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RAFAEL RODRÍGUEZ VILLARINO, deputado e voceiro do Grupo Provincial 
Socialista da Deputación de Ourense, en base ó previsto na Lei de Bases Reguladora do 
Réxime Local, ó artigo 91 e 97, entre outros, do R.O.F. e o Regulamento da Corporación 
presenta unha MOCIÓN PARA FOMENTAR O REPARTO OBXECTIVO, XUSTO E 
EQUITATIVO DOS FONDOS PÚBLICOS NAS DEPUTACIÓNS PROVINCIAIS  
 
 
As deputacións provinciais teñen a súa orixe na Constitución de Cádiz de 1812, que 
reorganiza a administración territorial do Estado, e cuxo artigo 325 sinala que “en cada 
Provincia haberá Deputación, chamada provincial, para promover a súa prosperidade”, mais 
ao longo dos séculos XIX e XX sufriron importantes modificacións. Desde a súa orixe, no 
ámbito orgánico, están integradas por dous órganos de goberno, presidencia e pleno da 
corporación, sendo frecuente a existencia de diversas comisións específicas que non teñen 
carácter decisorio.  
 
Coa aprobación da Constitución Española de 1978, recoñécese á provincia no seu artigo 
141.1 como unha entidade local con personalidade xurídica propia, determinada pola 
agrupación de municipios e como división territorial para o cumprimento das actividades e 
fins do Estado nese territorio. Ademais, a provincia configúrase tamén como unha 
circunscrición electoral. 
 
A Deputación é o órgano ao que corresponde o goberno e a administración desas provincias 
de conformidade co artigo 141.2 da Constitución, no que se sinala que “o goberno e a 
administración autónoma das provincias estarán encomendados as Deputacións ou outras 
corporacións de carácter representativo”. A súa regulación concreta desenvolveuse no título 
III da Lei 7/1985 reguladora das Bases de Réxime Local, a través de tres capítulos: a 
organización provincial, competencias e réximes especiais. 
 
A finalidade desta regulación é a de “garantir os principios de solidariedade e equilibrio 
intermunicipais” en todo o seu territorio e a prestación integral e adecuada, tamén en todo o 
seu territorio, dos servizos municipais, ademais de participar na coordinación 
interadministrativa a todos os niveis. 
 
Desde un punto de vista normativo, atópanse reguladas tamén na Lei reguladora das Bases 
do Réxime Local, pero con importantes modificacións introducidas pola Lei 27/2013 de 
Racionalización e Sustentabilidade da Administración Local. Esta reforma estivo inspirada 
na preocupación pola sustentabilidade das contas locais, pero tamén puxo o foco sobre o 
papel global das deputacións, optando finalmente polo seu reforzamento, ao dotalas de novas 
funcións de supervisión e coordinación dos municipios. 
 
A Lei establece que as deputacións poden exercer tres tipos de competencias: as propias, as 
delegadas e outras que se adoitan denominar “impropias”. Tamén poden ostentar 
competencias por delegación do Estado central (só competencias de mera execución) ou das 
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comunidades autónomas (xestión ordinaria dos servizos propios). Nestes casos, polo menos 
teoricamente, as deputacións deben acollerse aos termos das instrucións ditadas polas 
comunidades autónomas en canto á delegación da xestión ordinaria ou da Administración 
Xeral do Estado en canto ás competencias de mera execución. 
 
Ao longo dos últimos anos, na sociedade abriuse o debate –baseado nun presunto aforro– 
sobre a supresión destes entes ou sobre a súa continuidade, pero abordando, en todo caso, 
unha reforma pola súa falta de lexitimidade democrática. Só o Partido Popular segue 
apostando polo seu mantemento no seu estado actual sen cambio algún, porque este sistema 
e esta configuración permite manter e favorecer redes clientelares, e que se traducen en 
numerosos casos de nepotismo, malgasto e corrupción.  
 
Os fondos que reparten as deputacións, nalgún caso, danse sen ningún tipo de criterio 
obxectivo e equitativo, mediante prácticas que retroalimentan redes clientelares e provocan 
fondas desigualdades entre os veciños e veciñas dunha mesma provincia. Por exemplo, é 
intolerable que algo menos da metade da veciñanza de Ourense gobernada por alcaldes e 
alcaldesas do Partido Popular reciba, a dedo, 9 de cada 10 euros dos fondos aprobados polo 
último pleno provincial, fronte ao único euro que recibirá a outra metade da veciñanza 
gobernada por alcaldes e alcaldesas do PSOE.  
 
É preciso que, nunha provincia cos peores indicadores sociais e económicos do Estado desde 
hai décadas, se adopten decisións óptimas para que todas as persoas poidan vivir en 
condicións dignas, con emprego de calidade e servizos e infraestruturas do século XXI. Para 
que iso suceda é preciso que todos os concellos poidan dispor de recursos dabondo. Sen 
embargo, na Deputación de Ourense, a reiterada práctica da inxusta e desigual distribución 
de fondos públicos, está a crear unha veciñanza de primeira categoría e outra de segunda. 
 
Os obxectivos principais deste tipo de transferencias económicas ás entidades locais deben 
ser sanear e impulsar as economías municipais; favorecer a creación e mantemento do 
emprego e das economías a escala local; reforzar a autonomía municipal ou afondar no 
reparto obxectivo dos cartos públicos e de simplificación da súa tramitación. No caso 
concreto de Ourense, os fondos da Deputación deberían ser un revulsivo para as economías 
de 91 concellos e da entidade local menor de Berán e non só para unha parte deles, decididos 
baixo unha única regra: o dedo dunha persoa. 
 
Sendo evidente que, nalgunhas institucións provinciais, algo tan básico como isto non está a 
acontecer, habería que adoptar medidas que garantan a igualdade de todos os municipios e 
dos administrados e administradas que neles residen. Para comprometer este tratamento 
xusto e equitativo, independentemente da cor política ou da afinidade do alcalde ou alcaldesa 
co presidente ou presidenta provincial, teríanse que establecer normativamente, criterios de 
distribución, sobre a base poboacional dos municipios, de núcleos (tamaño e dispersión) ou 
sobre o nivel de renda, así como outros que se consideren adecuados para un tratamento 
plenamente democrático destes recursos en todo o Estado. 
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Por todo o exposto, o grupo socialista presenta a seguinte PROPOSTA DE ACORDO: 
 
1. Instar ao goberno da Deputación Provincial de Ourense a establecer un sistema de 
distribución dos fondos públicos entre os municipios, baseado en criterios obxectivos, xustos 
e equitativos. 
 
2. Instar ao Goberno central e á Federación Española de Municipios e Provincias a que 
acorden unha normativa para determinar criterios obxectivos e equitativos de distribución 
dos fondos públicos das deputacións provinciais entre os municipios. 
 
 
En Ourense, 15 de outubro de 2021. 
 
 

 

Asinado: Rafael Rodríguez Villarino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 
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