
ASUNTO: SOLICITUDE DE INFORMACIÓN SOBRE A POSIBILIDADE DE EXERCICIO DE 
COMPETENCIAS MUNICIPAIS EN MATERIA DE EDUCACIÓN.

A fin de dar continuidade aos programas e actividades educativas complementarias nos colexios de ensino 
público de primaria e infantil do concello de Pontevedra durante o ano 2016 realizouse unha consulta a 
Dirección Xeral  de  Réxime Xurídico Local,  a  través  de correo electrónico,  sendo o texto da cuestión 
plantexada e a súa resposta o seguinte:

CONSULTA: “Bo día, o concello de Pontevedra anualmente ven convocando unha liña de subvencións a 
favor das asociacións de nais e pais de alumnos de centros educativos mantidos con fondos públicos que 
impartan ensinanzas de primeiro e segundo ciclo de educación infantil e/ou ensinanzas obrigatorias que 
desenvolvan accións no eido da educación.

Na  convocatoria  do  exercicio  anterior,  trala  aprobación  da  lei  27/2013  do  27  de  decembro,  de 
racionalización  e  sustentabilidade  da  Administración  local,  solicitouse  a  esa  Dirección  Xeral  informe 
sobre a viabilidade de convocar ditas axudas, sendo autorizada mediante notificación do 16/06/2014 en 
base ao disposto na disposición adicional cuarta da Lei de Medidas Urxentes 5/2014 de 27 de maio.

Onte (8/04/2015) publicouse no Diario Oficial de Galicia o acordo da Comision Bilateral de Cooperación 
Administración  Xeral  do  Estado-Comunidade  Autónoma  de  Galicia  establecendo  no  mesmo  a 
interpretación do artigo 7.4 da modificada Lei 7/85.

A materia que nos ocupa encádrase dentro das competencias delegables pola Comunidade autónoma aos 
concellos,  artigo 27.1.f)  da lei  7/85,  polo que exactamente non nos atopamos en ningún dos supostos 
recollidos no artigo 7.4.

Doutra  banda,  e  no  mesmo  senso,  o  concello  de  Pontevedra  asinou  no  ano  2014  un  convenio  de 
colaboración coa Federación de Asociacións de nais e pais de alumnos de centros públicos de Pontevedra 
para o desenvolvemento dos programas e actividades educativas complementarias nos colexios de ensino 
público de primaria e infantil do Concello de Pontevedra cunha duración de dous anos, prorrogables por 
outros dous mais. No estudo de dito convenio o informe da asesoría xurídica deste concello dispoñía que 
"... coa Lei de Medidas Urxentes non se entende como exercicio dunha nova competencia a continuidade 
da actividade de formento xa establecida en exercicios anteriores, de forma que polo ciclo temporal que 
abrangue  o  presente  exercicio,  o  Concello  pode  despregar  a  actividade  subvencional  emprendida, 
suxeitándose  as previsións indicadas nos informes que, respecto deste procedemento emitu esta Asesoría. 
Limitado  o  convenio  por  este  lapso  de  duración,  os  exercicios  posteriores  requerirán  da  petición  e 
obtención dos informes previos da Administración autonómica competente por razón da materia sobre a 
inexistencia de duplicidades e da Consellaría de Facenda en canto a sutentabilidade financieira".

Toda vez que a data inda non se teñen realizado as delegacións pola CCAA, e tendo en conta o disposto na 
disposición  adicional  cuarta  da  Lei  de  Medidas  Urxentes  5/2014  de  27  de  maio,  solicitamos  a  esa 
Dirección Xeral un informe actualizado sobre os seguintes extremos:

.-Posibilidade de volver convocar este ano a liña de subvencións a favor das asociacións de nais e pais de 
alumnos de centros educativos mantidos con fondos públicos.

.-Posibilidade  de  prorrogar  o  convenio  referido  para  o  desenvolvemento  de  programas  e  actividades 



educativas complementarias (entre as que se atopa o comedor escolar dos centros)“.

CONTESTACIÓN:  “Bos  días:  En  relación  ao  seu  escrito  solicitando  información  sobre  o  tema das 
competencias municipais no eido da actividade de fomento, comunicamos que debe ter en conta a estes 
efectos o disposto no artigo 3.3.b) da Lei 5/2014 do 27 de maio de medidas urxentes derivadas da entrada 
en vigor da lei 27/2013 do 27 de decembro de racionalización e sustentabilidade da administración local. 
Se considera que non se trata de dar continuidade á actividade de fomento xa establecida en exercicios 
anteriores e que polo tanto se trata do exercicio dunha nova competencia, deben pedir os informes de 
duplicidade e sustentabilidade financeira regulados no artigo 6 da mencionada lei achegando para iso a 
documentación esixida no artigo 7. Esta Dirección Xeral de Administración Local non é competente para 
informar sobre a posiblidade ou non de prorrogar o convenio aspecto que correspondería aos servizos 
xurídicos municipais.
Atentamente, en Santiago de Compostela a 29 de abril de 2015

ANA OTERO FERREIRO

SUBDIRECTORA XERAL DE RÉXIME XURÍDICO LOCAL”

De conformidade co exposto e para os efectos de poder prorrogar, non só o convenio para o que 
inicialmente  se  realizou a  consulta  senón,  todos  aqueles  convenios  subscritos  coa FANPA para o 
desenvolvento dos programas e actividades educativas, coñecer a posibilidade por parte do concello 
de  convocar  unha  liña  de  subvencións  para  o  financiamento  das  actividades  extraescolares  dos 
centros educativos de Pontevedra e a posiblidade de organizar actividades complementarias dende o 
concello, tendo en conta o disposto nos artigos 3.4 e 6 da Lei de Medidas Urxentes 5/2014 de 27 de 
maio, solicitamos a esa Dirección Xeral os informes preceptivos esixidos pola Lei.

Pontevedra, 25 de xuño de 2015

A Concelleria de Goberno da Area de Educación, Igualdade e

Servizos Sociais

Asdo.: Carme Fouces Díaz
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