
CONCELLO DE FOZ (LUGO)

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO    PLENO      
   EN DATA 27 DE XUÑO DE 2013  

ASISTENTES:  

PRESIDENTE

D. JAVIER JORGE CASTIÑEIRA

CONCELLEIROS/AS

D. PEDRO J. FERNÁNDEZ MANIN (PP)
Dª MERCEDES JOSEFINA GONZÁLEZ ALONSO (PP)
Dª MARÍA TERESA LÓPEZ REGO (PP)
D JOSÉ ÁNGEL PALEO SOTO (PP)
Dª ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE (PS deG-PSOE)
Dª ANA ISABEL VILLARINO ALONSO (PSdeG-PSOE)
D  ENRIQUE COTARELO GARCÍA (PSdeG-PSOE)
D  RAMÓN SIXTO LEGASPI (PSdeG-PSOE)
Dª ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR (UNIFOZ) 
Dª Mª ANGELES VEIGA VARELA (UNIFOZ)
D. XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA (MIXTO-BNG)

Non  asiste  o  concelleiro  do  grupo  municipal  UNIFOZ,  D. 
XAIME CANCIO RODRÍGUEZ.

INTERVENTORA

Dª. PAULA CAMPOS RODRÍGUEZ

SECRETARIA, por suplencia accidental

Dª. ANA MARÍA PÉREZ MOREDA

***************

No  salón  de  xuntas  do 
concello  de  Foz,  sendo  as 
vinte  horas  e  trinta  minutos 
do día vinte e sete de xuño de 
dous  mil  trece,  reúnese,  en 
sesión  ordinaria  e  primeira 
convocatoria,   o  concello 
pleno, baixo a presidencia do 
señor  alcalde  titular  don 
Javier  Jorge  Castiñeira,  coa 
asistencia  dos  señores/as 
concelleiros/as  relacionados 
ao  marxe.  Asiste  como 
interventora  a  habilitada 
estatal  Paula  Campos 
Rodríguez,  e  actúa  de 
secretaria  por  suplencia 
accidental  Ana  María  Pérez 
Moreda.-

Comprobado que asiste quórum suficiente para a válida celebración da sesión ( doce, dos 
trece concelleiros/as que de dereito compoñen a corporación) o señor alcalde declara 
aberto o acto e, seguidamente, éntrase no despacho dos asuntos incorporados á orde do 
día, cursados xuntamente coa convocatoria, producíndose o desenvolvemento da sesión e 
correlativa adopción de acordos, nos termos seguintes:- 

1.-  APROBACIÓN  SE  PROCEDE  DO  BORRADOR  DA  ACTA  DA  SESIÓN  ANTERIOR 
ORDINARIA DE DATA 30 DE MAIO DE 2013.-  Por unanimidade dos/as doce señores/as 
concelleiros/as  asistentes  acórdase  prestar  aprobación  ao  borrador  da  acta  da  sesión 
anterior ordinaria de data 30 de maio de 2013, en todos os seus extremos e nos seus 
propios termos.-

2.-  DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS E DECRETOS DA ALCALDÍA, ASÍ COMO DAS 
XUNTAS  DE  GOBERNO  LOCAL  DESDE  O  ÚLTIMO  PLENO  ORDINARIO.-  Aos efectos 
previstos  no  regulamento  de  Organización,  funcionamento  e  réxime  xurídico  das 
entidades  locais,  dáse  conta  ao  Pleno  da  corporación  das  resolucións  e  decretos  da 
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alcaldía, así como das xuntas de goberno local desde o último pleno ordinario, que foron 
postas/os  de  manifesto  á  secretaría,  quedando  informados  do  seu  contido  os  doce 
señores/as concelleiros/as asistentes e cuxa relación se transcribe a continuación:

RELACIÓN DE DECRETOS DE ALCALDÍA DESDE 27/05/2013 ATA 20/06/2013

Nombre Fecha Resumen Expediente

DECRETO 2013
0515 20/06/2013 13:28

Resolución Alcaldía de 
20/06/2013, Devolución IVTM 
2013 MARIO GARCÍA VILLALBA 
LU4214 O. 1613/2013

DECRETO 2013
0514 20/06/2013 12:15

EXPDTE. 11/2013 DE GENERACION 
DE CREDITO POR INGRESO. SUBV. 
CONSELL. MEDIO RURAL E DO MAR 
PARA MOTOBOMBA FORESTAL 1602/2013

DECRETO 2013
0513 20/06/2013 12:06

Decreto Concesión Licenza Obra 
Porche CEIP Fondo Nois 1611/2013

DECRETO 2013
0512 20/06/2013 10:59

Resolución Alcaldía de 
20/06/2013, Devolución IVTM 
2013 NICOLÁS LÓPEZ LÓPEZ 6347 
BZD. 1609/2013

DECRETO 2013
0511 20/06/2013 10:59

Resolución Alcaldía de 
20/06/2013, Devolución IVTM 
2013 ELISA LÓPEZ TEIJEIRO LU
0606 S. 1612/2013

DECRETO 2013
0510 20/06/2013 10:12

Resolución Alcaldía de 
20/06/2013, Devolución IVTM 
2013 JOSÉ ANTONIO REY LESTEGÁS 
C 9606BBK 1605/2013

DECRETO 2013
0509 20/06/2013 10:12

Resolución Alcaldía de data 
19/06/2013, Devolución IVTM 
MARÍA VILA SÁNCHEZ 8846 BMT. 1601/2013

DECRETO 2013
0508 20/06/2013 10:10

D130620 Convocatoria pleno 
ordinario de 27 de xuño de 2013 1608/2013

DECRETO 2013
0507 20/06/2013 10:09

Resolución Alcaldía de 
20/06/2013, Devolución IVTM 
2012 MARÍA DORADO TATO O 0951
AZ. 1607/2013

DECRETO 2013
0506 20/06/2013 10:06 LICENCIA JESUS LESTEGAS 1557/2013

DECRETO 2013
0505 20/06/2013 10:06

LICENCIA OBRA CHALETS PUNTA DO 
CABO 1536/2013

DECRETO 2013
0504 20/06/2013 10:06

COMUNICACION PREVIA PELUQUERIA 
YOBANA Y LUPE 1526/2013

DECRETO 2013
0503 20/06/2013 10:06 COMUNICACION PREVIA VAS CB 1231/2013

DECRETO 2013
0502 20/06/2013 10:05

COMUNICACION PREVIA ANA 
CRISTINA IORDACHE 939/2013

DECRETO 2013
0501 20/06/2013 10:05

COMUNICACION PREVIA JOSE M 
RIVEIRO CAFE BAR 467/2013

DECRETO 2013
0500 20/06/2013 9:54

LICENCIA APERTURA BAR CENTRO I. 
SAN BARTOLO 1184/2013
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DECRETO 2013
0499 19/06/2013 13:04

RESOLUCION AUTORIZACION FESTAS 
SAN XOAN VILLARONTE 2013 1603/2013

DECRETO 2013
0498 19/06/2013 13:01

Resolución Alcaldía de 
19/06/2013, Devolución IVTM, 
Exercicio 2013, ISMAEL CASAS 
REGO PO8417AH. 1597/2013

DECRETO 2013
0497 19/06/2013 13:01

Aprobacion bases 3 conductores 
motobomba 1239/2013

DECRETO 2013
0496 19/06/2013 12:27

RESOLUCION FOGUEIRAS SAN XOAN E 
SAN PEDRO 2013 1599/2013

DECRETO 2013
0495 19/06/2013 11:46

Aprobación e ordenación pago 
facturas Noemí Sarai Alcobendas 
DelgadoRexistradora da 
Propiedade 1569/2013

DECRETO 2013
0494 19/06/2013 11:46

D130618 CONCESION OCUPACION VIA 
PUBLICA A MANUEL CASCUDO 
VILLARES 1541/2013

DECRETO 2013
0493 19/06/2013 11:45

Resolución Alcaldía de 
19/06/2013 Devolución IVTM JOSÉ 
MANUEL NOVO PARDEIRO C 4210
AY, por B.D. 1594/2013

DECRETO 2013
0492 18/06/2013 10:07

Resolución aprobación 
solicitude Obradoiro de Emprego 
Pico do Castro 1543/2013

DECRETO 2013
0491 17/06/2013 13:22

SOLICITUDE SUBVENCION FONDO DE 
COMPENSACION MEDIOAMBIENTE 1568/2013

DECRETO 2013
0490 17/06/2013 13:20

Reconocimiento 10 bienio a 
Lucia Mera Soto 1401/2013

DECRETO 2013
0489 17/06/2013 13:20

Devolucion taxas dereitos exame 
Pablo García García 1416/2013

DECRETO 2013
0488 17/06/2013 13:14

Proposta de resolución 
favorable da RISGA de D. JUAN 
JOSE GOAS SANCHEZ 1564/2013

DECRETO 2013
0487 17/06/2013 12:47

RESOLUCION ALCALDIA DE 
SOLICITUDE DE OBRADOIRO DE 
EMPREGO PICO DO CASTRO 1543/2013

DECRETO 2013
0486 17/06/2013 12:47

SOLICITUDE SUBVENCION FONDO DE 
COMPENSACION AMBIENTAL 1568/2013

DECRETO 2013
0485 17/06/2013 12:47

D20130617 CONVOCATORIA COMISION 
INFORMATIVA ASUNTOS PLENO 1566/2013

DECRETO 2013
0484 17/06/2013 12:08

D20130617 CONVOCATORIA COMISION 
INOFORMATIVA DE CONTAS, 
ECONOMIA E FACENDA DO 20 DE 
XUÑO DE 2013 1567/2013

DECRETO 2013
0483 14/06/2013 11:16

RESOLUCION DE ALCALDIA DO 
14/06/13 AUTORIZANDO 
CELEBRACION DE FESTA DE SAN 
XOAN A LOPEZ Y LEMA, C.B. 1553/2013

DECRETO 2013
0482 14/06/2013 11:00

RESOLUCION DE DATA 14/06/13 
REF. A AUTORIZACION FESTA DE 
SAN XOAN DE CARLOS DEVESA LOPEZ 1551/2013
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DECRETO 2013
0481 13/06/2013 14:31

Pago facturas incluidas dentro 
subvención obradoiro emprego 
"Punta Ventoeira" 1477/2013

DECRETO 2013
0480 13/06/2013 14:30

D20130613 CONCESION APERTURA 
QUIOSCO A MANUELA COUTO CANDIA 1534/2013

DECRETO 2013
0479 13/06/2013 14:30

AUTORIZACION CELEBRACION DE 
XARDIÑADA CON GRUPO MUSICAL O 
DIA 23/06/13 1533/2013

DECRETO 2013
0478 13/06/2013 14:29

Desestimación solicitude 
devolución dereitos exame David 
Fernández Doce 1417/2013

DECRETO 2013
0477 13/06/2013 13:01

Resolución de Alcaldía de 
concesión do SAF libre 
concorrencia a Dna. JUSTA YAÑEZ 
DIAZ 1476/2013

DECRETO 2013
0476 12/06/2013 13:10

Resolución Alcaldía Asfaltado 
Sta Cila 1436/2013

DECRETO 2013
0475 12/06/2013 12:57

TOMA CONOCIMIENTO ACTIVIDAD 
PABLO CID 1110/2013

DECRETO 2013
0474 12/06/2013 12:57 LICENCIA OBRA PABLO CID 1109/2013

DECRETO 2013
0473 12/06/2013 12:55

DECLARACION RESPONSABLE NELI 
VILLARINO 861/2013

DECRETO 2013
0472 12/06/2013 12:37

D20130612 convocatoria Xunta de 
Goberno Local ordinaria 1519/2013

DECRETO 2013
0471 12/06/2013 10:11

Resolución Alcaldía concesión 
Exención antigüidade VICENTE 
LOUSAS COUTO C3118BCZ. 1517/2013

DECRETO 2013
0470 12/06/2013 10:11

Resolución Alcaldía concesión 
Exención Antigüidade GENEROSO 
DELANTERO GONZÁLEZ LU7754 E. 1504/2013

DECRETO 2013
0469 12/06/2013 10:07 Fra. maio 2013 SOLRED 1505/2013

DECRETO 2013
0468 12/06/2013 10:06

Resolución de modificación do 
SAF á dependente Dna. Mª RUFINA 
LOPEZ FERNANDEZ por renuncia 
parcial a 11h/mes de servizo do 
total inicialmente asignado de 
21h/mes. 989/2013

DECRETO 2013
0467 12/06/2013 9:28

LICENCIA APERTURA MARIA C. 
MIRAGAYA BAR 884/2013

DECRETO 2013
0466 11/06/2013 12:16

Resolución uso Pavillón Torques 
de Marzán  Marta Cifuentes A4 
Educa 1503/2013

DECRETO 2013
0465 11/06/2013 10:17

Resolución Alcaldía concesión 
Exención Minusvalía JOSÉ RAMÓN 
DÍAZ GALDO 3697 HMZ. 1502/2013

DECRETO 2013
0464 10/06/2013 20:44

20130610 adxudicacion 
definitiva contrato espcial 
cafetería centro social 250/2013
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DECRETO 2013
0463 10/06/2013 20:42

Compensación débedas Pinturas 
Xurxo, S.L. 1362/2013

DECRETO 2013
0462 07/06/2013 12:45

D20130607 concesión 
autorización para instalacion 
de quiosco en praia de llas a 
Joaquín Díaz Bustelo 1460/2013

DECRETO 2013
0461 07/06/2013 12:04

Resolución Alcaldía concesión 
Exención Antigüidade Mª DOLORES 
REIMUNDE NOREÑA LU7342 F 1471/2013

DECRETO 2013
0460 07/06/2013 11:58

C. PREVIA CAMBIO TITULARIDAD 
TERRA MEIGA FOZ CB 1454/2013

DECRETO 2013
0459 07/06/2013 11:46

Resolución solicitude 
subvención Abandono Escolar 
2013 1473/2013

DECRETO 2013
0458 07/06/2013 10:36

Resolución Alcaldía concesión 
Exención Minusvalía JUAN CARLOS 
FERNÁNDEZ NAVARRO 2252 GVS 1465/2013

DECRETO 2013
0457 07/06/2013 10:35

Decreto Alcaldía concesión 
Exención Minusvalía JOSEFA 
GONZÁLEZ TRESGUERRES 7367 HPK 1467/2013

DECRETO 2013
0456 07/06/2013 10:35

Resolución Alcaldía concesión 
Exención Minusvalía JOSÉ 
IGNACIO FRAGA CALVO 1881 DGW 1469/2013

DECRETO 2013
0455 06/06/2013 17:12

Modificacion estatutos 
asociacion C.P. Iniciativa 
Legislativa Popular para la 
Regulación de la Gestación 
Subrogada en España 1009/2013

DECRETO 2013
0454 06/06/2013 14:06

Resolución Alcaldía Exención 
Minusvalía ANA JUANA 
BURUNDARENA FRAGA 1455/2013

DECRETO 2013
0453 06/06/2013 11:27

RESOLUCION ALCALDIA 
AUTORIZACION DE CELEBRACION DE 
PULPADA DE REMEDIOS GARCIA 
RODRIGUEZ 1456/2013

DECRETO 2013
0452 06/06/2013 11:07

DECRETO 20130605 Concesion 
licenza de actividade a Energea 
Servicios y Mantenimiento SL 
para almacen e oficina en nave 
en parque empresarial fazouro
parcela 43 457/2013

DECRETO 2013
0451 06/06/2013 10:59

LICENCIA OBRA FRANCISCO MANUEL 
PALMEIRO 1435/2013

DECRETO 2013
0450 06/06/2013 10:59

comuicacion previa antonio j. 
rodriguez 1111/2013

DECRETO 2013
0449 05/06/2013 11:17

RESOLUCION DE AUTORIZACION PARA 
CELEBRACION FESTAS SAN ACISCLO 1439/2013

DECRETO 2013
0448 05/06/2013 10:45

Recoñecemento 5 bienio a Maria 
Fe Rouco Caserio 1405/2013

DECRETO 2013
0447 05/06/2013 10:44

Recoñecemento 7 bienio a José 
Rego Rego 1402/2013

DECRETO 2013
0446 05/06/2013 10:44

Recoñecemento 2 bienio a Blanca 
E. Campos López 1408/2013
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DECRETO 2013
0445 05/06/2013 10:44

Reconocimiento 1º trienio a 
Paula Campos Rodríguez 1434/2013

DECRETO 2013
0444 05/06/2013 10:43

Recoñecemento 7 bienio a Mario 
Yáñez Pacin 1404/2013

DECRETO 2013
0443 05/06/2013 10:34

TOMA RECONOCEMENTE C. PREVIA 
DANI DANIEL EXPOSITO 447/2013

DECRETO 2013
0442 05/06/2013 10:34

LICENCIA OBRA MENOR ERNESTO 
PERTEGA 897/2013

DECRETO 2013
0441 05/06/2013 10:32

Reconocimiento11 bienios a 
Ramón Maseda Ferreirós 1399/2013

DECRETO 2013
0440 05/06/2013 10:31

RESOLUCION DE ALCALDIA REF. A 
PROCEDEMENTO ABREVIADO 
0000091/2013J DA C.P. EDIFICIO 
REGO DE FOZ Nº 6 1433/2013

DECRETO 2013
0439 05/06/2013 10:30

Recoñecemento 6 bienio a Julia 
Vidarte López 1407/2013

DECRETO 2013
0438 05/06/2013 10:29

Reconocimiento 9 bienio a Maria 
Delia Lorenzo Diaz 1400/2013

DECRETO 2013
0437 05/06/2013 10:15   1437/2013

DECRETO 2013
0436 04/06/2013 13:39

LICENCIA OBRA MENOR JOSE LUIS 
MARTINEZ 1424/2013

DECRETO 2013
0435 04/06/2013 13:39

LICENCIA OBRA MENOR CENTRO 
INMOBILIARIO SAN BARTOLO 1183/2013

DECRETO 2013
0434 04/06/2013 13:39 LICENCIA OBRA MENOR R CABLE 1131/2013

DECRETO 2013
0433 04/06/2013 13:38

licencia obra menor serafin 
vazquez 1287/2013

DECRETO 2013
0432 04/06/2013 13:38 LICENCIA OBRA MENOR BEGASA 775/2013

DECRETO 2013
0431 04/06/2013 13:38 LICENCIA OBRA MENOR R CABLE 1226/2013

DECRETO 2013
0430 04/06/2013 10:57

Resolución solicitude de 
subvención Programa Cooperación 
2013 1335/2013

DECRETO 2013
0429 04/06/2013 10:33

LICENCIA OBRA MENOR EMILIO 
FERNANDEZ RODRIGUEZ 1412/2013

DECRETO 2013
0428 04/06/2013 10:33

CAMBIO TITULARIDAD CLINICA 
ODONTOLOGICA  HECTOR UGO PASO 1403/2013

DECRETO 2013
0427 04/06/2013 10:32

LICENCIA OBRA MENOR BALBINO 
LOPEZ FERNANDEZ 1413/2013
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DECRETO 2013
0426 03/06/2013 14:15

Proposta de resolución 
favorable da RISGA de D. Mª 
ROSA GONZALEZ COUTO 1181/2013

DECRETO 2013
0425 03/06/2013 14:14

Resolución definitiva de 
admitidos e excluidos do 
proceso selección peón de 
recollida de lixo 1167/2013

DECRETO 2013
0424 03/06/2013 14:14

DECRETO 130603 concesion 
ocupacion via publica a 
Remedios García Rodríguez (A 
Maseira) 1285/2013

DECRETO 2013
0423 03/06/2013 14:13

Proposta de Alcaldía de 
resolución favorable da RISGA 
de D. Mª ESMERALDA LEON MONTOYA 1410/2013

DECRETO 2013
0422 03/06/2013 14:13

RESOLUCION CONCEDENDO BAIXA 
TAXA LIXO E DEPURACION POR 
DUPLICIDADE CONTRATO 1382/2013

DECRETO 2013
0421 03/06/2013 14:12

RESOLUCION CAMBIO TITULAR TAXAS 
LIXO DEPURACION INMOBLES 
TEODORO MOREDA A NOME DE 
BUILDINGCENTER 1398/2013

DECRETO 2013
0420 03/06/2013 14:12

Decreto 20130603 adxudicacion 
definitiva contrato a Ibercat 
Ingenieria S.L. 247/2013

DECRETO 2013
0419 03/06/2013 13:18 LICENCIA OBRA MENOR R CABLE 1397/2013

DECRETO 2013
0418 03/06/2013 13:18

LICENCIA OBRA MENOR PESCADOS 
RUBEN SL 1396/2013

DECRETO 2013
0417 03/06/2013 13:18

LICENCIA OBRA MENOR ALEJANDRO 
ARES 1395/2013

DECRETO 2013
0416 03/06/2013 13:13

LICENCIA OBRA MENOR EMILIO 
PEREZ 1394/2013

DECRETO 2013
0415 03/06/2013 13:08

LICENCIA OBRA MENOR FRANCISCO M 
LOUSAS LESTEGAS 1392/2013

DECRETO 2013
0414 03/06/2013 13:05

LICENCIA OBRA MENOR ANDRES 
BLAZQUEZ 1391/2013

DECRETO 2013
0413 03/06/2013 13:03

LICENCIA OBRA MENOR VALENTIN 
FERNANDEZ 1390/2013

DECRETO 2013
0412 03/06/2013 13:00

LICENCIA OBRA MENOR RUBEN 
BLANCO 1389/2013

DECRETO 2013
0411 31/05/2013 14:40 LICENCIA OBRA MENOR FINA REGO 1388/2013

DECRETO 2013
0410 31/05/2013 14:36 LICENCIA OBRA MENOR SARA MANUZ 1387/2013

DECRETO 2013
0409 31/05/2013 14:06

Devolución sanción tráfico Mª 
Dolores Pedreira Sixto 1356/2013
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DECRETO 2013
0408 31/05/2013 14:04

Devolución sanción tráfico Mª 
Martina Gandoy Fernández 1358/2013

DECRETO 2013
0407 31/05/2013 13:13 DEVOLUCION DE TAXA POR COMPULSA 947/2013

DECRETO 2013
0406 30/05/2013 19:58

Aprobación conta xustificativa 
anticipo de caixa PROMOCION 
FESTA NORMANDA DE FOZ 1133/2013

DECRETO 2013
0405 30/05/2013 18:33

Resolución de Alcaldia 
nomeamento accidental 
secretaria por suplencia Ana 
María Pérez Moreda 1325/2013

DECRETO 2013
0404 30/05/2013 17:14

Resolución de Alcaldía de 
modificación do SAF Dependentes 
de D. RAMON Mª NEIRA MANIN 733/2013

DECRETO 2013
0403 30/05/2013 12:09

Aprobación gastos Casa do Mar 
de 10/1/2013 a 21/5/2 39/2013

DECRETO 2013
0402 30/05/2013 12:09

Aprobación pagamento de nómina 
única mes de maio de 2013 1297/2013

DECRETO 2013
0401 30/05/2013 10:30

Compensación de Débedas 
Tributarias Recibos I.V.T.M. 
2013 a nome de Mª del Carmen 
Couto Río e José Couto Castro. 1170/2013

DECRETO 2013
0400 30/05/2013 10:28

Aprobación expediente relación 
de multas tráfico nº 49 de 29
052013 1255/2013

DECRETO 2013
0399 30/05/2013 10:27

Decreto alcaldia aprobación 
telefonos fijos mes de maio 
2013 1314/2013

DECRETO 2013
0398 29/05/2013 12:32

RESOLUCION SOLICITUDE CENIMA 31 
MAIO BORJA MEJUTO REY 1355/2013

DECRETO 2013
0397 29/05/2013 12:26

Licenza definitiva de 
actividade Velatorio a dona Mª 
Angeles Rodríguez Rocha, na 
avendia Álvaro Cunqueiro, 11  
baixo 525/2013

DECRETO 2013
0396 29/05/2013 12:24

DECRETO 20130529 CONCESION 
OCUPACION VIA PUBLICA EN RUA DO 
PORTO 1113 A FAVOR DE JOSE 
MARIA RODRIGUEZ VIZOSO 1317/2013

DECRETO 2013
0395 29/05/2013 12:24

Ordenación pagamento subvención 
nominativa 6.000,00 euros a 
CELTAS DE FOZ C.B. 1088/2013

DECRETO 2013
0394 28/05/2013 19:39

Aprobación conta xustificativa 
pago a xustificar Mercedes 
González Alonso, Entroido 2013. 203/2013

DECRETO 2013
0393 28/05/2013 13:40

Resolución  Alcaldia para 
autorización de uso de 
instalacións municipais a 
Asociación  A Subela. 1347/2013

DECRETO 2013
0392 28/05/2013 9:01

DECRETO DE 20130527 CONCESION 
OCUPACION VIA PUBLICA CON 
CAMION CESTA ELEVADORA EN RUA 
DO CRISTOFOZ A PEDRO MARTINEZ 
SOTO 1328/2013

DECRETO 2013
0391 28/05/2013 9:00

Nova Resolución de Alcaldía de 
modificación do SAF Dependentes 
de Dna. NIEVES CALVO SANCHEZ 1341/2013
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DECRETO 2013
0390 27/05/2013 12:55

RESOLUCION CAMBIO TITULAR TAXA 
LIXO E DEPURACION POR BAIXA 
ALUGUER MANUEL GARCIA VEIGA a 
PRIMERA CALIDAD PROMOCIÓN DE 
VIVIENDAS, S.L. 1339/2013

DECRETO 2013
0389 27/05/2013 11:12

Concvocatoria Pleno ordinario a 
celebrar o día 30 de amio de 
2013 1334/2013

3.- TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA AXUDAS EMERXENCIA SOCIAL.- Dáse conta do 
ditame emitido pola comisión informativa permanente de Contas, Economía e Facenda, 
acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 20 de xuño de 2013, que no seu literal 
indica:

“Dáse conta da proposta de alcaldía de transferencia de créditos para axudas de emerxencia social, co  
tenor seguinte:

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

En relación con el  expediente relativo a la  transferencia de  créditos  entre aplicaciones  de gastos  de 
distinto grupo de función que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, en cumplimiento de la  
Providencia  de  Alcaldía,  emito  el  siguiente  informe-propuesta  de  resolución,  de  conformidad  con  lo 
establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el  
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con base a los 
siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que  
el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado 
que  cabe  efectuar  transferencias  de  créditos  de  otras  aplicaciones  del  Presupuesto  vigente  no  
comprometidas pertenecientes a aplicaciones de gastos de distinto grupo de función que no afectan a bajas  
y altas de créditos de personal.

SEGUNDO.  Visto el informe de Secretaría de fecha 5 DE XUÑO sobre la Legislación aplicable y el  
procedimiento a seguir, vista la Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención de fecha 10  de xuño, así  
como el certificado de disponibilidad de crédito a minorar.

LEGISLACIÓN APLICABLE 

— Los artículos 179 y 180 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el  
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

—Artículos 40 a 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del  
Título VI, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de  
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos.

—Artículos 22.2.e) y 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de presupuestos de  
las entidades locales.

— Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las  
Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se Dictan Medidas para el Desarrollo de  
la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los Presupuestos de  
las Entidades Locales.
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Visto  cuanto  antecede,  se  considera  que  el  expediente  ha  seguido  la  tramitación  establecida  en  la  
Legislación aplicable, por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto  
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y  
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva el siguiente,

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.  Aprobar  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.º  9/2013,  con  la  modalidad  de  
transferencia de créditos entre aplicaciones de distinto grupo de función, de acuerdo al siguiente detalle:

AUMENTO DE CRÉDITO.

ESTADO DE GASTOS
PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE ACTUAL MODIFICACIÓN DEFINITIVO

231.48901 ACCIÓN SOCIAL. AXUDAS DE 
EMERXENCIA SOCIAL

-1.000,00 10.000,00 9.000,00

Total expediente de modificación de créditos 09/2013 10.000,00

O incremento do crédito na partida de referencia non pode demorarse ata o ano seguinte, posto que como 
xa se sinalou está destinado para facer fronte aos gastos nas axudas de emerxencia social reguladas na  
ordenanza en vigor que ten o Concello de Foz e que se en previsto realizar de aquí ata o remate do  
exercicio.

BAIXA POR TRANSFERENCIA
ESTADO DE GASTOS

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE ACTUAL MODIFICACIÓN DEFINITIVO
338.22611 Festas  populares.  Festexos 

populares e outros gastos
47.102,52 -10.000,00 37.102,52

Total expediente de modificación de créditos 09/2013 -10.000,00

A diminución de crédito na partida de referencia pode realizarse posto que a mesma está prevista para os  
gastos en festas populares e demais festexos organizados polo concello, e na actual situación de crise 
pretende reducirse o gasto nestas actividades.

En consecuencia estímase suficiente o crédito restante na partida para as obrigas que podan existir ata o  
remate do exercicio unha vez realizada a modificación.

SEGUNDO.  Exponer este  expediente al  público mediante anuncio inserto en el  tablón de edictos del  
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los  
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso  
contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

Si el Dictamen que la Comisión eleve al Pleno coincide con la anterior propuesta, el que suscribe informa,  
en cumplimiento del artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,  por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, que dicho 
Dictamen se adecuará a la Legislación aplicable.

No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente.-

A voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE,  ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, sinala que está de  
acordo e que pensaban en poñer algo máis de diñeiro nesta partida, pero si se vai aumentando de maneira 
escalonada, tampouco habería problema.

O concelleiro do grupo municipal UNIFOZ,  XAIME CANCIO RODRIGUEZ,  pregunta si esto se vai  
aplicar de maneira retroactiva, contestándolle a Interventora, PAULA CAMPOS RODRIGUEZ, que os 
expedientes están pendientes á espera da modificación do crédito.

Tralo debate sométese a proposta de alcaldía de transferencia de créditos para axudas de emerxencia 
social, a votación ordinaria co resultado seguinte:
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 votos  favorables  oito,   tres  dos  concelleiros/as  do  grupo  municipal  do  PP,   dúas  dos  
concelleiros/as  do  grupo  municipal  PSdeG-PSOE,  dúas  dos  concelleiros/as  do  grupo 
municipal UNIFOZ e unha do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG.-

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:

DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A 
APROBACIÓN  DA  PROPOSTA  DE  TRANSFERENCIA  DE  CRÉDITOS  PARA  AXUDAS 
EMERXENCIA SOCIAL”.-

Seguidamente,  o  señor  Alcalde-Presidente,  manifesta  que  esta  cantidade  quitarase  da 
partida de festas, e que o ano pasado que se gastaron 1500 euros, polo que considerade 
que de momento esta cantidade é suficiente.
A voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, dí 
que  está de acordo con este punto, e que o ano pasado xa se fixo a iniciativa do seu grupo 
municipal
A concelleira do grupo municipal UNIFOZ,  ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR, 
manifesta que o seu grupo está a favor e piden que de día máis publicidade destas axudas 
xa que lles extraña que non se soliciten máis axudas deste tipo nos tempos nos que 
estamos.
O  voceiro  do  grupo  municipal  MIXTO-BNG,  XAN  CARLOS  GONZALEZ 
BASANTA, indica que está de acordo co comentario da concelleira de UNIFOZ,  así 
como de que se faga esta modificación, xa que o seu grupo municipal xa defendía que se 
aumentase esta partida nos orzamentos.
Debatido  suficientemente  o  señor  alcalde  somete  o  transcrito  ditame  da  comisión 
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:

- Votos a favor : doce.

-  Votos en contra :ningún.

- Abstencións  ningunha

Consecuentemente, aprobado por unanimidade queda proclamado polo señor presidente o 
acordo acadado, deste xeito:

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
CONTAS, ECONOMÍA E FACENDA DE DATA 20/06/2013 RELFECTIDO ANTERIORMENTE, 
EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.

4.-  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DA  UTILIZACIÓN  ESPECIAL  DA  VÍA 
PÚBLICA DE XEITO TEMPORAL, MEDIANTE TERRAZAS DE HOSTELERÍA, MÁQUINAS 
AUTOMÁTICAS EXPENDEDORAS E INSTALACIÓNS DESMONTABLES DO CONCELLO DE 
FOZ.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa permanente de Asuntos 
Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 20 de xuño de 
2013, que no seu literal indica:

“Dáse  conta  da  proposta  de  alcaldía  da  aprobación  da  ordenanza  reflectida  no  epígrafe,  co  tenor  
seguinte:

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA UTILIZACIÓN ESPECIAL DA VÍA PÚBLICA DE 
XEITO TEMPORAL, MEDIANTE TERRAZAS DE HOSTELERÍA, MÁQUINAS AUTOMÁTICAS 

EXPENDEDORAS E INSTALACIÓNS DESMONTABLES DO CONCELLO DE FOZ
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O uso especial dos espacios públicos mediante ocupación que supoñan aproveitamentos 
dalgúns particulares precisa dunha normativa que harmonice os intereses destas persoas cos 
dos demais usuarios da vía pública, e que preserve en todo caso o entorno onde se ubican estas 
ocupacións. Nace así esta Ordenanza, que pretende regular todas as situacións nas que se 
produza unha ocupación desta naturaza, sempre con carácter temporal, aínda que nalgúns casos 
a súa brevidade mereza un réxime específico,  co que no texto da Ordenanza discrimínanse 
distintas especies de ocupacións da vía pública. A finalidade será unha normalización destes 
usos, necesarios en moitas ocacións, e a súa homoxeneización, que necesariamente beneficiará 
á comunidade, singularmente no caso das terrazas de hostelería, ocupación á que o texto adica 
gran parte dos seus artigos.

O Concello, seguindo a tendencia actual, estudiou a creación da presente normativa, no 
caso concreto das terrazas de hostelería, para unificar a imaxe exterior dos establecementos 
hosteleiros cun mobiliario que ofreza unha imaxe corporativa que contribúa a combater o feísmo 
duns elementos que forman parte do aspecto urbanístico de Foz. Inclúense no texto a aprobación 
das  dimensións  dos  emprazamentos  das  terrazas,  garantindo  espacios  suficientes  para  a 
movilidades  dos  transeúntes,  a  ordenación  do  mobiliario  das  terrazas  cos  materiais  que  o 
componen e a eliminación definitiva da publicidade nel.

A estética urbana unificada é un obxectivo que beneficiará ao propio sector hosteleiro, 
toda vez que ofrecerá no termo municipal unha estampa singular e harmónica, atractivo non só 
para os veciños do Concello, senón tamén para os visitantes. O turismo supón un elemento 
básico para a dinamización da actividade económica, e cada vez máis abonda o turista esixente 
cos distintos aspectos culturais  e de estética  urbanística.  Xunto  a  esto,  preténdese eliminar 
prácticas  molestas,  tales  como  interceptar  os  accesos  ás  vivendas  nas  zonas  de  lecer 
comunitarias, eliminar elementos accesorios dos locais de hostelería que non deben figurar no 
exterior,  ou  reducir  o  exceso  de  emisións  acústicas,  sobre  todo  en  horarios  nocturnos.  En 
definitiva, preténdese fomentar a calidade de vida.

Regúlase neste texto, no seu Título I o seu obxecto e ámbito de aplicación, e a suxección 
a autorización municipal das actividades nel descritas. O Título II describe as características con 
que teñen que contar as instalacións, coas condicións técnicas e estéticas e as prohibicións 
específicas  que  lles  corresponden.   Neste  Título  faise  referencia  tamén  ás  denominadas 
ocupacións extraordinarias da vía pública,  caracterizadas pola súa brevidade temporal. O Título 
III  ocúpase do réxime xurídico das autorizacións,  regulando tanto  o conxunto de dereitos e 
obrigas dos titulares das licenzas como o procedemento de outorgamento e os efectos das 
mesmas nas súas distintas categorías. Remata este Título cos Capítulos adicados á extinción 
das licenzas e ó seu réxime fiscal. O Título IV, regula a aplicación da presente ordenanza á Lei 
42/2010, de 30 de decembro,  pola que se modifica a Lei  28/2005,  de 26 de decembro,  de 
medidas sanitarias fronte ao tabaquismo e reguladora da venda, o suministro, o consumo e a 
publicidade dos produtos do tabaco, establecendo especialidades en relación á instalacion de 
mobiliario estandarizado. O Título V e  derradeiro, explicita o réxime sancionador aplicable ás 
ocupacións da vía pública.  Nos anexos do texto da ordenanza descríbanse tanto o logotipo 
municipal que deberán presentar as instalacións das terrazas de hostelería coma o mobiliario 
autorizado para poder ser utilizado.

TÍTULO I

DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 1. Obxecto.

A presente ordenanza ten como obxecto regular o uso especial público mediante bens 
mobles ou instalacións desmontables para actividades lucrativas de hostelería, restauración ou 
prestación de servicios, xunto coas ocupacións da vía pública como consecuencia de actividades 
dos particulares autorizados diferentes das hosteleiras, co fin de garantir o equilibrio de intereses 
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entre o sector hosteleiro e demais ocupantes e os peóns e demais usuarios da vía pública, 
harmonizando de xeito correcto estes elementos co entorno no que se ubican.

Considérase  uso  especial  do  dominio  público  cando  concurran  circunstancias  deste 
carácter pola intensidade do uso calquera outra semellante, coma sucede no ámbito material 
desta ordenanza.

Artigo 2. Ámbito de aplicación.

As normas deste regulamento serán de aplicación específica a:

a) Instalación  de  terrazas  anexas  aos  establecementos  de  hostelería  con  mesas, 
cadeiras,  separadores e parasoles,  ou instalacións análogas complementarias da 
actividade realizada nos locais.

b) Máquinas  expendedoras  de  negocios  ou  recreativas  adosadas  ás  fachadas  e 
caixeiros automáticos.

c) Casetas  e  contenedores  de  obras,  valados  e  instalacións  de  andamiaxe  para  a 
reparación e/ou pintado de fachadas ou realización doutras obras.

Artigo 3. Definicións.

1. Entenderase por ocupación de terreo demanial con terrazas as instalacións  temporais nun 
espacio  anexo  a  un  local  ou  establecemento  situado  nun  inmoble,  susceptibles  de 
aproveitamentos relacionados coa actividade propia da hostelería, mediante a colocación de 
mesas,  cadeiras,  xardiñeiras,  separadores,  parasoles ou elementos análogos,  n aliña da 
fachada ou fronte o establecemento, sen dispoñer de barra de servicio diferente da do propio 
establecemento.

2. Considérase  modalidade  de  uso  especial  do  demanio  e  estarán  suxeitos  á  presente 
regulación a realización de actividades ou instalacións situados en locais de dominio privado 
que impliquen unha intensidade na utilización do dominio público superior á que se poida 
estimar como normal. Nesta modalidade estarán incluídos os seguintes supostos:

a) Mostradores destinados á venda de xeados, comida, refrescos ou similares, que non 
sobresaian da liña da fachada estando en comunicación directa coa vía pública, que 
permitan a expedición de consumicións ao público estacionado na beirarrúa.

b) Taquillas expendedoras de billetes de espectáculos nas beirarrúas.

c)  Aparatos de venda automática, máquinas recreativas e caixeiros nas beirarrúas ou 
adosados ás fachadas.

3. Entenderase  por  ocupación  en  dominio  privado  as  instalacións  temporais  en  terreos  de 
propiedade particular, susceptibles de aproveitamentos relacionados coa actividade propia 
de elementos análogos na liña de fachada ou fronte ao establecemento, sen dispoñer de 
barra de servicio diferente da do propio establecemento.  Este tipo de instalacións deberán 
contar coa autorización previa dos titulares dos emprazamentos, e contar coa preceptiva 
licenza de uso provisional de conformidade coa normativa urbanística.

Artigo 4. Prohibicións.

Con carácter xeral, as instalacións ás que se refire a presente ordenanza respectarán as 
prescripcións  establecidas  en  canto  a  súa  ubicación,  réxime  de  distancias  e  protección  do 
entorno  urbano,  non  permitíndose  colocar  elementos  non  autorizados.   O  mobiliario  e  os 
elementos decorativos que se  instalen,  tanto  en terreos  de dominio  público  como privados, 
axustaranse ás prescripcións técnicas contidas neste regulamento.

Artigo 5. Licenzas de ocupación.
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O uso especial do dominio público mediante terrazas e demáis ámbito material sinalado 
no artigo 2 queda suxeito ao autorgamento dunha licenza municipal de acordo co previsto neste 
texto e demais normativa de aplicación.

Artigo 6. Competencia para outorgar as autorizacións.

As  licenzas  para  a  ocupación  do  dominio  público  municipal  serán  outorgadas  polo 
alcalde do Concello, que poderá delegar esta facultade de acordo co que dispoñía a normativa 
básica sobre réxime local.

Sen  perxuizo  da  autorización  concedida  a  Policía  local  do  concello  de  Foz  poderá 
modificar as condicións de uso, temporalmente e por razóns de orde público ou de circunstancias 
especiais do tráfico, sen máis procedemento que o aviso con suficiente antelación ao titular da 
licenza, xustificando a medida adoptada e tendo en conta que a medida limitarase ao mínimo 
tempo posible, segundo as circunstancias excepcionais que a motiven.

Artigo 7. Actividades excluídas.

Quedan exentas da aplicación das previsións deste regulamento a actividades puntuais e 
de  reducida  duración,  tales  como  eventos  festivos,  concentracións  lúdicas  ou  deportivas  e 
semellantes, que se rexerán pola súa propia normativa para a obtención dos correspondentes 
permisos para a súa celebración.

TÍTULO II

CARACTERÍSTICAS DAS INSTALACIÓNS

CAPÍTULO 1. CONDICIÓNS TÉCNICAS DAS INSTALACIÓNS

Sección 1ª: Condicións das terrazas de hostelería

Artigo 8. Requisitos da ocupación das terrazas de hostelería.

As instalacións de hostelería que estean incluídas no ámbito de aplicación deste texto 
deberán cumplir as seguintes condicións:

a) Non se autorizarán instalacións en beirarrúas cunha anchura inferior a 2.10 metros, 
tendo que deixar un corredor mínimo para paso de 150 cm. libres de obstáculos, co 
fin de facilitar a movilidades de persoas con discapacidades físicas e/ou deficiencias 
visuais, carritos de bebés e a circulación de peóns. 

No obstante ao anterior, o concello mediante acordo plenario ou por Resolución 
dictada polo  Sr.  Alcalde  (previo  acordó  favorable  da  xunta  de  portavoces) 
poderá autorizar en casos excepcionais  ,  atendendo a razóns de oportunidade 
turística, social… a instalación de terrazas coa tipoloxía específica, con dimensións 
inferiores as contidas na presente ordenanza, previa solicitude e xustificación da 
medida excepcional, tendo en conta o establecido na Orde de 1 de febreiro de 2010, 
polo  que  se  desenvolve  o  documento  técnico  de  condicións  básicas  de 
accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos espazos públicos 
urbanizados.

b) No suposto de que as instalacións estean situadas en prazas e paseos, a superficie 
de  ocupación  total  resultante  da  suma  da  extensión  de  todos  os  permisos  non 
rebasará o 10% da superficie da praza, no caso de que sexan varias as licenzas. No 
caso de que exista un único local na praza ou paseo a superficie máxima que poderá 
ocupar  será  de  30  m2.  O  órgao  competente  municipal  poderá  segundo  as 
necesidades de demanda facer un reparto proporcional da superficie a ocupar no 
caso de varias solicitudes. En concreto as autorizacións de terrazas en rúas peonís 
ou  prazas  estudiarase  de  xeito  global  tendo  en  conta  as  características  que 
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concurran na zona onde se ubiquen. Do proxecto de ordenación destes lugares 
darase traslado oficial ós hosteleiros interesados, de xeito que poidan formular as 
alegacións que procedan no prazo de quince días hábiles. Transcorrido este plazo, e 
resoltas as alegacións presentadas, o Concello resolverá a ordenación global que 
corresponda.

c) Ocupación  con  mesas  en  calzada,  sobre  aparcamentos:  Para  a  ocupación  da 
calzada  sobre  aparcamentos,  con  mesas  e  cadeiras,  estarase  as  seguintes 
condicións:

- Será en todo caso obrigatoria a colocación dunha tarima ou plataforma.

-  Establécese a distinción según que o aparcamento de vehículos esté     permitido 
en líña ou en batería.

1. Aparcamento en líña: Non se autorizará ningún tipo de ocupación con mesas 
nin cadeiras, salvo en calzadas de doble circulación cun mínimo de 9 metros de 
ancho e nas de un só sentido de circulación, cun ancho mínimo de 6 metros 
lineais. Nestes supostos a tarima terá un ancho máximo de 2 metros, segundo as 
condicións establecidas con respecto ás tarimas neste artigo.  A lonxitude da 
terraza non excederá en ningún caso de 10 metros, nin da lonxitude da fachada 
do establecemento si esta é inferior deixando libres 0,50 cms de cada un dos 
laterais con cada colindante, se ben poderá ampliarse ata o citado límite máximo 
previo consentimento por escrito dos veciños colindantes afectados. Fíxase o 
paso mínimo entre duas terrazas contiguas en 1,50 m.

2. Aparcamento en batería: A anchura da zona de ocupación en calzada non 
excederá en ningún caso de 3,50 metros sobre tarima, deixando desocupadas as 
zoas de espazos libres establecidas na presente ordenanza. Manterase sempre 
un mínimo de 4 metros de carril libre en rúas de circulación rodada de sentido 
único e 7 metros en doble  sentido.  A lonxitude da terraza non excederá en 
ningún caso de 10 metros, nin da lonxitude da fachada do establecemento si 
esta  é  inferior  deixando  libres  0,50  cms  de  cada  un  dos  laterais  con  cada 
colindante,  se  ben  poderá  ampliarse  ata  o  citado  límite  máximo  previo 
consentimento  por  escrito  dos veciños colindantes  afectados.  Fíxase  o  paso 
mínimo entre duas terrazas contiguas en 1,50 m.

            Características da tarima en zona de aparcadoiro en batería: Na instalación de terrazas 
en zonas de calzada uso aparcamento, sobre a superficie autorizada colocarase unha 
tarima,  adosada ao bordillo  da beirarrúa e sen sobrepasar  o nivel  do mesmo,  coas 
seguintes características:

1. Deberá estar balizada perimetralmente polos lados con paraventos autorizados 
como elementos delimitadores e de protección, ou outros elementos de mobiliario 
segundo a tipoloxía establecido nesta ordenanza, que serán en todo caso acordes á 
imagen del  entorno urbano no que se atopan. A altura máxima do elemento de 
balizamento será de 1,20 metros.

2. Deberán estar construidas con materiais ignífugos e pavimento de caucho ou 
madeira para evitar a emisión de ruidos.

3. A súa instalación permitirá  a  limpeza  diaria  tanto  da propia  tarima como do 
pavimento sobre o que esté colocada.

4. A tarima se  superponrá  sobre  a  superficie  autorizada,  sen  anclaje  algún ao 
pavimento. Irá adosada ao bordillo da beirarrúa e sen sobrepasar o nivel do mesmo.

5. Contará con elementos captafaros ou reflectores nas esquinas.

6. O acceso á terraza realizaráse obrigatoriamente polo acerado.

d) As terrazas poderán autorizarse coas seguintes modalidades:
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d.1)  Adosada á fachada do edificio onde se sitúe o local de hostelería, quedando 
prohibida expresamente a instalación na liña do bordo da beirarrúa polos problemas 
de tráfico e seguridade que ocasionaría.

d.2) Separada do local por unha estrada únicamente cando se sitúe en prazas e 
paseos, e sempre que exista un informe favorable da Policía    Local en orde á 
preservación da seguridade vial.

e) Nas terrazas que estean adosadas á fachada dun edificio todo o seu perimetro estará 
comprendido  dentro  da  superficie  ocupada  polo  local  de  hostelería,  fronte  da  súa 
fachada, deixando libres 0,50 cms de cada un dos laterais con cada colindante; se ben 
poderá  ampliarse  ata  o  citado  límite  máximo  previo  consentimento  por  escrito  dos 
veciños colindantes afectados que deberá achegarse ao expediente administrativo da 
autorización, e sempre e cando non existan espazos que deban quedar necesariamente 
libres  polo  medio,  conforme ó disposto  nesta  ordenanza.  Igualmente  caberá,  previa 
autorización  da  propiedad  contigua  ao  local  de  hostelería  a  colocación,  dentro  da 
lonxitude máxima establecida na presente ordenanza, a colocación de terrazas diante do 
frente de locales contiguos ao do titular da autorización. A autorización neste caso, igual 
que no anterior, deberá acompañar á solicitude que se presente.

f) Non poderán instalarse elementos de mobiliario das terrazas que resten visibilidade a 
outros  establecementos,  non  podendo  ocupar  porcións  de  terreo  diferentes  das 
sinaladas.

g) A zona ocupada pola terraza deberá manterse en permanente estado de limpeza. O 
titular da licenza responsabilizarase da limpeza da superficie ocupada.

h) En  todo  caso,  deberán  deixarse  completamente  libres  para  a  súa  utilización 
inmediata:

1) Os accesos a inmobles e o do propio establecemento, que terán un paso 
mínimo de 1.50 metros

2) Os accesos a garaxes.

3) As entradas a galerías visitables.

4) As bocas de rego.

5) Os hidrantes.

6) Os rexistros de sumidoiros.

7) As saídas de emerxencia.

8) As paradas de transporte regularmente establecidas.

9) Os aparatos de rexistro e control do tráfico.

10) As destinadas a operacións de carga e descarga

11) As situadas en pasos de peóns.

12) As paradas de autobuses e taxis

En ningún caso poderá colocarse elemento ningún de mobiliario que dificulte a entrada e 
saída  en  vados  permanentes  de  paso  de  vehículos,  debidamente  autorizados  e 
sinalizados, nin poderán impedir a visibilidade das sinais de tráfico. 
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i) O material  do  mobiliario  que  ocupe  a  superficie  autorizada  poderá  ser  de 
aluminio,  Madeira  arpillería  ou  similares  en  calidades,  evitando  materiais 
plásticos de baixa calidade e de natureza fráxil  con exceso de propaganda 
comercial. O mobiliario disporá de protección plástica ou semellante para evitar a 
xeración de ruídos no manexo. O Concello determinará tamén os modelos de toldos 
que poderán ser instalados, e neste caso tanto o voo como o pé de apoio deberán 
quedar dentro da superficie autorizada. Igualmente establecerase para os restantes 
elementos de mobiliario autorizados.

j) Deberánse colocar papeleiras e cinceiros suficientes na terraza para os usuarios da 
mesma. Nos establecementos hosteleiros nos que non estea permitido a colocación de 
terrazas  exteriores  habilitaranse  os  medios  suficientes  para que se  poida  atender  a 
demanda dos usuarios fumadores do local, de acordo co establecido na Lei 28/2005, de 
26 de decembro, de medidas sanitarias fronte ao tabaquismo e reguladora da venda, o 
suministro, o consumo e a publicidade dos produtos do tabaco. Con este fin autorizarase 
a colocación de baldas adosadas á fachada do establecemento,  cinceiros de pe de 
exterior así como mesas altas sen cadeiras de máximo 50 cm de diámetro.

j)  A  terraza  en  ningún  caso  creará  problemas  de  accesibilidade  nin  entorpecerá 
actividades, entradas ou saídas dos colindantes, entre outros.

k) Non permitirase ningunha clase de obras de fábrica ou albanelería sobre as zoas de 
dominio público que incumplan as prescripcións da presente ordenanza. Non poderán 
realizarse instalacións de mobiliario distintas das expresamente autorizadas.

l)   En  ningún  caso  poderánse  instalar  na  via  pública  nin  na  beirarrúa,  nos 
estacionamentos ou na calzada aparellos de cociña que provoquen fumes ou cheiros 
tales  como  barbacoas,  parriñas,  etc,  salvo  dispensa  expresa  da  Alcaldía  en  casos 
excepcionais debidamente solicitados. en períodos de festas, que non poderá superar os 
3 días.

m)  Prohíbese  o  peche  lateral  e  da  cuberta  da  terraza  con  elementos  fixos,  agás 
separadores, cunha altura máxima de 1,80 metros sempre e cando sexan diáfanos ou 
realizados con material transparente, e toldos móbiles.

n)  Queda  absolutamente  prohibida  a  instalación  de  billares,  futbolines,  máquinas 
recreativas,  de  azar,  expendedoras  de  bebidas,  grelladas,  barras  de  servizo,  e  de 
calquera outro tipo análogo, nas terrazas obxecto de regulación na presente ordenanza.

o)Así mesmo queda prohibida a instalación de calquera clase de aparellos reprodutores 
de imaxe e son, así como a celebración de espectáculos ou actuacións musicais, agás 
autorización municipal expresa.

p)Será obrigatorio, para poder instalar terrazas anexas a establecementos adicados a 
restaurante ou cafetería,  estar  en posesión da autorización turística  autonómica que 
ampare tal establecemento.

q)  O  concello,  a  través  do  servicio  municipal  competente  podrá  ditar  as  normas 
complementarias que estime oportunas por razóns de tráfico, en desenvolvemento desta 
Ordenanza, modificando incluso as dimensións das terrazas.

Artigo 9. Horarios.

a) O horario de ocupación da superficie pública autorizado será o que corresponda coa 
licenza  de  apertura  do  negocio  de  hostelería  titular  do  permiso,  de  acordo  coas 
disposicións  sobre  apertura  e  peche  de  establecementos  públicos  emitidos  polas 
administracións competentes.
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b) Fóra  do  horario  autorizado  para o  exercicio  da actividade  establecida  na  respectiva 
licenza de apertura do establecemento, o titular da licenza da terraza terá que retirar do 
exterior o mobiliario. Diariamente recollerase ao interior do local habilitado para tal fin 
polo interesado.

c) En ningún caso se poderá facer uso da instalación da terraza fóra do horario permitido, 
nin  deixar  o  mobiliario  constitutivo  dela  no  exterior  do  recinto  fóra  dese  horario.  O 
incumprimento deste  precepto,  xunto  coa revogación da licenza,  poderá dar  lugar  á 
instrucción dun procedemento sancionador.

Sección 2ª: Condicións comúns a tódalas instalacións

Artigo 10. Xustificacións da denegación e revogación.

1. As solicitudes de ocupación da vía pública para as actividades obxecto deste 
regulamento poderán ser denegadas pola administración por razóns específicas de seguridade 
viaria  ou implantación ou modificación de servicios públicos,  casos nos que tamén estará 
xustificada  a  revogación  da  licenza  concedida  sen  dereito  a  ningunha  indemnización.  Do 
mesmo xeito, poderá requirirse a retirada temporal das terrazas con motivo de eventos ou 
obras municipais, polo tempo que sexa nece4sario, sen dereito a indemnización.

2.  Xustificarase  a denegación do permiso cando a instalación resulte inaxeitada ou 
discordante co entorno, ou dificulte o paso de peóns.

3.  O incumprimento das prescripcións contidas neste capítulo dará lugar á caducidade 
da licenza.

Artigo 11. Localizacións específicas.

En prazas,  rúas peonís ou paseos marítimos, o Concello,  logo da valoración 
circunstanciada  da  situación  existente,  poderá  autorizar  cortaventos  ou  outros  elementos 
adicionais aos establecidos neste regulamento con carácter xeral.

Artigo 12. Máquinas expendedoras en fachadas e caixeiros automáticos.

 As taquillas expendedoras de billetes para a entrada en espectáculos públicos, aparatos 
de venda automática, moestradores de bares, cafés e establecementos similalres que 
permitan expedir consumicións ao público estacionado nas beirarrúas estarán suxeitas 
ás obrigas fiscais establecidas na ordenanza fiscal correspondente, polo beneficio que 
obteñen do uso do dominio pùblico, ou a intensidade de uso que implica a actividade.

 As entidades bancarias ou locais  comerciais  que dispoñan de caixeiros automáticos 
quedarán suxeitas ás obrigas fiscais do mesmo xeito que as actividades sinaladas no 
apartado  anterior,  por  constituir  unha  intensidade  na  utilización  do  dominio  público 
superior á que poida estimarse como normal ao fomentar o estacionamento do público 
nas beirarrúas.

Artigo 13. Casetas, valados e contenedores de obras.

As casetas e os contenedores de obras, de residuos, instalacións de andamios e demais 
elementos que se sitúen na vía pública de xeito temporal para actividades constructivas deberán 
suxeitar o seu uso ás condicións impostas na licenza correspondente, e cumpri en todo caso os 
seguintes requisitos:

a) Deberán estar instalados o menor tempo posible, para os efectos de non dificultar o 
uso do resto dos transeúntes,  e os materiais da instalación deberán de estar en 
perfecto estado de conservación.
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b) No  caso  de  ocupación  de  calzadas,  a  instalación  deberá  contar  con  todas  as 
medidas de seguridade e sinalización que o Concello lle sinale, cos certificados da 
instalación que correspondan. O custo correrá por conta do titular da licenza.

c) A instalación suxeitarase á superficie fixada na licenza e á ubicación que se concrete 
no permiso, e exclusivamente durante o tempo determinado, quedando vencellada á 
licenza  municipal.  O  dereito  de  uso  da  superficie  pública  caducará  no  caso  de 
incumprimento de calquera das condicións.

d) Os valados metálicos de naturaza provisional serán de cor branca, Do mesmo xeito, 
os valados fixos delimitadores do perímetro dunha construcción serán tamén de cor 
branca.

e)  Os andamios estarán recubertos con lonas, por motivos de seguridade, que terán o 
tratamento estético  uniformador  que estableza a administración na concesión da 
licenza correspondente.

Artigo 14. Respecto do arbolado.

As instalacións reguladas na presente ordenanza deberán respectar o entorno no que se 
atopen, de xeito que se se pretende ocupar unha beirarrúa que teña arbolado, reducirase a 
superficie de terraza. Haberá que deixar para o paso un corredor mínimo de 150 cm de ancho 
libre de obstáculos, salvagardando en todo caso a integridade da árbore.

CAPÍTULO II

PROHIBICIÓNS ESPECÍFICAS

Artigo 15. Exceso de superficie ou mobiliario.
As  instalacións  temporais  ás  que  se  refire  a  presente  ordenanza  suxeirarase  ás 

prescripcións establecidas en canto  á súa ubicación,  superficie  e réxime de distancias,  non 
permitíndose  colocar  calquera  outro  elemento  que  non  sexa  o  mobiliario  de  hostelería 
expresamente autorizado.

Artigo 16. Prohibición de neveiras e mostradores.

1. Prohíbese  na  colocación  das  terrazas  a  instalación  de  neveiras  e  máquinas 
recreativas ou similares.

2. Non se permitirá a colocación de mostradores ou outros elementos de servicio para a 
terraza no exterior, debendo atenderse dende o local.

3. Atenderase as restantes prohibicións establecida ao londo do articulado da presente 
ordenanza

Artigo 17. Mamparas ou xardiñeiras divisorias.

Queda  prohibida,  con  carácater  xeral,  a  colocación  de  mamparas  ou  xardiñeiras 
divisorias, salvo razóns xustificadas que serán postas de manifesto polo interesado cando 
formule  a  solicitude  da  licenza,  así  como  os  separadores  regulados  na  presente 
ordenanza.  No  caso  de  que  se  autorizasen,  deberán  estar  homologadas  pola 
administración, ser móbiles ou plegables, translúcidas cunha altura máxima de 150 cms. 
en consonancia xunto co resto do mobiliario, e non poderán en ningún caso rebasar o 
ancho autorizado de superficie da terraza. 
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Exceptúanse neste caso os supostos de terrazas da zona de aparcamento en batería ou en liña 
cando sirvan como separadores das zonas delimitadas,  que se referirán ao réxime xurídico 
establecido para eses casos concretos.

Artigo 18. Excesos de superficie ou anchura perimetral.

Queda prohibido o exceso na ocupación da superficie marcada na licenza municipal, así 
como o exceso na anchura do perímetro da terraza, salvo autorización expresa dos titularles dos 
espazos colindantes (tanto se son locais comerciais como se non), que deberá achegarse ao 
expediente administrativo da autorización.

Artigo 19. Anclaxes ou instalacións eléctricas.

1. Queda prohibido fixar o mobiliario das terrazas mediante anclaxes no pavimento das 
calzadas ou beirarrúas.

2.   A instalación de aparatos eléctricos, deberá ir expresamente na solicitude e 
cumprir as prescricións legais que se requiren para una instalación deste tipo 
no exterior. Non obstante no caso de existir iluminación debe ser tenue de 
baixa intensidade.

3. Queda prohibida o pintado das rúas e beirarrúas delimitando a zoa de terraza.

Artigo 20. Música.

Prohíbese celebrar espectáculos ou actuacións musicais salvo autorización expresa do 
Concello, e, en xeral, producir sons amplificados nas terrazas.

Artigo 21. Prohibición de publicidade.

Queda prohibida a impresión de publicidade nos elementos de mobiliario das terrazas de 
hostelería, salvo o elemento aprobado pola administración.

Queda prohibida a instalación na vía pública de reclamos publicitarios coma pizarras, 
anuncios dos productos á venda e letreiros de prezos na superficie da beirarrúa.

CAPÍTULO III

ESTÉTICA DAS TERRAZAS

Artigo 22. Publicidade Tarimas. Sombrillas.

Para  evitar  a  mala  imaxe  que  provoca  a  falta  de  uniformidade  nos  criterios 
estéticos e o uso excesivo de mobiliario con alto contido propagandístico e comercial, so 
se  permitirá  a  serigrafía  nas  sombrillas  e  toldos co nome do establecemento ao que 
pertence.

As tarimas: serán de instalación obligatoria en tódalas terrazas que estén situadas en calzadas 
sobre  a  zoa  de  aparcadoiro  en  colindancia  co  tráfico  rodado,  segundo  as  caracteristicas 
recollidas no artigo 8 da presente ordenanza.

As sombrillas só poderán autorizarse sen anclaxes ao pavimento e co modelo establecido no 
anexo correspondente da presente ordenanza.

Artigo 23. Materiais do mobiliario das terrazas.

1. Os materiais do mobiliario de que se sirva para facer a ocupación, tanto das mesas e 
cadeiras como dos separadores e parasoles, serán o aluminio, vimbio, madeiras e 
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teas (ou materiais que os imiten), tendo que contar con boa calidade e gozar de 
estabilidade suficiente.

2. Co fin de homoxeneizar a estética promovida por esta norma, cando entre en vigor 
será obligatorio que os titulares das licenzas de ocupación da vía pública e os novos 
autorizados utilicen os elementos de mobiliario acordados pola administración, e que 
son referenciados para a súa identificación no anexo II desta Ordenanza, en todo 
caso nos establecementos incluídos na fachada turística e de xeito recomendable 
pero potestativo nos restantes.

3. A cor dos materiais de cada unha das terrazas terá que ser uniforme, de xeito que 
tódolos  elementos  do  mobiliario  dunha   mesma  terraza  serán  da  mesma  cor, 
podendo optar o instalador polos aprobados no anexo II desta Ordenanza.

Artigo 24. Prohibición.

Con carácter xeral, prohíbese a instalación de mobiliario diferente do referido no anexo II 
desta Ordenanza, tanto polo uso de outros materiais non permitidos como pola instalación de 
elementos alleos, tales como mamparas de metacrilato, etc.,  que serán autorizados de xeito 
extraordinario  e  logo  da  valoración  ponderada  de  todos  os  intereses  concurrentes  pola 
administración, previa presentación de proxecto que conterá un croquis indicativo da instalación e 
disposición dos elementos da ocupación.

Prohíbese a instalación de equipos reproductores musicais ou visuais de calquera tipo conforme 
co  establecido  na  legislación  de  contaminación  acústica  así  como as  ordeanzas  municipais 
específicas, salvo as autorización específicas as que se fixo referencia en preceptos anteriores.

CAPÍTULO  IV

OCUPACIÓNS EXTRAORDINAARIAS DA VÍA PÚBLICA

Artigo 25. Mudanzas, descargas de materiais, repartos publicitarios e 

outras ocupacións.

1. Nos casos que se pretenda unha ocupación da vía pública, en calquera dela (sexan 
calzadas ou beirarrúas) de xeito breve por circunstancias extraordinarias (tales como 
a realización dunha mudanza ou a descarga de materiais, etc.), e con elementos que 
permitan a liberación rápida do espacio ocupado, será precisa a previa solicitude de 
autorización. A súa concesión implicará  que por parte do Concello se habilite unha 
reserva de espacio para poder efectuar a actividade.

2. Suxeitaranse  ás  condicións  deste  Capítulo  as  ocupacións  de  vía  pública  con 
elementos desmontables ou unicamente personais para a actividade de reparto de 
publicidade ou semellantes.  Para realizar  nas ditas actividades precisarase unha 
autorización previa.

3. As ocupacións extraordinarias definidas no artigo anterior deberán  realizarse no 
menor tempo posible, deixando posteriormente o espacio ocupado no mesmo estado 
no que se atopaba antes do acto.  

4. As ocupacións definidas neste artigo determinarán as obrigas económicas definidas 
na ordenanza fiscal correspondente para os titulares das licenzas.

Artigo 26. Ocupación da vía pública con elementos de tráfico mercantil.

1. Estará suxeita á obtención de licenza municipal  a ocupación da vía pública  con 
elementos propios do negocio do que pretenda o permiso. A tal efecto, os titulares 
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destas licenzas suceitaranse ao conxunto de dereitos e obrigas que este texto sinala 
para os ocupantes do demanio coa colocación das terrazas de hostelería, sendo de 
aplicación o seu réxime xurídico.

2. As ocupacións definidas neste artigo determinarán as obrigas económicas definidas 
na ordenanza fiscal correspondente para os titulares das licenzas.

TÍTULO III

RÉXIME XURÍDICO DAS AUTORIZACIÓNS

CAPÍTULO I

DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 27. Titularidade das licenzas.

1. As licenzas obxecto da regulación desta ordenanza outorgaranse deixando a salvo 
o dereito de propiedade, e sen prexuízo de terceiro.

2. A licenza outorgarase, no caso de ocupacións da vía pública con terrazas, a quen 
obstente  a  titularidade  da  licenza  de  apertura  do  establecemento  que  linde  co 
espacio exterior que se pretenda ocupar. Nos demais casos,  á persoa física ou 
xurídica que o solicite.

3. No caso do pasamento do titular, subrogaranse na licenza os herdeiros, sempre que 
se  manteña   a  licenza  para  a  actividade  do  establecemento  e  a  terraza.  A 
subrogación deberá ser solicitada, e o interesado achegará a documentación que 
acredite a súa condición de herdeiro e xustificar o cambio de titularidade da licenza 
para a actividade do establecemento anexo á terraza.

4. Queda prohibido o arrendamento ou subarrendamento da licenza de ocupación da 
vía  pública  para  actividades  de  hostelería,  así  como  a  súa  cesión  directa  ou 
indirecta, total ou parcial.

Artigo 28. Suxeición do titular as obrigas.

O titular da licenza quedará obrigado diante da administración municipal a cumplir as 
obrigas que se deriven do seu outorgamento. O incumplimento das condicións fixadas implicará a 
caducidade das concesións.

Artigo 29. Garantías.

1. Facultativamente, cando a administración así o considere, para otorgar calquera 
das licenzas obxecto desta Ordenanza, no caso de que concurran circunstancias 
que fagan presumir a posibilidade de causar danos en bens pùblicos, requerirase 
aos  interesados para  constituir  unha  garantía  polo  importe  que se  sinale  para 
asegurar  a  correcta  execución  das  obras  de  instalación  dos  elementos  de 
ocupación  no  deominio  público,  o  cumplimento  das  obrigas  impostas  nesta 
ordenanza e a reposición do demanio ao seu estado correcto.

2. A  garantía  constituirase  con  carácter  previo  a  que  se  dicte  a  resolución  que 
outorgue a licenza, e a falta de constitución representará, en todo caso, unha causa 
de caducidade da autorización.

3. Cando rematen os efectos do permiso, a garantía restituirase ao interesado, previo 
informe favorable dos servicios municipais.
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CAPÍTULO II

DEREITOS E OBRIGAS DOS TITULARES DAS LICENZAS

Artigo 30.  Exercicio de actividades propias.

Con carácter xeral, o titular dunha licenza terá o dereito a exercitar as actividades no 
seu  propio  termo,  conn  suxección  ás  condicións  establecidas  no  título  administrativo  e  ás 
disposicións desta Ordenanza.

Artigo 31. Adecuación do espacio ocupado.

1. Corresponderá ao titular  da licenza a  instalación dos elementos para realizar  a 
ocupación   e  a  levar  a  cabo  as  obras  necesarias  para  exercer  as  actividades 
autorizadas, con suxeición ao contido da licenza e ás instruccións dictadas polos 
servicios técnicos municipais.

2. No  caso  de  precisalo,  corresponderá  ao  titular  da  licenza  a  subscripción  dos 
correpondentes  contratos  de  subministración  de  servicios  ante  as  compañías 
subministradoras dos servicios de auga ou enerxía eléctrica. Estas empresas terán 
que acreditar que o titular disponía da correspondente licenza municipal para poder 
prestar  o  subministro.  As  conduccións  de  servicios,  cando  estean  xustificados, 
precisarán a autorización previa do Concello, realizaranse fomentando a máxima 
seguridade da instalación, e de acordo coas instruccións dos servicios técnicos.

Artigo 32. Limpeza, seguridade e ornato.

1. Será  obriga  dos  titulares  das  licenzas  de  terrazas  a  de  mantelas  nas  debidas 
condicións  de  limpeza,  seguridade  e  ornato.  Para  estes  efectos,  será  requisito 
indispensable para o titular da instalación dispoñer dos correspondentes elementos 
de recollida e almacenamento dos residuos que poidan luxar o espacio público.

2. Non se permitirá almacenar ou apilar productos ou materiais xunto ás terrazas, así 
como residuos propios das instalacións, tanto por razóns estéticas como de higiene.

3. Con carácter xeral non se permitirá o acopio do mobiliario de terraza na vía pública 
cando  non  estea  en  uso,  agás  na  tempada  de  verán  ou  en  épocas  que  por 
desenvolverse en períodos vacacionais teñan a consideración xeral  de tempada 
alta, con bonanza do tempo atmosférico. Nestes casos o mobiliario deberá deixarse 
perfectamente suxeito e situado pegado a fachada do local de hostelería, e evitando 
que entorpeza o uso da vía pública polos viandantes.  

4. Cando estea o mobiliario da terraza acopiado na vía pública no caso descrito no 
apartado anterior queda terminantemente prohibido a suxeición ou amarre deste a 
elementos de mobiliario público urbano, sinais de tráfico, árbores ou instalacións 
públicas.  Facelo  así  suporá  a  comisión  dunha  infracción  administrativa  ás 
disposicións da presente  ordenanza e  dará lugar  á  apertura  do correspondente 
procedemento sancionador.

Artigo 33. Responsabilidade por danos a bens públicos.

Unha vez extinguida a autorización, os titulares das licenzas reguladas nesta Ordenanza 
responderán polos danos que se causen nos elementos de dominio  público ou no mobiliario 
urbano que resultaren afectados pola actividade desenvolvida.  Se o titular  non cumpre esta 
obriga, o Concello poderá facela efectiva á súa costa, e o titular quedará inhabilitado para obter 
sucesivas auatorizacións, polo prazo mínimo de dous anos e máximo de cinco.

Artigo 34. Responsabilidade por danos a persoas  ou cousas.
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Os titulares das licenzas reguladas nesta  Ordenanza serán responsables dos danos 
ocasionados ás persoas ou cousas con motivo da instalación das terrazas, contenedores ou 
casetas de obra e ocupacións extraordinarias, así como na retirada dos elementos e durante o 
período de vixencia das licenzas. Os titulares estarán obrigados a reparar os danos e prexuízos 
derivados  directa  ou  indirectamente  do  exercicio  das  distintas  actividades  tanto  ás 
administracións como ós particulares.

Artigo 35.  Conservación e réxime fiscal.

1. Os  titulares  das  licenzas  serán  responsables  do  mantemento  e  conservación 
axeitados das súas instalacións.

2.   Os titulares  das licenzas deberán facer  o  pagamento  das exaccións fiscais  que 
correspondan polas actividades descritas neste regulamentoe de conformidade coas ordenanzas 
fiscais que sexan de aplicación.

Artigo 36. Documento acreditativo do permiso.

O titular da licenza deberá ter en todo momento á disposición dos axentes da autoridade 
o  título  habilitante  para  ejercer  a  actividade,  no  que  constarán  a  superficie  e  o  mobiliario 
autorizado e o sistema de ubicación.

Artigo 37. Suxeición á normativa aplicable.

É obriga xeral dos titulares de todas as licenzas regulamentadas na presente ordenanza 
cumprir as obrigas derivadas da normativa xeral ou sectorial de aplicación en cada caso.

CAPÍTULO III

PROCEDEMENTO DE OUTORGAMENTO DAS AUTORIZACIÓNS

Sección  1ª: Réxime xurídico

Artigo 38. Procedementos aplicables.

As  licenzas  reguladoras  do  ámbito  material  da  presente  ordenanza  tramitaranse  de 
acordo co previsto na lexislación de réxime local e do procedemento administrativo común. A 
unidade administrativa encargada da tramitación destes procedementos recabará os informes 
técnicos ou policiais que estime precisos para a resolución.

Artigo 39.  Recursos.

O  réxime  de  recursos  contra  os  actos  dos  órgaos  municipais,  sobre  os  materiais 
regulados na presente ordenanza, axustarase ás disposicións xerais da legislación do réxime 
local.

Sección 2ª: Procedementos de outorgamento de autorización de 

ocupación da vía pública con terrazas de hostelería, e efectos.

Artigo 40.  Solicitude.

A solicitude dos interesados presentarase no Rexistro de entrada municipal,  ou a través de 
calquera dos medios recoñecidos no artigo 38.4 da Lei 30/92, do 26 de novembro, cun mes de 
antelación  á  posta  en  servizo  da  mesma,  no  modelo  normalizado  que  se  facilitará  pola 
administración. 

Poderase conceder autorización para a instalación de terrazas fora das datas indicadas cando 
obtiveran a licenza de apertura con posterioridade a esa data e así sexa acreditado. 
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Por razóns de interese público poderán modificarse a instancia do solicitante as condicións da 
autorización previamente concedida.

A instalación  non poderá  realizarse  ata  que  a  autorización  sexa  debidamente  notificada  ao 
solicitante.

A solicitude antedita virá acompañada da seguinte documentación:

a) Unha descripción polo miúdo dos elementos que se pretenden instalar na terraza, que 
deberán estar contados de entre os relacionados no anexo II da presente Ordenanza.

b) A licenza de actividade a funcionamento do establecemento.

c) Un plano a escala axeitada da terraza, ou croquis de situación, onde se coloquen os 
elementos do mobiliario, e se especifique o seu número e situación. Neste documento 
sinalaranse o número de metros cadrados que se pretenden ocupar.

d) Unha memoria explicativa na que se indique o tipo de mobiliario que se vai instalar, así 
como as necesidades do número e colocación dos mobles en relación coa actividade que 
se vai realizar. Na mesma aportarase unha fotografía ou debuxo dos deseños a utilizar, a 
modo de croquis dos alzados dos elementos a instalar.

e) Nocaso de que o emprazamento proposto sexa de dominio privado, unha autorización 
escrita do propietario acreditado desta superficie.

f) Se  emprazamento solicitado excede da anchura da fachada do local de hostelería e 
invade as frontes dos locais de hostelería ou espazos limítrofes, unha autorización dos 
titulares dos espazos privados invadidos.

g) Certificado de tesourería municipal de atoparse ao corrente das obrigas tributarias 
municipais.

h) Xustificante do seguro de responsabilidade civil polos posibles danos sofridos polos 
ocupantes das terrazas, viandantes, via pública e mobiliario urbano por un importe 
mínimo de 300.000,00 euros.

i) Datos catastrais do establecemento.

j) Xustificante de abono da taxa correspondente baixo réxime de autoliquidación ou 
certificado de exención ou bonificación se cabe.

Artigo 41. Resolución.

1. A resolución que poña fin ao procedemento terase que dictar e notificar no prazo de 
dous meses, contados dende a data da presentación da solicitude no rexistro do 
Concello. Non poderá realizarse a instalación en tanto non se conceda a licenza.

2. Sen prexuízo da obriga de resolver, a falta de contestación no prazo establecido no 
apartado  anterior,  considerarase  desestimación  presunta  para  os  efectos  de 
interponer os correspondentes recursos.

Artigo 42.  Vixencia.

1. As  licenzas  outorgaranse  por  meses  naturais  e  entenderanse  tacitamente 
prorrogadas durante os meses seguintes aos da súa concesión cando nin o 
Concello nin o interesado comuniquen por escrito a súa vontade contraria á 
prórroga, previo abono da taxa correspondente neste suposto.
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2. O disposto  no apartado anterior  non impedirá  a facultade da administración de 
resolver ou revogar a licenza, ou a caducidade da mesma, de acordo co disposto 
nesta Ordenanza.

3. O feito de ter sido titular dunha licenza en situacións anteriores non xera para o 
interesado dereito ningún en posteriores peticións.

4. Caducada unha licenza, o titular terá que deixar libre o espacio ocupado e retirar os 
elementos instalados, e repoñer o espacio ao seu estado original no prazo máximo 
de tres días.

5. No suposto de que o titular da licenza pretenda modificar as características físicas 
autorizadas, tanto na superficie ocupada como na cantidade de mobiliario utilizado, 
deberá solicitalo no rexistro xeral do Concello ou nos demáis rexistros autorizados, 
sempre que cumpra as previsións do artigo 40 deste Regulamento.

Sección 3ª: Procedemento de outorgamento  da autorización de 

ocupación da vía pública coa colocación de máquinas automáticas 

expendedoras ou caixeiros automáticos.

Artigo 43. Solicitude.

A solicitude de outorgamento da licenza para o uso especial  da vía  pública 
derivado de actividades que implican unha intensidade de uso superior á considerada normal 
referente á instalación nun local de máquinas expendedoras ou caixeiros automáticos adosados 
ás  fachadas,  deberá  presentala  o  interesado  no  rexistro  xeral  do  Concello  ou  a  través  de 
calquera dos medios recoñecidos no artigo 38.4 da Lei 30/92, do 26 de novembro, xunto coa 
seguinte documentación:

a) A licenza de actividade e funcionamento do establecemento.

b) Un plano  a  escala  ou  croquis  da  situación,  onde  se  indique  a  ubicación  da 
máquina expendedora ou caixeiro automático.

c) Unha  memoria  explicativa  na  que  se  indique  a  natureza  da  maquinaria  e  a 
necesidade da súa colocación, así como a previsión da intensidade de uso que vai 
provocar na vía pública.

d) Certificado de tesourería municipal de atoparse ao corrente das obrigas tributarias 
municipais.

e) Xustificante de abono da taxa correspondente baixo réxime de autoliquidación ou 
certificado de exención ou bonificación se cabe.

Artigo 44. Resolución e vixencia.

         1.- Para os efectos da resolución que poña fin ao procedemento ou da falta dela, será de 
aplicación o previsto no artigo 41 desta Ordenanza.

         2.- As licenzas reguladas nesta sección outorgaranse por anos naturais, podendo ser 
tácitamente prorrogadas durante os anos seguintes aos da súa concesión nos termos previstos 
no artigo 42.1 deste texto. Isto non impedirá a facultade da administración de resolver ou revogar 
a licenza. A falta de pagamento da taxa establecida pola ocupación da vía pública será causa de 
resolución da licenza.

Sección 4ª: Procedemento de outorgamento da autorización de ocupación 

da vía pública coa instalación de casetas ou contenedores de obra.
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Artigo 45. Solicitude.

A solicitude de outorgamento da licenza para ocupar a vía pública derivada da instalación 
de casetas, contenedores de obras ou xestión de residuos será presentada polo interesado no 
rexistro xeral do Concello, ou a través de calquera dos medios recoñecidos no artigo 38.4 da Lei 
30/92, do 26 de novembro, xunto coa seguinte documentación:

a) Plano de superficie que se vai  ocupar (ou no seu defecto,  croquis) coa 
ubicación exacta da instalación que se pretenda.

b) A licenza (ou no seu defecto, a súa solicitude) urbanística de obras.

c) Memoria  explicativa  das  circunstancias  que  estime  xustificativas  da 
ocupación solicitada, con indicación da superficie e o tempo que se prevé 
que dure a instalación.

d) Certificado de tesourería municipal  de atoparse ao corrente das obrigas 
tributarias municipais.

e) Xustificante  de  abono  da  taxa  correspondente  baixo  réxime  de 
autoliquidación ou certificado de exención ou bonificación se cabe.

Artigo 46. Resolución e vixencia.

1.-Serán de aplicación para os efectos da resolución que poña fin ao procedemento 
ou a falta dela o previsto no artigo 41 desta Ordenanza.

2.- As licenzas reguladas nesta sección outorgaranse polo prazo indispensable para 
realizar a actividade, ben sexa o solicitado polo interesado, ou ben o que acorde a 
autoridade  administrativa  despois  de  examinar  o  informe  técnico  ou  policial 
correspondente. Esta licenza non poderá ser prorrogada.

3.-  Cando rematen os efectos da autorización,  o interesado deberá repoñer a vía 
pública ao estado originario previo á súa ocupación. Serán da súa responsabilidade 
os danos que se causen nos bens públicos, tanto como consecuencia das operacións 
de montaxe e desmontaxe como durante o tempo da instalación.

4.- A administración terá a facultade de resolver ou revogar a licenza por causas 
sobrevidas. Tamén a revogará por incumprimentos da normativa municipal reguladora 
destas actividades, singularmente as ordenanzas de limpeza e de obras e servicios 
na vía pública.

Sección 5ª: Procedemento de outorgamento da autorización das 

ocupacións extraordinarias da vía pública.

Artigo 47. Solicitude.

O interesado deberá presentar no rexistro xeral do Concello ou a través de calquera dos 
medios  recoñecidos  no  artigo  38.4  da  Lei  30/92,  do  26  de  novembro,  a  solicitude  de 
outorgamento da licenza para ocupara a vía pública derivada da instalación de elementos para 
realizar  as  actividades  descritas  no  artigo  25  deste  regulamento,  xunto  coa  seguinte 
documentación:

a) Croquis  da  superficie  que  se  pretende  ocupar,  coa  ubicación  exacta  da 
instalación ou colocación dos elementos personais que se pretendan ubicar.
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b) Memoria  explicativa  das  circunstancias  que  estime  xustificativas  da 
ocupación solicitada, con indicación da superficie e o tempo que prevé que 
dure a instalación.

c) Certificado  de  tesourería  municipal  de  atoparse  ao  corrente  das  obrigas 
tributarias municipais.

d) Xustificante  de  abono  da  taxa  correspondente  baixo  réxime  de 
autoliquidación ou certificado de exención ou bonificación se cabe.

Artigo 48. Resolución e vixencia.

As resolucións por medio das que se outorguen as licenzas reguladas nesta sección, así 
como a súa vixencia, veñen determinadas polas disposicións do artigo 46 deste texto.

CAPÍTULO IV

EXTINCIÓN DAS LICENZAS

Artigo 49. Formas de extinción.

A licenza quedará extinguida nos seguintes casos:

a) Por renuncia do seu titular.
b) Por caducidade.
c) Por resolución ou revocación.

Artigo 50. Caducidade.

As licenzas obxecto da regulación deste texto caducarán nos seguintes casos:

a) Por falta de uso da licenza durante un prazo dun ano.
b) Polo transcurso do prazo polo que foi concedida.
c) Por non manter en correcto estado o solo público onde se sitúen.
d) Por adicar o local a fins distintos dos declarados polo titular.
e) Pola falta de pagamento das taxas derivadas do uso especial da vía 

pública.
f) Por incumprir as condicións fixadas pola administración na licenza.

Artigo 51. Resolución e revocación da licenza.

1.  A licenza quedará resolta e sen efecto cando o interesado incumpra calquera das 
condicións xerais derivadas desta Ordenanza, ou da normativa xeral ou específica de aplicación. 
Tamén no caso de que cometese algún acto que imposibilite a concesión, ou por circunstancias 
sobrevidas que motiven á administración para revocar os permisos concedidos.

2.  En  particular,  as  licenzas  quedarán  anuladas  polo  incumprimento  das  seguintes 
obrigas:

a) Para facilitar datos falsos ou incompletos para conseguir o permiso.
b) Destinar a licenza a un uso diferente do que constitúe o seu obxecto.
c) Non realizar as obras que, de ser o caso, poida ordenar o Concello.

Artigo 52.  Efectos da extinción.

Unha vez extinguida a licenza, o interesado terá que cumprir coas obrigas de repoñer a 
superficie ocupada ao seu estado anterior á concesión da autorización administrativa. No suposto 
de incumprir esta obriga, o Concello requerirá á persoa responsable o custo da reposición dos 
bens públicos danados.
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CAPÍTULO V

RÉXIME FISCAL DAS LICENZAS

Artigo 53. Suxeición ás ordenanzas fiscais.

Os titulares das distintas licenzas reguladas nesta Ordenanza estarán obrigadas a pagar 
as taxas que se aproben nas ordenanzas fiscais que correspondan.

TÍTULO IV

RÉXIME SANCIONADOR

CAPÍTULO  I.

INFRACCIÓNS

Artigo 54. Infraccións.

1. Serán  infraccións  ao  disposto  nesta  Ordenanza  as  accións  ou  omisións 
contrarias ás súas disposicións.

2.      As infraccións clasificaranse en leves, graves e moi graves.
Artigo 55. Infracións leves.

Cualifícanse como infraccións leves as seguintes:

a) A instalación na vía  pública  dos  elementos obxecto  das  distintas  licenzas  desta 
Ordenanza  sen  o  preceptivo  permiso  municipal,  con  posibilidade  de  legalizar  a 
situación.

b) O deterioro leve dos elementos do mobiliario urbano anexos á superficie ocupada 
por calquera das actividades reguladas neste texto como consecuencia do ejercicio 
permitido na licenza, e sen prexuízo da reposición dos danos á súa conta.

c) A falta de conservación dos espacios exteriores ocupados ou o deterioro leve do 
mobiliario da terraza.

d) A ocupación de máis superficie da autorizada en menos do 20%.

e) Calquera  acción  ou  omisión  contraria  ás  disposicións  desta  Ordenanza  non 
expresamente cualificada como grave ou moi grave.

Artigo 56. Infraccións graves.

Cualifícanse como infraccións graves as seguintes:

a) A instalación de elementos na vía pública obxecto da regulación material deste texto 
sen posuir a preceptiva licenza municipal e sen posibilidade de legalizar a situación, 
por contradecir as condicións conforme ás que se conceden os permisos.

b) A ocupación de maior superficie á autorizada en máis dun 20%.

c) A  negativa  a  facilitar,  a  requerimento  da  autoridade,  a  licenza  de  instalación 
autorizada.

d) Desobedecer os requirimentos legítimos que realicen os axentes da autoridade.

e) O uso indebido da licenza concedida.
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f) O deterioro grave dos elementos do mobiliario e ornamentos anexos ou colindantes 
coa superficie ocupada, que se produza como consecuencia da actividade obxecto 
da licenza, e sen prexuízo da reposición dos danos á súa costa.

g) No suposto de terrazas de hostelería, a colocación de envases ou calquera clase de 
elementos  fóra  da  superficie  autorizada.  Estes  elementos  serán  retirados  polos 
servicios municipais á costa do titular da licenza, se a tivese. No seu defecto, farase 
por conta do titular do establecemento, sen prexuízo da imposición da sanción que 
corresponda.

h) No suposto de terrazas de hostelería, o acopio do mobiliario da terraza cando non 
estea en uso suxeitándoo a elementos de mobiliario urbano, sinais de tráfico, árbores 
ou instalacións públicas. Neste caso, o mobiliario poderá ser retirado polos servicios 
municipais por conta do titular da licenza, se a tivese. No seu defecto, farase por 
conta  do titular  do establecemento,  sen  prexuízo  da  imposición  da  sanción  que 
corresponda.

i) A instalación de elementos de mobiliario non autorizados nin conforme ás condicións 
establecidas no presente regulamento.

j) A reiteración por dúas veces na comisión de faltas leves no prazo de dous anos. A 
estes  efectos  enténdese  cometida  a  falta  cando  estea  rematado  o  expediente 
sancionador  na  vía  administrativa,  con  independencia  do  recurso  contencioso-
administrativo que poida interpoñerse contra a resolución sancionadora.

Artigo 57. Infraccións moi graves.

Cualifícanse como infraccións moi graves as seguintes:

a) Non desmontar as instalacións unha vez rematado o período de vixencia ou cando 
fose  requerido  polo  Concello.  Os  elementos  instalados  serán  retirados  polos 
servicios municipais por conta do titular da licenza, se a tivese, ou no seu defecto, do 
titular do establecemento, sen prexuízo da imposición da sanción que proceda.

b) Incumplir as condicións técnicas da instalación e as dotacións fixadas na licenza.

c) O  desobedecemento  reiterado  dos  requirimentos  que  realicen  os  axentes  da 
autoridade.

d) A reiteración por dúas veces na comisión de faltas graves no prazo de dous anos. A 
estes  efectos  enténdese  cometida  a  falta  cando  estea  rematado  o  expediente 
sancionador  na  vía  administrativa,  con  independencia  do  recurso  contencioso-
administrativo que poida interpoñerse contra a resolución sancionadora.

e) A intalación de calquera medio de ocupación da vía publica, xa sexa por terrazas de 
hostelería, de máquinas automáticas expendedoras ou instalacións desmontables ou 
calquera outra debidamente autorizada sen ter previamente aboada por réxime de 
autoliquidación a correspondente taxa.

CAPÍTULO II

SANCIÓNS

Artigo 58. Sancións.

1. A  comisión  dunha  infracción  administrativa  das  tipificadas  no  capítulo  anterior 
determinará, logo da instrucción do correspondente procedemento sancionador, de 
acordo coa normativa sobre o procedemento administrativo común, a imposición das 
sancións sinaladas neste artigo. Os límites das sancións ordenaranse consonte ao 
establecido na Lei 57/03, de medidas para a modernización do goberno local.

2. As infraccións leves serán sancionadas con multa  de contía variable dende 100 
euros ata 300 euros.
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3. As infraccións graves poderán implicar  a revocación da licenza,  no caso de que 
estivese concedida, e multa dende 301 euros ata 1000 euros. No suposto de que se 
revoque  a  licenza,  o  responsable  quedará  inhabilitado  para  obter  sucesivas 
autorizacións, polo prazo mínimo de dous anos e máximo de cinco.

4. As  infraccións  moi  graves  implicarán  a  revocación  da  licenza,  no  caso  de  que 
estivese  concedida,  e  multa  dende  1001  euros  ata  2000  euros.  O  responsable 
quedará inhabilitado para obter sucesivas autorizacións, polo prazo mínimo de dous 
anos e máximo de cinco.

5. En ningún caso a sanción será inferior  ao beneficio  económico que a infracción 
supoña para o infractor.

Artigo 59. Legalización de actuacións.

A comisión dunha infracción tipificada implicará a imposición da correspondente sanción, 
que será independente e compatible coa legalización da instalación e co pagamento do prezo 
público e as recargas que procedan debido ao aproveitamento non autorizado.

Artigo 60. Gradación das sancións.

Na gradacións das sancións deberase gardar a axeitada adecuación entre a gravadade 
da infracción cometida e  a  sanción aplicada.  Valorarase a existencia  de intencionalidade,  a 
natureza dos prexuízos causados, a reiteración dos feitos e a intensidade dos danos causados a 
bens públicos ou as perturbacións ocasionadas aos demais usuarios da vía pública.

Artigo 61. Competencia para impoñer as sancións.

1.  O alcalde do Concello, ou ben o concelleiro que teña delegadas as funcións, será 
competente para impoñer as sancións cando procedan, logo da instrucción do correspondente 
expediente sancionador.

2. Será competencia do alcalde, ou do concelleiro en quen delegue, garantir o exacto 
cumprimento das normas contidas nesta Ordenanza, a través dos servicios administrativos aos 
que se lle encomenden estas funcións e co auxilio da Policía Local.

CAPÍTULO III

DEFENSA DOS CONSUMIDORES

Artigo 62. Suxeición á normativa de consumo, follas de reclamacións e 

lista de prezos.

1. Nas licenzas que teñan por obxecto a ocupación da vía pública con terrazas de 
hostelería,  a  natureza  desta  actividade  implicará  que  xunto  coas  prescripcións 
propias desta Ordenanza sobre o réxime sancionador, serán de aplicación tamén a 
normativa  reguladora  das  infraccións  e  sancións  en  materia  de  defensa  de 
consumidores  e  usuarios,  xunta  coa  suxeición  ao  protocolo  de  mediación  en 
consumo establecido no Concello que será xestionado pola OMIC.

2. Todos os establecementos que dispoñan dunha terraza de hostelería disporán das 
correspondentes follas de reclamacións normalizadas a disposición de consumidores 
e usuarios.

3. Os titulares das licenzas deberán expoñer ao público, en lugar visible, a lista de 
prezos e o documento mediante o que se outorga a licenza municipal.
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4. Os titulares das licenzas deberán ter  a disposición dos axentes da autoridade a 
licenza  de  ocupación  da  vía  pública  e  o  justificante  de  aboamento  da  taxa 
correspondente,  co fin  de poder comprobar a correspondencia entre a superficie 
autorizada e a realmente ocupada.

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS

Primeira.  Facúltase  ao alcalde  para actualizar  por  resolución  motivada as contías 
económicas  das  sancións  reflejadas  no  artigo  58  desta  Ordenanza,  debendo este  acto  ser 
obxecto de publicidade oficial.

Segunda. Nos  aspectos  non  previstos  no  presente  texto,  será  de  aplicación  a 
lexislación  sectorial  que  corresponda,  co  seguimento  dos  procedementos  administrativos 
instruídos pola administración competente.

DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS

Primeira. As terrazas que se atopen autorizadas no momento da entrada en vigor 
desta  Ordenanza  poderán  manterse  nas  mesmas  condicións,  se  teñen  licenza  concedida, 
sempre que axusten a súa ocupación ós criterios técnicos e estéticos da nova normativa,  no 
caso de non estar adaptados outorgase un ano de prórroga dende a publicación para 
adaptarse a ordenanza.

Segunda. Unha  vez  que  entre  en  vigor  esta  Ordenanza,  no  caso  de  pretender 
alugunha ocupación de vía pública das regulamentadas neste texto, os interesados formularán as 
solicitudes correspondentes consonte ás disposicións desta ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Ordenanza entrará en vigor unha vez cumplidos os trámites de exposición pública e 
aprobación definitiva, de ser o caso, e publicada íntegramente no Boletín Oficial da Provincia de 
Lugo.

ANEXOS

ANEXO I-Mobiliario recomendado

Os elementos de mobiliario das terrazas de hostelería contarán con materiais de 
calidade, tales como aluminio, vimbio, arpillería madeira, tea ou semellantes, ou elementos 
de PVC de calidade exentos de propaganda comercial. Apróbase a seguinte relación, que 
permite  que  os  interesados  elixan  entre  eles,  non  podendo utilizar  ningún outro  que 
incumpla  as  condicións  deste  anexo,  quedando  expresamente  prohibido  o  uso  de 
mobiliario de plástico ou PVC fráxil de escasa calidade que sexa máis axeitado para uso 
nas  praias  ou xardíns..  A cor  dos  materiais  de  cada unha  das  terrazas  terá  que  ser 
uniforme, de xeito que tódolos elementos do mobiliario dunha mesma terraza serán da 
mesma cor, podendo optar o instalador polos recomendados neste anexo.

Modelos de cadeiras recomendados.

a) Cadeira de armazón con tubo de aluminio anonizado de 28x2 mm e ovalado de 
38x17 mm. O asento e o respaldo constan de médula sintética tecida a man e 
reforzada con fio de aceiro. Apilable. Cores recomendadas: beige, verde, granate, ou 
madeira natural.
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b) Cadeira con armazón de tubo de aluminio anonizado de 1,8 mm oval, con asento e 
respaldo  de  madeira  natural  ou  médula  sintética  reforzada.  Apilable.  Cores 
autorizadas: beige, verde, granate, ou madeira natural.

c) Taburete alto de aluminio anonizado de 1,8 mm, con asento e respaldo de médula 
sintética tecida a man e reforzada con fio de aceiro. Cores autorizadas: beige, verde, 
granate, ou madeira natural.

Modelos de mesas recomendado.

a) Mesa de armazón de aluminio anonizado apilable de tres pés, redonda, con 60x60 
cm de diámetro e taboleiro de aceiro inoxidable adamascado repulsado.

b) Mesa de armazón de aluminio anonizado apilable de catro pés, cadrada, de 70x70 
cm, con taboleiro de aceiro inoxidable adamascado repulsado.

c) Mesa alta de armazón de aluminio anonizado, con catro patas na columna central, e 
taboleiro  de  aceiro  inoxidable  adamascado  repulsado  de  máximo  50x50  cm de 
diámetro.

Modelos de separadores recomendados.

No  suposto  de  que  expresamente  se  permita  o  uso  de  separadores  dentro  das 
condicións da licenza terán que instalarse os seguintes:

a) Separadores  vexetais  con  maceteiros  de  materiais  de  boa  calidade  e  suficente 
estabilidade.

b) Separadores  de  madeira  ou  vimbo,  dunha  única  cor,  elixida  entre  o  verde,  ou 
madeira natural, co pé de aluminio ou aceiro.

Modelo de parasol e toldos recomendado.

Parasol con montura de madeira e cuberta de tecido de tea verde ou crema claro con 
volante A altura máxima total do mástil será de 2,50 m. A base deberá garantir a súa 
estabilidade. A cuberta, no caso de ser redonda ou hexagonal, medirá como máximo 3,5 
m de diámetro, e se é cadrada, será de 3x3 metros, permitíndose as dúas modalidades.

No podrán estar anclados al pavimento. Podrán tener su apoyo sobre bases móviles, 
sobre la fachada propiedad del solicitante.

Os toldos recomendase que sexan de material textil ignífugo.

Os toldos non poderán conter publicidade excepto o nome comercial do establecemento.

As dimensions máximas serán igual á superficie máxima de ocupación autorizada.

A altura máxima libre do toldo será de 3,50 m e a mínima de 2,50 m., e en ningún caso 
impedirán  a  visibilidade  de  sinales  de  circulación  ou  calquera  outro  elemento  de 
seguridade vial.

Os toldos situados na liña de fachada, en que todo ou parte esté ubicado a menos de 
1,50 m. de calquera oco de fachada ou voladizo da planta primeira do inmoble a que 
pertence o establecemento, se esixirá a autorización expresa dos veciños de dita planta.

A  distancia  dende  o  extremo  do  toldo  ata  a  fachada  do  edificio  de  enfrente  do 
establecimiento será como mínimo de 3,50 m, e se é inferior, será precisa a autorización 
por escrito da comunidade de veciños do edificio afectado.

O vuelo máximo dos toldos será de 3,80 m. A distancia dende o extremo de vuelo 
máximo do toldo á liña exterior do bordillo da beirarrúa será maior ou igual a 50 cm.

__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I  -  Tel. 982 140027  -  Fax 982 141600  -  Álvaro Cunqueiro, 24  -  27780  FOZ (Lugo)



CONCELLO DE FOZ (LUGO)

ASÍ MESMO FIGURAN OS ANEXOS  I, II e III QUE NON SE TRANSCRIBEN POR SER 
FIGURAS XEOMÉTRICAS A INCLUÍR NA ORDENANZA

“  Proposta da alcaldía:  
Por esta Alcaldía sométese a estudio da Comisión Informativa Municipal de Asuntos para 
o Pleno a ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA UTILIZACIÓN ESPECIAL DA 
VÍA  PÚBLICA DE XEITO TEMPORAL,  MEDIANTE TERRAZAS DE HOSTELERÍA, 
MÁQUINAS AUTOMÁTICAS EXPENDEDORAS E INSTALACIÓNS DESMONTABLES 
DO CONCELLO DE FOZ, marcando as pautas oportunas para que sexa o devandito 
órgano colexiado quen adopte finalmente unha proposta  concreta  que se elevará  a 
debate  e  resolución  do  Concello  Pleno,  tralo  consenso  acadado  na  xuntanza  de 
Portavoces.-

Vistos os informes de Secretaría de data 12 de marzo de 2012, que non varía na súa 
substantividade.-

Considerando a seguinte normativa aplicable ao caso:

- Os artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime 
Local,.-
- O artigo 56 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o 

Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local.-
- E  o  Regulamento  de  Bens  das  Entidades  Locais,  aprobado  polo  Real  Decreto 

1372/1986, do 13 de xuño.-

Propoño:

Primeiro.-  Aprobar  con  carácter  provisional  a  ORDENANZA  MUNICIPAL 
REGULADORA  DA  UTILIZACIÓN  ESPECIAL  DA  VÍA  PÚBLICA  DE  XEITO 
TEMPORAL,  MEDIANTE  TERRAZAS  DE  HOSTELERÍA,  MÁQUINAS 
AUTOMÁTICAS  EXPENDEDORAS  E  INSTALACIÓNS  DESMONTABLES  DO 
CONCELLO  DE  FOZ, quedando  redactados  os  artigos  modificados  da  devandita 
Ordenanza co detalle reflectido con anterioridade en tinta carmín.-

Segundo.-  Expoñer ao público no Taboleiro de Anuncios deste Concello o presente 
acordo provisional, e a redacción da  ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA 
UTILIZACIÓN ESPECIAL DA VÍA PÚBLICA DE XEITO TEMPORAL,  MEDIANTE 
TERRAZAS  DE  HOSTELERÍA,  MÁQUINAS  AUTOMÁTICAS  EXPENDEDORAS  E 
INSTALACIÓNS DESMONTABLES DO CONCELLO DE FOZ, durante o prazo de trinta 
días hábiles, co fin de que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as 
reclamacións que consideren oportunas. A devandita exposición ao público anunciarase 
por edicto no Boletín Oficial da Provincia, e comezará a contar o seu prazo a partir do día 
seguinte a aquel en que se produza a publicación.-

Finalizado o período de exposición pública, o concello acadará os acordos definitivos que 
procedan,  resolvendo  as  reclamacións  que  se  presentasen  e  aprobará  a  redacción 
definitiva da ordenanza. No caso de que non se presentasen reclamacións, entenderase 
definitivamente acadado o acordo,  ata  entón provisional,  sen necesidade de acordo 
plenario.-

Os acordos definitivos a que se refire o parágrafo anterior,  incluíndo os provisionais 
elevados  automaticamente  a  tal  categoría,  e  o  texto  íntegro  da  modificación, 
publicaranse no boletín oficial da provincia de Lugo, sen que entren en vigor ata que se 
leve a cabo a súa publicación nos termos do establecido no artigo 196.2 do ROF, polo 
que  establece  que  as  normas  entrarán  en  vigor  unha  vez  rematados  os  prazos 
establecidos segundo o disposto no artigo 65.2 da lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora 
das bases de réxime local”.-
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Seguidamente, o señor Alcalde-Presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, ordena entrar no debate do 
asunto, indicando que esta proposta é a mesma que se presentou no pleno anterior, pero que se trae de  
novo a debate para falar dos puntos que o concelleiro de Unifoz,  XAIME CANCIO RODRIGUEZ, non 
consideraba correctos.

Por alusións, intervén o concelleiro do grupo municipal UNIFOZ,  XAIME CANCIO RODRIGUEZ, quen 
manifesta que na ordenanza non se plantea a modificación da Tasa, e que dende o seu grupo municipal  
consideran que ao modificar a ordenanza hai que modifica-la tasa.

A voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, intervén solicitando 
que se manteñan os turnos de intervención, e manifesta non estar de acordo con que se presente a mesma 
proposta anterior, xa que o seu grupo municipal propoñía que se convocase unha reunión  de portavoces,  
así  como  unha  reunión  cos  hosteleiros  afectados.  Asimesmo  manifestan  que  están  de  acordo  cunha  
modificación da tasa.

O Alcalde,  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, responde que os hosteleiros poderán presentar alegacións 
unha vez que a Ordenanza sexa aprobada.

Intervén o concelleiro do grupo municipal UNIFOZ,  XAIME CANCIO RODRIGUEZ, para manifestar  
que a modificación da tasa xa é unha proposta de antes, e que considera que esta non pode ser igual para 
o que ten unha estructura como para o que só ten unhas mesas e unhas sillas ó aire libre.

Tras debatir este punto, decídese que unha vez aprobada a Ordenanza, tratarase o tema da variación da  
tasa e o Alcade-Presidente,  JAVIER JORGE CASTIÑERA,  dí que se tratará nunha próxima Xunta de 
Portavoces co correspondente informe técnico.

Continuando co debate da ordenanza, decídese variar o artigo  8.m, variando o texto así “Permítese o  
peche  lateral  da terraza con elementos  traslúcidos  e  recoméndase o uso de  separadorescunha altura  
máxima de 1,80 m. , e toldos móviles”

Intervén o concelleiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRIGUEZ,  para propoñer que 
se elimine o artigo 9.b, xa que se contradice co artigo 32.3.  Tamén propón que se lle entregue unha copia  
da ordenanza a cada titular de hostelería durante o tempo de exposición pública.

A voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE,  ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, pide que se poñan 
bandos, pero que veñan consultar ó Concello e que haxa un técnico para explicar esta Ordenanza.

Acórdase facer un bando e publicalo na páxina web do Concello, en facebook anunciando a exposición  
pública da Ordenanza.

Tralo debate, acórdase modificar o artigo 8.m , polo seguinte “Permítese o peche lateral da terraza con  
elementos traslúcidos e recoméndase o uso de separadores cunha altura máxima de 1,80 m. , e toldos  
móviles”; eliminar o punto 9.b ; e poñer como tempo de adaptación quince meses.

Non producíndose máis intervencións, sométese a proposta de Alcaldía a votación ordinaria co resultado  
seguinte: 

. Votos a favor seis, tres dos concelleiros/as do grupo municipal do PP; dous dos concelleiros do  
grupo municipal UNIFOZ, e un do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG.-

. Votos en contra, ningún.-

. Abstencións dúas dos/as concelleiros/as do grupo municipal PSdeG-PSOE.-

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte:

DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A 
APROBACION DA ORDENAZA MUNICIPAL REGULADORA DA UTILIZACION ESPECIAL DA 
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VIA PUBLICA DE XEITO TEMPORAL, MEDIANTE TERRAZAS DE HOSTELERIA, MAQUINAS 
AUTOMÁTICAS EXPENDEDORAS E INSTALACIÓNS DESMONTABLES”.-

Toma a palabra a voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE,  ROSA MARÍA PÉREZ 
GRADAILLE,  decindo  que  o  seu  grupo  xa  manifestara  no  Pleno  anterior  que  se 
convocara  a  unha  reunión  aos  hostaleiros  que  estiveran  interesados  cos  técnicos 
municipales e os portavoces políticos, cousa que non se fixo ao día de hoxe, polo que 
seguimos sin coñecer cal é a opinión dos hostaleiros sobre esta Ordenanza e os cambios 
que implica de cambios de mobiliario, que nos tempos que estamos van a ser complicados 
a pesar de que sí é certo, existe un tempo para adaptarse a estos cambios.

A maiores tamén solicitamos que se trouxera a Pleno conxuntamente coa modificación da 
taxa  que regula este tipo de ocupación da vía pública y nos non vemos que tampouco se 
trouxera.

Por todo isto, comoconsideramos que as nosas propostas non foron tidas en conta nesta 
Proposta, polo que non houbo consenso en relación as peticións, aínda que sí é certo que 
o texto da Ordenanza se consensuou con  todos, e polo tanto o noso sentido de voto vai 
ser a abstención.

Toma  a  palabra  a  concelleira  do  grupo  municipal  UNIFOZ,  ANA  LÓPEZ 
CAMPOAMOR, como xa quedamos nas Comisións Informativas vamos a votar a favor 
xa que se modificaron eses dous puntos, que era o que pedíamos e tamén co compromiso 
que  adquiriu  o  Alcalde e  o  seu  equipo  de  goberno de traer  as  taxas  reguladoras  ao 
seguinte pleno.

Responde o Sr. Alcalde, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, que efectivamente, si se pode 
traer ao seguinte pleno vai estar, había unhas divergencias sinaladas pola Interventora que 
había que mirar, pero non hai ningún problema en que veña o antes posible.

Volve  a  tomar  a  palabra  a  concelleira  do  grupo municipal  UNIFOZ,  ANA LÓPEZ 
CAMPOAMOR para  sinalar  que  está  de  acordo  coa  portavoz  do  grupo  municipal 
PSdeG-PSOE, de darlle a maior difusión posible para que os hosteleiros afectados se 
poidan pronunciar

O  voceiro  do  grupo  municipal  MIXTO-BNG,  XOAN  CARLOS  GONZALEZ 
BASANTA, dí que o BNG, como no anterior Pleno vai votar a favor pois pensamos que a 
maioría das nosas propostas están recollidas nesta Ordenanza, e pensamos que sempre é 
mellor unha Ordenanza mala que ningunha ou unha ordenanza que non se está a cumplir. 
O que sí pedimos por parte do Goberno Municipal que se cumpla esta Ordenanza, xa que 
aquí, por sistema hai moitas ordenanzas que non se viñan cumplindo na súa totalidade, 
que se infrinxen. Esperemos que esto supoña unha mellora na imaxe do pobo e supoña un 
beneficio para o mesmo. Creo que é unha Ordenanza mellorable, que hai que contrastar 
cos hosteleiros e co pobo en xeral, e de ahí sacar un texto o máis completo posible.

Toma a palabra o Sr. Alcalde-Presidente,  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, sinalando 
que así cree que é o proceso, sacar unha Ordenanza e expoñela ó público e despois coas 
alegacións presentadas elaborar un documento definitivo. Vaiselle dar a maior difusión 
posible, aínda que a A.C.I.A. ten unha copia deste borrador dende fai un ano. E o seguinte 
paso será a modificación da tasa.

Toma a palabra a voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE  ROSA MARÍA PÉREZ 
GRADAILLE, para xustificar a abstención do seu grupo, indicando que aínda que houbo 
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consenso  en  canto  ao  texto  da  Ordenanza,  consideran  que  non  hai  tanta  presa  por 
aprobala, e que se puido esperar e traela xunto coa taxa, xa que non da tempo a que entre 
en vigor este verán e daría tempo a que se celebrara esa reunión cos hosteleiros e se 
informara adecuadamente non só á A.C.I.A.,  senon ao sector que vai  ser afectado,  e 
consideramos que esto debería facerse antes da aprobación inicial.

A concelleira do grupo municipal UNIFOZ, ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR, dí 
que están de acordo con que esa reunión se podía haber feito antes, pero os hosteleiros 
van a poder ver esa ordenanza, e despois debatiranse as modificacións que se poidan 
facer.

Por último toma a palabra o Sr. Alcalde, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, para indicar 
que se leva un ano tratando este tema, e non se pode ter parada a Ordenanza hasta que se 
acabe de traballar co tema da taxa

Debatido  suficientemente  o  señor  alcalde  somete  o  transcrito  ditame  da  comisión 
informativa a votación ordinaria e, o resultado da votación é o seguinte:

Votos a favor: oito, cinco do PP, dous de UNIFOZ, un do grupo MIXTO-BNG

Votos en contra: ningún

Abstencións: catro do PSdeG-PSOE

Consecuentemente, pola presidencia resulta  queda proclamado o seguinte ACORDO:

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS  PREPARATORIOS  DE  PLENO  DE  DATA  20/06/2013  RELFECTIDO 
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.-

5.-  MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG (R.E.  Nº  2013/3018)  CONTRA A MINARÍA 
SALVAXE E CONTAMINANTE.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa 
permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión ordinaria celebrada 
o día 20 de xuño de 2013, que no seu literal indica:

“Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG, 
XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, co tenor seguinte:

A explotación dos recursos mineiros e particularmente dos metais, está controlada por grandes empresas 
transnacionais que operan baixo criterios especulativos aplicando prácticas neocoloniais. O seu alto prezo 
nos mercados fai  que  a explotación e extracción procure  beneficio  rápido a costa do grave  impacto  
ambiental e riscos para saúde das persoas.

Na Galiza existen 520 explotacións mineiras e as concesións chegan a abranguer máis da metade da 
superficie do país. A maior parte destas foron autorizadas e perviven na actualidade grazas a normas  
aprobadas  no réxime  franquista,  que  non tiñan  en conta a  realidade  do  país  nin un  aproveitamento  
sustentábel  dos  recursos  mineiros.  O  aproveitamento  de  determinados  recursos  mineiros  debe  ser  
considerado estratéxico, decidido desde a Galiza en función dos seus intereses, e tutelado desde os poderes 
públicos para garantir a sustentabilidade ambiental e social dos proxectos.

Nin a Xunta de Galiza nin o goberno do Estado teñen o menor interese en mudar esta situación. Por  
exemplo, o proxecto mineiro de ouro de Corcoesto, recibiu a declaración de impacto ambiental positiva da 
Xunta logo de se tramitar como de interese estratéxico, sen coñecemento dos/as habitantes da zona. Isto  
mesmo aconteceu co plan sectorial de actividades extractivas, encargado ás empresas do sector mineiro 
(Cámara Mineira de Galiza) e furtado á participación das entidades sindicais, ambientalistas, veciñais e  
profesionais. Este plan ameaza espazos naturais protexidos, como a Serra do Courel, na Rede Natura, onde  
queren conceder 54 explotacións. Os concellos e as persoas afectadas non contan, tampouco a ordenación  
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urbanística local. E non só é Corcoesto, en Bergantiños, senón O Ribeiro, Celanova, as Fragas do Eume, a 
Serra do Galiñeiro, a Limia ou Terra Chá, tamén están baixo esta ameaza.

A minaría a ceo aberto e a fractura hidráulica ou “fracking” son actividades con graves impactos sobre o  
territorio, o medio ambiente e os distintos usos do solo. Consume grandes cantidades de enerxía e agua e  
manexa substancias tóxicas, como o cianuro, que poden ter graves consecuencias para o ambiente e a  
saúde das persoas, a contaminación do solo e dos acuíferos.

Trátase  dunha  minaría  a  ceo  aberto,  salvaxe,  que  abre  cráteres  na  superficie  e  fracturas  nas  
profundidades, destruíndo plantas, animais ou aldeas e lugares, se for preciso para os seus intereses. Pon 
en perigo a saúde, a calidade de vida, os recursos e os medios de vida tradicionais e sustentábeis das  
persoas. Produce explosións, destrución física do territorio con cráteres de centos de hectáreas e centos de  
metros de profundidade, embalsamento de contaminantes como metais pesados, arsénico, cianuro), elimina  
acuíferos e contamina as augas.

Os supostos  beneficios  económicos  e  de  xeración de  postos  de  traballo  non compensan os  prexuízos 
ambientais e socioeconómicos derivados doutros recursos naturais (forestais, agrogandeiros, pesqueiros,  
hídricos, de lecer ou turísticos) e a saúde humana.  Os permisos de investigación ligados á extracción de  
ouro implican o uso de cianuro, con riscos para a saúde e o medio ambiente. O cianuro é unha substancia  
química altamente  tóxica,  mesmo potencialmente  letal,  un dos principais  contaminantes  que  pode  ter  
impactos  graves  e  irreversíbeis  na  saúde  humana,  no  medio  ambiente  e  destrutivos  na  diversidade  
biolóxica, prohibido en moitos estados do mundo.

Existe  un clamor para que se  suspendan os  permisos  e  concesións en tramitación,  que se  prohiba a 
macrominaría  a  ceo  aberto  e  a  minaría  con  cianuro,  ademais  da  necesidade  de  estabelecer  avais  
suficientes  e  seguros de  responsabilidade  civil  que  permitan cubrir  a  situación máis  catastrófica que  
puidese ocorrer. E aínda máis,  que a Galiza sexa soberana na explotación dos seus recursos, como a  
minaría.

Por todo isto, o Grupo Municipal do BNG solicita a adopción deste ACORDO

Instar á Xunta de Galiza a

1. Retirar o documento de inicio do Plan Sectorial de Actividades Extractivas de Galiza e elaborar un  
novo coa participación e consenso dos axentes que deben forman parte do Consello Galego da Minaría,  
como marca a Lei 3/2008, de ordenación da minaría de Galiza.

2. Prohibir a extracción de minerais metálicos polo sistema de ceo aberto, eliminando completamente o  
uso de cianuro ou substancias perigosas que poñan en risco a saúde ambiental e das persoas, así como  
as técnicas de “fracking”, en todo o territorio galego, incluída a plataforma continental.

3. Crear con urxencia o Consello da Minaría da Galiza, tal como estabelece a Lei 3/2008, de ordenación  
da minaría,  polo carácter estratéxico dos recursos existentes no subsolo e plataforma continental,  e  
deixar de conceder permisos de exploración, investigación e explotación, mentres tanto.

4. Exixir o estabelecemento de seguros de cobertura suficientes de responsabilidade civil por eventuais  
accidentes e constituír un Fondo de Restauración Ambiental  para garantir  a reparación do medio  
afectado pola actividade mineira, unha vez concluída esta.

5. Someter as autorizacións de explotacións mineiras ao impacto que   teñan sobre outras actividades  
económicas que son sustento básico da economía de Galiza e que dependen tamén doutros recursos  
naturais, como os agrogandeiros, pesqueiros, hídricos, turísticos, forestais ou de lecer.-

Non producíndose intervencións,  pola presidencia sométese a proposta contida na moción a votación  
ordinaria co resultado seguinte:

 votos favorables cinco, dous dos concelleiros/as do PSdeG-PSOE, dous dos concelleiros/as  
do grupo municipal UNIFOZ e un do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG.-
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 votos en contra, ningún.-
 abstencións tres dos concelleiros/as do grupo municipal do PP.-

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:

DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A 
APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG (R.E. Nº 2013/3018) CONTRA 
A MINARÍA SALVAXE E CONTAMINANTE”.-

Seguidamente,  o  señor  Alcalde-Presidente  ordena  entrar  no  debate  do  asunto 
producíndose as seguintes intervencións:

Intervén o voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XOAN CARLOS GONZÁLEZ 
BASANTA, defendendo a moción presentada.

Toma a palabra a voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE,  ROSA MARÍA PÉREZ 
GRADAILLE, para manifestar que está de acordo co BNG e coa moción, e en contra de 
proxectos que van en contra do noso Medio Ambiente e que só benefician a uns poucos, 
polo que van a votar a favor.

A concelleira do grupo municipal UNIFOZ,  ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR, 
indica que o seu grupo está de acordo coa moción.

Toma a palabra o Sr. Alcalde-Presidente, JAVIER  JORGE  CASTIÑEIRA  para 
manifestar que o seu grupo municipal vaise abster nesta votación por dous motivos.

Nos puntos 3, 4,5 estamos de acordo, está de acordo con crear o Consello da Minaría, que 
non creou o bipartito, a pesar de que a Lei é do ano 2.008, non franquista, como indica o 
portavoz do BNG.

Creemos  que  non se está  informando correctamente  e  que a  actividade económica e 
totalmente compatible co medio ambiente, sempre que se fagan coas normas requeridas, e 
que se están a desarrollar o Plan Sectorial da Minería, e que se está cumplindo a Lei 
aprobada polo bipartito.

O  voceiro  do  grupo  municipal  MIXTO-BNG,  XOAN  CARLOS  GONZÁLEZ 
BASANTA, remítese ao dito por Serafín González, Presidente da Sociedade Galega de 
Historia Natural , que dí que hai espacios onde a repercusión medio ambiental e no modo 
de vida das persoas que viven en esas zonas, é moito maior que os beneficios que se van 
obter, xa que a reconstrucción non é posible. Non se poden poñer todas as facilidades para 
estas explotacións e que solo se reciba o perxuizo medio ambiental. Non se pode aprobar 
este Plan Sectorial sen consensuar con ningún dos sectores implicados, senón que se fai 
por decreto e aplicando rodillo.

Toma a palabra o Alcalde, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, e dí que no noso Concello 
hai actividade extractiva a ceo aberto de pedra e caolín, e non se pode despreciar estas 
explotacións; sí é certo que hai unas exigencias importantes e que non é tan doado eso de 
“abri-las portas” como dí o voceiro do B.N.G.. Nos consideramos que é compatible a 
conservación do medio ambiente coas actividades extractivas, e entendemos que este Plan 
Sectorial da Minería leva a eso

Debatido  suficientemente  o  señor  alcalde  somete  o  transcrito  ditame  da  comisión 
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:

- Votos a favor : sete, catro do PSdeG-PSOE, dous de UNIFOZ, un do B.N.G.
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- Votos en contra  ningún

- Abstencións: cinco do PP

Consecuentemente,  obtida  maioría  de  votos  favorables  queda  proclamado  polo  señor 
presidente o acordo acadado, deste xeito:

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS  PREPARATORIOS  DE  PLENO  DE  DATA  20/06/2013  RELFECTIDO 
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.

6.-  MOCIÓN  GRUPO  MUNICIPAL  MIXTO-BNG  (R.E.  Nº  2013/3019)  PARA  QUE  NON  SE 
PRACTIQUEN  FUMIGACIÓNS  MASIVAS  CON  HERBICIDAS  NA  VEXETACIÓN  DOS 
CÓMAROS DAS ESTRADAS.- Dáse  conta do ditame emitido pola comisión informativa 
permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión ordinaria celebrada 
o día 20 de xuño de 2013, que no seu literal indica:

“Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG, 
XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, co tenor seguinte:

“Cada ano en datas primaverais,  algunhas vías de comunicación dependentes da Xunta, do Estado, das  
deputacións ou de concellos,  veñen ser fumigadas con grandes cantidades de herbicidas para eliminar a 
vexetación que medra nos cómaros dos viais. Estas fumigacións prexudican gravemente os cultivos, as  
augas  e  o  medio  ambiente.  Tanto  organizacións  ecoloxistas  e  sociais  como  produtores  agrarios  
denunciaron  en  moitas  ocasións  esta  práctica  por  constituír  un  atentado  contra  o  medio  ambiente,  
prexudicar  os  cultivo  e  danar  tamén as  augas,  porque  os  taludes  laterais  das  estradas  serven  para  
canalizar as augas pluviais co cal os herbicidas son transportados aos ríos. 

Foron mesmo en ocasións as persoas produtoras de uva en zonas próximas ás autovías as que denunciaron 
a mingua considerábel nas súas producións debido ao mal uso de herbicidas por parte das administracións  
ou concesionarias. De feito, constátase que, por exemplo, o Ministerio de Fomento emprega un herbicida 
co potente MCPA que ten efectos prexudiciais nas colleitas.  Para contrarrestar uns efectos que poden 
alongarse até dous anos, labregas e labregos teñen que realizar un gasto extra para aplicar un tratamento  
intensivo nas súas plantacións para impedir a acción dunha substancia que xa parou o medre de moitas  
vides.

Para alén destas consideracións principais, moitas estradas pasan por zonas densamente poboadas, cascos 
urbanos e outras áreas sensíbeis.

É por isto que o grupo municipal do BNG solicita desta corporación a adopción do seguinte 

ACORDO

1. Instar á Xunta de Galiza e a Deputación provincial a que vixíen e impidan a aplicación de  
herbicidas nas vías da súa competencia,  promovendo técnicas  alternativas  menos agresivas 
como as rozas mecánicas selectivas que respecten as especies autóctonas, os cultivos, as augas e  
o medio ambiente.

2. Instar  á  Xunta  de  Galiza  a que demande  do  goberno do  Estado  a  prohibición do uso  de 
herbicidas nas vías de competencia estatal,  tal  como vén facendo o ministerio de Fomento,  
utilizando alternativas que respecten o medio ambiente, os cultivos e as augas.

3. Instar ao Goberno Municipal a non usar este tipo de herbicidas no termo municipal de Foz e si  
outras que respecten o medio ambiente”.-
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O concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG, expón que aínda que esto vai dirixido á Xunta de Galicia,  
tamén o concello fixo uso destes productos, polo que fai extensible a moción ao mesmo.

Tralo debate, pola presidencia sométese a proposta contida na moción a votación ordinaria co resultado  
seguinte:

 votos favorables cinco, dous dos concelleiros/as do PSdeG-PSOE, dous dos concelleiros/as  
do grupo municipal UNIFOZ e un do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG.-
 votos en contra, ningún.-
 abstencións tres dos concelleiros/as do grupo municipal do PP.-

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:

DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A 
APROBACIÓN DA  MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG (R.E.  Nº 2013/3019) PARA 
QUE NON SE PRACTIQUEN FUMIGACIÓNS MASIVAS CON HERBICIDAS NA VEXETACIÓN 
DOS CÓMAROS DAS ESTRADAS”.-

Seguidamente,  o  señor  Alcalde-Presidente  ordena  entrar  no  debate  do  asunto 
producíndose as seguintes intervencións:

Intervén o voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XOAN CARLOS GONZÁLEZ 
BASANTA, defendendo a moción presentada.

A voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, dí 
que o seu grupo municipal está totalmente a favor, xa que estas técnicas son agresivas 
para o medio ambiente.

A concelleira do grupo municipal UNIFOZ,  ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR, 
tamén están a favor desta moción, aínda que entenden que é dificil manter tanta zona 
verde sin o uso destes produtos.

Toma a palabra o Sr. Alcalde e dí que o PP vai votar en contra por coherencia co que fai, 
xa que neste Concello empréganse estes herbicidas e aínda que se preferiría facer por 
medios mecánicos, cos recursos que se tenen .é imposible. Todas as administracións os 
usan, e úsanos porque son legales, e tratar de levar a cabo unha moción para prohibir o 
uso de algo que está aprobado polas Directivas Europeas. Creemos que non debe abusarse 
do seu uso, pero que son legales e que son menos nocivos que outros productos que se 
verten en cunetas, como gas-oil, detergentes, etc.

O voceiro do grupo MIXTO-BNG, dí que espera que o Concello non tire eses produtos 
nas cunetas , e que o que se pretende con esta moción é que a Administración debe tratar 
de non usar este tipo de produtos e que esto xa se lle reprochou a gobernos anteriores.

Debatido  suficientemente  o  señor  alcalde  somete  o  transcrito  ditame  da  comisión 
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:

- Votos a favor sete, catro do PSdeG-PSOE, dous de UNIFOZ, un do B.N.G.

- Votos en contra  cinco do PP

- Abstencións: ningunha

Consecuentemente,  obtida  maioría  de  votos  favorables  queda  proclamado  polo  señor 
presidente o acordo acadado, deste xeito:
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PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS  PREPARATORIOS  DE  PLENO  DE  DATA  20/06/2013  RELFECTIDO 
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.

7.-  MOCIÓN  GRUPO  MUNICIPAL  MIXTO-BNG  (R.E.  Nº  2013/3020)  PARA  O 
RECOÑECEMENTO DOS NÚCLEOS RURAIS NA NOVA LEI DE COSTAS.-

Esta moción xa foi retirada na Comisión Informativa de Asuntos do Pleno.

8.-  MOCIÓN  GRUPO  MUNICIPAL  UNIFOZ  (R.E.  Nº  2013/3022)  PARA  SOLICITAR  AO 
MINISTERIO  DE  MEDIO  AMBIENTE  UN  PLAN  ESPECIAL  DE  COLABORACIÓN  COS 
CONCELLOS COSTEIROS QUE PERMITA PODER FACER FRONTE AO MANTEMENTO DE 
PRAIAS, PASEOS MARÍTIMOS, RUTAS MARÍTIMAS, ZONAS VERDES ……- Dáse conta do 
ditame emitido pola comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, 
acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 20 de xuño de 2013, que no seu literal 
indica:

“Atendida a Moción  reflectida  no epígrafe,  defendida polo  concelleiro do grupo municipal  UNIFOZ, 
XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, co tenor seguinte:

“Jaime Cancio Rodríguez,  Ana Mª López Campoamor, Mª Ángeles Veiga Varela en representación do  
grupo Municipal UNIFOZ na Corporación Municipal que Vostede preside e no seu nome o seu portavoz  
Jaime Cancio Rodríguez ,

Que ao longo dos últimos anos, o Ministerio de A. A e  Medio Ambiente fixo importantes inversións en  
actuacións costeiras, paseos marítimos, areas de recreo, zonas verdes……

Que nos últimos anos dende a Demarcación de Costas , se colaboraba cos Concellos no mantemento de  
zonas verdes, limpeza de paseos e limpeza de praias, mediante a empresa pública Tragsa.

Que na actualidade, estamos vendo que por parte do Ministerio non hai ningunha actuación para a  
colaboración cos concellos costeiros no que se refire a mantemento de infraestruturas construídas por o 
propio Ministerio, deixando esta difícil tarefa aos concellos.

Que de forma particular no verán os concellos costeiros, ven como cada día é máis difícil poder manter  
os  paseos  marítimos,  rutas,  praias,  zonas  verdes,  moitas  condicionadas  por  bandeira  azul,  Q  de  
calidade,,accesibilidade…

Por  todo  isto  o  grupo  municipal  de  Unifoz,  presenta  a  seguinte  MOCIÓN e  solicita  do  Pleno da  
Corporación Municipal a aprobación do seguinte ACORDO:

Solicitar do Ministerio de Medio Ambiente,un PLAN ESPECIAL de colaboración cos concellos costeiros  
que  permita  poder  facer  fronte  ao  mantemento  de  praias,paseos  marítimos,  rutas  marítimas,zonas  
verdes….”.-

Intervén a portavoz do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, decindo 
que o seu grupo está totalmente a favor de esta moción.
Non producíndose intervencións,  pola presidencia sométese a proposta contida na moción a votación  
ordinaria co resultado seguinte:

 votos  favorables  oito,  tres  dos  concelleiros/as  do  grupo  municipal  do  PP,  dous  dos  
concelleiros/as do PSdeG-PSOE, dous dos concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ e un do 
concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG.-

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:
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DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A 
APROBACIÓN  DA  MOCIÓN  DO  GRUPO  MUNICIPAL  UNIFOZ  (R.E.  Nº  2013/3022)  PARA 
SOLICITAR  AO  MINISTERIO  DE  MEDIO  AMBIENTE  UN  PLAN  ESPECIAL  DE 
COLABORACIÓN COS CONCELLOS COSTEIROS QUE PERMITA PODER FACER FRONTE AO 
MANEMENTO DE PRAIAS, PASEOS MARÍTIMOS, RUTAS MARÍTIMAS, ZONAS VERDES…”.-

Seguidamente,  o  señor  Alcalde-Presidente  ordena  entrar  no  debate  do  asunto 
producíndose as seguintes intervencións:

Intervén  a  concelleira  do  grupo  municipal  UNIFOZ,  ANA  MARÍA  LÓPEZ 
CAMPOAMOR, defendendo a moción presentada.

A voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, dí 
que o seu grupo municipal votará a favor.

O  voceiro  do  grupo  municipal  MIXTO-BNG,  XOAN  CARLOS  GONZÁLEZ 
BASANTA, está tamén a favor.

Toma a palabra o Alcalde, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, indicando que o seu grupo 
municipal  tamén está  a  favor  desta moción,  xa que hai  competencias que terían que 
asumir  outros  organismos  e  non  o  fan.  Ë  certo  que  cando  se  fan  eses  paseos  a 
Administración comprométese a facer a obra e os Concellos a mantela. Xa co último 
goberno do PSdeG-PSOE non se están facendo estas axudas, e estamos a favor de que 
todas as administracións deben colaborar nestas tarefas

Debatido  suficientemente  o  señor  alcalde  somete  o  transcrito  ditame  da  comisión 
informativa a votación ordinaria, e por unanimidade dos doce señores/as concelleiros/as, 
queda proclamado o seguinte acordo:

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS  PREPARATORIOS  DE  PLENO  DE  DATA  20/06/2013  RELFECTIDO 
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.

9.-  MOCIÓN  GRUPO  MUNICIPAL  UNIFOZ  (R.E.  Nº  2013/3023)  PARA  SOLICITAR  AO 
MINISTERIO  DE  OBRAS  PÚBLICAS,  TRANSPORTE  E  VIVENDA  UN  CONVENIO  CO 
CONCELLO DE FOZ PARA A REPARACIÓN INTEGRAL DO TRAMO DA ANTIGA ESTRADA 
N-642, ASÍ COMO POSTERIOR CESIÓN AO CONCELLO.- Dáse  conta do ditame emitido 
pola comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa 
sesión ordinaria celebrada o día 20 de xuño de 2013, que no seu literal indica:

“Atendida a Moción  reflectida  no epígrafe,  defendida polo  concelleiro do grupo municipal  UNIFOZ, 
XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, co tenor seguinte:

“Jaime Cancio Rodríguez,  Ana Mª López Campoamor, Mª Ángeles Veiga Varela en representación do  
grupo Municipal UNIFOZ na Corporación Municipal que Vostede preside e no seu nome o seu portavoz  
Jaime Cancio Rodríguez ,

Que na parroquia de Fazouro, existe un tramo da antiga estrada nacional N642, que da acceso aos  
Castros de Fazouro, así como a veciños en particular.

Que a mencionada estrada, encontrase en estado de abandono, pola falta de mantemento por parte do  
Ministerio, algo que é prexudicial para os veciños e para o acceso aos Castros de Fazouro.

Por  todo  isto  o  grupo  municipal  de  Unifoz,  presenta  a  seguinte  MOCIÓN e  solicita  do  Pleno da  
Corporación Municipal a aprobación do seguinte ACORDO:
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Solicitar do Ministerio de Obras Públicas,Transporte, Vivenda e D. un convenio con Concello de Foz,  
para a reparación integral do tramo da antiga estrada N642 así como posterior  cesión ao concello”.-

Non producíndose intervencións,  pola presidencia sométese a proposta contida na moción a votación  
ordinaria co resultado seguinte:

 votos  favorables  oito,  tres  dos  concelleiros/as  do  grupo  municpal  do  PP  dous  dos 
concelleiros/as do PSdeG-PSOE, dous dos concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ e un do 
concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG.-

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:

DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A 
APROBACIÓN  DA  MOCIÓN  DO  GRUPO  MUNICIPAL  UNIFOZ  (R.E.  Nº  2013/3023)  PARA 
SOLICITAR  AO  MINISTERIO  DE  OBRAS  PÚBLICAS,  TRANSPORTE  E  VIVENDA  UN 
CONVENIO  CO  CONCELLO  DE  FOZ  PARA  A  REPARACIÓN  INTEGRAL  DO  TRAMO  DA 
ANTIGA ESTRADA N-642, ASÍ COMO POSTERIOR CESIÓN AO CONCELLO”.-

: Seguidamente,  o  señor  Alcalde-Presidente  ordena  entrar  no  debate  do  asunto 
producíndose as seguintes intervencións:

Intervén  a  concelleira  do  grupo  municipal  UNIFOZ,  ANA  MARÍA  LÓPEZ 
CAMPOAMOR, defendendo a moción presentada.

A voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE,  ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, 
manifesta que o seu grupo municipal está a favor desta moción.

O  voceiro  do  grupo  municipal  MIXTO-BNG,  XOAN  CARLOS  GONZÁLEZ 
BASANTA,  tamén  está  a  favor,  e  dí  que  esto  é  algo  que  xa  o  seu  grupo  o  tenen 
denunciado anteriormente,  porque é un acceso a un dos elementos patrimoniais  máis 
importantes deste Concello, e debemos facer o máximo por promocionalo.

O Alcalde  tamén  indica  que  o  PP  está  a  favor,  e  que  unha  vez  feitos  os  arranxos 
necesarios o Concello comprométese a manter este vial.

Debatido  suficientemente  o  señor  alcalde  somete  o  transcrito  ditame  da  comisión 
informativa a votación ordinaria, e por unanimidade dos doce señores/as concelleiros/as, 
queda proclamado o seguinte acordo:

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS  PREPARATORIOS  DE  PLENO  DE  DATA  20/06/2013  RELFECTIDO 
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.

10.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG (R.E. Nº 2013/3112) A PROL DOS DEREITOS 
DAS PERSOAS LESBIANAS, GAIS, BISEXUAIS E TRANSEXUAIS.- Dáse conta da Moción 
reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG,  XAN 
CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, co tenor seguinte:

“O 28 de xuño é o Día Internacional da Liberación LGBT (lesbianas, gais, bisexuais e transexuais) data en  
que cada ano os colectivos LGTB conmemoran os disturbios de Stonewall (New York, 1969), que marcan o  
inicio do movemento de liberación homosexual, unha loita social que reivindica a dignidade e a igualdade 
das persoas, sexa cal for a súa orientación ou identidade sexual.
Con motivo do Día Internacional polos dereitos das persoas lésbicas,  gais,  bisexuais e transexuais,  é  
preciso que as institucións democráticas manifesten o seu apoio ás reivindicacións da comunidade LGBT.  
Cando falta  aínda por conquistar  unha igualdade real  e  unha normalización social,  observamos con  
alarma o cuestionamento de todo aquilo que se afaste do modelo heteropatriarcal  e que combata un  
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sistema  que  criminaliza  a  diversidade  e  a  liberdade  para  decidir.  É  por  iso  que  o  apoio  social  e  
institucional ao recoñecemento que propón o movemento LGBT debe ser máis forte aínda neste contexto 
particular, cunha profunda involución democrática e co ataque constante por parte dos gobernos do PP 
aos dereitos conseguidos tras décadas de loita, Nesta, coma noutras cuestións, non podemos retroceder nin  
consentir que nos devolvan á invisibilización doutrora e a espazos dominados pola hipocrisía e a dupla  
moral.
Cómpre tamén manifestar a necesidade de actuar a medio e longo prazo a través dun ensino laico no 
combate contra a discriminación por orientación ou identidade sexual que proclama, fundamentalmente no  
contexto en que nos inserimos, a Igrexa Católica, especialmente reforzada nas últimas leis aprobadas polo  
PP.  Denunciamos,  neste  sentido,  o  retroceso  a  outras  etapas  que  pode  supor  a  LOMCE,  unha  lei  
totalmente confesional que reforza de maneira escandalosa a presenza da relixión no ensino.
O compromiso coa consecución da igualdade a todos os efectos das persoas LGBT non debe consistir só 
na  adhesión  e  apoio  pasivo  ás  reivindicacións  destes  colectivos,  senón  que  sería  unha  falta  de  
responsabilidade política cara ao conxunto da cidadanía non actuar implementando medidas activas que 
persigan o fin da discriminación pola orientación sexual, cos obxectivos de educación na igualdade e no 
respecto e a posta en valor da diversidade, no apoio ás persoas vítimas de discriminación, na colaboración  
coas asociacións LGBT etc, con fin de conseguir unha sociedade máis xusta, baseada no respecto e na  
igualdade de todas as persoas.
Na sociedade actual, a homofobia continúa a existir como manifestación cruel e discriminatoria. Asemade,  
hai  ámbitos  onde  os  dereitos  das  persoas LGBT non están  plenamente  equiparados aos  do resto  da  
cidadanía.
Por iso, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación a adopción do seguinte

ACORDO
1.-Instamos do Goberno da Xunta de Galicia que garanta o dereito á protección da saúde das persoas  
transexuais, incluíndo o tratamento clínico integral de reasignación de sexo no catálogo de prestacións  
sanitarias do Servizo Galego de Saúde.

2.-Instamos ao Goberno da Xunta a promover un ensino laico e de calidade que facilite un contorno seguro 
en que os fillos e as fillas de parellas homoparentais poidan vivir abertamente a súa realidade familiar,  
incidindo no respecto a diversidade desde o ensino público.

3.-Manifestamos  o  compromiso  do  noso  Concello  a  contribuír  á  integración  e  á  normalización  da  
comunidade  LGBT,  para  garantir  o  dereito  de  todas  as  persoas  a  seren  tratadas  con  respecto  
independentemente da súa orientación ou identidade sexual.-

 Seguidamente,  o  señor  Alcalde-Presidente  ordena  entrar  no  debate  do  asunto 
producíndose as seguintes intervencións:

Intervén ao voceiro de grupo municipal MIXTO-BNG , XOAN CARLOS GONZÁLEZ 
BASANTA defendendo a moción presentada.

Intervén  a  voceira  do  grupo  municipal  PSdeG-PSOE,  ROSA  MARÍA  PÉREZ 
GRADAILLE e dí que está a a favor de que se recoñeza o dereito á igualdade deste 
colectivo  e  de  todas  as  persoas  con  independencia  da  súa  condición  sexual,  como 
recoñece a constitución no seu artigo 14.

A concelleira do grupo municipal UNIFOZ,  ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR, 
tamén se manifesta a favor desta moción e ó igual que o partido PSdeG-PSOE, está a 
favor de que se recoñezan todos os dereitos destas persoas con independencia da súa 
condición sexual.

O Sr. Alcalde manifesta que está totalmente de acordo coa exposición do concelleiro do 
BNG, pero que no párrafo dous da moción trátase de homófobo ao PP ou retrógrados, 
cando están de acordo con esta exposición de motivos que acaba de facer.
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Tampouco entende a mención da LOMCE xa que non cree que nesta Lei se faga ningún 
tipo de discriminación neste sentido.

Estamos de acordo co compromiso do Concello no punto tres, pero non co punto dous de 
instar  á  Xunta  a  promover  co  ensino  laico,  xa  que  non  ten  que  ver  con  esta 
discriminación, e sí estamos de acordo co punto un. Por tanto, vámonos abster porque 
aínda estando de acordo coa exposición de motivos, non estamos de acordo con estes 
puntos.

Intervén  o  concelleiro  do  grupo  MIXTO-BNG,  XOAN  CARLOS  GONZÁLEZ 
BASANTA para indicar que a referencia ao PP é que aínda que non todos pensan así, sí 
hai  unha  corrente  remisa  a  esto  e  que  pon  trabas  aos  matrimonios  homsexuais,  á 
manifestación de Madrid, … aínda que dentro do partido hai persoas desta condición, hai 
unha línea ideolóxica atemporal, regresiva.

En canto á referencia á LOMCE, faise porque esta Lei reforza a Relixión Católica que 
non abre a mente a sociedades máis plurais e novas formas de relación..

Toma a palabra o Sr. Alcalde e dí que a relixión católica é unha materia optativa nesta 
Lei,  polo  que  o que  non queira  ter  esta  formación  non ten  que  excollela,  polo  que 
considera que non ten relación con este tema

Debatido  suficientemente  o  señor  alcalde  somete  o  transcrito  ditame  da  comisión 
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:

- Votos a favor : sete, catro do PSdeG-PSOE, dous de UNIFOZ e un do BNG

- Votos en contra : ningún.

- Abstencións: cinco do PP

Consecuentemente,  obtida  maioría  de  votos  favorables  queda  proclamado  polo  señor 
presidente o acordo acadado, deste xeito:

PRESTAR APROBACIÓN Á MOCIÓN RELFECTIDA ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS 
EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.

11.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE INSTANDO A COLABORACIÓN DA XUNTA 
DE  GALICIA  NA  RECUPERACIÓN  DA  SINALIZACIÓN  DE  TÓDOLOS  BARRIOS  E 
PARROQUIAS DO CONCELLO.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa 
permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión ordinaria celebrada 
o día 20 de xuño de 2013, que no seu literal indica:

“En vista do estado actual que presenta a sinalización dos barrios e parroquias do noso Concello, xa que 

moitos  dos  indicadores  están  rotos,  deteriorados  ou  mesmo se  atopan caídos,  e  o  actual  Equipo  de  

Goberno municipal non é capaz de recuperalos e nin tan sequera de levantalos.

Dende o Grupo Municipal  Socialista  focense consideramos fundamental  que o goberno local trate de  

manter e conservar a sinalización existente nos barrios e parroquias do Concello, xa que non é quen de  

mellorala.   

Por todo iso,  o Grupo Municipal  Socialista do Concello de Foz presenta para a súa consideración e  

aceptación polo Pleno Municipal a adopción do seguinte ACORDO: 
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Instar á Xunta de Galicia para que, a través da Consellería de Medio Rural ou do organismo, no seu caso,  
competente, colabore na recuperación e mantemento da sinalización dos barrios e parroquias do Concello  
de Foz”.-

Non producíndose  intervencións  pola presidencia sométese  a proposta  contida  na moción a votación  
ordinaria, e por unanimidade dos oitos señores/as concelleiros/as asistentes, ACÓRDASE: 

DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A 
APROBACIÓN  DA  MOCIÓN  DO  GRUPO  MUNICIPAL  PSdeG-PSOE  INSTANDO  A 
COLABORACIÓN  DA  XUNTA  DE  GALICIA  NA  RECUPERACIÓN  DA  SINALIZACIÓN  DE 
TÓDOLOS BARRIOS E PARROQUIAS DO CONCELLO”.-

Seguidamente,  o  señor  Alcalde-Presidente  ordena  entrar  no  debate  do  asunto 
producíndose as seguintes intervencións:

Intervén  a  voceira  de  grupo  municipal  PSdeG-PSOE,  ROSA  MARÍA  PÉREZ 
GRADAILLE defendendo a moción presentada.

A concellleira do grupo municipal UNIFOZ,  ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR, 
indica que están totalmente de acordo coa exposición porque dan fe do mal estado en que 
está a sinalización do concello, así como dos paneis onde se ponen os carteis.

O  voceiro  do  grupo  municipal  MIXTO-BNG,  XOAN  CARLOS  GONZÁLEZ 
BASANTA, tamén está a favor, sinalando o estado de abandono en que está o Concello, e 
considera que hai que intentar reparar os que sexan recuperables, aínda que os existentes 
non son moi consistentes, e en todo caso, poñer provisionalmente outros, aínda que non 
señan tan “güais” pero que sí cumpran co seu cometido.

O Sr. Alcalde-Presidente , JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, dí que está a favor. Estes 
carteles foron feitos cos  fondos FEDER e probablemente non se acertou co modelo, 
porque son moi  endebles  e  doblan facilmente.  Nós levamos dous  anos  e  a  herdanza 
recibida  aínda  que  non  lle  gusta  ao  grupo  do  PSdeG-PSOE  non  só  é  envenenada 
económicamente, senon que as infraestructuras son moi deficitarias e en mui mal estado, 
e  non hai  máis  que  ver  a  auditoría  enerxética,  as  aceras  etc,  polo  que  na  situación 
económica na que estamos e cun mal estado do mobiliario urbano, aínda que non tan 
dramática, é moi mellorable. Polo tanto estamos de acordo con pedir esa axuda e a ver si 
con esa axuda podemos cambiar a cartelería e acertamos agora co modelo

Fala  a  voceira  do  grupo  municipal  PSdeG-PSOE,  ROSA  MARÍA  PÉREZ 
GRADAILLE, e dille ao Alcalde que fala da herdanza recibida e recórdalle que xa leva 
dous anos gobernando e que vai sendo hora de que se poñan as pilas, e a nivel estatal 
tamén, xa que este é o único argumento que ten o seu partido a todos os niveles..

Respecto ao alumeado público, vexo que non fan nada por melloralo, só apagar a luz, e 
encima non se aforra, despois do que custou a auditoría enerxética, coa que o único que 
conseguiron foi apagar as luces sen conseguir aforrar na factura da luz.

Respecto ás aceras, como vostedes non son capaces de facer nada, nin sequera manter o 
que está feito polo partido socialista,  que foi moito e está aí,  nos falan da herdanza 
recibida.

En relación coas intervencións dos outros portavoces, estamos de acordo coa intervención 
da  concelleira  de  UNIFOZ de  incluír  os  taboleiros  de  anuncios  e  co  BNG sobre  a 
recuperación no caso en que sexa posible e se non que se repoñan.
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Por parte da concelleira de UNIFOZ,  ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR, indica 
que habería que mirar a forma de recuperar a sinalización aínda que sexa con poucos 
cartos.

Intervén o portavoz do grupo municipal MIXTO-BNG, XOAN CARLOS GONZÁLEZ 
BASANTA e dille ao Sr. Alcalde que pensen o que poden facer e o fagan, xa que hai 
moitas  cousas  que se aprobaron neste  Pleno e  se  deixaron de lado,  e  que deixen de 
lamentarse do pasado e miren cara ao futuro. Tense feito por persoal do Concello carteis 
deste tipo, pintando nunha táboa aínda que sexa de maneira provisional, pero que polo 
menos estea indicado. Ë dicir,  intentar facelo gastando pouco se non hai cartos, pero 
facelo.

Intervén o Sr. Alcalde e indica que o seu partido di a realidade, levamos os dous anos 
peor economicamente da historia do Concello, e que se fixeron cousas pero con moitos 
cartos, na época  de bonanza, onde había seis millóns de remanente que quedaron en trinta 
e tres mil en catro anos.

Non temos  as  cousas  como están  por  gusto  senón porque  non se  poden pagar;  é  o 
momento de menos recursos tanto económicos como de persoal.

Respecto  á  factura  da  luz,  o  anterior  goberno  fixo  política  poñendo  luces;  a  nós 
fastídianos apagalas, pero hai que facelo. A factura sube polo I.V.E ou a luz. , así con 
menor consumo o custo é maior. Gustaríanos facer outras cousas pero non se pode.

Os resultados da auditoría están ahí e os resultados de cómo está o concello están ahí, e 
oxala tivésemos máis cartos para reparar todo esto e moito máis.

Non  obstante  estamos  a  favor  desta  moción  e  de  pedir  a  outras  administracións  a 
colaboración.

A voceira do PSdeG-PSOE,  ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, pide un pequeno 
turno de réplica para dicirlle ao sr. Alcalde que sempre se excuda no pouco persoal e 
recursos, pero nós pensamos que é cuestión de prioridades xa que privatizaron servizos de 
xardinería, e pagarlle unha factura dun só mes por un importe de 13700 euros , e xa que 
non investiu un euro en obras, polo menos pode manter os servizos que xa temos..

Respecto á herdanza recibida, collérona libremente, e se non se ve capaz, xa sabe o que 
ten que facer.

O Sr. Alcalde responde dicindo que non faga demagoxia coas facturas. E outra cousa é 
que houbo que poñer o rego nos xardíns, e que as facturas presentadas correspondíanse 
con seis meses, o mantemento de cada rotonda son douscentos euros ao mes.

A voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE pregúntalle á Interventora que si os gastos 
correspondían a traballos feitos no exercicio anterior, se non se deberían facturar nese 
exercicio ou incluir eses gastos no recoñecemento extraxudicial que se trouxo a pleno.

Intervén o Sr. Alcalde e di que a factura chega cando a emite o empresario, esa, a da luz, 
teléfono e outros consumos, e que eso pasa en todos os Concellos.

Intervén a Interventora, PAULA CAMPOS RODRIGUEZ, que explica que para poder 
ir no recoñecemento extraxudicial a factura tería que poñer data do ano pasado.

Debatido  suficientemente  o  señor  alcalde  somete  o  transcrito  ditame  da  comisión 
informativa a votación ordinaria, e por unanimidade dos doce señores/as concelleiros/as, 
queda proclamado o seguinte acordo:

__________________________________________________________________________________________________________
C.I.F. P-2701900I  -  Tel. 982 140027  -  Fax 982 141600  -  Álvaro Cunqueiro, 24  -  27780  FOZ (Lugo)



CONCELLO DE FOZ (LUGO)

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS  PREPARATORIOS  DE  PLENO  DE  DATA  20/06/2013  RELFECTIDO 
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.

12.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE INSTANDO A COLABORACIÓN DA XUNTA 
DE GALICIA NA POSTA EN MARCHA DUNHA LUDOTECA PARA OS NENOS E NENAS DO 
CONCELLO DURANTE AS VACACIÓNS ESCOLARES DE VERÁN.- Dáse  conta do ditame 
emitido  pola  comisión  informativa  permanente  de  Asuntos  Preparatorios  de  Pleno, 
acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 20 de xuño de 2013, que no seu literal 
indica:

“En vista de que se achega a temporada estival e, con ela, as vacacións escolares para os nenos e nenas do 

noso Concello, e de que, para a maioría dos pais e nais, durante este período é moi complicado conciliar a  

vida familiar e o coidado dos seus fillos coa súa vida laboral.

Dende o Grupo Municipal Socialista focense consideramos de vital importancia ofrecer un servizo no noso  

Concello coa finalidade de servir de apoio aos pais e nais no coidado dos seus fillos e fillas durante o  

período de vacacións escolares.

Por todo iso,  o Grupo Municipal  Socialista do Concello de Foz presenta para a súa consideración e  

aceptación polo Pleno Municipal a adopción do seguinte ACORDO: 

Instar á Xunta de Galicia para que, a través da Consellería de Traballo e Benestar ou do organismo, no  

seu caso, competente, colabore na posta en marcha dunha Ludoteca para os nenos e nenas do Concello de 

Foz durante o período de vacacións escolares”.-

Non producíndose intervencións,  pola presidencia sométese a proposta contida na moción a votación  
ordinaria co resultado seguinte:

 votos favorables cinco, dous dos concelleiros/as do PSdeG-PSOE, dous dos concelleiros/as  
do grupo municipal UNIFOZ e un do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG.-
 votos en contra, ningún.-
 abstencións tres dos concelleiros/as do grupo municipal do PP.-

Como consecuencia, pola Presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME:

DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A 
APROBACIÓN  DA  MOCIÓN  DO  GRUPO  MUNICIPAL  PSdeG-PSOE  INSTANDO  A 
COLABORACIÓN DA XUNTA DE GALICIA NA POSTA EN MARCHA DUNHA LUDOTECA PARA  
OS NENOS E NENAS DO CONCELLO DURANTE AS VACACIÓNS ESCOLARES DE VERÁN”.-
Seguidamente,  o  señor  Alcalde-Presidente  ordena  entrar  no  debate  do  asunto 
producíndose as seguintes intervencións:

Intervén  a  voceira  de  grupo  municipal  PSdeG-PSOE,  ROSA  MARÍA  PÉREZ 
GRADAILLE defendendo a moción presentada.

A concelleira do grupo municipal UNIFOZ, ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR, di 
que o seu grupo municipal está totalmente de acordo, xa que tamén pensamos que para 
poder compaxinar a vida laboral e a familiar esto é importante.

Sen  máis  intervencións o  señor  alcalde  somete  o  transcrito  ditame  da  comisión 
informativa a votación ordinaria aprobándose por unanimidade, quedando proclamado o 
seguinte acordo:
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PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS  PREPARATORIOS  DE  PLENO  DE  DATA  20/06/2013  RELFECTIDO 
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.

13.-  MOCIÓN  GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE INSTANDO AO GOBERNO DE ESPAÑA 
SOBRE O TIPO DE IVE APLICABLE A BENS E SERVIZOS CULTURAIS.- Dáse  conta do 
ditame emitido pola comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, 
acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 20 de xuño de 2013, que no seu literal 
indica:

“En xullo  de 2012 o Goberno do Partido  Popular  anunciou  unha subida xeneralizada do IVE que,  

ademais,  implicaba o cambio de  consideración do Imposto  sobre  o Valor  Engadido sobre  os  bens e  

servizos  culturais  con  excepción  do  libro  que  se  mantivo.  Así,  a  partir  do  1  de  Setembro  do  2012,  

actividades como o cinema, o teatro e as obras plásticas, sufriron un incremento de 13 puntos no IVE,  

pasando do 8% ao 21%. 

Até Setembro de 2012 España estaba na media europea co 10% de IVE. Ao subilo porémonos na franxa  

máis alta de Europa, precisamente nun país no que a cultura xera preto do 4% do PIB, e no que  este  

sector   é  estratéxico para a economía española. Esta decisión deixa a España coa maior porcentaxe de 

IVE da UE, e coloca aos seus cidadáns en clara desvantaxe  para acceder á mesma.

Desde un primeiro momento sucedéronse as advertencias que sinalaban claramente que a desorbitada  

subida do IVE á cultura tería consecuencias moi negativas, non só para a actividade económica do sector  

senón tamén para as contas públicas. 

A resposta do Goberno de España foi airada, pondo en dúbida estas posibles consecuencias, chegando a 

afirmar que eran previsións tremendistas e faltas de rigor. Oito meses dan unha mellor perspectiva, e os  

feitos demostraron con contundencia o erro que supuxo tal decisión.

Segundo datos do Ministerio de Facenda, coa subida do IVE da cultura no último trimestre de 2012  tan só  

recadáronse 4 millóns de euros máis que en 2011, pero a base impoñible e a actividade económica do  

sector, baixou 328 millóns de euros, un 22%. Máis do dobre do que baixou a base impoñible para todos os  

produtos e servizos gravados polo IVE.

Máis aínda, segundo un recente informe da Federación de Empresarios de Teatro, a recadación no sector  

de  artes  escénicas  caeu  un  24%  nos  dous  últimos  trimestres.  Preto  de  dous  millóns  oitocentos  mil  

espectadores menos e mil empregados menos. Aínda así a facenda pública ingresou 10 millóns máis de  

IVE. Pero se sumamos o que o Estado deixou de ingresar en IRPF, en impostos sobre sociedades e o que  

ha de gastar en desemprego, a perda para as nosas arcas públicas estímase en 18 millóns. En conclusión a  

facenda pública ha perdido oito millóns de euros.

A outra cara da decisión é que a subida do IVE sobre bens e servizos culturais ao 21% dificulta o acceso á 

cultura e supón un freo e unha diminución obxectiva da  asistencia dos cidadáns a eventos culturais.  

Por todo iso,  o Grupo Municipal  Socialista do Concello de Foz presenta para a súa consideración e  

aceptación polo Pleno Municipal a adopción do seguinte ACORDO: 

1. Reconsiderar a subida do IVE para Bens e Servizos Culturais.

2. Establecer o tipo reducido do IVE para as actividades culturais.
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3. Propor e defender no seo das institucións da UE, o establecemento dun IVE para a Cultura cun tipo  

máximo por baixo do 10%”.-

Non producíndose intervencións,  pola presidencia sométese a proposta contida na moción a votación  
ordinaria co resultado seguinte:

 votos favorables cinco, dous dos concelleiros/as do PSdeG-PSOE, dous dos concelleiros/as  
do grupo municipal UNIFOZ e un do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG.-
 votos en contra, ningún.-
 abstencións tres dos concelleiros/as do grupo municipal do PP.-

Como consecuencia, pola Presidencia resulta procamado o seguinte DITAME:

DITAMINAR  FAVORABLEMENTE  E  PROPOÑER  AO  PLENO  DESTE  CONCELLO  A 
APROBACIÓN DA  MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE INSTANDO AO GOBERNO 
DE ESPAÑA SOBRE O TIPO DE IVE APLICABLE A BENS E SERVIZOS CULTURAIS”.-

Seguidamente,  o  señor  Alcalde-Presidente  ordena  entrar  no  debate  do  asunto 
producíndose as seguintes intervencións:

Intervén  a  voceira  de  grupo  municipal  PSdeG-PSOE,  ROSA  MARÍA  PÉREZ 
GRADAILLE defendendo a moción presentada.

Intervén  a  concelleira  do  grupo  municipal  UNIFOZ,  ANA  MARÍA  LÓPEZ 
CAMPOAMOR que  di  que  está  de  acordo  que  a  subida  do  I.V.E.  repercute 
negativamente na actividade cultural xa que é no primeiro que se recorta, polo que está de 
acordo que se faga isto aínda que despois se volvera a subir.

O  voceiro  do  grupo  municipal  MIXTO-BNG,  XOAN  CARLOS  GONZÁLEZ 
BASANTA, indica que xa a diputada do BNG no Congreso,  Rosa Pérez ,presentara esta 
moción no goberno galego polo que estamos a favor da mesma, e que se inclúa o material 
escolar.  Tamén quere resaltar  a  nefasta política económica do PP cando esta medida 
creada para recaudar máis e para crear máis postos de traballo, o efecto foi o contrario: 
máis paro porque hai menos empresas, máis cines pechados, etc.

Intervén o Sr. Alcalde e di que o PP sempre foi partidario da baixada de impostos, sendo 
o PSdeG-PSOE e o BNG máis intervencionistas. A conxuntura económica obrígate a 
cubrir un déficit e aplicase en diferentes sectores; pero considéra que non é tan grave, que 
a causa desta baixada de ingresos é polo menor poder adquisitivo e que incluso algúns 
empresarios do sector  non aplicaron o IVE aos consumidores,  polo que esta baixa é 
debida  ao poder adquisitivo .

O IVE que se aplica é do 21% para espectáculos, o 10 % para museos, están exentas as 
actividades culturais promovidas por organismos públicos, e os libros de texto manteñen 
o IVE reducido do 4%.

Falaban de que era unha das máis altas de Europa, pero resulta que os libros en países 
como Francia ou Alemania tributan ao 7%, e respecto aos espectáculos públicos no Reino 
Unido tributan ao 20%, Francia 7+15%, Portugal 23%, e outros aínda máis elevados, 
como Dinamarca co 25% ou Hungría cun 27%.

Sí é verdade que non somos tan complacientes cos da “ceja” coma vostedes, pero sí o 
somos cos contribuíntes e coa realidade e sensatos co que nos toca vivir.
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Intervén  a  voceira  do  grupo  municipal  PSdeG-PSOE,  ROSA  MARÍA  PÉREZ 
GRADAILLE,  e di  que son “complacientes”, pero os do PP son mentirosos,  porque 
dixeron que non ían subir os impostos, o IVE… e sí o fixeron. En canto á comparación 
con Dinamarca, esta está fora de lugar polo nivel económico desta. Que o sector asuma o 
custo do IVE encima é máis gravoso, porque aínda se reduce máis o seu beneficio. En 
canto ao material escolar, este non ten o tipo reducido, só os libros.

E a cultura é un sector estratéxico no noso país que representa un 4% do P.I.B.e esta 
medida encima non serviu para aumentar a recadación senon todo o contrario.

Intervén o voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG , XOAN CARLOS GONZÁLEZ 
BASANTA,  para indicar que aquí falouse de material  escolar,  non de libros, de aí  a 
demagoxia. Falan de non subir impostos e despois si o fan. Subir impostos non é nin bo 
nin malo, hai que subir aqueles que leven a facer unha sociedade máis igual.

O Consello da Cultura Galega en relación coas artes escénicas di que entre 2009 e 2011 
perdéronse 1000 funcións de teatro e esto si é dramático. Non se recada o que se pensaba 
e pola contra repercute no sector dunha maneira moi negativa.

Intervén o Sr. Alcalde, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA e di que si saben que se baixou 
nesta actividade, xa que tamén pasou neste Concello. E tachar ao PP  de mentiroso… é 
certo que se dixo que non se subirían os impostos si o déficit fose do 6% e non do 9% 
(unha diferencia  de  30.000 millóns  de  euros).  Si  esas  contas  non son  reais,  hai  que 
matizar eso, e cando a cousa vaia a mellor rebaixar estes impostos.

A comparación con Dinamarca non lle gusta,  quizá prefira  compararse con Portugal, 
Grecia, ou Irlanda..

Intervén a voceira do PSdeG-PSOE,  ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, e di que 
está claro que o PP dixo que non ían subir os impostos e sobre todo o I.VE. e subírono. E 
non  fale  do  déficit  porque  as  Comunidades  Autónomas  con  máis  déficit  foron  as 
gobernadas polo PP, quizás foron eles os que mentiron. Póñanse de acordo no seu partido 
porque uns piden a baixada dos impostos e outros subilos. E a comparación non é posible 
cos países nórdicos.

Intervén o portavoz do grupo municipal MIXTO-BNG, XOAN CARLOS GONZÁLEZ 
BASANTA   para dicir que a política fiscal do PP é subir os impostos dos que menos 
teñen e amnistía fiscal para os que máis teñen.

.

Debatido  suficientemente  o  señor  alcalde  somete  o  transcrito  ditame  da  comisión 
informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado:

- Votos a favor  sete, catro do PSdeG-PSOE, dous de UNIFOZ e un do BNG

- Votos en contra:cinco do PP 

- Abstencións: ningunha

Consecuentemente,  obtida  maioría  de  votos  favorables  queda  proclamado  polo  señor 
presidente o acordo acadado, deste xeito:

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS  PREPARATORIOS  DE  PLENO  DE  DATA  20/06/2013  RELFECTIDO 
ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.
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14.- ASUNTOS QUE POIDAN SER DECLARADOS DE URXENCIA.-

Non hai ningún asunto que poida ser declarado de urxencia.

15.- ROGOS E PREGUNTAS.-

Na quenda de ROGOS, formúlanse os seguintes:

GRUPO MUNICIPAL PS de G-PSOE 

Dona ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE

1.- A xestión urxente en relación cos bonos de autobús dos estudiantes  para que non 
caduquen.

2.- Unha maior dilixencia na limpeza xeral do Concello e parroquias. Na rúa Vilar Ponte 
hai  silvas das obras,  na Rúa Paco Maañón, Casas Baratas,  Parque de Cangas e Área 
recreativa de Malates. Que cando se celebra unha festa se vaia recoller o antes posible.

GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ

Dona  ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR

1..- En  materia  de  emprego  que  se  lle  dea  a  máxima  publicidade  e  se  atendan  as 
reclamacións e se deixe algunha praza para xente con discapacidade.

2.- Que se atenda unha reclamación do Cantel do 12 de xullo para que se cubra unha 
praza da limpeza, e que non  se cubreu nas mesmas condicións que a existente

Rógase que se atenda as reclamacións que se presentan.

3.- Que se dote ás praias máis accesabilidade para persoas con discapacidade 

GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG

Don XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA non presenta ningún rogo.

Na quenda de PREGUNTAS, formúlanse as seguintes:

Dona ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE   (  GRUPO MUNICIPAL PS de G-PSOE)  

1.- ¿Cómo vai a ser a preselección de persoal para auxiliar de policía?, porque sabemos que 
xa hai xente facendo o curso na academia e a Lei di que primeiro hai que preseleccionar ao 
persoal e despois que faga o cursillo. Queremos saber si se fixo xa a preselección e si 
efectivamente hai xente facendo este cursillo.

Resposta  o  Sr.  Alcalde-Presidente  dicindo  que  as  persoas  que  solicitaron  que  se  lles 
tramitase esto foron os que se mandaron, a todos os que así o solicitaron, tramitado pola 
ADL a petición propia dos interesados.

2.- ¿Por qué se segue empregando un procedemento negociado sen publicidade para facer 
case  todas  as  contratacións  do  Concello,  que  aínda  que  é  legal  non é  transparente,  e 
deberíase usar ofertas de contratación pública, como por exemplo a empresa contratada para 
facer as altas en Catastro, con un contrato de 60.000 euros?
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Resposta o Sr. Alcalde dicindo que se usa este método porque é máis agil, vostedes fixérono 
sempre 

Respecto á empresa do Catastro, en menos de tres días leva duascentas casas dadas de alta 
habitadas e que non estaban en catastro, e esto é responsabilidade súa. É igual que respecto 
ao Rexistro coa plusvalía, e lévanse máis de 60.000 euros recadados do ano 2.008.

3.-  ¿Cando van a empezar  a funcionar as brigadas de medio rural  que anunciaron nas 
eleccións?

Resposta  o  Sr.  Alcalde  dicindo  que  empezaron  a  funcionar  aos  seis  meses  de  estar 
gobernando, agora están cubrindo baixas, pero seguen funcionando o tractor e dúas persoas. 
Non se pode contratar persoal e fíxose unha transición do lixo  para este servizo.

Don  a ANA MARÍA LOPEZ CAMPOAMOR (GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ)      

1.- ¿Quen fixo as obras realizadas na Rúa de Francia, o qué e cando se van rematar?

Responde o Sr. Alcalde dicindo que houbo un atasco no alcantarillado grave e quedou en 
periodo de proba.

2.- ¿Cando se van a entregar as contas das festas do ano pasado?

Resposta o Sr. Alcalde que se entregarán cando estean listas.

3.- ¿Vaise a deixar usar este ano o prado da Rapadoira?

Resposta o Sr. Alcalde que esto xa está superado e que os hosteleiros todos agradeceron esa 
medida,  a xente que vive nesa zona , temos un sendeiro azul que vai da Rapadoira a Llás, e 
vamos a seguir con esa medida

Don XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA (GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG)  

Non presenta preguntas.

Concluído o anterior,  ás dez horas e vinte minutos.,   non sendo outro o obxecto da 
convocatoria,  o  señor  alcalde  titular  levanta  a  sesión  no  lugar  e  data  ao  principio 
indicados, estendéndose a presente acta para constancia, de todo o que, como secretaria, 
por suplencia accidental, certifico.-

A SECRETARIA, por suplencia accidental, O alcalde,

Ana María Pérez Moreda     Javier Jorge Castiñeira

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE
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