que a presencia de economías de escala. Aínda recoñecendo que 
esta variable pode ser considerada un factor que obxectivamente detern ►na 
o nivel de gasto municipal non esgota as súas posibles causas explicativas, 
polo que a realización intentos que permitan unha maior precisión 
convertese nunha tarefa de investigación prometedora. Por outro lado, a 
pesar do importante avance na definición do esforzo fiscal municipal, esta 
presenta elementos negativos ó descansar unha parte da mesma en variables 
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que son independentes das decisións que adopten as autoridades locais e 
supoñen un maior volume de ingresos para os concellos máis ricos. 

Salientar a nula competencia que teñen as Comunidades Autónomas 
de réxime común para aprobar, ou cando menos desenvolver e 
complementar, os criterios básicos de distribución establecidos pola 
Administración Central. O sistema descansa nunha relación exclusivamente 
bilateral entre o Estado e os municipios a pesar dun maioritario 
posicionamento na literatura e da propia experiencia internacional a favor 
da implicación deste nivel de administración. Sen embargo, o sistema de 
financiamento vixente nos territorios de réxime foral permite que cada 
Deputación aplique as variables e ponderacións que considere máis 
adecuadas á súa realidade. En países con nivel de goberno intermedio 
(Estados, Provincias, Landers ou Cantóns) este ten competencias para 
establecer a organización administrativa máis acorde coa realidade 
sociocultural, económica ou xeográfica do seu territorio. Deciden aspectos 
que van desde o número e dimensión dos concellos ate as competencias e 
poderes fiscais a desenvolver polos gobernos locais. 

A aplicación de fórmulas obxectivas e a introducción do 
cofinanciamento por parte dos concellos son dous elementos positivos do 
actual Programa de Cooperación Económica Local. Unha serie de 
deficiencias necesitan, na nosa opinión, ser corrixidas. Así consideramos 
necesario introducir elementos que permitan unha determinación 
automática do volume do fondo evitando o seu estancamento en termos 
reais. A división do PCEL en múltiples seccións, unido á existencia de 
programas propios nas diferentes comunidades autónomas, nalgúns casos 
cun grado de complementariedade reducido, o que se lle engaden 
programas cunha distribución máis aleatoria desde ministerios e 
consellerías, é outro factor negativo. O establecemento de múltiples 
programas incidindo sobre aspectos semellantes fai difícil saber cales son 
os obxectivos prioritarios da política de subvencións de capital e conducirá 
a que non resulten beneficiados os concellos con máis necesidades ou 
menores capacidades fiscais, senón aqueles que conten cun mellor sistema 
de información. 
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As Comunidades Autónomas non establecen participacións nos seus 
tributos como instrumento para financiar os seus concellos e aplican os seus 
recursos a financiar programas de transferencias finalistas, onde o seu 
control político é superior e os programas de gasto poden ter unha máis alta 
rendibilidade política. A maior parte das CC.AA pluriprovinciais de réxime 
común presentan programas de cooperación local, dentro da diversidade 
existente, presentan algúns trazos comúns. Os montantes a distribuír son 
bastante modestos e a súa determinación realizase maioritariamente en 
función de criterios ad hoc. Por outro lado, a distribución é o resultado da 
aplicación de poucas variables facilmente comprensibles. Parece necesario, 
sen embargo, dada a súa finalidade, esixir o cofinanciamento por parte dos 
gobernos beneficiados. Con esto contribúese a mellorar a 
corresponsabilidade fiscal no financiamento de bens e servicios públicos e 
evitanse que as transferencias substitúan fondos municipais en programas 
que, probablemente, serían abordados de todalas maneiras. 

A análise da conta de capital dos municipios galegos agrupados 
por estratos de poboación introduce elementos decisivos para 
comprender o funcionamento da actividade municipal galega: un acusado 
raquitismo investidor e unha elevada dependencia financeira con respecto 
a outras administracións públicas (autonómica e provincial). 

Os resultados da política de transferencias que dentro da 
cooperación local levou a cabo o goberno autonómico no período 1987
1995 amosan, de modo reiterativo, como a súa distribución aparece nes
gada por criterios políticos con independencia de cal fose o goberno 
doante e dos obxectivos formais explicitados na fórmula distributiva. Por 
outro lado, a evidencia empírica que aflora os motivos implícitos na dis
tribución dos investimentos autonómicos discrecionais, amosa de novo 0 
predominio de variables político-electorais, así como o escaso papel 
xogado polos criterios económicos que lexitiman o discurso político. 
Ademáis, o feito de que a renta per cápita (criterio de capacidad eco
nómica) e a dispersión poboacional (criterio de necesidade de gasto) 
sexan escasamente significativos nas decisións investidoras incide de 
forma negativa na equidade formal do Fondo de Cooperación Local. 
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A actuación combinada da fiscalidade propia municipal e a 
política de transferencias de capital e investimentos da Comunidade 
Autónoma pode xeraz pequenos `pazaísos fiscais' dentro do territorio 
galego, isto é, municipios con tributos baixos e bos servicios. Para paliar 
esto, propoñemos a elaboración dun programa de transferencias que 
permita mellorar a solidaziedade territorial, a colaboración institucional, a 
transpazencia na asignación de recursos públicos e a corresponsabilidade 
fiscal municipal. Independentemente da valoración que poida facerse da 
proposta concreta aquí presentada, a investigación aporta a evidencia da 
necesidade de establecer fórmulas de colaboración tendentes a minimizar 
a presencia de buscadores de rendas e votos e mellorar a cultura fiscal 
actualmente existente na maioría dos concellos galegos. 
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